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УДК 657.6:005
Назарова К. О., Гоцуляк В. Д. Ділове партнерство підприємства: концептуальні підходи до облікового забезпечення

У статті досліджено концептуальні підходи до облікового забезпечення ділового партнерства підприємства. Розкрита його місія в глобалізацій-
них та євроінтеграційних умовах України (на макро- та мікрорівнях). На макрорівні ділове партнерство обґрунтовано систематизованими по-
казниками рейтингу Світового банку за 12 років. На мікрорівні ділове партнерство та облікова система, яка його забезпечує, проаналізована від-
повідно до потреб власників та керівництва підприємства. Також представлено інваріантність поняття «ділове партнерство»; надано оцінку 
дослідженням у цьому напрямку; розкрито запити користувачів інформації до облікової системи ділового партнерства підприємства. Представ-
лено градацію (поділ) користувачів інформації та їх очікування. Визначено, що окреме місце в обліковій системі ділового партнерства приділено 
договірному обліку на підприємстві, а також розкрито ключові аспекти такого обліку. Доведено необхідність коригування змістовного наповне-
ння облікової системи ділового партнерства підприємства відповідно до маркетингової концепції (підходу) до господарювання на підприємстві. 
Ключові слова: ділове партнерство, облік, облікова система, користувачі інформації.
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Назарова К. А., Гоцуляк В. Д. Деловое партнерство предприятия: 

концептуальные подходы к учетному обеспечению
В статье исследуются концептуальные подходы к учетному обе-
спечению делового партнерства предприятия. Раскрыта его миссия  
в глобализационных и евроинтеграционных условиях Украины (на макро-  
и микроуровнях). На макроуровне деловое партнерство обусловлено 
систематизированными показателями рейтинга Мирового банка за 
12 лет. На микроуровне деловое партнерство и учетная система, 
которая его обеспечивает, проанализирована в соответствии с по-
требностями собственников и руководства предприятия. Также пред-
ставлена инвариантность понятия «деловое партнерство»; дана 
оценка исследованиям в этом направлении; раскрыты запросы потре-
бителей информации к учетной системе делового партнерства пред-
приятия. Показана градация (распределение) потребителей информа-
ции и их потребностей. Определено, что ключевое место в учетной 
системе делового партнерства принадлежит договорному учету на 
предприятии, а также раскрыты принципиальные аспекты такого 
учета. Доказана необходимость корректировки смыслового наполне-
ния учетной системы делового партнерства в соответствии с мар-
кетинговой концепцией (подходом) к хозяйствованию на предприятии.
Ключевые слова: деловое партнерство, учет, учетная система, по-
требители информации.
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Nazarova K. O., Hotsuliak V. D. The Business Partnership of Enterprise:  

the Conceptual Approaches to Accounting Provision
The article researches conceptual approaches to the accounting provision of 
business partnership of enterprise. Its mission in terms of globalization and 
the European integration conditions of Ukraine (on macro- and micro-levels) 
is disclosed. At the macro-level, a business partnership is conditioned by the 
systematized indicators of the World Bank rating for 12 years. At the micro-
level, the business partnership and the accounting system that provides it 
are analyzed in accordance with the needs of the owners and management 
of enterprise. Also, invariance of the term of «business partnership» is pre-
sented; researches in this direction are evaluated; inquiries of information 
consumers to the accounting system of business partnership of enterprise are 
disclosed. The graduation (distribution) of information consumers and their 
needs is displayed. It is determined that the key place in the accounting sys-
tem of business partnership belongs to the contractual accounting at enter-
prise, as well as the principal aspects of such an accounting are disclosed. The 
necessity of correction of semantic filling of the accounting system of business 
partnership in accordance with the marketing conception (approach) to the 
management of enterprise is proved.
Keywords: business partnership, accounting, accounting system, information 
users.
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В умовах глобалізації та євроінтеграції власни-
ки підприємств, СЕО (шеф-директори, дирек-
тори тощо) відчутно більше уваги приділяють 

питанням ділового партнерства, оскільки їх обґрун-
тований вибір зрештою впливає на показники конку-

рентоспроможності як на вітчизняному, так і на євро-
пейському ринках. 

У країні зростає кількість наявних та потенцій-
них внутрішніх і зовнішніх інвесторів, які потребують 
максимально об’єктивної, неупередженої інформації 
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щодо реального фінансово-майнового стану суб’єктів 
господарювання, фінансової стабільності, перспек-
тив розвитку тощо. Водночас самі внутрішні (згадані 
раніше) користувачі інформації зацікавлені в обґрун-
тованій обліковій інформації щодо того, як їм необ-
хідно налагоджувати партнерські відносини, з ким – 
розривати, а хто із суб’єктів господарювання є лише 
потенційно результативним діловим партнером. При 
цьому важливо зауважити, що зазначена інформація 
повинна базуватися на реальних, підтверджених об-
лікових показниках. 

У фаховій літературі немає однозначного тлу-
мачення терміна «ділове партнерство». Наявні ви-
значення характеризують це поняття переважно  
з точки зору державно-приватного або соціального 
партнерства, а не безпосередньо як форми відносин 
між суб’єктами господарювання для досягнення між 
ними ефективної взаємодії, тим самим обмежуючи 
масштабність та існування цієї категорії як об’єкта 
аудиту [10; 11, с. 7; 12; 13]. Чинне законодавство  
(а іноді й систематизовані фахові видання) в прямому 
сенсі не надають ґрунтовного й однозначного визна-
чення діловому партнерству [1; 2; 4; 6; 7]. Водночас 
Господарський кодекс Україні закладає підвалини 
господарській діяльності як такої. Так, Кодекс Украї-
ни, який визначає формує засади господарювання  
в державі, зазначає, що під господарською діяльністю 
необхідно розуміти діяльність суб’єктів господарю-
вання у сфері суспільного виробництва, спрямовану 
на виготовлення та реалізацію продукції, виконання 
робіт чи надання послуг вартісного характеру, що 
мають цінову визначеність. Господарська діяльність, 
що здійснюється для досягнення економічних і соці-
альних результатів та з метою одержання прибутку,  
є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – під-
приємцями [1, ст. 3]. 

Поняття «ділове партнерство» є певною мірою 
новим для вітчизняної науки, хоча в різних ін-
терпретаціях поняття-аналоги існували впро-

довж всього часу існування економіки як такої. Заслуго-
вує на окрему увагу наукова позиція Крихівської Н. О.,  
яка підійшла до вивчення дефініції комплексно,  
з урахуванням специфіки господарювання в України, 
і водночас зміщуючи акценти з історичного підходу  
в бік євроінтеграційних очікувань. Так, науковець до-
водить, що для закріплення своїх конкурентних пози-
цій на ринку та підвищення ефективності своєї діяль-
ності як підприємства все частіше застосовують нові 
форми організації діяльності. На сьогодні одним із 
пріоритетних напрямів реалізації бізнесу виступають 
партнерські відносини. Конкурентні переваги підпри-
ємницьких одиниць за даного виду відносин зроста-
ють у декілька разів, а слабкі сторони компенсуються 
за рахунок досвіду партнера, який на взаємовигідних 
умовах може ним поділитися. Як свідчить досвід ді-
яльності підприємств, партнерські відносини виника-

ють тоді, коли підприємницькі структури розуміють, 
що самостійна діяльність є неефективною або процес 
адаптації до мінливих зовнішніх умов наближається 
до кризової ситуації [8, с. 20].

Ділове партнерство в сучасній економіці при-
таманно як мікро-, так і мезо- чи макрорівням. Так, 
у стратегічному для України законодавчому докумен-
ті – Угоді про Євроінтеграцію – йдеться про парт-
нерство між державами, співтовариствами [3]. При 
цьому ділове партнерство на макрорівні може бути 
оцінено у світових економічних рейтингах, таких як 
рейтинги Світового банку. Зокрема, будь-яке покра-
щення позиції в рейтингу Doing Business сприймаєть-
ся діловими партнерами як позитивні бізнес-очіку-
вання (рис. 1).

 

Зазначена позитивна динаміка стала прямим 
наслідком зростання відкритості механізмів 
бізнес-регулювання. Проголошення економіко- 

соціальних реформ, підтримка економічно розвине-
них країн, розвиток і диверсифікація підприємництва 
спрямовані на зацікавлення інвесторів вітчизняною 
економікою, оскільки інтенсифікує їх потреби в ін-
формації та неупередженій, а значить, і в об’єктивній 
оцінці, здійсненій на основі такої інформації. 

Євроінтеграційні процеси вимагають підви-
щення якості інформації як для виходу вітчизняних 
суб’єктів господарювання на нові ринки, так і для по-
тенційних інвесторів, які лише оцінюють можливості 
виходу на український ринок. Для цього необхідно 
володіти як інформацією макрорівня, з урахуванням 
показників Світового банку, так і максимально не-
залежною інформацією, представленою на першому 
етапі формування інформації бухгалтером (а в разі 
потреби – аудитором). У подальшому, перевіряючи 
облікову інформацію, аудит зможе (чи не зможе) за-
безпечити якісний бік транспарентності: гарантує, 
що інформація, яку отримує потенційний інвестор 
або кредитор, не лише повна за формою, а й відпо-
відає дійсності за суттю.

Водночас у національній економіці виявлено 
потребу в забезпеченні та підвищенні ефективності 
ділового партнерства з постачальниками в процесі 
управління, який повинен базуватися на достовірній 
інформації. Процес ділового партнерства складаєть-
ся з трьох послідовних етапів: прийняття рішення 
щодо встановлення партнерства, співпраці та оцінки 
результатів ділового партнерства, за кожним з яких 
запропоновано індикатори ефективності ділового 
партнерства. Для відображення системи партнер-
ських зв`язків підприємств торгівлі сформовано іє-
рархію видів ділового партнерства.

На становлення сучасної економіки (а особли-
во обліку, аналізу та аудиту) значний вплив мали такі 
ключові фактори зовнішнього середовища функ-
ціонування суб’єктів господарювання, як розвиток  
і трансформація механізмів ринкової економіки, ре-
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Рис. 1. Динаміка позиції України в рейтингу Doing Business у 2006–2017 рр.
Джерело: узагальнено авторами за офіційною інформацією Світового банку. URL: http://www.doingbusiness.org

гіоналізація, інтернаціоналізація та глобалізація еко-
номічних і господарських зв’язків.

Незважаючи на те, що це певним чином було 
характерним і для попереднього сторіччя, їх інтенси-
фікація спричинила появу надскладних форм бізнесу, 
M&A окремих учасників ринків у величезні трансна-
ціональні корпорації, зростання та розширення їх фі-
ліальної мережі, що закономірно обумовило потребу,  
з одного боку, у модернізації процедур отримання об-
лікової інформації для задоволення інформаційних по-
треб великих підприємницьких структур із розгалуже-
ною функціональною, кластерною будовою, а з іншого, –  
в їх оптимізації для отримання якісного результату пе-
ревірки в можливі максимально короткі терміни. 

На початку 2000-х років у різних країнах світу 
пройшла хвиля акцій суспільства (громад-
ських груп та організацій) з причини бан-

крутства низки відомих транснаціональних компа-
ній – лідерів: "Enron", "WordCom", "Parmalat", "AIG", 
"Tesco", "Nortel", "Olympus", "Lehman Brothers", "Waste 
Management" та ін. У результаті учасники економічк-
них відносин пересвідчились, що певна інформація, 
якій довіряли її користувачі (оскільки вона була під-
тверджена незалежними аудиторами), може виявити-
ся недостовірною, викривленою, необґрунтованою,  
а наслідки – негативними.

Власники та керівництво підприємств, оцінюю-
чи причини та наслідки зазначених негативних подій, 
підвищили вимоги до різних складових функціону-
вання підприємства, у т. ч. і до об’єктивності інфор-
мації щодо ділового партнерства. Для користувачів 

інформації важливо бути впевненим у тому, що дані, 
на основі яких приймається певне рішення (перш за 
все, управлінське) є обґрунтованими, документально 
підтвердженими – обліковими. 

У зв’язку з вище зазначеним концептуальною 
новизною у сфері ділового партнерства виріз-
няються наукові дослідження Н. С. Струк, яка 

досліджує ділове партнерство підприємство через 
призму облікової системи, оскільки вчена не лише 
визначає, що таке ділове партнерство, а й на підста-
ві вимог, очікувань та можливостей облікової інфор-
мації запроваджує та розкривавє поняття «облікова 
система ділового партнерства» [9]. Саме такий підхід 
вирізняється високим рівнем праксеології завдяки 
наданню користувачам інформації оперативної висо-
коякісної інформації. 

Проблеми у сфері обліку й аудиту, а також кон-
флікти стосуються різних суспільних груп у суспіль-
стві, державі [5]. Відповідно, і інтереси повинні від-
стоюватися різними суспільними групами. Оскільки 
в економічній літературі немає загальновизнаного 
поняття «суспільство», у дослідженні було дотри-
мано науково-практичного, обґрунтованого підходу  
В. Бондаря та Ю. Бондарь [5], згідно з яким на даному 
етапі соціально-економічного розвитку держави чіт-
ко сформувалися чотири суспільні групи користува-
чів інформації, які мають власні економічні інтереси 
та потребують їх задоволення:

1 група: інвестори, постачальники, кредитори.
2 група: власники, акціонери;
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3 група: держава, контролюючі органи;
4 група: працівники підприємства. 
Концептуально важливим в побудові облікової 

системи ділового партнерства є те, що користувачі 
інформації, залежно від своїх фахових компетентно-
стей (професійні чи непрофесійні) можуть по-різному 
сприймати одну і ту ж інформацію і, як наслідок, по-
різному її інтерпретувати (рис. 2).

доволенню сформованих запитів, що відповідає сус-
пільно-релевантній моделі економічного контролю  
в Україні (табл. 1).

У сьогоднішньому динамічному світі економіч них 
реформ професіоналізм користувачів інформа-
ції відчутно зростає. На стадії формування соці-

альної відповідальності зростає довіра до результатів 

 Основні користувачі інформації

Професійні  Непрофесійні  
 

фінансової  
 

нефінансової  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

потребують 

 

Власник(и) підприємства, акціонери

СЕО (керівництво), менеджмент підприємства, персонал 

Незалежні (зовнішні) аудитори

Бізнес-партнери (зокрема діючі інвестори, кредитори)

Потенційні інвестори, суб’єкти рейтингових агентств

Державні регулятивні та контролюючі органи

Суспільство 
(громадяни, суспільні групи, професійні організації та ін.)

Фінансові установи, біржі, торгові майданчики тощо

об’єктивної (підтвердженої) інформації

іншої (соціальної)

Рис. 2. Користувачі облікової інформації
Джерело: удосконалено авторами.

Акцент у зазначеній градації користувачів ін-
формації необхідно зробити на тому, що 
частка її користувачів не володіють (і не по-

винні володіти) спеціальними економіко-юридични-
ми знаннями, вміннями та навичками для того, щоб 
прийняти певне рішення, наприклад стосовно того, 
чи варто вкладати кошти в діяльність конкретного 
суб’єкта господарювання, чи потрібно кошти термі-
ново вилучати з обігу, чи слід вимагати зміни керів-
ництва суб’єкта господарювання, висловити недо-
віру до результатів роботи підрозділу внутрішнього 
аудиту (контролю), як протидіяти діям керівництва, 
що мають ознаки обману або ж навіть шахрайства, як 
обрати кращий потенційний інвестиційний проект 
тощо. Такий підхід сприяє захисту інтересів капіталу 
та його власника. 

Оскільки запити користувачів інформації фор-
мують потреби, які в подальшому потребують від-
повідей з боку акціонерів, аудитора, держави тощо, 
їх доречно оцінити й систематизувати. Доволі ґрун-
товно зазначені потреби користувачів фінансової 
звітності досліджували та висвітлили В. Бондар та 
Ю. Бондар, визначаючи, які документи сприяють за-

господарювання, які базуються на достовірній обліко-
вій інформації, а це, своєю чергою, можливо лише за 
умови, що інформація є якісною. Для прикладу, варто 
зазначити, що у Великобританії ще з 1844 р., згідно  
з ухваленими законами, акціонерні товариства здій-
снювали перевірку бухгалтерських книг і рахунків 
компаній незалежними бухгалтерами та обов’язково 
звітували перед акціонерами. Фактично ця практика в 
умовах ринкових відносин дійшла до наших днів. 

Зважаючи на те, що будь-яка господарська ді-
яльність передбачає обов’язковість договірних від-
носин між контрагентами, що є основою діяльності 
підприємства, окремо необхідно зауважити, що об-
лікова система ділового партнерства ґрунтується на 
підписанні договірних відносин на підприємстві. Під 
час оформлення ділового партнерства між підпри-
ємством і постачальником (виробником, посеред-
ником) використовують різні види договорів, (від-
повідно до чинного законодавства). В основному на 
вітчизняних підприємствах застосовується товарний 
контракт – договір на поставку товарів. При цьому 
у випадку, якщо постачальник є постійним діловим 
партнером, то пролонгування договору носить чисто 
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Таблиця 1

Потреби користувачів у підтвердженій обліковій інформації

№ з/п Користувачі інформації Підтверджена інформація, якої потребують користувачі 

1 Власники, акціонери Прибуток підприємства та його використання; дивіденди

2 Інвестори Економічна стабільність підприємства; довгострокова перспектива 
діяльності підприємства

3 CЕО (керівництво) Результати фінансово-господарської діяльності; існуючі загрози 
господарюванню

4 Менеджери
Фінансовий результат діяльності підприємства, аналіз діяльності 
підприємства, планування діяльності підприємства, контроль і оцін-
ка діяльності підприємства

6 Кредитори Повернення засобів; ризик і наслідки несплати заборгованості

6 Постачальники Фінансовий стан підприємства, платоспроможність підприємства

7 Покупці Фінансова стабільність підприємства. обсяг реалізації

8 Працівники Надійність робочого місця, заробітна плата, умови праці на підпри-
ємстві

9 Фіскальні органи Сплата податків, зборів відповідно до чинного законодавства 

10 Фінансові установи (у т. ч. банк) Своєчасність повернення кредитів та отримання відсотків, розви-
ток бізнесу

11 Біржі Розмір статутного капіталу, емісія акцій

12 Міжнародні організації
Відповідність якості робіт (послуг, товарів) вітчизняних підприємств, 
які співпрацюють з міжнародними співтовариствами, стандартизо-
ваним вимогам

13 Держава Економічні дані (державна статистика). платіжний баланс, оподатку-
вання, дотримання чинного законодавства

14 Суспільство (суспільні групи, громада) Соціально-економічні гарантії, збільшення зайнятості, вплив на на-
вколишнє середовище, користування ресурсами та фондами

15 Органи суспільного нагляду Інформація щодо результатів аудиту діяльності підприємств – 
суб’єктів господарювання суспільного інтересу

Джерело: інтерпретовано за [5].

формальний характер, і вказана операція здійснюєть-
ся на початку кожного року (це звичайна практика). 

До типових недоліків договірного обліку можна 
віднести те, що, як правило, не змінюються умови до-
говору та не враховуються результати попереднього 
співробітництва. Типовий договір на поставку това-
рів обумовлює такі напрями: предмет договору («По-
стачальник зобов’язується поставити товар, а поку-
пець прийняти його і сплатити на умовах діючого до-
говору за вільними цінами в кількості, асортименті та 
в терміни, узгоджені сторонами згідно зі специфіка-
цією, яка є невід’ємною частиною договору»); умови 
постачання, якість, маркування, упаковка; прийман-
ня товару і відповідальність сторін; порядок розра-
хунків; додаткові умови (рекламна підтримка тощо); 
строк дії договору та юридичні адреси сторін.

Чинна облікова система ділового партнерства 
була б значно якіснішою, якби враховувала сучас-
ний маркетинговий підхід до інформаційних потреб 
користувачів (інформації). Так, облік та оцінка до-
говірних відносин на підприємствах ґрунтується на 
договорах поставки товарів, однак при цьому не вра-
ховується сегментація ринку, а сама система обліку 

договірних відносин недостатньо пристосована до 
змін у товарному асортименті. Завершальним етапом 
в оцінці ефективності договорів є оцінка, експерти-
за виявлених відхилень, які бухгалтер повідомляє 
керівництву підприємства. У результаті приймаєть-
ся управлінське рішення (стосовно пролонгування 
договору або ж припинення ділового партнерства). 
Незважаючи на те, що, логічно, питання співпраці 
повинно ґрунтуватися на чинному законодавстві, 
результатах оцінки показників за попередній період, 
важливо відмітити зростаючий вплив маркетингово-
го підходу та результатів інвестиційного аналізу до 
облікової системи ділового співробітництва [15].

ВИСНОВКИ
Отже, глобалізаційні, перш за все, євроінте-

граційні вектори розвитку національної економіки 
проявили один із потенційних векторів покращення 
господарювання – розвиток ділового партнерства, 
який, своєю чергою, потребує відповідного обліково-
го забезпечення. Концептуальні засади зазначеного 
забезпечення ґрунтуються на співвідношенні очіку-
вань користувачів інформації (професійних, непро-
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фесійних) і можливостей обліку надавати таку ін-
формацію. Якість останньої підвищується, якщо вона 
формується з урахуванням маркетингового підходу 
до господарювання на підприємстві.                  
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