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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ 

 
Обґрунтовано необхідність проведення комплексних досліджень у сфері креативного обліку. Розроблено 

концептуальну модель креативного обліку як елемента облікової науки. Визначено межі застосування 

поняття “креативний облік” (в рамках чинного облікового законодавства, за повної відсутності 

нормативного регулювання). Визначено причини існування відмінності в поглядах вчених щодо розуміння 

сутності креативного обліку. Обґрунтовано необхідність виділення двох основних типів креативного 

обліку – звичайного та інжинірингового. Визначено взаємозв’язок бухгалтерського інжинірингу та 

облікової політики підприємства. Виділено і обґрунтовано дві основні групи методів здійснення 

креативного обліку – змістовні та формальні. 

Ключові слова: креативний облік, облікова політика, професійне судження бухгалтера. 
 

Постановка проблеми. Розвиток бухгалтер-

ського обліку в Україні протягом останнього 

десятиліття відбувається під впливом глобаліза-

ційних процесів та в умовах постіндустріалізації 

економіки. Це зумовлює необхідність перегляду 

та модернізації його теоретико-методологічних 

засад, пошук нових інформаційних моделей іде-

нтифікації та представлення господарської дія-

льності підприємства, які б задовольнили зрос-

таючі потреби користувачів, а також враховува-

ли історичні корені розвитку національної сис-

теми бухгалтерського обліку, зокрема, її радян-

ське минуле. 

Зміна соціально-економічного устрою  в Ук-

раїні на початку 1990-х років, що характеризу-

валась переходом від планової до ринкової еко-

номіки, зумовила необхідність трансформації 

національної системи бухгалтерського обліку. 

Однією із тенденцій трансформації облікової 

системи є її лібералізація, яка передбачає значне 

розширення свободи дій суб’єктів ведення та 

організації бухгалтерського обліку, що може 

бути реалізована через облікову політику та 

механізм професійного судження. 

Одним із негативних наслідків лібералізації 

облікової системи в Україні стало виникнення 

можливості широкого застосування інструмен-

тів креативного обліку, що дозволяє суб’єкту 

ведення обліку або іншим зацікавленим особам, 

які мають подібні повноваження, втручатись у 

процес формування облікової інформації на під-

приємстві та одержувати ті результати, які за-

безпечують реалізацію їх власних інтересів, а не 
інтересів всіх груп користувачів, які 

використо¬вують облікову інформацію для 
_______________ 
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прийняття рішень. Наведене вище зумовлює 

необхідність дослідження теоретико-

методологічних засад креативного обліку як 

елемента облікової науки з метою створення 

передумов для пошуку ефективних засобів для 

передбачення та усунення його негативних про-

явів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Незважаючи на значну увагу з боку вітчизняних 

дослідників до проблем застосування креативно-

го обліку в діяльності підприємств та визначення  

його впливу на достовірність фінансової звітнос-

ті, на сьогодні відсутнє комплексне обґрунту-

вання його сутності як одного із елементів облі-

кової науки. Окрема група вчених (Н.А. Канце-

дал та О.Г. Пономаренко [4, с. 92]) визначають  

його як один із видів бухгалтерського обліку, 

доповнюючи ним традиційну тріаду (фінансо-

вий, управлінський, податковий), інші дослідни-

ки – як напрям  діяльності (О.В. Кантаєва [3, 

с.215], М.А. Кравченко [5, с. 152]), як форму 

обліку (С.Ф. Голов [1, с. 304], М.В. Куцинська 

[6, с. 896]) або взагалі не визначають його місце 

у складі облікової системи підприємства. 

Існування такої ситуації породжує виникнення 

значної кількості концепцій та підходів, які 

ускладнюють процес теоретизації бухгалтерської 

науки. 

Формулювання цілей статті. Основним за-

вданням статті є формування концептуальних 

засад креативного обліку, що сприятимуть роз-

робці дійових механізмів подолання негативних 

наслідків його застосування в діяльності підпри-

ємств. 

Опис основного матеріалу дослідження. На 

сучасному етапі розвитку креативного обліку як 

окремого елемента облікової системи, якому 

присвячуються наукові дослідження вчених і що 

перебуває на початковій фазі свого закріплення, 

його доцільно називати окремим напрямом бух-
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галтерського обліку. Це обґрунтовується тим, 

що креативний облік як напрям може 

проявлятись у складі всіх видів бухгалтерського 

обліку і йому не притаманні власні специфічні 

ознаки, якими має володіти видове поняття. У 

порівнянні із фінансовим, податковим та 

управлінським обліком, креативний облік не є 

системою, що забезпечує виконання основних 

бухгалтерських процедур (ідентифікація, збір, 

обробка, узагальнення, оприлюднення), а є 

набором інструментів для забезпечення 

поставлених менеджментом цілей за допомогою 

системи бухгалтерського обліку  

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Концептуальна модель креативного обліку як елемента облікової науки 

Назва Креативний облік 

Місце в системі  

облікових знань 
Напрям бухгалтерського обліку 

Рівень застосування Облікова система підприємства 

Предмет Система фінансового обліку підприємства 

Об’єкт 
Елементи фінансової звітності підприємства (активи, зобов’язання, доходи, 

витрати) 

Суб’єкти здійснення 
Суб’єкти ведення та організації бухгалтерського обліку (менеджери, 

бухгалтери, аудитори тощо) 

Види 
Стосується ведення 

бухгалтерського обліку 

Стосується порядку представлення 

інформації в фінансовій звітності 

Типи Звичайний Інжиніринговий 

Методи 

Змістовні 

Формальні Що стосуються 

альтернатив 

Що стосуються 

обставин 

Стратегічні цілі 

здійснення 

Зростання 

доходів 

Зменшення 

витрат 

Зростання 

активів 

Зменшення 

зобов’язань 

Збільшення 

оперативних 

грошових 

потоків 

Визначення 

Креативний облік – це напрям облікової науки, що передбачає 

використання творчих підходів у процесі ведення бухгалтерського обліку і 

формування звітності (фінансової та додаткових форм) про фінансовий 

стан та результати діяльності підприємства 

Запропонована концептуальна модель 

(табл. 1) базується на припущенні, що 

креативний облік може здійснюватися лише в 

двох основних аспектах: 1) В рамках чинного 

облікового законодавства, тобто в частині 

дозволених альтернативних варіантів облікового 

відображення; 2) За повної відсутності 

нормативного регулювання порядку облікового 

відображення окремих аспектів господарської 

діяльності підприємства.  

Перший аспект здійснення креативного облі-

ку стосується можливостей вибору серед визна-

ченого розробниками стандартів “коридору дій” 

як щодо встановлених в них альтернатив оцінки 

та облікового відображення, так і щодо можли-

вості інтерпретації критеріїв, які впливають на 

можливість застосування окремого варіанту об-

лікового відображення. На думку О. Амата, Дж. 

Блейка та Дж. Доудса, це є лише одним із мож-

ливих варіантів реалізації креативного обліку, 

який пов’язаний з тим, що іноді правила обліку 

дозволяють компаніям вибирати між різними 

методами. Наприклад, у багатьох країнах ком-

панія має право вибирати між політикою спи-

сання витрат на цілі розвитку або їх амортиза-

цію протягом терміну реалізації відповідного 

проекту [10]. 

Другий аспект здійснення креативного обліку 

стосується не лише появи нових об’єктів, сто-

совно яких відсутні правила ведення обліку, а та-

кож пов’язаний із додатковими формами та ін-

струментами оприлюднення інформації, що ви-

користовуються підприємствами для забезпечення 

додаткового розуміння особливостей їх діяльності 

та перспективи розвитку в майбутньому. Подібна 

практика набула значного поширення в останні 

роки серед великих публічних компаній, які готові 

нести додаткові витрати для детального розуміння 

інвесторами та аналітиками фінансового стану 

компанії та можливостей збільшення своєї 

ринкової вартості. Зокрема, як відмічають з цього 

приводу аналітики журналу “Forbes”, практика 

розкриття додаткової інформації на основі правил, 

що не регулюються GAAP, на сьогодні 
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знаходиться на підйомі. У 2015 р. 448 компаній, 

що знаходяться в списку S&P 500, надавали 

альтернативну інформацію про одержаний 

прибуток, а у 2009 р. таку додаткову інформацію 

розкривали лише 358 компаній [11]. Подібна 

додаткова інформація дозволяє більш точно 

пояснити причини одержання поточних 

результатів діяльності підприємства, відокремити 

їх від впливу незвичайних або нерегулярних подій, 

які можуть вносити корективи в основні тенденції 

розвитку підприємства. 

Відповідно, у тих випадках, якщо чинні облі-

кові стандарти не дозволяють створити необхід-

ні передумови для достовірного і релевантного 

розкриття облікової інформації в фінансовій 

звітності, що дозволяла б користувачам прийма-

ти ефективні управлінські рішення, на рівні під-

приємства може бути прийняте рішення про 

необхідність здійснення додаткового розкриття. 

Основним інструментом додаткового розкриття 

облікової інформації можуть виступати 

спеціалізовані звіти, які доповнюють і 

розкривають в інших аналітичних розрізах 

існуючу облікову інформацію, що дозволяє 

глибше проаналізувати окремі аспекти 

діяльності підприємства. Прикладами таких 

звітів є наступні: 1) звіти про стійкий розвиток; 

2) звіти про ризики підприємства; 3) звіти про 

вартість; 4) звіти про інтелектуальний капітал 

підприємства. Вони дозволяють надати 

деталізовану інформацію про об’єкти, які на 

сьогодні або не є одним із елементів фінансової 

звітності та  включаються до складу інших 

об’єктів (активів, витрат), або є певними інтег-

рованими або агрегованими об’єктами, які 

включають інформацію з різних статей фінансо-

вої звітності (наприклад, в звіти про інтелектуа-

льний капітал включається інформація про не-

матеріальні активи, гудвіл, витрати на дослі-

дження і розробки, витрати на оплату праці, ад-

міністративні витрати). 

Відмінність між використовуваним підхо-

дом до розуміння креативного обліку та інши-

ми підходами вчених наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Відмінність в підходах до розуміння сутності креативного обліку 

Вплив креативного обліку 

на достовірність облікової 

інформації 

Сфери здійснення креативного обліку в контексті співвідношення із 

обліковим законодавством 

В рамках чинного 

законодавства 

За повної відсутності 

облікового 

регулювання 

З порушенням 

облікового 

законодавства 

Забезпечує достовірне 

відображення 
1 3 5 

Забезпечує недостовірне 

відображення 2 4 6 

    

В табл. 2 наведено шість квадрантів, які ви-

значають основні характеристики, яким може 

відповідати креативний облік, виходячи із іс-

нуючих підходів до розуміння його сутності. 

Тобто, кожний із підходів дослідників до ро-

зуміння сутності креативного обліку може бути 

обґрунтований за допомогою набору виділених 

квадрантів. Так, згідно з позицією М.Р. Метьюса 

та М.Х.Б. Перери, креативний облік – це будь-

який метод обліку, що не відповідає 

загальноприйнятій практиці або встановленим 

стандартам чи принципам, але забезпечує досто-

вірне подання стану справ у компанії [8, с. 457-

458]. Відповідно, цей підхід повністю опису-

ється квадрантом 3. 

З огляду на запропонований нами підхід до 

розуміння сутності креативного обліку, що 

передбачає можливість його використання як в 

рамках чинного законодавства, так і за його 

відсутності, він може бути описаний за допо-

могою сукупності квадрантів 1, 2, 3 та 4, вна-

слідок чого при використанні креативного об-

ліку може забезпечуватись як одержання дос-

товірної інформації про господарську діяльність, 

так і недостовірної інформації, що залежить від 

використовуваних на конкретному підприємстві 

методів, видів та типів креативного обліку. 

Здійснення дій, що передбачають порушення 

облікового законодавства, які окремі дослідники 

відносять до складу креативного обліку 

(С.Ф. Легенчук [7, с. 97], Н. Стангова, А. Вігхова 

[12, с.98]) (квадрант 5 та 6), не повинні бути 

визнані такими, оскільки заздалегідь зрозумілою є 

невідповідність одержаної на основі застосування 

такого підходу облікової інформації потребам її 

користувачів. Подібну позицію також займають 

Х.Столови та Г.Бретон, на думку яких всі дії 

менеджменту, які здійснюються поза законом та 

обліковими стандартами, слід вважати шахрайст-

вом [13, с. 8]. 
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Окрім вищенаведених обмежень, креативний 

облік як окремий напрям слід розглядати в рам-

ках системи фінансового обліку. Хоча техніки 

креативного обліку можуть застосовуватись в 

управлінському та податковому обліку, однак 

набір інструментів та сфера його поширення 

буде значно відрізнятись. При цьому, внаслідок 

існування значної відмінності в ступені їх регу-

лювання, можливості для реалізації креативного 

обліку в таких підсистемах теж будуть кардина-

льно відмінними. Наприклад, майже за повної 

відсутності державного регулювання системи 

управлінського обліку переважна більшість його 

процедур може здійснюватися із використанням 

креативних методів. 

Суб’єктами здійснення креативного обліку 

виступають традиційні суб’єкти, що можуть 

бути відповідальними за ведення та організацію 

фінансового обліку на підприємстві. Враховую-

чи існуючі відмінності в підходах до здійснення 

креативного обліку, можна виділити два його 

основні види: 1) що стосується ведення бухгал-

терського обліку, тобто передбачає застосування 

креативних технік в процесі ідентифікації, обро-

бки, оцінки та узагальнення облікової інформа-

ції на бухгалтерських рахунках; 2) що стосуєть-

ся порядку представлення інформації в фінансо-

вій звітності, тобто передбачає використання 

творчих підходів на етапі остаточного узагаль-

нення облікової інформації та її представлення 

зацікавленим користувачам. 

В залежності від відповідності певній моделі 

реалізації креативного обліку на підприємстві, 

яка передбачає необхідність здійснення низки 

дій, можна виділити два його основні типи – 

звичайний та інжиніринговий. Звичайний креа-

тивний облік передбачає застосування таких 

методів оцінки, обліку та складання звітності 

для одержання таких показників фінансової 

звітності, що відповідають цілям та інтересам 

окремих груп осіб (власники, менеджмент). 

Зокрема, як відмічає з цього приводу проф. 

С.Ф. Голов, креативний облік передбачає 

формальне застосування або цілеспрямований 

вибір методів і принципів бухгалтерського 

обліку [2, с. 366]. Тобто, методика реалізації 

традиційного креативного обліку передбачає 

визначення цілей та інтересів осіб, які 

відповідальні за організацію та ведення обліку 

на підприємстві  або суб’єктів впливу на них, та 

вибір необхідних методів креативного обліку, 

що забезпечують їх досягнення. При цьому, 

такий вибір здійснюється формально, тобто без 

урахування принципів бухгалтерського обліку 

або якісних характеристик облікової інформації, 

запровадження яких спрямоване на підвищення 

якості облікової інформації з позиції її 

користувачів, а основною метою такого вибору є 

забезпечення відповідності між цілями та інте-

ресами окремих груп осіб та показниками фінан-

сової звітності, що будуть одержані після засто-

сування інструментів креативного обліку. 

Іншим типом креативного обліку є інжиніри-

нговий облік, що ґрунтується не лише на засто-

суванні певних технік або методик креативного 

обліку для досягнення поставлених цілей, а та-

кож передбачає трансформацію господарської 

діяльності підприємства. В цілому інжиніринг 

знайшов широке застосування в працях вчених 

при дослідженні соціально-економічних явищ у 

ХІХ – ХХ ст.ст. (М. Кастельс, К. Маркс, К. Поп-

пер, Ф. Фукуяма та ін.), а наприкінці ХХ століт-

тя – на початку ХХІ також почав використовува-

тись у сфері фінансів (В.В. Бочаров, І.М. Вахо-

вич, І.А. Дарушин, Р. Косовскі, Дж. Маршалл, 

О.М. Сохацька, Р. Четтерджі та ін.) та в бухгал-

терському обліку (О.А. Аксьонова, І.М. Богатая, 

Н.А. Бреславцева, Р.Ф. Бруханський, Т.О. Гра-

фова, Г.Є. Крохічева, В.І. Ткач, І.М. Ткач, М.В. 

Шумейко та ін.). Проте, в основі розробленої В.І. 

Ткачем та М.В. Шумейко інжинірингової теорії 

обліку, яка набула значного поширення в останні 

роки, покладено використання облікового прин-

ципу “грошові кошти/чисті пасиви”, що забезпе-

чує одержання дезагрегованого показника влас-

ності (чисті пасиви) [9, с. 10], що свідчить про 

досить вузьке бачення можливостей застосуван-

ня інжинірингу в бухгалтерському обліку. 

На нашу думку, інжиніринговий підхід може 

бути реалізований під час застосування креатив-

ного обліку в контексті облікової політики підп-

риємства і не лише для формування гіпотетичних 

або стратегічних показників діяльності під-

приємства, а для корекції бухгалтерської звітності 

в поточному періоді (бухгалтерський інжиніринг). 

Бухгалтерський інжиніринг – це сукупність 

управлінських дій, спрямованих на забезпечення 

відповідності господарської діяльності підпри-

ємства вимогам, які забезпечують інше бухгал-

терське відображення, що відповідає обраній 

стратегії та цілям менеджменту.  

У цьому випадку поняття “бухгалтерський” 

означає не суб’єкта його реалізації, а характери-

зує основну ціль його здійснення, що полягає у 

досягненні таких показників господарської дія-

льності, які дозволяють застосовувати стосовно 

них нові можливі варіанти оцінки або бухгал-

терського відображення. Суб’єктами здійснення 

бухгалтерського інжинірингу є менеджери підп-

риємства різних рівнів, які володіють інформа-

цією про відповідні облікові параметри, яких 

слід досягти при його застосуванні. 
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Бухгалтерський інжиніринг орієнтується на 

досягнення стратегічних цілей підприємства, 

створюючи нову господарську реальність та 

зумовлюючи передумови для забезпечення її 

нового бухгалтерського відображення. Він може 

використовуватись для корекції попередніх дій 

менеджменту з метою приведення існуючої гос-

подарської реальності до бажаної, яка відповідає 

вимогам щодо застосування різних варіантів 

креативного обліку. Таким чином, бухгалтерський 

інжиніринг дозволяє моделювати господарську 

діяльність з урахуванням існуючих нормативних 

обмежень функціонування облікової системи. 

Взаємозв’язок між бухгалтерським 

інжинірингом та обліковою політикою наведено 

на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Бухгалтерський інжиніринг та облікова політика підприємства 

 

Механізм реалізації креативного обліку на 

основі застосування бухгалтерського інжинірин-

гу передбачає необхідність здійснення таких дій: 

1. Обґрунтування цілей та стратегії підпри-

ємства, досягнення яких може бути здійснено за 

допомогою використання інструментів креатив-

ного обліку. 

2. Формування пробної облікової політики 

підприємства та аналіз її відповідності із обра-

ними цілями та стратегією. 

3. Аналіз ймовірних результатів господарсь-

кої діяльності, одержаних внаслідок  застосуван-

ня пробної облікової політики підприємства; 

4. Пошук та обґрунтування варіантів креати-

вного обліку, які можуть забезпечити зміну ре-

зультатів діяльності у відповідності до обґрун-

тованих цілей та стратегії підприємства. 

5. Здійснення процедур бухгалтерського ін-

жинірингу з метою приведення господарської 

діяльності до такого стану, що дозволяє застосо-

вувати відносно неї інструменти креативного 

обліку. 

6. Формування нової облікової політики під-

приємства на основі обраних інструментів креа-

тивного обліку. 

7. Визначення результатів господарської дія-

льності, одержаних в результаті застосування 

нової облікової політики підприємства. 

8. Аналіз відповідності одержаних модифі-

кованих фінансових показників та модифікова-

ної вартості підприємства визначеним цілям та 

стратегії. 

З огляду на  запропонований  підхід до розу-

міння сутності бухгалтерського інжинірингу 

(рис. 1), існує кореляційний зв’язок вирішення 

проблеми ефективного управління вартістю під-

приємства із взаємодією креативного обліку у 

складі облікової політики підприємства. 

Виокремлення взаємозв’язку бухгалтерського 

інжинірингу та креативного обліку дозволяє 
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обґрунтувати роль останнього в процесі досягнення 

цілей менеджменту підприємства, що є однією із 

передумов для посилення ролі і значення 

бухгалтерського обліку як соціально-економічного 

інституту в функціонуванні економічних систем. 

Проведений аналіз підходів вчених до виділення 

методів креативного обліку дозволив з’ясувати, що 

на сьогодні серед них відсутня єдність в поглядах, 

що може бути обґрунтовано такими причинами: 

1) відсутністю загального розуміння сутності 

креативного обліку; 2) існуванням чотирьох 

основних об’єктів креативного обліку; 3) існуван-

ням різних типів та видів креативного обліку; 

4) відсутністю ієрархії між методами, способами, 

прийомами і техніками креативного обліку. 

Обґрунтовано необхідність виділення двох 

основних груп методів – змістовних (що стосу-

ються альтернатив; що стосуються обставин) та 

формальних, які дозволяють класифікувати всі 

існуючі пропозиції вчених щодо виокремлення 

ними методів, способів, прийомів і технік креа-

тивного обліку. 

Змістовні методи креативного обліку стосу-

ються змістовних аспектів методики бухгалтер-

ського відображення фактів господарського 

життя та пов’язані з можливістю здійснення 

вибору, що передбачений в бухгалтерських ста-

ндартах. Такий вибір може здійснюватися сто-

совно двох видів положень стандартів: 1) із на-

бору рівноцінних альтернатив оцінки або поряд-

ку облікового відображення (наприклад, вибір 

методів нарахування амортизації необоротних 

активів); 2) щодо можливості застосування ок-

ремого запропонованого способу оцінки або 

бухгалтерського відображення господарської 

діяльності (наприклад, можливість капіталізації 

витрат на розробки у складі первісної вартості 

внутрішньостворених нематеріальних активів). 

Застосування / незастосування другого поло-

ження пов’язане із необхідністю ідентифікації і 

врахування додаткових конкретних обставин, 

оскільки останні не можуть бути повною мірою 

визначені в облікових стандартах і не врахову-

ють специфічні особливості галузі функціону-

вання підприємства. Кожен із наведених варіан-

тів здійснення вибору дає можливість суб’єктам 

організації обліку на підприємстві здійснювати 

вплив на результати його діяльності, обираючи 

більш консервативні або більш оптимістичні 

альтернативи / способи. 

Формальні методи креативного обліку 

пов’язані із формою інструментів, які викорис-

товуються для ідентифікації і первинного уза-

гальнення облікової інформації (рахунки, облі-

кові регістри) та її остаточного узагальнення 

(фінансова звітність, додаткові форми розкриття 

облікової інформації). На сьогодні суб’єктам 

організації та ведення бухгалтерського обліку 

надано широкий простір щодо визначення фор-

ми таких інструментів (наприклад, інтеграція 

або агрегування показників фінансової звітності, 

визначення структури приміток до річної фінан-

сової звітності), що може впливати на порядок 

сприйняття та інтерпретації облікової інформації 

зацікавленими в ній користувачами. 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень. Одним із наслідків лібералізації облікової 

системи в Україні, що розпочалась у 90-х рр. 

ХХ століття, стало виникнення креативного обліку, 

комплексному вивченню якого майже не приді-

ляється увага вітчизняними вченими. З метою 

розробки дієвих механізмів подолання негативних 

наслідків застосування креативного обліку в діяль-

ності підприємств було виділено та обґрунтовано 

його теоретико-концептуальні засади (роль в 

системі облікових знань; рівень застосування; 

предмет; об’єкт; суб’єкти здійснення; види; типи; 

методи; стратегічні цілі здійснення; визначення). 

На основі дослідження існуючої практики ви-

користання креативного обліку в діяльності під-

приємств ідентифіковано та обґрунтовано один 

із його видів – бухгалтерський інжиніринг, як 

сукупність управлінських дій, спрямованих на 

забезпечення відповідності господарської діяль-

ності підприємства стратегічним цілям підпри-

ємства та вимогам менеджменту. 

Однією із перспектив подальших наукових 

досліджень є розробка дійових засобів усунення 

негативних наслідків креативного обліку на основі 

врахування його концептуальних засад та 

особливостей історичного розвитку національної 

системи бухгалтерського обліку, зокрема, шляхом 

використання концепції правдивого і справедливого 

представлення облікової інформації. 
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