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дискусійним. Тому питання залишається відкритим і потребує проведення більш поглибле-
ного дослідження теорії та практики обліку. 

Ґрунтуючись на поглядах науковців та власних судженнях, відзначимо, що креативний облік 
– це метод, що не відповідає загальноприйнятій практиці або встановленим стандартам та прин-
ципам, є результатом прийнятої підприємством облікової політики, виходячи з власної специфі-
ки, але і не порушує відповідно встановлене законодавство. Таке твердження дозволяє вислови-
ти думку, що креативний облік – це не вид обліку, а адаптивний підхід формування показників 
фінансової звітності з метою розкриття корисної інформації для потреб користувачів.  
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Взятий Україною курс на євроінтеграцію вимагає створення ринкових відносин у сфері при-
родних монополій, до яких відносять більшість суб’єктів, які працюють в галузі теплопостачан-
ня. У період реформування галузі теплопостачання, важливим є проведення дослідження вико-
ристання фінансового анбандлінгу для забезпечення єдиних методичних підходів до організації і 
ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у цій сфері. Саме тому метою роботи є про-
ведення аналізу та узагальнення європейської практики щодо використання фінансового анбан-
длінгу та обґрунтування застосування цього принципу у сфері теплопостачання. 

Проблеми, пов’язані із розвитком галузі теплопостачання, є актуальними і весь час при-
вертають увагу науковців, серед них: Н. М. Лисенко, О. В. Перчук,М. М. Федірко, В. Я. Бриц 
та інші. Але ці питання потребують подальшого дослідження і ґрунтовного вивчення. 

Анбандлінг (unbundling) – це розділення природної монополії (передача,розподіл) і конку-
рентних видів діяльності (виробництво, постачання). Як аргумент застосування фінансового 
анбандлінгу є те, що Україна має статус члена Європейського енергетичного співтовариства та 
зобов’язана сформувати ринкові відносини в галузях економіки, де діє режим природної моно-
полії відповідно до директив Європейського Союзу, якими регламентуються спільні правила 
внутрішнього енергетичного ринку. Ринок комунальної теплоенергетики України, суб’єктами 
якого є підприємства комунальної теплоенергетики та його суміжні ринки – ринок газу та ри-
нок електроенергії, які, власне, і є ринками, де діє режим природної монополії [2]. 

Принцип «розмежування обліку» (unbundlingofaccounts) або «фінансове розмежування» 
(financial unbundling) був введений ще у 1998 році, з прийняттям Директиви 98/30 /EC від 
22.06.1998 р., більш відомої як Газова Директива [6]. Пунктом 3 статті 13 Газової Директиви 
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передбачалось, що інтегровані підприємства природного газу повинні, при внутрішньому 
обліку, вести окремі рахунки для своєї діяльності з транспортування, розподілу та зберігання 
природного газу та, у відповідних випадках, консолідованих рахунків для діяльності, що не 
пов'язана з газом, як це буде потрібно [7]. 

Зазначена Директива вимагала від підприємств природного газу вести окремий бухгал-
терський облік діяльності систем транспортування, розподілу і зберігання так, якщо б ці ви-
ди діяльності здійснювалися різними підприємствами, при цьому підприємства повинні були 
складати баланс і звіт про прибутки та збитки за кожною діяльністю. Таким чином, Директи-
ва 98/30/ЄC вимагала, щоб облік всіх інтегрованих підприємств забезпечував високий сту-
пінь прозорості; був відокремлений для різних видів діяльності.  

Нова Газова Директива 2003/55/ЄC від 26.06.2003 р., так само як і Директива 98/30/ЄC, зо-
бов’язувала підприємства вести окремий облік за вищезазначеними видами діяльності. Як ви-
тікає із пункту 5 статті 17 Директиви 2003/55/ЄC, підприємства зазначають у внутрішній бух-
галтерській звітності правила щодо розподілу активів і пасивів, видатків та доходів, а також 
щодо зменшення вартості – без порушення правил бухгалтерського обліку, що застосовуються 
на державному рівні – які ними застосовуються для складання відокремлених звітів [5]. 

У Директиві 2003/54/EC вимагалось проведення «… розділу бухгалтерських рахунків, які 
мали належний результат, еквівалентний правовому розподілу» [6]. При цьому в пункті 3 
статті 19 Директиви 2003/54/EC зазначено, що енергопідприємства повинні, у своєму управ-
лінському обліку вести окремі бухгалтерські звіти щодо діяльності з передачі та розподілу 
електроенергії, оскільки це було б необхідно робити, якщо б зазначені види діяльності вико-
нувалися окремими підприємствами з метою запобігання дискримінації, перехресному суб-
сидіюванню та порушенню правил конкуренції [6]. 

У Директиві 2009/73/ЄС [8], вимоги щодо розмежування видів діяльності у сферах енер-
гетики та газу стали ще жорсткішими. 

Отже, серед головних принципів розподілу між видами діяльності відповідно до Газових 
Директив Європейського Союзу слід визнати такі: причинність витрат, об’єктивність, послі-
довність, прозорість. Слід зазначити, що анбандлінг на фінансовому рівні діє у більшості 
країн Європейського Союзу. 

І хоча названі директиви не стосуються внутрішнього ринку теплової енергії, вони сто-
суються двох найвагоміших постачальників: ринку газу та ринку електроенергії [1]. Варто 
зауважити, що не існує окремої директиви ЄС стосовно регулювання у галузі теплопоста-
чання, але проводячи аналогію права енергетичної та газової галузі, враховуючи, що цілі ре-
гулювання у цих секторах є аналогічними, стає очевидним доцільність проведення фінансо-
вого анбандлінгу в цій сфері. 

Експерти міжнародного проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні», що 
здійснюється за підтримки USAID, у 2016 році розробили Концепцію конкурентного ринку 
теплової енергії, в якій проаналізовано особливості та необхідні передумови для впрова-
дження в Україні фінансового, юридичного анбандлінгів та анбандлінгу власності, а також 
відміни заборони приватизації теплогенеруючих підприємств, що перебувають у комуналь-
ній власності [4]. У Концепції зазначено, що фінансовий анбандлінг має місце, коли органі-
зація веде окрему фінансову діяльність за усіма видами ліцензованої діяльності (у цьому ви-
падку виробництво, транспортування та постачання теплової енергії) [4]. Згідно з цією 
Концепцію першим кроком повинно стати розмежування постачання та виробництва тепла 
на рівні фінансової звітності: тарифи на виробництво, транспортування і постачання тепла 
мають бути розраховані окремо. Визначальним у розподілі витрат між ліцензованими видами 
діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії є безпосереднє 
віднесення витрат до конкретного об’єкта теплопостачання [3]. 

Під фінансовим анбандлінгом (accounting or financial unbundling) у галузі теплопостачан-
ня автори розуміють: ведення підприємством ліцензіатом окремого обліку за видам ліцензо-
ваної діяльності. Застосування принципу фінансового анбандлінгу для підприємств теплопо-
стачання стане підґрунтям для забезпечення прозорості та об’єктивності інформації у розрізі 
видів діяльності. 
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На нашу думку, ведення анбандлінгу на фінансовому рівні практично унеможливить пе-
рехресне субсидування мереж через перенесення витрат у генерацію тепла. При застосуванні 
фінансового анбалділінгу можливо визначити реальні витрати на утримання мереж та відпо-
відно оцінити обсяги фінансування, необхідні для їх модернізації, реконструкції або заміни.  

Застосування фінансового анбандлінгу у сфері теплопостачання надасть можливість конт-
ролювати реальні фінансові потоки відповідного виду діяльності, створить необхідні переду-
мови для прозорого тарифоутворення, появи конкурентного ринку у галузі теплопостачання. 
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обліку, імпорт, експорт, стратегія. 
У сучасних умовах функціонування суб’єктів економічної діяльності, коли мають місце 

процеси глобалізації та інтеграції ринків різних країн, виникає потреба в розширенні можливо-
стей національних підприємств за рахунок здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). 

Підприємства можуть реалізувати свою продукцію на зовнішніх ринках та, у свою чергу, 
купувати обладнання та сировину в іноземних постачальників. Тому потребують досліджен-
ня питання організації обліку, регулювання та регламентація операцій ЗЕД з метою подаль-
шого опрацювання заходів щодо удосконалення організації обліку зовнішньоекономічних 
операцій та розробки ефективної стратегії розвитку. 


