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Чи завжди ми можемо бути готовими до будь-
якої ситуації? Чи маємо конкретний план дій 
на всі випадки життя? Це може стосуватися 
як нашої буденності так і ведення бізнесу. 
Ми звикли вважати, що маємо план Б, який 
вирішить всі нагальні питання. Але що, як план 
Б – такий же стандартний як і ситуація, до якої 
він готувався?

Ми ж хочемо зачепити ті ситуації, до яких 
не можна бути готовим апріорі. Землетрус, 
глобальні пожежі, теракти, епідемії. Який план 
у Вас є на цей період? Можливо річ навіть не 
у плані, як такому, а у готовності конкретної 
людини швидко змінити курс і рухатись у 
іншому напрямку. 

Якщо вірити критичній теорії Талеба про 
чорних лебедів, в якій говориться про те, що 
несподівані та непередбачувані події впливають 
на нас найсильніше, то напрошується висновок –   
готовим бути не можна. 

Подальші дії вже залежать від рівня 
рішучості, компетентності та кругозору людини. 

В нашому 19 номері ми поговоримо саме 
про цих чорних лебедів, надамо інструкції, як їх 
перефарбувати, та як діяти, якщо все ж таки у 
Вашому озері цей лебідь з’явився.

Олена 
Вольська
Керуючий партнер 

та директор

Helen 
Volska

Managing Partner 
and Director

Can we always be ready for any situation? Do 
we have a certain plan of actions for all life situ-
ations? It can concern our everyday life or our 
business. We are used to think that we have a 
Plan B, which can solve all the issues. But what 
if the Plan B is as standard, as a situation, for 
which it was prepared.

We want to cover the issues, for which we 
cannot be ready a priory. Earth quake, global 
fires, terrorist attacks, and epidemics. What are 
your plans for this period? Maybe the problem 
is not in the plan itself, but in the readiness of a 
specific person to quickly change the direction. 

If we believe in the Taleb’s critical theory 
about the black swans, which says that un-
expected and unpredicted events influence us 
most of all, we come to a conclusion, that we 
cannot be ready.

The further actions depend on the level of 
determinativeness, competence and our range 
of interests.

Our 19th issue will focus on these black 
swans; we will give you instructions as to how 
to change their color, and how to act if such a 
swan comes to your lake.
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Якщо ми хочемо змінити ситуацію, 
нам потрібно в першу чергу 
змінитися самим, а для цього – 
змінити наші уявлення.

If we wanted to change the  
situation, we first had to change 
ourselves. And to change 
ourselves effectively, we first had 
to change our perceptions. 

СТІВЕН КОВІ 
/ STEPHEN R. COVEY /

‘‘ менеджмент / management
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Ще на початку березня ми обговорювали зі 
своїми клієнтами проекти розвитку, плани 
на майбутні 2-3 роки, модернізацію існуючих 
потужностей та розширення виробництв. 
Ми жили у світі, що нісся уперед, і потрібно 
було встигати сьогодні бути, щонайменше, 
у “післязавтра”. Власники тішилися мріями, 
планами та конкретними кроками: тестування 
нового продукту, закладення фундаменту 
нового виробництва, впровадження CRM, 
реєстрація підприємства за кордоном. Дрібні 
й великі success stories. Маленькі й грандіозні 
амбіції.

В умовах стрімкого зростання компаніям 
необхідний лідер, який сміливо дивиться 
уперед, впевнений у майбутньому, не боїться 
експериментувати, а головне – інвестувати в 
експерименти, ноу-хау, бренди, ідеї. Звісно, 
деяких із цих вкладень чекає провал; однак 
із талановитим лідером доходи від реалізації 
успішних ідей із надлишком компенсують втрати.

ХТО КРУТІШИЙ – ЛИЖНИК  
ЧИ СНОУБОРДИСТ?

WHO IS COOLER – A SKIER  
OR A SNOWBOARDER?

In early March, we discussed with our clients the 
development projects, the plans for the coming 
2-3 years, the upgrading of the existing capacities 
and the expansion of production. We lived in 
the world that rushed forward and we had to be 
simultaneously in two places - in today and in the 
day after tomorrow. The owners told about their 
dreams, plans and specific steps, including new 
product testing, laying the foundation for a new 
production, CRM implementation, registration of 
the company in another country. Small and big 
success stories. Small and big ambitions.

In the face of rapid growth, the companies 
need a leader who bravely looks ahead, who 
feels confident about the future, is not afraid to 
experiment, and most importantly – is eager to 
invest in experiments, know-how, brands and 
ideas. Some of these ideas might become a 
failure, but with a talented leader, the income 
gained from good ideas will more than outweigh 
the losses suffered because of the bad ideas. 

АБО З ПОГЛЯДУ УПРАВЛІННЯ 

КОМПАНІЄЮ – ВІЗІОНЕР ЧИ 

АДМІНІСТРАТОР?

НАСПРАВДІ, КОЖНОМУ ЧАСОВІ 

ПОТРІБЕН СВІЙ ЛІДЕР.

IS IT A VISIONARY OR 

ADMINISTRATOR IF WE SPEAK 

FROM THE PERSPECTIVE OF THE 

COMPANY MANAGEMENT? IN FACT, 

EACH TIME NEEDS ITS LEADER.
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Якщо у такий період за кермом стоятиме 
так званий адміністратор-консерватор, що 
звик контролювати всі витрати та довго 
приймає стратегічні рішення – ключовий 
фактор часу для втілення нової бізнес-ідеї 
для компанії може бути втрачений. І ми на 
своїх очах бачили, як класні ідеї власника-
візіонера потрапляли у прірву обговорень й 
вибирались із неї уже тоді, коли їх втілення 
не принесе компанії конкретної переваги. 
Можна також часто було спостерігати, як 
компанії наймали гарного “адміністратора” 
із винятковим резюме на роль візіонера, 
і протягом деякого часу його відносини із 
власниками перетворювались на низку 
взаємних образ та невиправданих очікувань. 

А потім прийшов коронавірус. Хоч і не 
зненацька, однак ніхто його не чекав. Навіть 
коли можна було припустити, що COVID-19 
охопить усю планету й не залишиться бізнесу, 
який хоча б у якійсь мірі не зачепить пандемія 
із її наслідками, план Б для компанії мали 
далеко не всі. І лідер-візіонер, який бачив 
розвиток своєї компанії у перспективі 
декількох років, на разі потрапив у ситуацію, 
коли він усе ще бачить вершину гори, однак 
на маршруті підйому з’явились не до кінця 
зрозумілі та підвладні йому перепони. І 
перший час візіонер перебував у нестямі. 
План підкорення вершини перетворився у 
план протистояння раптовому каменепаду. 

Під час каменепаду головною метою є 
вистояти: потрібно щось заробити й понести 
менше фінансових втрат. При цьому важливо 
не загубити ключових клієнтів та найцінніших 
співробітників. Не у всіх вистачає часу, а 
головне – обґрунтованої сміливості, думати 
про те майбутнє, в якому стрімке зростання 
та розвиток здавались більш ніж природніми 
ще тиждень тому.

Чи зможе лідер-візіонер швидко й 
правильно реагувати? Відмовитись (хоча б 
на якийсь час) від своїх цілей та планів та 
й взагалі взятись до непритаманної йому 
роботи – організовувати жорсткий контроль, 
проводити критичну оцінку будь-яких кроків 
та витрат? 

Що у такому випадку зробив керівник-
адміністратор? Він із незатьмареною головою 
та конкретним планом дій на найближчий 
місяць, тиждень чи день зосередив у своїх 
руках управління та встановив власні 
правила гри ще у перші тижні карантину. 
Підтримка найнеобхідніших процесів, 
жорсткий контроль витрат, щоденний 

If at this time a conservative administrator who 
is used to control expenditures and to spend a lot 
of time taking strategic decisions takes the lead, 
the company might lose the key time factor for the 
implementation of a new business idea. Moreover, 
we saw how good ideas of the owner-visionary 
were brought up for longstanding discussions, 
and when the decision was finally made, it was 
too late for their implementation, thus bringing 
no competitive advantage for the company. 
There were also cases when companies hired a 
good “administrator” with a perfect CV fit for a 
visionary position, but later their relations turned 
into a row of mutual recriminations and unfulfilled 
expectations.

Then coronavirus came. Not all of a sudden but 
unexpectedly. Even when it was easy to assume 
that COVID-19 would spread around the whole 
planet and every business would be somehow 
affected by the pandemic and its consequences, not 
many companies prepared for plan B. The visionary 
leader who could foresee the development of his/
her company for years to come found himself in 
the situation when he/she still could see the top of 
the mountain, but the path to the top was unclear. 
At first, the visionary was distracted. The plan of 
conquering the mountaintop turned into the plan of 
avoiding the sudden rock fall.

 The main task during the “rock fall” is to hold 
the ground: one needs to earn something and 
to lose less financially, without losing key clients 
and the most valuable staff. Just a few have the 
time and what is more important – the sufficient 
courage to think about the future in which the 
rapid growth and development seemed very 
natural a week before.
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контроль діяльності – все за підручником. Це 
зробили практично усі. Теорія підтвердилась 
практикою: ті компанії, де “за кермом” 
опинились адміністратори, дуже швидко 
взяли ситуацію під контроль. І найголовніше 
– продовжують працювати без зайвої паніки. 
Адже адміністратор дуже чітко розуміє й 
реалізує те, що компанії потрібно тут і зараз.

   Will the visionary leader be capable to react 
quickly and properly? Will he/she forget about (at 
least for some time) his aims, plans, and in general 
will he/she carry out untypical activity, such as 
ensuring strict control and carrying out critical 
appraisal of any steps and expenses?

  What would the leader-administrator do in 
such case? The administrator with clear mind 
and a detailed strategy for the coming month, 
week, and day would take the management in 
his/her hands and set his/her rules during the first 
weeks of the quarantine. He/she would support 
the most necessary processes, implement the 
strict cost-management, carry out daily control 
over the activity, as well as other standard steps. 
Almost everyone did that. The theory proved 
practically relevant – the companies headed by 
administrators managed to concentrate quickly 
and took the situation under control. What is more, 
they continue their work without any panic. The 
administrator clearly understands and implements 
the needs of the company at a precise moment.

Що робити компанії, де за 
кермом візіонер? Чи повинен 

він відійти від управління 
хоча б на якийсь час? Як 

на таку ситуацію повинні 
реагувати власники та 

органи корпоративного 
управління?

Даючи відповіді, необхідно звернути 
увагу на те, що ця криза – нестандартна за 
своєю природою й нетипова із точки зору 
споживання. Особливо це стосується B2C 
ринків. Так, взагалі ринок став споживати 
менше та рідше. Змінились канали 
придбання та доставки. Необхідними стали 
інші продукти, тобто істотно змінилася 
структура ринку.

І на наших із вами очах швидко перебудо-
вується низка бізнесів: переорієнтація на 
виробництво більш необхідних товарів, поява 
онлайн магазинів за лічені дні, ресторанна 
їжа із доставкою додому, тренування та 
освіта онлайн, телемедицина. Прибуток 
таких ініціатив не завжди стабільний, 
однак це дає можливість надати роботу 

 What shall the companies 
headed by the visionary do? 

Shall he/she resign, at least for 
a while? How shall the owners 
and corporate management 

bodies react to such situation?

When answering this question we must take 
into account the fact, that this crisis is unusual by 
its nature and from the perspective of consumption 
especially in B2C markets. In general, the 
consumption diminished and became scarce, the 
channels of acquisition and delivery changed. There 
emerged the need for new products; it means that 
the market structure is changing significantly.
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співробітникам, виплачувати заробітну плату, 
залучити підрядників для надання послуг та 
виробництва продукції. А також можливість 
залишитись на зв'язку із своїм клієнтом, 
продовжувати “плекати стосунки із ним” на 
майбутнє.

Навіть ті бізнеси, діяльність яких 
неможлива через жорсткі умови карантину, 
пропонують клієнтам нові продукти. Зверніть 
увагу на туризм та індустрію розваг, де 
з’явилися віртуальні екскурсії та онлайн 
концерти. Чи було б нам це цікаво ще 2 
місяці тому? На цьому компанія абсолютно 
не заробляє, проте візіонер не відпускає 
свого клієнта й прокладає новий шлях до 
вершини гори, коли каменепад закінчиться. 

Nowadays we observe a quick restructuring 
of a number of businesses, switching to the 
production of more necessary goods, the 
appearance of online stores in a matter of 
days, delivery of restaurant food, carrying out 
online trainings, education and telemedicine. 
Some spheres are more profitable, some are 
less.  However, this is an opportunity to provide 
the employees with work, to pay salaries and 
to attract contractors to provide services and 
manufacture the products. Moreover, this is 
a good opportunity to stay in touch with the 
customers and keep them for the future. 

Even the businesses the activity of which 
is impossible due to the strict quarantine 
conditions offer new products to the customers. 
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Така сит уація вимагає симбіозу. 
Візіонер здатен швидко перелаштуватися, 
прийняти інтуїтивне рішення про запуск 
нових продуктів і запропонувати їх ринкові. 
Щодня й засукавши рукава. “Тепер зранку 
й ввечері я – водій для кухарів, а вдень – 
кур’єр, що розвозить замовлення”, - написав 
у соцмережах власник одного з ресторанів у 
Києві. Однак при цьому візіонеру не впоратись 
у таких умовах без гарного адміністратора 
поруч, що буде ловити падаюче каміння, 
виділяючи кошти на запуск нових продуктів 
таким чином, щоб в умовах обмежень не 
створити для компанії фінансових труднощів.

“Ми відповідальні за тих, кого приручили” –  
ця цитата не є зовсім коректною по 
відношенню до співробітників. Але, як 

Pay your attention to tourism and the industry 
of entertainment – they offer virtual tours and 
online concerts. Would it be so interesting for us 2 
months ago? The company does not make money 
on it, but the visionary holds his/her customer and 
paves a new path to the top of the mountain when 
the rockfall ends.

This situation requires symbiosis. The visionary 
is able to quickly rebuild, make an intuitive 
decision to launch new products and offer them 
to the market, to work every day rolling up the 
sleeves. “Now I am a driver for the cooks in 
the morning and in the evening and a courier 
delivering orders in the afternoon,” the owner 
of one of the restaurants in Kiev wrote on social 
networks. At the same time, no visionary can cope 
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ніколи відображає відповідальність лідера 
перед персоналом у цей час. Згуртувати 
найцінніших співробітників, щоб пройти цей 
складний період, не допустивши хаосу, й 
вижити – задача не з простих для керівника. 
І тільки гарний адміністратор зможе чітко 
спланувати, як у найближчій перспективі 
втримати компанію та повідомити персоналу 
наступні кроки компанії та їхні, хоч і не завжди 
втішні, перспективи. 

Стоячи на вершині гори можна сперечатись, 
ким бути крутіше: лижником чи сноубордистом. 
А, спустившись, обговорити, хто й скільки 
разів упав. Подолавши цей каменепад, можна 
зробити висновок, менеджер із якими якостями 
переможе у боротьбі за власну компанію. Однак 
на мою думку, компанії на чолі із візіонером, 
що прораховує варіанти розвитку подій та 
повністю довіряє адміністратору із критичним 
мисленням, подолають цей каменепад із 
найменшими втратами. Адже кожному періоду 
розвитку свій лідер.

in such conditions without a good administrator 
nearby who will keep the rockfall and allocate 
funds to launch new products, avoiding in the 
current conditions of restrictions the financial 
pressure for the company.

“We are responsible for those we have tamed” 
- this quote is not entirely correct in relation to the 
employees, but it perfectly reflects the leader’s 
responsibility to the staff at this time. To unite the 
most valuable employees in order to go through 
this difficult period, to prevent chaos and survive 
– this task is very difficult for the leader. It is a 
good administrator who can precisely plan how 
to keep the company afloat in the nearest future 
and communicate the next steps of the company 
as well as negative prospects to the staff.

When one stands on the top of a mountain, 
he/she can argue who is cooler: a skier or a 
snowboarder, and after descending to discuss 
how many times each fell. Having survived this 
rockfall, it will be possible to conclude what 
manager and with what qualities will win in the 
fight for the company. However, I think that the 
companies led by a visionary who works out all 
possible scenarios and trusts a critically thinking 
administrator, will pass this rockfall with minimum 
losses. After all, each period of development 
needs its own leader.

НАТАЛІЯ 
ПАСІЧНИК,  
Старший бізнес-аналітик

NATALIA  
PASICHNYK  
Senior Business Analyst
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ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ОПТИМІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ ЗАВЖДИ БУЛО 

АКТУАЛЬНИМ ДЛЯ КОМПАНІЙ. 

THE ISSUE OF ARRANGING AND 

OPTIMIZING IN-HOUSE DOCUMENT 

MANAGEMENT HAS ALWAYS BEEN 

RELEVANT FOR COMPANIES. 

Бо із зростанням продажів, кількості 
співробітників, відділів збільшується кількість 
документів, бюрократичних процедур і 
правил внутрішнього розпорядку, а також 
регламентів, політик і інструкцій, яких необхідно 
дотримуватися. Усе це ускладнюється нормами 
трудового законодавства, також досить 
вимогливого до організації діловодства та 
необхідності виконувати багато паперової роботи. 
Це породило бажання максимально перевести 
документацію і погоджувальні процедури у 
цифровий формат. Але як правило, це завдання 
не ставилося керівництвом як пріоритетне, 
незважаючи на свою актуальність, тому що 
прямого, а головне, швидкого ефекту на P&L або 
Сash Flow рішення цього завдання не приносить.

Однак із введенням карантину ситуація 
змінилася. Дистанційна робота порушила багато 
стандартних бізнес-процесів і регламентів. 
Істотно зріс час на адміністрування, узгодження 
питань і контроль виконання завдань 

This happens because with growth of sales, 
number of employees and departments there 
appears an increasing amount of documents, 
bureaucratic procedures and in-house rules as 
well as regulations, policies and instructions to 
be complied with. All this is further complicated 
by provisions of the labour legislation which is 
also quite demanding in terms of office setup and 
the need to do a lot of paperwork. It gave rise 
to the intent to maximally digitalize documents 
and authorization procedures. But, despite its 
importance, usually this task was not made a 
priority by the companies' CEOs because it has 
neither quick nor, more importantly, direct effect 
on P&L or Cash Flow.

However the situation has changed after 
the lockdown came into play. Remote work 
has disrupted a lot of standard business 
processes and regulations. The time required 
for administration, coordination and control of 
assignments being performed by employees 

BAS ДОКУМЕНТООБІГ – 
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВНУТРІШНІХ 
ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ

BAS DOCUMENT MANAGEMENT — 
AUTOMATION OF THE COMPANY'S 
IN-HOUSE PROCESSES
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підлеглими. З'явилася потреба впровадити 
моніторинг робочого часу підлеглих. Обмін 
паперовими документами призвів до 
підвищення витрат на кур'єрську доставку і 
плутанини в документообігу.

Усе це стало великою проблемою для 
більшості компаній. Дивлячись на болі бізнесів, 
ми знову звернули свою увагу на конфігурацію 
1С / BAS Документообіг. І зараз хочемо 
поділитися з вами основними перевагами 
роботи з нею.

has notably increased. The need has arisen 
to implement monitoring of the employees' 
working hours. Paper documents exchange has 
led to increased courier delivery expenses and 
confusion in document flow. 

All this posed a grave problem for most 
companies. Looking at the distress of businesses, 
we have also turned our focus to the 1С / BAS 
Document Management configuration. Now we 
are eager to share with you the main advantages 
one gets from its use.

Програмні продукти 1С / 
BAS є найбільш поширеним  

ПЗ для організації обліку 
та операційної діяльності 

серед організацій в Україні. 
Для таких компаній 

автоматизація внутрішнього 
документообігу на базі 

конфігурації 1С / BAS 
Документообіг пройде 

відносно легко, тому що в 
ній успадкована структура 

довідкової інформації 
основної облікової системи.

Дана конфігурація дозволяє налагодити 
процес підготовки, узгодження, зберігання 
та обліку внутрішньої документації. При 
цьому гнучкі налаштування доступу дають 
можливість працювати з документами 
і попередньо налаштованими процесами 
дистанційно, в тому числі з домашнього 
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комп'ютера, планшета або мобільного 
пристрою. Дана властивість є дуже важливою, 
особливо для керівників структурних 
підрозділів та вищих керівників компанії. Як 
правило, процеси узгодження документів 
потрапляють у глухий кут саме на цьому етапі. 
Документи не завжди своєчасно доходять до 
керівника, або у них немає часу їх подивитися 
і підписати. А коли час з'являється, не 
завжди документи знаходяться під рукою. 
Використання мобільної версії безумовно 
підвищить швидкість обробки і узгодження.

Окрім того, користувачі системи отримують 
своєчасне повідомлення про надходження 
нових завдань. Воно здійснюється як 
безпосередньо на робочу панель інтерфейсу 
даної конфігурації, так і додатково надходить на 
електронну пошту. Причому таке повідомлення 
на пошту приходить у вигляді посилання, яке 
дозволяє перейти безпосередньо до документа, 
з яким потрібно провести необхідні дії через веб-
інтерфейс. Більш того, якщо процес вимагає 
простого узгодження без вивчення якихось 
додаткових документів, то таке узгодження 
можливо здійснити безпосередньо з пошти, 
натиснувши на кнопку в електронному листі.

Також важливою функцією є трекінг, 
що дозволяє аналізувати причини і точки 
“зависання” завдань. Цей функціонал буде 
дуже корисний для керівників підрозділів і у 
звичайних умовах. Але в умовах віддаленої 
роботи, контроль своєчасності виконання 
поставлених завдань в режимі реального часу 
в єдиному інформаційному середовищі (без 
використання додаткових засобів комунікації 
електронною поштою і телефоном) стає ще 
більш важливим. Зараз ринок пропонує 
багато програмних продуктів, які дозволяють 
виконувати трекінг завдань, але вони живуть 
окремо від облікової системи. Це означає, 
що документи, необхідно вручну переносити 
з однієї системи в іншу. У разі використання 
1С / BAS Документообіг налаштовується 
автоматичний обмін.

Також принципово змінюється схема роботи з 
документами. Компанії, які не використовують 
документообіг, але здійснюють погоджувальні 
процедури за допомогою email, фактично 
клонують документи з системи, і узгоджують 
їх у “зовнішньому середовищі”. Організація 
електронного документообігу дозволяє 
зберігати документ в одному місці всередині 
системи. Співробітники, яким в рамках 
поставлених перед ними завдань (обробка, 

This configuration allows establishing the 
process of preparation, coordination, storage and 
accounting of in-house documents. This being 
said, flexible access setup allows remote work 
with documents and pre-set processes, including 
work from a home desktop, tablet PC or mobile 
device. This feature is very important especially for 
structural department heads and company's CEOs. 
As a rule, this is the very stage when document 
coordination processes run into a dead angle. 
Documents do not always timely make it to the 
manager, or the latter has not enough time to look 
them through and sign them. And when they do 
have time for this, the documents are not always at 
hand. Use of a mobile version will certainly boost 
the processing and coordination speed.

Besides, the users of the system are timely 
notified when new assignments arrive. Notification 
pops up at the desktop panel of the configuration's 
interface and also comes to the mailbox. Such 
notification is mailed as a link that allows direct 
access to the document to be worked on through 
the web-interface. Moreover, if the process 
requires simple coordination without considering 
any additional documents, such coordination can 
be done right from the mailbox by pushing the 
button in the letter.

1С / BAS is the software most 
widely used by legal entities 

in Ukraine for accounting and 
operational purposes. For such 
companies it will be relatively 

effortless to automatize 
internal documents exchange 

on the basis of 1С / BAS 
Document Management 

configuration, as the latter 
has inherited the reference 
information structure of the 

basic accounting system.
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або узгодження), необхідно працювати з 
документом, звертаються до одного документу 
через інформаційну систему. Це підвищує 
безпеку роботи і одночасно зменшує кількість 
переміщень документів із системи в систему.

Робота в конфігурації 1С / BAS Документообіг 
заснована на бізнес-процесах. Тому, коли ми 
говоримо про користь даної конфігурації, ми в 
тому числі маємо на увазі, що Компанія має дуже 
чітко розписати послідовність кроків у виконанні 
кожного завдання, позначити відповідального 
за її виконання і контроль виконання. Необхідно 
вибудувати і налаштувати в системі структуру 
Компанії, підрозділів, які будуть працювати в 
даній системі, структуру підпорядкованості 
підрозділів і всередині кожного підрозділу. 
Для кожного учасника робочого процесу 
налаштовується роль або група ролей в 
залежності від його функціоналу. Подальша 
робота з конфігурацією нагадує роботу з 
конструктором Лего. Як ми всі знаємо, Лего 
складається з різних за формою і кольором 
деталей, але всі мають універсальне кріплення і 
можуть бути скріплені один з одним. У результаті 
виходить саме та конструкція, яка необхідна. 
1С / BAS Документообіг працює за схожою 
схемою. У ньому є кілька простих попередньо 
налаштованих шаблонів бізнес-процесів. 
Вони можуть використовуватися як окремо, 
так і комплексно, що дозволяє налаштувати 
в системі бізнес-процес практично будь-якої 
складності. Безумовно, в системі є певні 
обмеження, але при необхідності вони також 
допрограмовуються, щоб адаптувати процес 
до вимог регламенту Компанії. Оскільки 1С / 
BAS Документообіг – це конфігурація, створена 
спеціально з урахуванням вимог українського 
законодавства, то багато речей в ній уже 
закладені в базових шаблонах.

Самі процеси в системі мають можливість 
гнучкого налаштування під кожен вид документа. 
Легко налаштовуються умови маршрутизації і 
адресації завдань, а також перевірка виконання. 
Процес може бути запущений як вручну, так і 

ВИДИ НАЛАШТОВАНИХ 
ПРОЦЕСІВ В КОНФІГУРАЦІЇ 
1С / BAS ДОКУМЕНТООБІГ:

1  Доручення 
це бізнес-процес для видачі доручення 

одному співробітнику (персонально або через роль) 

і подальшої перевірки результату. На кожному кроці 

процесу  є можливість додати практично будь-який 

об'єкт програми: документ, файл, контрагента, захід, 

проєкт, тему і т.п. 

2 Виконання 
це бізнес-процес, при якому предмет або 

розпорядження передається на виконання всім 

користувачам за списком. Основна відмінність від 

процесу Доручення - можливість додати кількох 

виконавців і розділити процес на етапи.  

3 Ознайомлення 
за допомогою даного бізнес-процесу 

документ, файл, лист і т.п. розсилається всім 

користувачам (або ролям) за списком для 

ознайомлення. Наприклад, "Ознайомлення 

співробітників підприємства з новими правилами 

безпеки".     

4 Реєстрація 
процес передає внутрішню, вхідну і вихідну 

кореспонденцію відповідальній особі (ролі) для 

присвоєння реєстраційного номера, завірення 

печаткою організації, штрихкодування, відправлення 

отримувачу тощо.

5 Розгляд 

процес автоматизує розгляд документів: 

відправляє документ відповідальній особі (ролі) 

і повертає автору процесу з резолюцією. Для 

відповідальної особи можливі три варіанти розгляду: 

ввести текст резолюції, направити на виконання або 

на ознайомлення. 

6 Узгодження
процес обходить всіх учасників узгодження за 

попередньо складеним списком з обраним порядком: 

“Все відразу” , “По черзі” або “Змішане” . На кожному 

етапі можна формувати правила маршрутизації і 

встановлювати індивідуальні терміни узгодження.

7 Затвердження 
за допомогою процесу можна організувати 

затвердження будь-яких документів у відповідальних 

співробітників (ролей).
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Another important function is tracking that 
allows analyzing reasons and points at which 
assignments halt. This service will remain useful 
for department heads under normal conditions, 
too. But in the context of remote work control 
of timely task performance in real time in the 
shared data environment (without the use of extra 
communication means like e-mail and phone) 
gains even more importance. Nowadays the 
market offers numerous IT solutions that allow 
tracking assignments, but these solutions are 
not integrated into the accounting system. It 
means that the documents have to be manually 
transferred between systems. While in case with 
1С / BAS Document Management such document 
exchange can be set up.

There are fundamental changes to the 
procedure of document management, too. The 
companies that do not use document flow and 
coordinate everything via e-mail are in fact cloning 
documents from the system and coordinating them 
in the 'external environment'. Electronic document 
flow in place allows storing a document in a single 
place inside the system. The employees that have 
to work with the document (either processing or 
coordinating it) access one document through the 
information management system. This improves 
work safety while decreasing the instances of 
moving documents from one system to another.

Work in the 1С / BAS Document Management 
is based on business processes. Thus, while telling 
about the useful features of this configuration, we 
also mean that the Company should clearly define 
the sequence of steps for performing every job, 
assign the person responsible for its performance 
and progress monitoring. It is necessary to build and 
set up in the system the structure of the Company, 
its departments that will work in the system, 
subordination structure between the departments 
and inside each of them. A role or a group of roles 
is set up for every participant of the work process 
depending on their functions. Further configuration 

TYPES OF PRE-SET PROCESSES 
IN CONFIGURATION 1С / BAS 
DOCUMENT MANAGEMENT:

1  Assignment 
this is a business process for assigning a task to 

one employee (personally or through their role) and 

further monitoring the result. Almost any object of the 

program can be added as a subject matter: document, file, 

contractor, project, topic etc.

2 Execution 
this is a business process in which a subject matter 

or instruction is submitted for execution to all users on the 

list. The main difference from the process of Assignment 

is the opportunity to add more than one performer and 

assign different steps to different people.

3 Familiarization 
with the help of this business process a document, 

file, letter etc. is sent to all users (or roles) on the list for 

familiarization. E. g. "Familiriazation of the company's 

employees with new safety rules ".   

4 Registration 
the process is referring the inbound and outbound 

correspondence to the responsible person (role) for 

assigning a registration number, attaching the company's 

seal, barcoding, sending it to the recipient, etc.

5 Consideration 

the process automates consideration of a 

document: sends it to the responsible person (role) and 

returns to the author of the process with a resolution. The 

decision-maker can act in one of three possible ways: type 

the resolution, refer the document for execution or for 

familiarization.

6 Coordination
the process refers the document for coordination 

to each of the process participants according to the list 

in the order as chosen: ‘Simultaneous’, ‘Sequential’ or 

‘Mixed’. Routing rules and individual approval terms can be 

established at each stage.

7 Approval 
this process allows arranging approval of any 

document by responsible persons (roles).
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в автоматичному режимі. Система дозволяє 
задавати терміни виконання завдань для 
налаштування важливості для кожної дії. При 
необхідності, на кожному з кроків є можливість 
додавати предмети процесу для ознайомлення 
або узгодження в ході процесу.

Таким чином, документообіг дозволить не 
тільки забезпечити роботу компанії в єдиному 
електронному просторі, але і принесе додаткове 
благо у вигляді необхідності чітко вибудувати всі 
процеси в Компанії, як мінімум схематично, на 
рівні підрозділів, розподілу зон відповідальності, 
переходу цієї відповідальності при переході від 
одного кроку процесу до наступного і точок 
контролю. Усе це призведе до підвищення 
керованості компанії, прозорості та контролю. 
При цьому як і в конструкторі Лего, в разі 
необхідності у процес досить легко внести 
зміну, перебудувати, якщо змінилися самі 
бізнес-процеси, відбулася реструктуризація 
або перепідпорядкування. Процес делегування 
повноважень також попередньо налаштований і 
не вимагає втручання програміста, а виконується 
безпосередньо власником процесу. Передача 
повноважень може відбуватися вибірково по 
окремих видах повноважень, так і повністю.

Інтерфейс конфігурації відрізняється від 
класичного інтерфейсу 1С, що безумовно також 
є плюсом. У процесі впровадження продуктів 
лінійки 1С ми часто стикалися з відторгненням 
програмного продукту серед співробітників 
операційних підрозділів або вищого керівництва. 
Як правило, основна частина претензій 
ставилася до незручного, незрозумілого для 
користувача інтерфейсу. 1С / BAS Документообіг 
має інтерфейс, що більш нагадує класичний 
дешборд керівника, де налаштовані віджети і 
звіти з можливістю “провалитися” усередину 
звіту або статистики і подивитися більш глибоку 
деталізацію. Самі віджети можуть бути додані, 
змінені або видалені в залежності від робочої 
необхідності.

Додаткова можливість, яка з'являється із 
впровадженням електронного документообігу 
на базі 1С / BAS Документообіг – це трекінг 
трудовитрат. Це особливо актуально в зв'язку 
з переходом на віддалену роботу. Система 
дозволяє вести облік трудовитрат по проєктах 
і завданнях, здійснювати моніторинг робочого 
часу на виконання того чи іншого завдання, а 

is similar to building with Lego blocks. As we know, 
Lego construction set consists of parts in different 
colors and shapes but with universal fix, which 
makes it possible to attach them to each other. The 
result is the design you need. 1С / BAS Document 
Management works in a similar way. It has a few 
simple pre-set business process templates. They 
can be used either separately or as a single package; 
this allows setting up a business process of any 
complexity in the system. The system certainly 
imposes some limitations, but software can be 
additionally programmed as necessary, to adapt the 
process to the Company's internal procedures. Since 
1С / BAS Document Management is a configuration 
specially developed to consider the Ukrainian 
legislation requirement, a lot of procedures have 
been included into the basic templates.

The processes can be flexibly set up in the 
system for each document type. It's easy to set up 
conditions for routing and addressing assignments, 
as well as for monitoring performance. The process 
can be initiated either manually or automatically. 
The system allows setting deadlines for configuring 
priorities for each action. When necessary, at each 
step there is an opportunity to add process objects 
for in-process familiarization or coordination.

Thus, document management will allow not 
only to arrange the company's work in a shared IT 
environment but will also bring an additional benefit, 
the need to clearly establish all processes within 
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також контролювати дедлайни. Налаштовується 
даний функціонал досить швидко і гнучко, 
залежно від видів діяльності Компанії. 
Конфігурація дозволяє вести облік планових і 
фактичних трудовитрат по проєктах і задачах. 
При цьому трудовитрати будуть вестися в 
єдиній системі в заданому корпоративному 
форматі з прив'язкою до існуючої ієрархічної 
сітки всередині Компанії. У конфігурації 
також попередньо налаштовані готові звіти 
керівнику щодо використання робочого часу 
співробітників.

Безумовно важливою перевагою 
даної конфігурації є те, що вона дозволяє 
автоматизувати процеси в компанії практично 
без залучення програмістів. Усередині компанії 
можливо створити свій центр компетенції з 
бізнес-аналітиків або так званих супер-
користувачів системи. Навчання роботі і 
налаштування в системі не займає багато часу. 
Як наслідок, дана конфігурація може працювати 
досить автономно з мінімальним залученням 
зовнішніх бізнес-аналітиків.

Впровадження 1С / BAS Документообіг 
однозначно буде корисним і підвищить якість 
і швидкість роботи фінансових підрозділів 
компаній (наприклад, в роботі фінансового 
контролінгу та казначейства), полегшить ведення 
кадрового діловодства (процеси узгодження 
політик, процедур, прийом заяв від співробітників, 

the Company, at least schematically, at the level 
of departments, allocate responsibility areas and 
transition of this responsibility when moving from 
one step of the process to another, and establish 
supervision points. Here, like in a Lego construction 
set, the process can be easily changed as necessary, 
re-built in case of changes in business processes, 
restructuring or reassignment. The power delegating 
process has also been pre-set. Thus, it does not 
require programmer intervention and is directly 
performed by the process owner. Powers can be 
delegated either selectively, by power types, or in full.

Configuration interface differs from the classical 
1C interface, which is certainly a good thing, too. 
When implementing 1C line products we often 
encountered resentment toward the product on the 
part of operating staff or top management. As a rule, 
the main complaints concerned a non-user-friendly 
interface. 1C / BAS Document Management's 
interface resembles a classical manager dashboard 
with pre-set widgets and reports, with the 
opportunity to ‘dive’ into a report or statistics and 
have a closer look at details. The widgets themselves 
can be added, altered or removed, depending on the 
working needs.

An additional opportunity that opens up with 
implementation of electronic document flow on 
the basis of 1C / BAS Document Management is 
labour inputs tracking. This is especially topical in 
connection with transition to remote working. The 
system allows accounting labour inputs by projects 
and tasks, monitoring the time spent for fulfillment of 
any given assignment, and also monitoring deadlines. 
These functions can be quickly and flexibly tuned to 
the Company's activity types. Configuration allows to 
account planned and actual efforts by projects and 
tasks. Thereat, labour inputs will be accounted for in 
a single system in the defined corporate format that 
has been linked to the Company's existing hierarchy 
network. The configuration also has pre-set reports 
to the manager as regards usage of the employees' 
working time.

An important advantage of this configuration is 
its ability to automate processes within the company 
with hardly any need to involve programmers. Inside 
the company it is possible to establish your own 
competence center of business analysts or the so-
called super users of the system. Learning how to 
work in the system and set it up does not require a 
lot of time. Therefore this configuration can function 
quite autonomously with minimum involvement of 
external business analysts.

Implementation of 1C / BAS Document 
Management will be useful and improve 
quality and operation speed of the companies' 
finance departments (e. g. in the work of 
financial controlling and treasury departments), 
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ознайомлення персоналу із змінами умов 
праці). Також конфігурація буде зручною для 
організації роботи таких операційних підрозділів, 
як, наприклад, відділ закупівель. За допомогою 
1С / BAS Документообіг можна автоматизувати 
процес узгодження постачальників, проведення 
тендерів, узгодження умов договорів. Корисна 
ця конфігурація буде і в роботі проєктних офісів 
для здійснення контролю за ходом виконання 
проектів, обліку трудовитрат, постановки 
та контролю виконання завдань підлеглими. 
Додаткові можливості системи (наприклад, 
планувальник, календар і модуль бронювання), 
дозволять організувати роботу коворкінгів, івент-
агентств, міні-готелів і інших організацій, що 
користуються подібними інструментами в своїй 
роботі.

Якщо підсумувати, 1С / BAS Документообіг –  
це зручний інструмент, який:

ДАВІД 
ТЕТРУАШВІЛІ,  
Керівник практики 
управлінського консалтингу

DAVID 
TETRUASHVILI,  
Management Consulting 
Practice Leader

facilitate staff record management (processes 
for harmonization of policies and procedures, 
receiving staff applications, staff briefing on 
changes in conditions of work). This configuration 
will also be convenient for arranging work of such 
operating divisions as a procurement desk. 1C / 
BAS Document Management allows to automate 
the process of mutual approval of suppliers, 
tendering, coordination of contractual terms. 
This configuration will also be useful in the work 
of project offices for project monitoring, labour 
costs accounting, assignment of tasks to the staff 
and monitoring of their performance. The system's 
extra options (such as the task scheduler, calendar 
and booking module) will allow arranging work of 
coworkings, event agencies, mini hotels and other 
entities that use such tools in their activities.

Summing up, 1C / BAS Document Management 
is a convenient tool that will:

1
дозволить Вам 

оперативно 

налагодити 

адміністрування 

і контроль над 

ключовими 

процесами в умовах 

роботи онлайн      

 allow you to quickly 

arrange administration 

and control the key 

processes while 

working online

2
прискорить 

процеси 

узгодження в 

Компанії     

streamline 

coordination 

processes within 

the Company

3
спростить і 

зробить більш 

прозорим 

документообіг 

і зберігання 

документації     

simplify document 

flow and storage 

and make it more 

transparent

4
відкриє додаткові 

можливості для 

формалізації і 

автоматизації тих 

процесів, які до цього 

носили несистемний 

характер      

open extra 

opportunities to 

institutionalise and 

automate the processes 

that have not been 

systemic before

5
покаже свою 

ефективність як на 

період карантину, 

так і після 

повернення до 

режиму нормальної 

роботи Компанії         

prove efficient both 

during the lockdown 

and after the 

Company's normal 

working mode is 

restored
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Чи є щось, у що Ви свято вірите, але 
майже ніхто вас в цьому не підтримує?
Знаєте, я не стикалася з таким, щоб зовсім 
ніхто мене не підтримував. Такого ще в 
моєму житті не було. Є якісь ідеї і завжди 
знайдуться люди, які тебе підтримують, 
так само як знайдуться люди, які твої ідеї 
розкритикують. Напевно, якби не було різних 
думок, то не було б і компанії EBS з такою 
кількістю людей. Все-таки, більшою мірою,  
мої ідеї люди підтримують.

Люди, які Вас критикують, Вас 
мотивують?
Я не так часто чую критику на свою адресу, 
або, можливо, я деспот і мені бояться озвучити 
її, але я про себе цього не знаю. Є просто 
фундаментальні речі, які поділяють людей за 
певними ознаками. Наприклад, віра чи невіра 
в людей. Я завжди все роблю з вірою. Якщо це 
нова людина в нашій команді, то вона отримує 
авансом кредит довіри. Але буває, що не 
виправдовує довіри і аванс виданий даремно. 
Відповідно, серед нас є категорія людей, які 

ІНТЕРВ’Ю З ОЛЕНОЮ 
ВОЛЬСЬКОЮ, КЕРУЮЧИМ 
ПАРТНЕРОМ ТА 
ДИРЕКТОРОМ EBS

INTERVIEV WITH HELEN 
VOLSKA, MANAGING PARTNER 
AND DIRECTOR EBS

I s  t h e r e  a n y t h i n g  t h a t  y o u 
wholeheartedly believe, while hardly 
anyone supports you in this?
You know, I have never found myself in a situation 
with no one supporting me. There was nothing 
like this in my life so far. There are some ideas, 
and there are always people who will back you up, 
as well as those who will criticise your ideas. If it 
weren’t for differing views, EBS company with its 
present number of employees would probably not 
exist. In the end, people mostly support my ideas.

Are you motivated by those who 
criticise you?
I am not often criticised, or maybe I am 
authoritarian and others are afraid of passing 
judgments on me, I don't know. There are some 
basic things that categorize people according to 
certain criteria. This can be, for instance, faith 
in people or lack of such faith. Whatever I do, I 
always do it with faith. If there is a new person on 
board, (s)he will be apriori trusted. But sometimes 
people don't live up to the confidence bestowed 
upon them. Thus, there is a category of people 
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Я не можу себе назвати 
100% оптимістом і 

вважаю, що я досить 
прагматична. Тим не менш, 

я – підприємець, а будь-
який підприємець, так чи 

інакше оптиміст. Це те, 
що підтримує  нас у важкі 

моменти.

‘‘
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керуються тим, що людям вірити не можна, 
скрізь потрібен контроль і без нього все 
піде шкереберть. Це перший пункт. Другий 
пункт – це оптимізм або песимізм. Я не можу 
себе назвати 100% оптимістом і вважаю, 
що я досить прагматична. Тим не менш, я – 
підприємець, а будь-який підприємець, так 
чи інакше оптиміст. Це те, що підтримує  нас 
у важкі моменти. Є ще і політичні моменти. 
Я вважаю, що у нас є вибір, принаймні, у 
більшості людей, з якими я спілкуюся, є вибір, 
де жити, і якщо ти живеш тут, то це твій вибір. 
В такому випадку, люби своє місце, тому 
що це і моє місце також. Не треба смітити, 
псувати, ганьбити його і лаяти, нехай цьому 
місцю буде добре. Якщо ти не можеш зробити 
щось хороше, щонайменше, не роби нічого 
поганого.

Оцініть за шкалою від 1 до 10, 
наскільки вам щастить у житті?
Давайте для початку розберемося, що 
означає “не щастить?” Не щастить – це, якщо 
у мене раптом загорівся автомобіль. Все з 
ним було добре, а потім він просто вирішив 
спалахнути. Це означає “не щастить”. На 
все інше є причини і найчастіше ми маємо 
відношення до цих причин. Тому я намагаюся 
докладати зусилля до свого везіння і воно 
мене підтримує. Тому, моя оцінка – 10. 
Звичайно, бувають автомобілі, які горять 
просто так, бувають невдалі падіння, речі, 
які ти ніяк не контролюєш, але в цілому мені 
щастить.

Україна не найкраща країна для 
бізнесу, на думку багатьох. Чи можна 
взагалі в такій країні займатися бізнесом?
Багато тих, які тут займаються бізнесом, 
напевно можуть. Вони теж скаржаться, але 
продовжують займатися. Звичайно можна. 
Просто деяких засмучує, я це називаю, 
розмір акваріуму. У маленькому акваріумі 
плавають маленькі рибки і що б ти не робив 
в маленькому акваріумі, навіть якщо ця рибка 
народжена бути великою, вона більшою не 
виросте. Чим Україна може засмутити? Вона –  
не маленький акваріум, це, з точки зору 
населення, території, природи, ресурсів, 
потенціалу і інтелекту, дійсно великий 
акваріум, але в ньому чомусь постійно 
плавають маленькі рибки.

Може корму  їм мало просто?
Чогось їм точно замало, цим рибкам. Якщо 
говорити про розміри бізнесу в грошовому 
еквіваленті, про ВВП, капітал, який тут 
обертається, про всі ринки – вони маленькі, 
і це може засмучувати. Але, з іншого боку, 
Україна продовжує залишатися країною 

guided by the concept that others should not be 
trusted, everything has to be controlled and will 
go belly up otherwise. This is the first point. The 
second point is optimism vs pessimism. I cannot 
speak of myself as a 100% optimist; no, I think 
I am quite pragmatic. However I am a business 
woman, and any business person is an optimist 
anyway. This is what supports us when life is 
hard. Then there is politics, too. I think we have 
choice: at least the majority of people among my 
contacts can choose where to live, and if you are 
living here, it has been your choice. In this case 
love your place, because it is my place, too. Do 
not leave litter about, spoil, condemn it or throw 
mud at it, let this place be fine. If you cannot do 
anything good, at least don’t do anything bad.

How lucky are you in life? Please, rate 
on a scale of 1 to 10.
Let's first determine: what is the meaning of 'bad 
luck'? If my car suddenly takes fire, this is bad luck. 
It was absolutely fine before, but all of a sudden 
it decided to break into flames. That is 'bad luck'. 
There are certain causes behind everything else, 
and in most cases we have something to do with 
these causes. Therefore I try to put efforts into 
my good luck and it supports me. Thus, I can rate 
it as 10. Of course there can be cars that take 
fire for no particular reason, one can fall down 
awkwardly, there are things beyond our control. 
But generally I am lucky.

Reportedly, Ukraine is not the best 
country for doing business.  Is it possible to 
do any business at all in a state like this?
Obviously it is possible for many of those who 
are doing business here. They complain, too, yet 
they go on. So yes, it is certainly possible. The 
thing is that some are sad that the fish bowl, as 
I call it, is too small. If a fish bowl is small, it will 
contain small fish; and no matter what you do in 
a small fish bowl, even if the fish is born to be big, 
it cannot grow big in a small container. What is 
sad here in Ukraine? It is not a small fish bowl in 
terms of population, territory, nature, resources, 
potential and intellect; it is a big fish bowl indeed, 
yet it is populated with small fish only.

Maybe there is not enough feed for 
them here?
Something is definitely not enough for them. If 
we speak of a company size in monetary terms, 
GDP, assets circulating here, about all markets, 
they are small, and this fact can make us sad. On 
the other hand, Ukraine continues to be the land 
of opportunities. The fact that something is still 
small here tells that there is room for investors 
and perspectives for growth. This flywheel is 
sure to gather speed sooner or later. Although 
we certainly cannot believe in official statistical 
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можливостей. Те, що тут ще щось маленьке, 
говорить про те, що інвесторам ще не пізно, 
і є куди рости. Цей маховик коли-небудь 
розкрутиться. Так, нажаль, ми не можемо 
бути впевнені в офіційній статистиці. Ми 
розуміємо, що є відсоток сірого і чорного 
ринку, який ніхто не враховує, і в реальності 
ці рибки в акваріумі більші, ніж ми бачимо 
офіційно. Принаймні, можна поїхати в 
будь-яку сусідню країну, де з офіційною 
статистикою все добре, але автомобілі на 
вулиці там зовсім інші, скажімо, дешевші 
і простіші, ніж в Києві, і рівень добробуту 
там інший. Чи можна тут робити бізнес? Так, 
можна. Зусилля останніх шести років так 
чи інакше спрямовані на те, щоб бізнесу 
полегшувати роботу. Хтось рухається швидше, 
хтось - повільніше. Але, тим не менш, тренд 
і вектор зрозумілий, а те, що ми постійно 
відчуваємо якісь невизначеності і питання, 
напевно, вони будуть завжди. Можливо, 
через десятки років це не буде так актуально, 
як зараз. Ми ж бачимо ситуацію зсередини, 
і громадяни кожної країни зсередини бачать 
нестабільність своєї ситуації.

Як часто ви експериментуєте, перш 
ніж вирішити, що ідея чогось варта або 
навпаки? 
Величезну кількість разів. Якщо ідея мені 
дуже дорога, мені важко від неї відмовитися, 
і я буду її реалізовувати. Але тут може настати 
ситуація, коли гострота пропаде і настане 
той момент, коли у мене вийде, але мені це 
буде не так потрібно. Часто просто виходить, 
я,  в основному,  досить наполеглива. Не 
завжди потрібно робити все оперативно, але 
головне – наполегливо, не втрачаючи якість 
і впевненість, просто продовжувати робити 
те, що ти там собі придумав. Але якщо ідея 
для мене не дуже дорога, я можу відступити 
досить швидко. За важливі речі я борюся 
довго.

Хто ваш приклад для наслідування і 
чому?
У мене немає прикладів.

З одного боку, це добре, що нема на 
кого рівнятися, це означає, що Ви досить 
впевнена в собі і Вашого досвіду вам 
вистачає з головою.
Я досить самодостатня, я б сказала. Тут 
можна поділити на особистості і рольові 
моделі у бізнесі. Якщо говорити про моделі 
у бізнесі, мені легше відповісти. Є глобальні 
консалтингові компанії, класні, досвід яких 
можна перейняти для нашого консалтингового 
напрямку. Їх можна назвати зразком. Якщо 
говорити про аутсорсинговий напрям, мені 

data. We realize that there is a share of grey and 
black market that has not been considered, and 
this fish in the fish bowl is actually bigger than we 
can see, basing our judgment on official sources. 
At least it is possible to go to any neighbouring 
country with reliable official statistics, and see 
that the cars in the streets are quite different, 
let's say, cheaper and simpler than in Kyiv, and 
well-being there is at a different level, too. Is it 
possible to do business here? It is. In the last six 
years efforts were aimed at easing things out for 
companies. Some are moving faster, others are 
slower. However, trend and vector is clear; as to 
permanently existing uncertainties and questions, 
most probably these will always exist. Maybe this 
will be less topical in a few decades. But we see 
the situation from inside, and citizens of every 
country see the instability of their respective 
situation from inside.

How often do you experiment before 
deciding whether or not the idea is worth 
following?
Lots and lots of times. If the idea is very dear to 
me, it's hard for me to abandon it, so I will be 
implementing it. But here a situation can arise 
when it will no longer be that important, and 
a moment might come when I succeed but do 
not need it that much. Positive results are often 
achieved, I am usually quite persistent. It is not 
always necessary to do everything promptly, the 
main thing is to act in a persistent manner, without 
losing quality and confidence; just continue doing 
what you have devised. But if the idea is not very 
dear to me, I can back off quickly enough. I fight 
long for important things.

Who is your example to follow and why?
I have no stars to steer by.

On the one hand it is good that you have 
no one to look up to, it means that you are 
quite self-reliant and your own experience 
is more than enough for you.

I would say I am quite self-sufficient. Here we 
can speak of either personalities or business role 
models. It's easier for me to answer this question 
when speaking of the latter. There are great global 
consulting companies whose practices can be 
adopted for our consulting focus area. I can call 
them models. With regard to outsourcing area, I 
think we are now positioned quite high, especially 
given Ukrainian conditions. But maybe there is 
someone more technologically advanced. I can't 
say there is a model to follow here. While speaking 
of personalities, I am my own model. I set goals 
and pursue them. I can compare myself only with 
myself as I used to be in the past; the main thing 
is to have enough objectives and motivation to 
set them.
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здається, ми досить високо, принаймні, для 
умов, які є в Україні. Але, напевно, є ще хтось 
більш технологічний. Я не можу сказати, що 
тут є саме приклад для наслідування. А ось 
якщо говорити про особистий приклад, то 
я – сама собі зразок. Я ставлю цілі і йду до 
них. Можу порівнювати себе тільки з собою 
у минулому, головне –  щоб вистачало цілей і 
мотивації їх ставити.

Ви виграли 20 мільйонів доларів у 
лотерею. На що ви їх витратите?
Я зроблю певний запас, щоб я ні про 
що не турбувалася. Я не думаю, що  буду 
експериментувати. Витрачу певну суму на 
напрямки бізнесу, які могли б розвиватися 
краще і швидше, якби там були інвестиції. 
Потім, можливо, я б подумала про географічне 
розширення.

Тобто, це не була б імпульсивна 
покупка?
Яхту я не куплю за 20 млн.дол. Мені потрібен 
резерв безпеки. Я б подумала про освіту 
дочки, про особистий пенсійний фонд і 
про те, скільки мені потрібно грошей для 
навколосвітньої подорожі терміном на 1 рік. 
На цьому все. Далі я б вкладала в бізнес. 
Сказати, що мені цікавий ще якийсь бізнес, я 
не можу. Мені все ще дуже цікавий цей.

Які можуть бути підводні камені в 
Вашій сфері?
Якраз у цьому бізнесі дуже багато каменів. 
Найголовніше – ми в сфері послуг і тут дуже 
тонкі відносини: відносини з клієнтами 
– розуміння кожного окремого клієнта, 
формальні і неформальні настрої, відносини 
з персоналом – потрібно вміти робити так, 
щоб будь-яка людина в компанії розуміла твої 
стосунки з клієнтом і могла побудувати їх так 
само. Виходячи з першого принципу віри в 
людей, всі ми люди і всі різні. Якщо коротко, 
то є три складності: перша складність – це 
people business, друга – це people business, 
третя – це people business.

За часів, коли ринок росте, важко швидко 
знаходити, навчати і утримувати людей. 
Коли ринок падає, виникають дзеркальні 
проблеми. Ми вкладали час, гроші і зусилля 
в команду і іноді доводиться прощатися з її 
частиною. Коли люди роблять помилки, не 
мають такої лояльності до компанії, яку ти 
очікував, тебе це ранить. Всі речі пов'язані 
з people business. Це не машини, квартири, 
офісні центри. Тут все побудовано на тонких 
емоційних зв'язках.

Чи немає бажання все кинути і почати 
щось абсолютно нове?
Ні. Але я періодично думаю, що було б, якби 

Suppose you have won US$20 mln. 
How will you spend the money?
I will lay a certain store not to worry about 
anything. I don't think I will experiment. Some 
amount I will use for the business lines that with 
investment could be developing better and faster. 
Later I would probably think of expansion in terms 
of geography.

That is, it wouldn't be an impulse 
purchase?
I am not going to buy a yacht for US$20 mln. I need 
a safety cushion. I would think of my daughter's 
education, my individual retirement plan and how 
much money I need for a year-long world tour. That 
is all. Further I would invest into business. I can't 
say that any other business is interesting to me. I 
am still very interested in this one.

What pitfalls can you encounter in your 
area?
In this business, of all others, there are lots of 
pitfalls. The main one is, we are in service sector, 
and relations are very fine here, relations with 
the clients: understanding each client, formal 
and informal moods; relations with the staff: 
it's necessary to make sure that everyone in the 
company understands your relationship with a 
client and is able to build it, too. Based on the 
first principle of faith in people, we are all human 
and we are all different. Briefly speaking, there 
are three issues here: the first is people business, 
second - people business, third - people business.

When the market is growing, it's hard to 
quickly find, train and keep people. When the 
market is falling, reverse problems arise. We have 
invested time, money and efforts into the team, 
but sometimes a part of it has to be laid off. When 
people make mistakes and are not as loyal to the 
company as you have expected, it hurts. All things 
are linked to people business. These are not cars, 
apartment or office centers. Everything here is 
built on delicate emotional bonds.
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моє життя склалося інакше. Є якась зовсім 
інша сторона мене, яка хотіла б кардинально 
інше життя. І ось ця сторона мене пов'язана 
зі спортивним туризмом. Мені подобається 
бути спортивним туристом і, якби я про себе 
це дізналася багато років тому, то могло б 
так трапитися, що мій бізнес міг бути з цим 
пов'язаний. Не те, щоб зараз було пізно щось 
почати, але мені це не потрібно, кидати не 
хочеться те, що є. І я рада бути клієнтом 
компанії, яка займається спортивним 
туризмом, але, тим не менш, це те, що мені 
подобається.

Чи доводилося Вам у професійній 
діяльності переступати через свої 
принципи?
Мені доводилося з собою домовлятися. Тому 
що я розділяю принципи і цінності. Не знаю, 
що з них важливіше. Принципи – це більш 
жорсткі поведінкові речі, і ніби класика 
говорить, що люди не схильні відмовлятися 
від своїх принципів, це те, від чого ми не 
відмовляємося ніколи. Але тим не менш, якщо 
складається ситуація, коли два моїх принципи 
конфліктують і потрібно прийняти рішення, 
то необхідно орієнтуватися на щось більш 
глобальне і шукати відповіді на рівні цінностей. 
Такі ситуації були, вони трапляються не щодня 
і не кожен рік, але кілька разів вони, все-таки, 
накладали свій відбиток.

Останні півроку видалися не 
н а й к р а щ и м и д л я б і з н е с у,  я к  В и 
справляєтеся?
Як у класичній шкалі: заперечення, гнів, торги, 
депресія і прийняття. Якось так. Ще до того, як 
у Києві було оголошено про карантин у школах 

 Мені більше 
подобається 

займатися розвитком, 
ніж операційним 

контролем, але без 
нього неможливо 

працювати у період 
обмежень.

Do you ever wish to give everything up 
and start something totally new?
No. But I sometimes reflect on what would 
happen if my life were going differently. There 
is some other part of me that would like a totally 
different life. And this other side is about sport 
tourism. I like to be a sport tourist, and if I learned 
this about myself many years ago, I could now 
have a respective business. It's not too late to 
start anything now, but I don't really need it and 
I wouldn't like to drop what I already have. I am 
happy to be a customer of a company involved 
into sport tourism, and yet, this is what I like.

Have you ever had to get over your 
bedrock foundations in your professional 
activity?
I had to negotiate with myself. Because I divide 
foundations and values. I don't know which of 

‘‘
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і вірус розвивався в Європі, я планувала їхати 
в Італію на останній тиждень березня. За 
статистикою розвитку хвороби я стежила 
заздалегідь, мені потрібно було розуміти, 
відкладати поїздку чи ні. Коли весь світ вже 
говорив про великі масштаби, я все ще гріла 
надію і не хотіла відступати. Потім, звичайно, 
був шок, стрес і нерозуміння. До цих пір дії 
здаються незлагодженими. У деяких діях 
була логіка, потім наступні дії цю логіку 
перекреслювали. Далі настав етап адаптації. 
До цього було важко змириться з думкою, 
але ми ж всі люди, ми дуже адаптивні. 
Чомусь це навчило. Все-таки, ми можемо 
працювати віддалено. Це може подобатися 
або ні, але перший висновок – ми можемо, 
якщо потрібно. Друге, комусь це показало, що 
при такій організації роботи заощаджується 
певний особистий час, наприклад, на 
дорогу. Третє, мене здивувало, що всі ми 
виявилися настільки готові до цього, ніби 
все вже було зрежисовано та відтестовано 
раніше. Я не маю на увазі тільки нашу 
компанію. Виявилося, що весь світ готовий. 
Звичайно, одночасно з цим дуже гострою 
стала  соціальна потреба, потреба людей у 
спілкуванні. Коли у людей цю можливість 
забрали, навіть глибокі інтроверти, на мою 
думку, захотіли потрапити на вечірку. Що 
стосується нашої роботи, то, нажаль, довелося 
переорієнтувати фокус. В таких умовах ти 
не можеш думати про розвиток, тому що ти 
знаходишся в умовах з абсолютною  безліччю 
невідомих. Тому, ти повинен мати десять тисяч 
рук і постійно діставати різні сценарії розвитку 
подій, бути готовим швидко  переключатися 
на різні речі, не прив'язуватися емоційно до 
них, бути готовим легко розлучатися. Фокус 
змістився на операційний контроль. Це – не 
дуже моє, але всі ми можемо це робити. Мені 
більше подобається займатися розвитком, 
ніж операційним контролем, але це те, як 
можна працювати в такі періоди з такими 
обмеженнями.

Вашій сфері,  можна сказати, 
пощастило. Ви можете продовжувати 
роботу, співробітники можуть працювати 
віддалено.
Подивимося, до чого ми прийдемо. Напевно, 
втрат не уникнути. Є втрати у наших клієнтів, 
а ми – їх дзеркало. Але характер роботи 
такий, що її можна робити віддалено. Всі 
види зв'язку нам допомагають залишатися 
разом. Звичайно, якби це було виробниче 
підприємство, ми б працювали не з людьми, а 
з активами. Ми б по іншому відчули всі умови 
карантину. Є життєво важливі сектори, які з 

them is more important. Foundations are more rigid 
behavioural things, and it's sort of classical to say 
that people are not prone to get over their ground 
rules, this is something that we never abandon. 
However, if I find myself in a situation with two of 
my ground rules conflicting with each other and a 
decision has to be taken, it is necessary to align 
with something more global and look for answers at 
the level of values. Such situations have happened 
before. They do not happen every day but I’ve 
experienced them a few times.

The last six months were not the best time 
for business. How are you coping with it?
As in the classical model: denial, anger, bargaining, 
depression and acceptance. That's about it. Before 
Kyiv has quarantined schools and the virus was 
unwinding in Europe, I was planning to travel to Italy 
for the last week of March. I was closely following 
the statistical data, as I had to decide whether or not 
the trip had to be postponed. When the world was 
speaking of enormous scale, I was still hoping and 
did not want to give up. Of course there was shock, 
stress and failure to grasp it afterwards. Actions still 
seem uncoordinated. Some steps had been logical, 
but that logic was undercut by the next ones. Then 
there was the period of adaptation. It was hard to 
stand that thought, but we are all human, we are very 
adaptable. It has taught me something. We still can 
work remotely. Like it or not, but the first conclusion 
is, we can if we have to. Second, someone has been 
shown that certain amount of personal time can be 
saved this way, e. g. commuting time. Third, I was 
surprised to see how well-prepared to this we all 
seemed, like it all had been staged and tested before. 
I don't mean our company alone. The whole world 
turned out to be prepared. Of course along with this 
a social need has become especially critical, the 
human need to communicate. When people were 
deprived of this opportunity, I think even absolute 
introverts started to long for parties. As to our work, 
unfortunately we had to shift focus. It is impossible to 
think of development under such circumstances, since 
the latter contain infinite number of indeterminables. 
Thus you should have ten thousand hands and be 
offering new development scenarios non-stop, be 
ready to quickly switch to different things, not develop 
emotional bonds and be prepared to part with them. 
Focus has shifted to operational control. This is not 
my favourite thing, yet we can do it. I prefer to deal 
with development rather than operational control, 
but that is how we can work at such periods, with 
such restrictions.

Your sphere can be called lucky. You 
can continue your work, the team can work 
from home.
We'll see what we will arrive at. Obviously loss is 
unavoidable. Our clients have losses, we are their 
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ризиком для людей, але продовжують все ж 
таки працювати.

Про що ви мрієте?
Щоб це все закінчилося))) Можна це все 
скасувати? Що передувало – у мене було 
відчуття дня бабака. Все, що я роблю - це 
вже зі мною відбувалося. І я десь загубила 
задоволення від того, що я це роблю. Мені 
захотілося просто пропустити сезон. Але 
я не це мала на увазі. Можна було мені і 
простіше надати урок. Дійсно, я мрію, щоб 
ми повернулися до того стану, коли можна 
думати про розвиток  компанії та країни 
в цілому. Продовжувати обговорювати 
зростання ВВП, а не падіння. Коли можна 
обговорювати, що ти будеш докладати зусиль, 
і в країну прийдуть інвестори. Трохи корму  
підсипати, і рибки підростуть. Хочеться, щоб 
ми повернулися в цей стан, ми – як країна, 
як світ. Реальність – це реальність. Може 
вона не зовсім така жахлива, як ми про неї 
думаємо. Тому, хочеться повернутися туди, 
де ми будемо мати можливість думати значно 
позитивніше.

На останок хочеться запитати, як Ви 
поєднуєте роботу і сім’ю? Поділіться 
лайфхаками для читачів.
Напевно, легко. У мене є вдома помічники і вже 
досить доросла дочка. Вона – дуже мудра, як для 
свого віку, тому у цьому плані все досить легко. 
Іноді життя складається так, що потрібно все 
віддати роботі, іноді – навпаки, сім'ї. Важливо 
розуміти, що десь я потрібніша в цей момент. 
Життя ти не живеш одним днем, місяцем чи 
роком. На довгому відрізку, очевидно, будуть 
дні, коли ти їх всі будеш віддавати родині, 
і навпаки – роботі. Напевно, мій, не те щоб 
лайфхак, а історія з життя. Поки у мене не було 
дитини, я ніколи не переставала думати про 
роботу. Але коли народилася дочка, я досить 
рано вийшла на роботу, їй був лише місяць. Але 
це ж маленька дитина, ти втомлюєшся фізично. 
І ось мій організм навчився натискати кнопку. 
В офісі я думала про роботу, а вдома я думала 
про сім’ю. Якось це збереглося. Досить часто так 
відбувається і до цього дня. Але якщо раптом 
мені під час робочого дня потрібно щось зробити 
для дому, то це може робитися місяцями, тому 
що я можу на роботі про це не згадати. Якщо 
я не встигла це зробити по дорозі від будинку 
до роботи, то все, момент втрачено. Ідеальний 
шанс – це час у машині.

Взагалі, гармонія, у нашому житті, дуже 
важлива, розуміння з собою, сім'єю, роботою. 
Сподіваюся, що настане час, коли така гармонія 
буде і в нашій країні, де бізнес і держава будуть 
шукати спільні шляхи у краще майбутнє.

mirror. But the nature of this work is, that it can 
be done remotely. All means of communication 
help us stay together. Of course if it were a factory, 
we would be working with assets rather than with 
people. We would feel all the lockdown conditions 
differently. There are crucial sectors that continue 
to function, although their people are at risk.

What are your dreams?
For all this to end ))) Could we cancel it, please? 
Earlier I had a feeling of a Groundhog Day. Whatever 
I do, it has been happening to me before. And I have 
somewhere lost my joy of the process. I wanted to 
skip out on this season. But this is not what I meant. 
My lesson could have been simpler. I am certainly 
dreaming of us all to return to the state when we can 
think of developing the company and the country. 
When we can speak of GDP growth, not decline. 
When we can discuss efforts for attracting investors 
to the country. To add some feed for the fish to grow 
bigger. I wish us all to go back to that state, us as a 
nation, as the world. Reality is real. Maybe it is not as 
bad as we are thinking it to be. That is why I would 
like to go back to the point where we could be able 
to think with more positivism.

My final question is, how do you 
combine your work and family? Please, 
share your lifehacks with the readers.
I think it's easy. I have people helping me at home, 
and my daughter is quite adult. She is very wise for 
her age, so it's all quite simple with regard to this. 
Sometimes everything has to be given to work, 
sometimes the other way round, to the family. It is 
important to understand that I am more needed 
in some specific area at a given moment. You do 
not live your life for one day, month or year. In the 
long run you will certainly have days fully devoted 
to one thing: either to family or to work. This is 
probably not my lifehack but a life story. While I 
had no child, I never stopped thinking of my work. 
But when my daughter was born, I returned to 
work early, when she was only one month old. But 
with a baby you are often physically tired. So, my 
organism learned to push the button. I was thinking 
about work while in the office, but when at home I 
was thinking about my family. It continued like that. 
It is often the case till now. But if I ever need to do 
anything for my family during the working hours, 
this can take too long because I may be forgetting 
to do it for months. If I haven't done it on my way 
from home to the office, the moment's gone. The 
ideal chance is while I am still in my car.

Generally speaking, harmony is a very 
important thing in life, understanding in everything 
- yourself, your family, your work. I hope that time 
will come when such harmony will exist in our 
country, too, with businesses and the government 
looking for common ways to better future.
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ПЕРЕХІД, ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ 

ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ 

СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ (ДАЛІ – МСФЗ) 

ЗАВЖДИ БУЛО НЕЛЕГКИМ 

ЗАВДАННЯМ ДЛЯ КОМПАНІЙ, 

АДЖЕ НЕОБХІДНО ВРАХУВАТИ 

БЕЗЛІЧ ДЕТАЛЕЙ, НЕ ЗАБУТИ 

ПРО НЮАНСИ, ЗАСТОСОВУВАТИ 

СУДЖЕННЯ ТА ПЕРЕВІРИТИ 

СОТНІ ВИМОГ ДО ПОДАННЯ ТА 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. 

A SWITCH TO INTERNATIONAL 

FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

(HEREINAFTER IFRS), ACCOUNTING 

AND FINANCIAL REPORTING IN 

COMPLIANCE WITH IFRS HAS 

ALWAYS BEEN A CHALLENGING 

TASK FOR COMPANIES, AS IT 

INVOLVES THE NEED TO CONSIDER 

NUMEROUS DETAILS, NOT TO 

FORGET ABOUT ANY FINER POINTS, 

ASSESS AND CHECK HUNDREDS OF 

REQUIREMENTS TO PRESENTATION 

AND DISCLOSURE OF INFORMATION.

МСФЗ 16 ОЧИМА ТИХ,  
ХТО ВИЖИВ

SURVIVOR'S IMPRESSION  
OF IFRS 16

Але з виходом МСФЗ 16 Оренда, світ зіткнувся 
з новим викликом, що змусив компанії 
витратити ще безліч ресурсів на впровадження 
та налагодження внутрішніх бізнес-процесів 
для виконання всіх вимог та настанов цього 
невеликого, але революційного стандарту.

Революційним МСФЗ 16 став завдяки 
кардинальній зміні вимог щодо обліку оренди у 
орендатора, саме тому ця стаття присвячується  
виключно дискусійним питанням та деталям 
обліку оренди у орендодавця, які ми накопичили 
останнім часом.

Незважаючи на те, що для всіх компаній, 
які складають звітність за МСФЗ у світі, МСФЗ 
16 став обов’язковим для річних періодів, 
починаючи з 1 січня 2019 року для великої 
кількості українських компаній, які вперше 
складають звітність за МСФЗ на вимогу Закону 

But after the release of IFRS 16 Leases the world 
has faced a new challenge that forced companies 
to spend a lot of resources for implementation 
and adjustment of internal business processes 
to comply with all requirements and guidelines 
of this small but revolutionary standard.

IFRS 16 has become revolutionary due to 
radical change in requirements with regard to 
lease accounting by the lessee; therefore the 
present article is devoted solely to disputable 
issues and particulars of lease accounting by the 
lessee, which we have managed to accumulate 
lately.

Despite the fact that on a global scale IFRS 
16 has become mandatory for all companies 
that report in compliance with IFRS for annual 
reporting periods beginning on or after January 1, 
2019, for a large number of Ukrainian companies 
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Ця стаття присвячена не 
базовим, зрозумілим всім, 

вимогам стандарту, а 
цікавим деталям, на які, на 
нашу думку, слід звертати 

увагу.

України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в України". Ця вимога набула чинності 
вже з 1 січня 2019 року. А отже, український 
досвід впровадження вже має певні набуті 
знання та практичні навички.

Базові вимоги
При первісному визнанні оренди визнається 
актив з права користування та зобов’язання 
з оренди, при цьому зобов’язання з оренди 
дорівнює теперішній вартості несплачених на 
дату первісного визнання орендних платежів, а 
актив дорівнює сумі зобов’язання та деяким чітко 
визначеним витратам та платежам. 

Валюта договору
Першим питанням, яке необхідно розглянути 
є проблема вибору валюти ведення договору 
оренди. Ні для кого не є секретом, що в Україні 
діє заборона на проведення операцій у іноземній 
валюті між резидентами України, окрім чіткого 
визначеного списку виключень. Саме це призвело 
до виникнення різноманітних формулювань 
у договорах, де базою для розрахунку є або 
співвідношення курсу гривні до іноземної 
валюти, або еквівалент гривні відповідно до 
актуального курсу на дату виставлення рахунку, 
платежу, підписання акту виконаних робіт тощо. 
Це призвело до ситуації, коли незважаючи 

reporting in compliance with IFRS for the first 
time this requirement came into force on January 
1, 2019, as required by the Law of Ukraine "On 
accounting and financial reporting in Ukraine". 
Thus, Ukrainian experience of implementation 
already includes certain acquired knowledge and 
practical skills.

Basic requirements
At initial recognition of lease, assets and liabilities 
arising from a lease are recognized, where 
liabilities equal to current value of lease payments 
due as of the date of initial recognition of lease 
payments, while the initial lease asset equals the 
lease liability and a few clearly defined expenses 
and payments.

Rather than dealing with basic 
requirements of the standard 

that are understandable to 
everyone, this article is dealing 

with interesting particulars 
which we consider worth 

noting.

Contractual currency
The first point to be considered is the problem of 
currency choice for lease contract administration. 
It is a secret to no one that operations in foreign 
currency between Ukrainian residents are 
prohibited in Ukraine, except the expressly-
defined list of exceptions. This has led to various 
statements in contracts, where the calculation 
base is either the exchange rate between hryvnia 
and foreign currency or hryvnia equivalent in 
accordance with the exchange rate as of the 
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на фактичні розрахунки у гривнях, операції 
відповідають визначенню “операцій в іноземній 
валюті” відповідно до МСБО 21 “Вплив зміни 
курсових різниць”:

Операція в іноземній валюті – це операція, 
яка визначається (чи потребує розрахунків) 
в іноземній валюті, включаючи операції, що 
виникають, коли суб’єкт господарювання: 

а) купує або продає товари чи послуги, 
ціна на які визначена в іноземній валюті; 

б) позичає або надає у борг кошти, якщо 
суми, які підлягають сплаті або отриманню, 
визначені в іноземній валюті, 

в) іншим чином купує або ліквідує активи 
або бере на себе зобов’язання, визначені в 
іноземній валюті, чи погашає їх.

Отже, ключовим у питанні вибору валюти 
ведення обліку оренди є методологія визначення 
суми платежу, а не лише фактична оплата. 
Саме до визначення валюти договору потрібно 
поставитись з максимальною увагою, адже цей 
вибір в подальшому впливатиме на величину 
ставки дисконтування та відсутність або 
наявність курсових різниць, що, враховуючи 
значну волатильність курсу гривні відносно інших 
валют, може стати одним із вирішальних факторів 
визначення прибутковості або збитковості 
компанії.

Ставка 
дисконтування
Дуже важливим питанням є вибір ставки 
дисконтування, адже це одне з найсуттєвіших 
суджень, що впливає на розрахунок зобов’язань з 
оренди. Відповідно до стандарту, для приведення 
орендних платежів до теперішньої вартості 
необхідно використовувати ставку відсотка, 
що неявно передбачена договором оренди, 
а якщо таку ставку визначити неможливо, то 
використовувати додаткову ставку запозичення 
орендаря.

Зазвичай, договори оренди не передбачають 
використання ставок, тому компаніям необхідно 
прийняти рішення щодо того, яку саме ставку 
дисконтування застосовувати.

В цьому питанні варто особливу увагу звернути 
на обрану валюту ведення договору, на строк 

date of invoice, payment, signing the work 
completion statement etc. This has led to the 
situation when, despite actual settlements in 
hryvnias, operations are covered by the definition 
of "operations in foreign currency" according 
to IAS 21 "The Effects of Changes in Foreign 
Exchange Rates":

A foreign currency transaction is a transaction 
that is determined (or requires calculations) in 
foreign currency, including operations that arise 
when a business entity:

a) buys or sells goods or services with their 
price being set in foreign currency;

b) borrows or lends funds if the amounts 
payable or receivable are set in foreign 
currency; 

c) otherwise purchases or disposes of assets, 
or takes liabilities set in foreign currency, or 
repays such liabilities.

Thus, key in the choice of currency for 
accounting lease is the method applied to 
determine the amount of payment and not just 
the actual payment. Special attention should be 
given to choosing the currency of the agreement, 
as this choice will further affect the amount 
of discounting rate and whether or not foreign 
exchange difference will apply; this can be one of 
important factors in determining the company's 
profits and losses, especially considering 
significant volatility of hryvnia exchange rate to 
other currencies.

Discounting rate
A high-profile issue is the choice of discounting 
rate, as this is one of the most significant 
judgements that affects calculation of lease 
liabilities. According to the standard, a lessee 
shall measure the lease liability at the present 
value of the lease payments; the lease payments 
shall be discounted using the interest rate implicit 
in the lease, but if that rate cannot be readily 
determined, the lessee's incremental borrowing 
rate shall be used.

Normally lease agreements do not provide for 
application of interest rates, therefore companies 
shall decide which discounting rate they are going 
to use.
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договору оренди, що буде використовуватись 
для розрахунків, зовнішні умови функціонування, 
а також фінансову стійкість самої компанії.  
Відправною точкою у визначенні ставки 
може служити статистика Національного 
банку України, що публікується щомісячно та 
містить інформацію щодо ставок за виданими 
українським компаніям кредитами у розрізі 
валют, строків надання, регіонів та розмірів 
підприємств. Також варто задокументувати 
методологію розрахунку, конкретні джерела 
отримання вхідної інформації та всі судження, 
що використовувались при визначенні ставки 
дисконтування.

Гарантійний платіж
Відповідно до МСФЗ 16 до активу з права 
оренди необхідно включати будь-які орендні 
платежі, що були здійснені до початку оренди за 
вирахуванням стимулів до оренди. І якщо стимули 
до оренди в українській практиці зустрічаються 
досить нечасто, то аванси та гарантійні платежі 
є широко розповсюдженою практикою. І тут 
необхідно звернути увагу на два моменти. 

По-перше, виключити з розрахунку 
гарантійні платежі, що в обов’язковому порядку 
повертаються орендодавцем після закінчення 
строку оренди, оскільки вони не мають 
відношення до орендних платежів та служать 
лише як заставна вартість можливих збитків, 
проте додати до розрахунку ті, що зараховуються 
у погашення орендних платежів наприкінці дії 
оренди. 

А по-друге, при переоцінці зобов’язання 
з оренди, у зв’язку зі збільшенням орендної 
плати, не забувати включати до грошових 
потоків доплату за збільшення авансу або 
гарантійного платежу, що буде враховуватись як 
платіж за останній місяць. Це одна з найбільш 
розповсюджених помилок.

Оренда землі у 
державній або 
комунальній власності
Ще одним питанням, що викликало суперечки 
серед консультантів, бухгалтерів та всіх 
зацікавлених осіб є питання щодо відповідності 
оренди землі у державній чи комунальній 
власності визначенню оренди за МСФЗ 16. 
Основним аргументом “проти” є той факт, що 
орендатор сплачує податок, а не орендний платіж, 
що в свою чергу, призводить до необхідності 
використовувати правила КТМФЗ 21 Обов’язкові 
платежі, а не МСФЗ 16. Однак, КТМФЗ містить 
пункт, що визначає правила його використання 
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у будь-яких випадках, де передбачається 
надання активів або послуг: платіж, здійснений 
суб'єктом господарювання за придбаний актив 
або за надані послуги за контрактною угодою 
з органом влади, не відповідає визначенню 
обов’язкового платежу.

До того ж, сама суть оренди земельного 
участку у державній або комунальній власності 
повністю відповідає критеріям для визнання 
оренди відповідно до МСФЗ 16: Угода є орендою 
або містить оренду, якщо угода передає право 
контролювати використання ідентифікованого 
активу (земельної ділянки) протягом певного 
періоду часу (строк оренди) в обмін на 
компенсацію (плата за землю).

Here special attention should be paid to the 
contractual currency, lease term applicable for 
calculations, business environment as well as the 
company's financial sustainability. The reference 
point for determining the rate can be statistical 
data of the National Bank of Ukraine published 
on a monthly basis and containing interest rates 
on loans provided to Ukrainian companies, 
arranged by currency, term, region and business 
size. Methods of calculation, specific sources of 
incoming information and all judgements that have 
been used when defining the discounting rate are 
also worth documenting.

Indemnity payment
According to IFRS 16, the cost of the right-of-use 
asset shall comprise any lease payments made 
at or before the commencement date, less any 
lease incentives received. While lease incentives 
are infrequent in Ukraine, advance and indemnity 
payments are common practice. Here two points 
should be noted.

First, indemnity payments that shall be 
returned by the lessor after the lease term should 
be excluded from the calculation, since they do 
not belong to lease payments and only serve as 
collateral value of possible damages; however the 
calculation should include payments allocated to 
payment of lease at the end of the lease term.

Second, when the lease liability is being 
reassessed to reflect increase in the lease 
payment, one should remember to include to the 
cash flows additional payment for increase of 
advance or indemnity payment that will be taken 
into account as payment for the last month. This 
is one of the most common mistakes.

Lease of state- or 
community-owned land
Another issue that gave rise to disputes among 
consultants, accountants and all stakeholders 
is the one on whether or not lease of state- or 
community-owned land complies with the 
definition of lease according to IFRS 16. The 
main argument against it is that the lessee pays 
tax, not rent, and this implies the need to apply 
IFRIC 21 Levies and not IFRS 16. However, in 
IFRIC there is the point setting its application rules 
in any cases that involve provision of tangible 
assets or services: A payment made by an entity 
for the acquisition of an asset, or for the rendering 
of services under a contractual agreement with a 
government, does not meet the definition of a levy.

Besides, the core of state- or community-
owned land lease fully complies with the criteria to 
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Можна ще довго перераховувати безліч 
нюансів та деталей, на які слід звернути увагу 
при першому застосуванні та веденні обліку 
договорів оренди за МСФЗ 16. Цей стандарт 
дійсно потребує суттєвих зусиль з боку команди 
фінансового департаменту, як з точки зору 
налагодження бізнес-процесів для отримання 
інформації та ретельного вивчення умов 
договорів, так і з точки зору застосування всіх 
правил та практичних прийомів стандарту.

Світовий досвід та практика показує, що в 
умовах необхідності ведення обліку для великої 
кількості договорів оренди та дуже обмеженому 
часі на закриття періоду і складання фінансової 
звітності, без спеціалізованого програмного 
забезпечення ніяк не обійтись. Немає сумнівів, 
чи використовувати програмне забезпечення, 
чи користуватись MS Excel, питання тільки в 
тому чи використовувати готові рішення, чи 
розробити унікальний програмний продукт, що 
покриватиме унікальні потреби конкретного 
бізнесу.

Недоліки та переваги кожного з варіантів 
відомі всім, перший – є швидким у впровадженні, 
дешевшим ніж власна розробка, але може  не 
повністю задовольняти специфічні потреби, 
другий – потребує більшої кількості ресурсів, 
як матеріальних, так і часу, проте задовольнить 
всі вимоги.

На нашу думку, якщо компанія вже зараз 
переходить на ведення обліку за МСФЗ, і вже 
сьогодні потребує швидкого рішення – відповідь 
очевидна.

ЮЛІЯ ЩУРОВСЬКА 
(РЫБАЛКО),   
Старший консультант з МСФЗ

YULIA 
SHCHUROVSKA 
(RYBALKO)   
Senior IFRS Consultant

recognize lease according to IFRS 16: A contract 
is, or contains, a lease if the contract conveys 
the right to control the use of an identified asset 
(plot of land) for a period of time (lease term) in 
exchange for consideration (land use fees).

We can dwell much longer on numerous 
particulars and details that should be noted at 
first implementation and further administration 
of lease contracts according to IFRS 16. This 
standard requires considerable efforts on the 
part of financial department team, both in 
terms of arranging business processes to obtain 
information and thoroughly study contractual 
terms, and implementation of all rules and 
practices of the standard.

World experience and practice shows that 
specialized software is absolutely necessary where 
there is a need to administer a large number of 
lease contracts, with very limited time frame for 
closing period and preparing financial statements. 
There is no room for doubt when one has to choose 
between a specialized software and MS Excel; the 
only remaining question is, whether to use out-of-
the-box solutions or to develop a custom software 
to cover unique needs of a certain business.

Everyone is aware of pros and contras of each 
of the options: the first is quick to implement 
and cheaper than a custom product, but may be 
deficient in covering specific needs; the second 
requires more resources in terms of both money 
and time, but is sure to tick all the boxes.

In our opinion, if a company is switching to 
accounting in compliance with IFRS and needs a 
quick solution right away, the answer is obvious.



Гроші - це як шосте відчуття, без 
якого інші п'ять є неповноцінними.

Money is like a sixth sense without 
which you cannot make a complete 
use of the other five. 
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ЗА ОСТАННІЙ РІК ТЕМА 

ДИСКОНТУВАННЯ СТАЛА ОДНІЄЮ 

З НАЙГАРЯЧІШИХ, ЗВАЖАЮЧИ 

НА ЗНАЧНУ КІЛЬКІСТЬ ЗАПИТІВ 

КОНСУЛЬТАНТАМ ТА ШИРОКУ 

ПРАКТИКУ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ.

A CONSIDERABLE NUMBER OF 

INQUIRIES TO CONSULTANTS AS WELL 

AS AN EXTENSIVE PRACTICE OF TAX 

DISPUTES TESTIFY THAT OVER THE 

PAST YEAR DISCOUNTING HAS TURNED 

INTO ONE OF THE FLASH POINTS.

ДИСКОНТУВАННЯ.  
ФІНАНСОВИЙ ТА  
ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ

DISCOUNTING. FINANCIAL  
AND TAX ASPECT

Такий жвавий інтерес був спричинений масовим 
переходом великих українських компаній на 
Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(далі – МСФЗ) та необхідністю звітування за 
МСФЗ уже за 2019 рік, а також прийняттям 
змін до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). 
Актуальності даному питанню суттєво додали 
і податкові органи, які останнім часом масово 
додатково нараховують податкові зобов’язання 
з податку на прибуток у зв’язку з проведенням 
дисконтування.  

Незважаючи на внесені з жовтня 2019 року 
зміни до П(С)БО, питання порядку дисконтування 
за П(С)БО досі залишається дещо дискусійним. 
МСФЗ ж передбачає більш чіткі правила та вимоги. 

Such a keen interest has been caused by 
mass-scale switch of large Ukrainian companies 
to International Financial Reporting Standards 
(IFRS) and the need to report according to IFRS 
for 2019, and by adoption of amended Ukrainian 
Accounting Standards (UAS). More relevance 
has been added to the topic by the fact that tax 
authorities now often charge additional income 
tax due to discounting.

Despite amendments in the Ukrainian 
Accounting Standards introduced since October 
2019, the issue of discounting procedure in 
compliance with UAS still remains somewhat 
disputable, while IFRS offers more clear rules 
and requirements.



Digest  / 19

38

Теорія дисконтування
В теорії фінансового менеджменту, дисконтування 
– це процес приведення майбутніх грошових 
потоків до теперішньої вартості. При цьому 
основними двома факторами, які впливають 
на дисконтовану величину є майбутні грошові 
потоки та фактор дисконтування. Якщо ж 
розглядати це питання в теорії бухгалтерського 
обліку, то це класична облікова оцінка, яка 
потребує застосування судження. 

Вимоги МСФЗ
Первісне визнання фінансових інструментів за 
МСФЗ повинно оцінюватись за справедливою 
вартістю плюс (у випадку фінансового активу, 
що не оцінюється за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток) або мінус (у випадку 
фінансового зобов’язання, що не оцінюється 
за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток) витрати на операцію, що можуть 
бути безпосередньо віднесені на придбання 
або випуск фінансового активу або фінансового 
зобов'язання.

Справедлива вартість зазвичай буде 
дорівнювати ціні операції, тобто справедливій 
вартості наданої або одержаної компенсації. 
Наприклад, справедлива вартість безвідсоткових 
фінансових інструментів може оцінюватись за 
теперішньою вартістю майбутніх грошових 
потоків за конкретним фінансовим інструментом, 
дисконтована за переважною ринковою ставкою 
(подібною з точки зору валюти, строку, типу 
ставки відсотка й інших чинників) із аналогічним 
кредитним рейтингом.

В цій статті ми розглянемо 
основні правила та 

дискусійні питання обліку 
і оподаткування боргових 

фінансових інструментів, що 
утримуються до погашення  
кредитів, позик, фінансових 
допомог, інших фінансових 

активів та зобов’язань.

This article covers the 
main rules and debating 
points of accounting and 
taxation of debt financial 

instruments hold to 
maturity, namely: credits, 
loans, financial aid, other 

financial assets and 
liabilities.

Discounting theory
In financial management theory discounting is 
the process of determining the present value of 
a stream of payments which will be received in 
the future. This being said, two main factors that 
affect the discounted amount are future cash 
flows and discount factor. But when this issue is 
viewed in the accounting theory, it is a classical 
accounting estimate for which assumption should 
be applied.

IFRS requirements
According to IFRS, financial instruments shall be 
initially recognized at fair value, plus (in case of a 
financial asset not measured at fair value through 
profit or loss) or minus (in case of a financial 
liability not measured at fair value through profit 
or loss) transaction costs, that can be directly 
attributed to acquisition or issuance of a financial 
asset or financial liability.

Fair value will normally equal to the transaction 
price, i. e. fair value of compensation that has 
been given or received. For example, fair value 
of interest-free financial instruments can be 
measured at the current value of future cash flows 
using a certain financial instrument, discounted 
at an overriding market rate (similar in terms 
of currency, term, interest rate type and other 
factors) with a similar credit score.

Thereat, the difference between fair value 
and transaction price is shown as income or 
loss, but only if such operations do not lead to 
establishment of a separate asset or liability, or 
additional capital (according to the availability of 
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При цьому, різниця між справедливою 
вартістю та ціною операції відображається як 
прибуток або збиток, якщо тільки такі операції 
не призводять до виникнення окремого 
активу або зобов’язання, або додаткового 
капіталу (відповідно до наявності інших 
операцій між сторонами, що компенсують 
невідповідність справедливої вартості та 
ціни операції або операцій між компаніями 
однієї групи).

Торгівельна дебіторська заборгованість 
при первісному визнанні оцінюється за ціною 
операції, окрім випадків, коли до ціни операції 
включений значний компонент фінансування 
(суттєве відтермінування оплати або отримання 
авансу) – в такому випадку необхідно 
розраховувати теперішню вартість. При цьому, 
МСФЗ дозволяє не виділяти значний компонент 
фінансування, якщо підприємство очікує, що 
період між часом, коли підприємство передає 
обіцяний товар або послугу клієнтові, та часом, 
коли клієнт платить за такий товар або послугу, 
становитиме не більше 1 року.

Для визначення теперішньої вартості 
використовується формула:

other transactions between the parties that make 
up for discrepancy between fair value and the 
cost of transaction or transactions between the 
companies belonging to one group).

Trade receivables are initially recognized at 
the transaction price, except cases when the 
transaction price includes significant financing 
component (considerable deferment of payment 
or receiving advance payment); in this case the 
present value has to be calculated. However, 
IFRS allows not allocating a significant financing 
component if the business expects that the period 
between the moment when promised goods or 
service is transferred to a client and the time when 
the client pays for such goods or service will not 
exceed one year.

The formula as follows is used to determine 
the present value:

PV = FV/ (1+r)n, де
PV – теперішня вартість
FV – майбутня вартість грошових потоків
r – ефективна відсоткова ставка за період n
n – кількість періодів.

Варто зазначити, що така формула може 
використовуватись лише у тому випадку, 
якщо грошові потоки передбачають лише 
повну виплату в кінці строку, при цьому 
кількість періодів буде залежати від необхідної 
періодичності розрахунків: якщо облік необхідно 
проводити на щомісячній основі, то, відповідно, 
кількість періодів необхідно зазначати у місяцях, 
якщо на квартальній – то у кварталах, а для 
підготовки виключно річних звітів – у роках. 

Відповідно, процентна ставка має бути 
відображена за місяць, квартал або рік.

Якщо ж фінансовий інструмент передбачає 
виплати частинами, або виплату відсотків, то 
для визначення теперішньої вартості, необхідно 
розрахувати всі грошові потоки (виплати основної 
частини боргу та відсотків) по періодах таких 
виплат та дисконтувати кожен платіж окремо. 
В такому випадку формула теперішньої вартості 
вигладитиме так: PV =  FV/ (1+r)n

PV = FV/ (1+r)n, where
PV – present value
FV – future cash flow value
r – effective interest rate for the period n
n – number of periods.

It is worth noting that such formula can be 
applied only when cash flows provide for full 
payment at maturity, and the number of periods 
will depend on calculation frequency: for monthly 
reporting the number of periods should be shown 
in months, for quarterly reporting — in quarters 
and for annual reporting only — in years.

Respectively, the interest rate shall be shown on 
a monthly, quarterly or annual basis.

However, if a financial instrument provides for 
payment by instalments or payment of interest, for 
determining the present value it will be necessary 
to calculate all cash flows (repayment of principal 
and interest) by periods of such payments, and 
to discount each payment separately. In this case 
the formula for calculating present value will look 
as follows: PV =  FV/ (1+r)n

According to IFRS, all financial assets 
and liabilities held to maturity will further be 
accounted at amortized net cost which is 
determined as the amount at which the financial 
asset or liability is initially recognized, minus 
principal repayment, plus or minus amortization 
of any difference between the initial and terminal 
value, determined through the effective interest 
method.
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За МСФЗ всі фінансові активи та зобов’язання, 
що утримуються до погашення, в подальшому 
обліковуються за амортизованою собівартістю, 
яка визначається як сума, за якою фінансовий 
актив чи фінансове зобов’язання оцінюється 
під час первісного визнання з вирахуванням 
погашення основної суми, із додаванням або 
вирахуванням амортизації будь-якої різниці між 
первісною вартістю та вартістю при погашенні, 
визначена за методом ефективної ставки 
відсотка.

Вимоги П(С)БО 
Відповідно до П(С)БО необхідність в дисконтуванні 
при первісному визнанні фінансових активів або 
зобов’язань опосередковано регламентовано 
декількома стандартами, зокрема   П(С)БО 10, 
П(С)БО 11, П(С)БО 13, П(С)БО 19, П(С)БО 12, 
П(С)БО 28.

При формальному прочитанні П(С)БО в 
минулій редакції можна було дійти висновку, 
що дисконтуванню підлягала виключно 
заборгованість, на яку нараховуються відсотки. 
До того ж, положення щодо дисконтування 
були досить чітко визначені виключно для 
довгострокових фінансових зобов’язань. При 
цьому, питання, яким чином обліковувати 
різницю між фактичною собівартістю при 
первісному визнанні та теперішньою вартістю 
на дату складання балансу, залишається 
відкритим. Питанню ж дисконтування 
фінансових активів не приділено достатньо 
уваги. Відповідно до П(С)БО 13 “Фінансові 
інвестиції” фінансові активи необхідно 
обліковувати за амортизованою собівартістю, 
що визначається як собівартість фінансової 
інвестиції з урахуванням часткового ї ї 
списання внаслідок зменшення корисності, 
яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої 
амортизації дисконту (премії). Таким чином, 
якщо при первісному визнанні дисконт (премія) 
не були визначені, то фінансові активи, що 
утримуються до погашення, потрібно 
обліковувати за собівартістю з урахуванням 
лише зменшення корисності.

В цілому, серед важливих змін до П(С)БО 
слід відзначити уточнення щодо застосування 
положень про дисконтування для будь-якої 
довгострокової кредиторської та дебіторської 
заборгованості.

При цьому, дискусійним питанням 
став період з якого мають застосовуватись 
оновлені стандарти, тобто чи вважати 
таку зміну зміною облікової політики, що 
передбачає ретроспективний перерахунок, чи 

Requirements of Ukrainian 
Accounting Standards
According to UAS, the need to apply discounting 
at initial recognition of financial assets or liabilities 
is indirectly governed by a number of standards, 
namely:  UAS 10, UAS 11, UAS 13, UAS 19, 
UAS 12, UAS 28.

Formalistically approaching the previous 
edition of UAS, one could draw the conclusion 
that only an interest-bearing liability should be 
discounted. Besides, discounting provisions with 
regard to long-term financial liabilities were defined 
quite clearly. However the question is still open, 
how one should recognize the difference between 
the actual net cost at initial recognition and the 
present value as of the date of the balance. At the 
same time not enough attention has been paid to 
the issue of discounting financial assets. According 
to UAS 13 "Financial Investment", financial assets 
shall be accounted at amortized net cost which is 
determined as a net cost of financial investment 
considering its partial write off due to diminishing 
its utility, increased (decreased) by the amount of 
accumulated amortization of discount (premium). 
Thus, if the discount (premium) has not been 
determined at initial recognition, financial assets 
held to maturity shall be accounted at their net cost, 
taking into consideration only diminishing utility.

Basically, updates as regards application 
of provisions on discounting for any long-term 
accounts payable or receivable should be noted 
among important changes to UAS.

At the same time there are disputes with regard 
to the period from which updated standards 
should be applied, that is, whether such updates 
should be viewed as changes in the accounting 
policy that are applicable retrospectively, or as 
changes in accounting estimates applicable 
prospectively. According to the position of the 
Ministry of Finance, which, in our opinion, 
should be detailed in the transitional provisions, 
amendments to UAS should still be viewed as 
changes in accounting estimates, although the 
questions with regard to obligations existing as of 
the date of amendments still remain open.

Discounting rate
In practice disputes often arise around the choice 
of discounting rate.

Experts often tend to think that to financial 
assets the company's deposit rate can be applied, 
while the rate on credit shall be applicable to 
financial liabilities.

In our opinion, such approach has no sufficient 
economic grounding, since a rate should reflect 
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зміною облікових оцінок, що застосовується 
перспективно. Згідно з позицією Мінфіну, яку, на 
нашу думку, варто було б визначити у перехідних 
положеннях, зміни до П(С)БО все ж слід вважати 
зміною облікових оцінок, хоча питання щодо 
існуючих на дату змін зобов’язань ще залишились 
відкритими.

Ставка дисконтування
На практиці часто виникають суперечки щодо 
вибору ставки дисконтування.

Серед експертів існує досить поширена думка, 
що для фінансових активів можна скористатись 
ставкою підприємства за депозитами, а для 
фінансових зобов’язань – за кредитами. 

На нашу думку, такий підхід не має під собою 
належного економічного підґрунтя, адже ставка 
повинна відображати саме ринкові умови 
функціонування підприємства, а також його 
кредитний ризик. Обираючи для фінансових 
активів ставки по депозитах, використовують 
кредитний ризик фінансової установи (банку), 
а не підприємства-емітента такого інструменту, 
отже вона не може бути застосована для 
дисконтування.

Як ми вже зазначали, ставка дисконтування 
– це один з ключових факторів в теорії 
дисконтування, тому значну увагу варто приділити 
саме визначенню цієї ставки. При цьому, у 
кожному конкретному випадку, її значення 
може бути різним. Мінімальними чинниками, 
що впливають на визначення ставки, мають 
бути – валюта інструменту, строк погашення, 
економічні умови, в яких функціонує емітент, а 
також кредитний ризик емітента.

Також зустрічається позиція консультантів 
щодо проведення бенчмаркінгу для визначення 
ринкової ставки, за аналогією з правилами 
трансфертного ціноутворення, навіть для 
операцій між резидентами. 

Звичайно, проведення бенчмаркінгу з 
використанням комерційних баз даних можна 
вважати більш достовірною оцінкою, зважаючи 
на можливість відбору найбільш співставних 
умов. Проте, ми розуміємо, що за такого підходу, 
визначення ринкової ставки може призвести 
до суттєвого фінансового та адміністративного 
навантаження на бізнес, а деколи витрати на 
процес можуть навіть переважати економічний 
ефект від такої оцінки.

На нашу думку, переважна ринкова ставка 
може визначатися за допомогою офіційної 
статистики Національного банку України, в 
розрізі діапазонів строків, регіонів, валют та 

market conditions in which the company is 
functioning, as well as its credit risk. If deposit 
rates are used for financial assets, credit risk of 
a financial institution (bank) is applied instead of 
that of a company that has issued such tool, thus 
it cannot be used for discounting.

As we have noted before, discounting rate is 
one of the key factors in the discounting theory, 
thus more attention should be paid to determining 
such rate. This rate can vary in different cases. 
The minimum factors influencing the rate should 
be as follows: currency of the instrument, maturity 
term, economic circumstances in which the issuer 
is functioning, as well as the issuer's credit risk.

Sometimes consultants advise benchmarking 
for determining the market rate, similarly to the 
transfer pricing, even for transactions between 
residents.

Of course benchmarking that uses commercial 
databases can be viewed as a more reliable 
estimate, the possibility to choose the best-
matching conditions considered. But we realize 
that the market rate determined on the basis of 
such approach can lead to significant financial 
and administrative burden for business, and 
sometimes process-related expenses can even 
exceed economic impact of such estimate.

In our opinion, overriding market rate can be 
determined using official statistical data provided 
by the National Bank of Ukraine, arranged by term, 
region, currency and company size. The above 
mentioned statistical information shows weighted 
mean market rates for secured loans granted by 
Ukrainian financial institutions, and can be used 
as base rate for financial instruments that includes 
the country risk. At the same time it is necessary 
to additionally explore the issue of determining 
the amount of adjustment by the company's or 
contractor's credit risk. Of course in this case 
calculation will be less reliable in determining 
market conditions as compared to benchmarking. 
But such duly documented calculation can 
become a solid proof-point in arguments with 
tax authorities, since the latter during inspections 
usually take annual average refinancing rate or even 
NBU base rate as a market rate.

Tax disputes on 
discounting
Even before amendments to UAS were introduced, 
tax authorities had been quite unanimous in 
their interpretations with regard to mandatory 
character of discounting any long-term liability, 
which fact is confirmed by numerous tax disputes 
and judicial practice.
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розмірів підприємств. Зазначена статистика 
відображає середньозважені ринкові ставки 
за забезпеченими кредитами, виданими 
фінансовими установами України та може 
використовуватись як базова ставка для 
фінансових інструментів, яка включає в себе 
ризик країни. Разом з тим, має бути додатково 
досліджене питання визначення розміру 
коригування на кредитний ризик підприємства 
або контрагента.  Звичайно, що наведений 
розрахунок буде менш достовірно визначати 
ринкові умови ніж проведення бенчмаркінгу. 
Проте, така належно задокументована 
оцінка може стати вагомим аргументом в 
спорах з податковими органами, які зазвичай 
при проведенні перевірок, за ринкову 
ставку приймають середньорічну ставку 
рефінансування або навіть облікову ставку НБУ.

Податкові спори щодо 
дисконтування
Ще до внесення змін в П(С)БО податківці 
були досить однозначні в своїх трактуваннях 
щодо обов’язковості дисконтування будь-
якої довгострокової заборгованості, що 
підтверджується численними податковими 
спорами і судовою практикою.

Консультанти жартують, що зміни до 
національних стандартів є приведенням норм 
законодавства у відповідність до позиції 
податкових органів.

Судова практика щодо дисконтування поки 
складається переважно на користь платників 
податків, але, по-перше, такі податкові спори 
виникли до внесених змін до П(С)БО, а по-друге, 
суди розглядають питання  дисконтування з 
досить формальної точки зору належно не 
дослідивши економічну суть приведення 
вартості грошей у часі. Судові рішення, як 
правило, базувались на відсутності методології 
визначення справедливої та амортизованої 
вартості, відсутності будь-яких  роз’яснень 
контролюючих органів або практики 
дисконтування. Припускаємо, що прийняті 
зміни до П(С)БО нададуть додаткові аргументи 
податковим органам в майбутніх спорах щодо 
обов’язковості дисконтування, а для платників 
податків посилять позицію щодо оскарження 
раніше прийнятих рішень контролерів.

На практиці, для уникнення ризику спорів 
з аудиторами та податковими органами, бізнес 
все частіше прагне визнавати заборгованість 
короткостроковою, що формалізується 
положеннями про оплату за вимогою або 
щорічною пролонгацією договорів.  

Consultants have a joke that amendments to 
national standards are their harmonization with 
the position of tax authorities.

As of today judicial practice with regard to 
discounting in most cases favours taxpayers, 
but, firstly, such tax disputes arose before the 
amendments to UAS were introduced, and 
secondly, courts view the issues of discounting 
quite formally, without due investigation of the 
economic nature of determining the time-based 
value of money. Court rulings  were usually based 
on the lack of methods to determine fair and 
amortized value, lack of any clarifications on 
the part of controlling authorities as well as lack 
of discounting practice. We suppose that the 
amendments to UAS that have been introduced 
will give additional proof-points to tax authorities 
in future disputes as regards mandatory nature of 
discounting, while strengthening the tax payers' 
standing with regard to challenging the previous 
decisions of controllers.

In practice, to avoid the risk of disputes 
with auditors and tax authorities, businesses 
increasingly try to recognize a liability as short-
term, which is formalized by provisions for 
payment on demand or by annual prolongation 
of agreements.



Digest  / 19

43

Приклади розрахунку
Приклад 1. Підприємство видало безвідсоткову 
фінансову допомогу у розмірі 1 млн. гривень 
строком на 5 років, ринкова ставка відсотка 
складає 18 %.

Для визначення теперішньої вартості 
такого фінансового інструменту потрібно 
скористатись формулою (у випадку 
застосування дисконтування з періодом рік): 
PV = 1 000/(1+0.18)5 = 437,11 тис. грн

А для розрахунку фінансових доходів, що 
повинні бути відображені в кожному році, 
необхідно побудувати таблицю:

Рік
/  Year /

Теперішня вартість на 
початок періоду
/  Present value at the 
beginning of period /

Фінансові доходи за 
період
/  Financial income for the 
period /

Теперішня вартість 
на кінець періоду
/  Present value at 
the end of period /

1 437,11 78,68 515,79

2 515,79 92,84 608,63

3 608,63 109,55 718,18

4 718,18 129,27 847,46

5 847,46 152,54 1 000,00

Таким чином, різниця між теперішньою 
(дисконтованою) вартістю фінансової допомоги 
та її номінальною вартістю буде відображена 
протягом 5 років у складі фінансових доходів 
підприємства.

Приклад 2. Підприємство отримало позику 
у розмірі 1 млн. грн під 5 % річних, з виплатою 
відсотків щомісяця на 14 місяців. Погашення 
номінальної вартості позики відбувається 
наприкінці строку. Ринкова переважна ставка 
відсотка складає 18 %.

Calculation examples
Example 1. A company has granted 1 mln UAH 
interest-free financial aid for 5 years, with market 
interest rate being 18 %.

To determine the present value of such financial 
instrument one should apply a formula as follows 
(in case of discounting with the accounting period 
equal to one year):
PV = 1 000/(1+0.18)5 = 437.11 thousand UAH

For calculating financial income to be 
displayed in each year, a table as follows should 
be made:

Thus, the difference between the present 
(discounted) value of financial aid and its face 
value will be shown during 5 years as a part of 
the company's financial incomes.

Example 2. The company has received a 1 mln 
UAH loan for 14 months at 5 % annual interest, 
with interest to be paid monthly. The face value 
of the loan shall be repaid at maturity. Overriding 
market interest rate amounts to 18 %.
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У зв’язку з тим, що відсоток за позикою не 
є ринковим, необхідно зробити перерахунок 
теперішньої вартості. Для цього необхідно 
розрахувати суму грошової виплати в кожному 
місяці та продисконтувати кожний платіж:

Місяць
/  Month /

Грошові потоки (відсотки по 
договору та виплата основної 
суми боргу)
/  Cash flows (interest rate 
according to contract and principal 
repayment) /

Дисконтована вартість
/  Discounted value /

1 4,17 4,11

2 4,17 4,04

3 4,17 3,98

4 4,17 3,93

5 4,17 3,87

6 4,17 3,81

7 4,17 3,75

8 4,17 3,70

9 4,17 3,64

10 4,17 3,59

11 4,17 3,54

12 4,17 3,48

13 4,17 3,43

14 1 004,17 815,23

Всього 1 058,33 864,11

As loan interest rate is not the market one, 
present value should be reassessed. For this it 
is necessary to calculate the amount of cash 
payments for each month and discount each 
payment: Respectively, the present value of a 1 
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Відповідно, теперішня вартість позики 
номіналом 1 млн. гривень за даних умов 
буде складати 864,11 тис. грн. Для того, щоб 
розподілити фінансові витрати по періодах, 
необхідно побудувати таблицю: 

Місяць
/  Month /

Теперішня 
вартість на 
початок періоду
/  Present value at 
the beginning of 
period /

Фінансові витрати 
за період
/  Financial 
expenditures for 
the period /

Виплата
/  Payment /

Теперішня вартість 
на кінець періоду
/  Present value at
 the end of period /

1 864,11 12,96 -4,17 872,91

2 872,91 13,09 -4,17 881,84

3 881,84 13,23 -4,17 890,90

4 890,90 13,36 -4,17 900,09

5 900,09 13,50 -4,17 909,43

6 909,43 13,64 -4,17 918,90

7 918,90 13,78 -4,17 928,52

8 928,52 13,93 -4,17 938,28

9 938,28 14,07 -4,17 948,19

10 948,19 14,22 -4,17 958,24

11 958,24 14,37 -4,17 968,45

12 968,45 14,53 -4,17 978,81

13 978,81 17 17 -4,17 989,33

14 989,33 14,68 -4,17 0,00

Таким чином, позика буде повністю погашена 
наприкінці 14 місяця.

mln UAH loan under these conditions will amount 
to 864.11 thousands UAH. For distributing 
financial expenditures by periods it is necessary 
to create a table: 

Thus, the loan will be fully repaid at the end 
of the 14th month. 
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З прикладів можна побачити, що маючи 
розуміння основних принципів та розробленої 
методології дисконтування, розрахунок не 
викликає жодних складнощів, потребує лише 
мінімальних затрат часу та навичок роботи в MS 
Excel. Проте, варто пам’ятати, що для успішного 
проходження аудиту та податкових перевірок 
слід належним чином аргументувати прийняті 
облікові підходи щодо проведених розрахунків.

Зважаючи на необхідність застосування 
правил дисконтування, в тому чи іншому 
об’ємі, як підприємствам, що ведуть облік за 
МСФЗ, так і за П(С)БО, рекомендуємо детально 
проаналізувати всі поточні та потенційні операції 
на предмет необхідності дисконтування, а також 
розробити документальне забезпечення щодо 
застосування будь-яких облікових оцінок. 

ЮЛІЯ ЩУРОВСЬКА 
(РЫБАЛКО),   
Старший консультант з МСФЗ

YULIA 
SHCHUROVSKA 
(RYBALKO),   
Senior IFRS Consultant

ЄГОР СИНИЦИН,   
Керівник групи  
оподаткування та 
трансфертного  
ціноутворення

IEGOR SINITSYN,   
Head of tax and transfer  
pricing group

As shown by the examples, if one understands 
basic principles and existing methods of 
discounting, calculation will not be a hard task; 
it will need minimum time and MS Excel skills. 
But it is worth remembering that to successfully 
undergo audit and tax inspections, one should 
duly ground the accounting approaches that 
have been adopted with regard to the respective 
calculations.

Taking into consideration the need for 
companies to use discounting rules regardless of 
whether their accounting system complies with 
IFRS or UAS, our suggestion is to thoroughly 
analyse all current and potential transactions 
for the need of discounting, and develop 
documentary background for any applicable 
accounting estimates.
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ПОДАТКОВА ДУМКА НЕ СТОЇТЬ НА 

МІСЦІ, САМЕ ТОМУ СПОСТЕРІГАТИ 

ЗА ПРАКТИКОЮ ПОДАТКОВИХ 

СПОРІВ СТАЄ ВСЕ ЦІКАВІШЕ. 

TAX THOUGHT IS DEVELOPING 

DYNAMICALLY, SO IT IS REALLY 

INTERESTING TO OBSERVE TAX 

DISPUTE CASES. 

В сучасних реаліях український законодавець 
і податкові органи, як правило, не встигають 
вчасно реагувати на нові моделі та структури, що 
активно використовуються бізнесом. Звичайно, 
далеко не завжди створення таких структур 
має на меті оптимізацію оподаткування, тим 
не менш, визначення реальних обставин 
потребує все більш глибокого вивчення з боку 
контролюючих органів.

Приємним моментом для бізнесу є 
імплементація задекларованого курсу держави 
на планомірне зменшення кількості планових 
та позапланових податкових перевірок з 
одночасним зміщенням акценту на ризик-
орієнтовану модель. Проте, не слід передчасно 
радіти, оскільки сума податкових донарахувань 
за меншої кількості перевірок все ж зростає з 
року в рік.

Аналізуючи практику податкових спорів 
можна стверджувати, що за останні роки 
кількість типів порушень і глибина дослідження 

In this day and age Ukrainian legislators and 
tax authorities are often too slow to react to 
new models and structures actively used by 
businesses. Of course creation of such structures 
is not always aimed at optimization of tax burden; 
however, to understand real circumstances, ever 
more efforts are required on the part of the 
supervisory authorities.

A nice feature for business is implementation 
of the government-declared course to gradual 
wrap-up of the number of scheduled and random 
tax audits, while at the same time shifting the 
focus toward the risk-oriented model. However 
one should not be excited about it too soon, as, 
despite lower number of audits, the amount of 
additional taxes is growing every year.

Based on the case studies of tax disputes, 
it will be safe to state that in the last years the 
number of breach types and depth of operation 
investigation has been increasing substantially. 
Although, regretfully, the quality of reasoning 

ТЕНДЕНЦІЇ  
ПОДАТКОВИХ  
ПЕРЕВІРОК

TENDENCIES  
OF TAX AUDITS
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операцій все ж суттєво збільшується. Однак, 
нажаль, якість аргументації, що наводять 
податкові органи в актах перевірок, щонайменше 
не є взірцем. 

Тенденція проглядається в контексті 
офіційної статистики щодо оскарження рішень 
податкових органів. Так, за даними Державної 
податкової служби України за результатами 
адміністративного оскарження частка 
прийнятих рішень на користь платників податків 
за 9 місяців 2019 року зросла до 19 % порівняно 
з 16 % за 2018 рік. В судових спорах рішення 
податкових органів також оскаржуються все 
ефективніше – 43 % в 2019 році проти 37 %  
в 2018 році.

В 2018 році податкові органи приймали більш 
зважений підхід до подання позову оцінюючи 
ймовірність перемоги в суді, що було пов’язано, 
в першу чергу, з суттєвим розміром судового 
збору. В 2019 році зі зменшенням судових 
витрат контролери все ж частіше були готові 
йти до суду, незважаючи на відсутність чіткої 
правової позиції.

included by tax authorities into the audit reports 
is not impeccable, to say the least.

The tendency is being observed in the context 
of official statistical data on challenges of tax 
authority awards. Thus, according to the State 
tax service of Ukraine, the share of decisions 
in favour of tax payers in the administrative 
appeal procedures during the 9 months of 
2019 has increased to 19 % as compared with  
16 % in 2018. Tax authority awards have also  
been appealed with higher success rate in 
judicial disputes: 43 % in 2019 as compared 
with 37 % in 2018.

In 2018 tax authorities had a better-reasoned 
approach to filing claims; before doing this, 
they tried to estimate the likelihood of winning 
an action, as the legal fees were quite high. In 
2019 legal fees went down and the controlling 
agencies became more willing to go to court 
despite the lack of clear legal opinion.
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Тест основної мети 
та розумна 
економічна причина 
(ділова мета)
Імплементація положень конвенції MLI про 
запровадження тесту основної мети (principal 
purpose test) вже підкріплена відповідними 
змінами до Податкового кодексу щодо 
обов’язкової наявності ділової мети в 
операціях з нерезидентами.

Хоча судова практика застосування 
доктрини ділової мети (розумної економічної 
причини) вже фактично склалась і такі зміни 
вірогідно не матимуть суттєвого впливу на 
моделі податкового планування, викликає 
певні побоювання можливий формальний 
підхід податківців за аналогією з вже давно 
забутими негосподарськими витратами.

Насамперед зазначені зміни торкнуться 
досить агресивних схем податкового планування, 
як то нетиповий експорт, застосування 
знижених ставок згідно з конвенціями про 
уникнення подвійного оподаткування при сплаті 
доходів нерезидентам, що не мають достатньої 
присутності у відповідних юрисдикціях тощо. 
Зрозуміло, що податковими органами раніше 
вже оскаржувались подібні операції, проте 
зазначені положення стануть додатковим 
дієвим інструментом в руках контролерів, що 
може посилити їх позицію в суді. 

В цій статті ми розглянемо 
типові кейси, які можна 

було спостерігати в актах 
податкових перевірок 
та в судовій практиці 
в 2019 році, а також 

спробуємо спрогнозувати 
потенційні податкові 

ризики на короткострокову 
перспективу.

In this article we are 
going to review typical 

cases that could be 
observed in tax audit 
reports and in court 

practice during 2019; 
we shall also attempt 
to make a short-term 

outlook of possible tax 
risks.

Principal purpose test 
and rational economic 
reason (business 
purpose)
Implementation of the provisions of MLI 
convention with regard to principal purpose 
test has already been backed by the respective 
changes to the Tax Code according to which a 
business purpose is mandatory in operations 
with non-residents.

Although the judicial practice of business 
purpose policy (rational economic reason) has 
actually been established and such changes will 
hardly have any significant impact on the tax 
planning models, there are some apprehensions 
about the possibility of the tax authorities' formal 
approach, as it happened with long-forgotten 
non-business related expenses.

The above changes will first of all be relevant 
for rather aggressive tax planning schemes, like 
uncommon export, application of lower rates in 
compliance with conventions on avoidance of 
double taxation when paying revenues to non-
residents that do not have sufficient presence 
in the respective jurisdictions etc. Of course tax 
authorites have been filing appeals against such 
operations before, but the provisions mentioned 
herein will become an additional tool in the 
hands of controlling bodies, which could lead to 
strengthening their cause in court.
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Дисконтування
В 2019 році податкові органи масово 
донараховували податок на прибуток щодо 
дисконтування довгострокової заборгованості 
компаніям, що складають фінансову звітність за 
національними стандартами бухгалтерського 
обліку. 

Хоча серед експертів точились суперечки на 
предмет обов’язковості такого дисконтування 
за П(С)БО, податківці були однозначні в своїх 
трактуваннях і наполягали на дисконтуванні 
навіть формально короткострокової 
заборгованості або зобов’язань за вимогою, 
якщо фактичне погашення було здійснено 
в строк більше одного року. В першу чергу, 
під пильну увагу потрапила безвідсоткова 
поворотна фінансова допомога, але згодом в 
актах податкових перевірок почали зустрічатись 
згадки про процентні позики від пов’язаних осіб 
нерезидентів на начебто неринкових умовах. 
При цьому, питанню визначення такої ринкової 
ставки, як правило, не приділялось достатньої 
уваги, а в якості ставки дисконтування 
податковими органами приймалась навіть 
середня річна облікова ставка рефінансування 
НБУ. Хоча в експертному середовищі вже 
зустрічається позиція щодо застосування 

Discounting
In 2019 tax authorities were charging additional 
income tax on a mass scale for discounting 
long-term indebtedness on companies whose 
financial accounting was based on the national 
accounting standards.

Although experts argued whether or not 
such discounting was mandatory according to 
Ukrainian accounting standards, tax officials 
treated this issue explicitly and insisted on 
discounting even of a formally short-term 
indebtedness or liabilities falling due on demand, 
if they were actually repaid in more than one 
year. First of all the attention was focused on 
repayable financial aid, but later tax audit reports 
started to mention interest-bearing loans from 
related non-resident entities on presumably 
non-market terms. In such cases, as a rule, 
no due attention was paid to determining such 
market rate, while tax authorities viewed even 
the annual average NBU official refinancing rate 
as a discounting rate. Although some experts 
consider that transfer pricing rules should be 
used to determine such rate even for operations 
between residents, I think that, as of today, 
reasonable application of the official National 
Bank statistics can be a solid argument to 
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правил трансфертного ціноутворення для 
визначення такої ставки навіть для операцій між 
резидентами, на мою думку, на сьогодні розумне 
застосування офіційної статистики Нацбанку 
може бути цілком вагомим аргументом для 
доведення власної позиції ще під час податкової 
перевірки.

Не зважаючи на те, що наразі судова практика 
цілком прийняла сторону бізнесу, на мою думку, 
передчасно робити висновки про безпечність 
відображення в обліку довгострокової 
заборгованості за історичною вартістю. Слід 
відзначити, що суди підійшли до такого дуже 
чутливого облікового аспекту досить формально, 
а рішення переважно базувались на відсутності 
затвердженої методології дисконтування та 
відсутності дефініції амортизованої собівартості, 
проте питання економічної суті приведення 
вартості грошей у часі належним чином не було 
досліджено.

По-перше, Мінфін досить оперативно 
відреагував на судову практику і вже в вересні 
2019 року було внесено зміни до національних 
стандартів, де було уточнено положення 
про дисконтування. Насправді, оновлені 
стандарти очевидно стануть джокером в кишені 
податкових органів, в тому числі в контексті 
триваючих судових спорів, оскільки перехідні 
положення чітко не визначають строків їх 
застосування і не до кінця зрозуміло, чи є 
такі зміни в стандартах усуненням логічних 
неузгодженостей чи їх слід вважати зміною 
облікових оцінок.

По-друге, цілком логічним наступним кроком 
податківців може бути оскарження фінансових 
витрат щодо дисконтування безвідсоткових 
позик у зв’язку з відсутністю ділової мети. 
Ймовірно, що під такий ризик потраплять 
більшість компаній, що здійснили перехід на 
міжнародні стандарти фінансової звітності, 
оскільки дохід від дисконтування довгострокової 
заборгованості не був відображений в 
фінансовій звітності за П(С)БО, але в звітності 
за МСФЗ в майбутніх періодах такі фінансові 
витрати зменшать прибуток до оподаткування.

Прогнозуючи потенційну практику 
податкових спорів, ризикну припустити, 
що слідом за визначенням ринкової ставки 
дисконтування, наступною зоною податкового 
контролю вже в 2020 році може стати питання 
застосування підходів щодо будь-яких облікових 
оцінок, що пов’язані з професійним судженням 
менеджменту за МСФЗ, як то строки оренди, 
ймовірності отримання грошових потоків, 
підходи щодо визнання виручки у разі надання 
знижок тощо.

substantiate your position as early as at the 
stage of tax audit.

Despite the fact that judicial system is fully 
favouring business, in my opinion it would be too 
early to conclude that it is safe to show long-term 
indebtedness in accounting at its historical cost. 
It is worth noting that courts have adopted a very 
formal approach to such sensitive accounting 
issue, and their awards were mainly based on 
the lack of approved methodology of discounting 
and missing definition of amortised net cost, 
however the problem of economic backbone 
of discounting the time value of money has not 
been duly researched.

First, the Ministry of Finance has quite promptly 
reacted to judicial practice and in September 
2019 amendments to the national standards were 
introduced, namely the discounting provisions 
were detailed. Actually the amended standards 
are sure to become a joker in the pocket of tax 
authorities, among other in context of ongoing 
legal disputes, as transitional provisions do not 
clearly determine the terms of their application 
and it is not quite clear whether such changes 
to standards are aimed at eliminating logical 
incoherences or they should be viewed as changes 
in accounting estimates.

Second, a fairly logical next step of tax 
authorities can be to appeal financial losses 
with regard to discounting of interest-free loans 
on the grounds of missing business purpose. 
Most companies that have adopted International 
Financial Reporting Standards are likely to be 
at risk, as income from discounting long-term 
indebtedness has not been shown in financial 
reports according to Ukrainian accounting 
standards, but in the IFRS reports in future 
periods such financial expenditures will decrease 
income before tax.

Forecasting possible practice of tax disputes, 
I would venture to suggest that the next area 
of tax control, after determining the market 
discounting rate, as soon as in 2020 can 
become the problem of applying approaches 
to any accounting estimates tied to professional 
judgement of managerial staff according to 
IFRS, e. g. lease periods, expected cash flow, 
approaches to revenue recognition in case of 
granting discounts etc.
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Постійні представництва 
нерезидентів
Практика спорів щодо оподаткування 
нерезидентів на території України досі 
здебільшого с тосувалось визнання 
представництв нерезидентів комерційними 
(постійними) представництвами на території 
України з відповідним донарахуванням податку 
на прибуток. При цьому, податковий орган 
досить успішно доводив, що представництва 
нерезидентів здійснюють комерційну, а не 
підготовчу та допоміжну діяльність, проте 
оподатковував лише частину “прибутку 
нерезидента”, що була фактично отримана 
на банківські рахунки таких представництв.  
З 2018 року законодавець нарешті визначив чіткі 
правила оподаткування постійних представництв 
через застосовування правил трансфертного 
ціноутворення до визначення розміру прибутку 
нерезидента, отриманого на території України. 
Під час проведення перевірок представництв 
в 2019 році ми побачили, що контролери 
починають звертати все більше уваги на операції 
нерезидентів, що формально структуровані 
без залучення представництв. Можна дійти 
висновку, що зважаючи на досить обмежені 
механізми контролю під час документальних 
податкових перевірок, такі питання все 
детальніше будуть аналізуватись в рамках 
перевірок трансфертного ціноутворення. Тож 
найближчим часом ми можемо побачити 
значну кількість запитів на документацію з 
ТЦУ представництв. 

2019 рік запам’ятався одним з найбільш 
г учних судових рішень щодо питань 
оподаткування в сучасній історії України. 
Рішення у справі ПАТ “Південний гірничо-
збагачувальний комбінат” є дуже показовим, 
так як позиція податкового органу вказує 
на чіткий вектор розвитку податкової 
практики на наступних декілька років. Так, 
податковим органом було відмовлено в 
застосуванні пониженої ставки податку на 
доходи нерезидента у зв’язку з наявністю у 
нерезидента постійного представництва в 

АНТИОФШОРНИЙ 
ЗАКОНОПРОЄКТ №1210

1  Оподаткування і 
декларування контрольованих 

іноземних компаній (КІК). 
Фізичні особи резиденти України власники 

іноземних структур з 2021 року будуть зобов’язані 

декларувати нерозподілені прибутки, отримані у 

контрольованих компаніях за кордоном і сплачувати 

з них податок на доходи фізичних осіб в Україні. 

Зважаючи на досі обмежені механізми отримання 

інформації податковими органами з-за кордону, 

можна припустити, що першим кроком держави 

буде контроль іноземних пов’язаних компаній, що 

будуть виявлені за результатами податкових перевірок 

українських юридичних осіб.

2 Конструктивні дивіденди. 
Концепція визнання операцій, що не 

відповідають принципам трансфертного 

ціноутворення, виплатою дивідендів на користь 

пов’язаних осіб є ще одним з принципів закладених 

планом BEPS, хоч і не є обов’язковим кроком, що мав 

бути імплементованим в Україні. Важливим в контексті 

таких змін, на мою думку, є не подвійне оподаткування 

операцій, що не відповідають правилам витягнутої 

руки, а започаткування підходу оподаткування 

операцій виходячи з їх фактичної суті, а не юридичної 

форми. Саме в цьому напрямку будуть вимушені 

рухатись податківці з метою оподаткування складних 

юридичних структур.

  

3 Оподаткування в Україні 
доходів нерезидентів від 

продажу корпоративних прав/
акцій іноземних юридичних осіб, 
яким опосередковано належить 
нерухомість на території України 
або корпоративні права 
українських юридичних осіб. 
Такі операції потребуватимуть додаткової 

постановки на облік в податковому органі 

нерезидента. Зазначені зміни скоріше не створять 

нові прецеденти в судовій практиці, але точно 

кардинально змінять загальноприйняту модель 

структурування зазначених операцій.

16 СІЧНЯ 2020 РОКУ ВРУ ПРИЙНЯТО В 
ДРУГОМУ ЧИТАННІ ЗАКОНОРПРОЄКТ № 1210, 
ЯКИМ ВНЕСЕНО НИЗКУ ВАЖЛИВИХ І ДОСИТЬ 
ЖОРСТКИХ ПРАВИЛ ОПОДАТКУВАННЯ. ХОЧА 
СТАНОМ НА ДАТУ НАПИСАННЯ ДАНОЇ СТАТТІ 
ЗАКОН НЕ ПІДПИСАНИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ 
І ІСНУЄ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЩОДО ЙОГО ВВЕДЕННЯ 
В ДІЮ, ВСЕ Ж СПРОБУЄМО ОЦІНИТИ НАЙБІЛЬШ 
СУТТЄВІ ЗМІНИ, ЩО ПОТЕНЦІЙНО МОЖУТЬ 
ПРИЗВЕСТИ ДО НОВИХ ПОДАТКОВИХ БАТАЛІЙ.
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1  Taxation and declaration of 
foreign subsidiary companies.  

Individual residents of Ukraine who are owners of foreign 

entities shall have to declare undistributed income 

received in subsidiary companies abroad, and pay 

personal income tax from that amount in Ukraine starting 

from 2021. Taking into consideration the still limited 

mechanism by means of which tax authorities could 

receive information from other countries, we can suppose 

that as the first step the state will try to control foreign 

related companies that will be discovered in the course of 

tax audit of Ukrainian legal entities.

2 Constructive dividend. 
The concept of recognizing operations that 

do not comply with the principles of transfer pricing 

as payment of dividends in favour of related entities is 

another approach laid by BEPS plan, although it is not a 

mandatory step that had to be implemented in Ukraine. In 

my opinion, more important in context of such changes is 

not double taxation of operations that do not comply with 

the arm's length principle, but initiation of approach to tax 

operations on the basis of their actual nature as opposed 

to their legal form. Tax authorities will have to follow this 

direction in taxation of complex legal structures.

  

3 Taxation in Ukraine of 
non-resident incomes from sale 

of participatory interests/shares of 
foreign legal entities that indirectly 
own real property on the territory of 
Ukraine or participatory interests of 
Ukrainian legal entities.
Such operations will require additional registration with 

the non-resident's tax authority. The above changes are 

unlikely to create new cases in judicial practice, but are 

sure to cause big changes in the generally accepted model 

of structuring the above mentioned operations.

Permanent representative 
offices of non-residents
Practice of disputes with regard to taxation of 
non-residents on the territory of Ukraine has 
so far mostly concerned recognition of non-
resident representative offices as commercial 
(permanent) representative offices on the territory 
of Ukraine with the respective additional profit 
taxation. This being said, tax authorities were 
quite successful in proving that non-residents' 
representative offices were involved in business 
and not in preparatory and supporting activities, 
however taxes were charged only on a part of 
"non-resident's income" that has actually arrived 
in bank accounts of such representative offices. 
Starting from 2018 the legislator has finally set 
clear rules for taxation of permanent representative 
offices through the use of transfer pricing norms 
before the amount of income received by a non-
resident outside of Ukraine has been determined. 
While representative offices were audited in 
2019, we have noticed that inspectors started 
paying more attention to operations of non-
residents that were formally structured without 
involving representative offices. A conclusion 
can be drawn that, considering quite limited 
control mechanisms during tax audits, such 
issues will be increasingly scrutinized in the 
course of transfer pricing audit. Thus, in the 
near future we are likely to see a considerable 
amount of requests to make available documents 
on transfer pricing from representative offices.

2019 will be remembered as the year when 
one of the loudest court decisions on taxation 
in the modern Ukrainian history was taken. 
The award in case of "Southern Mining and 
Processing Plant" PJSC was a demonstrative 
one, as position of tax authorities indicates 
clear agenda of taxation practice for the next 
few years. Thus, tax authorities did not agree 
to apply lower withholding tax rate on the 
grounds that the non-resident had a permanent 
representation office in Ukraine; this fact has 
been established, among other, on the basis 
of the available power of attorney to perform 
significant functions issued to resident individuals 

ANTI-OFFSHORE  
DRAFT LAW NO. 1210

ON JANUARY 16, 2020 VERKHOVNA RADA OF 
UKRAINE HAS APPROVED AT THE SECOND READING 

THE DRAFT LAW NO. 1210 THAT INTRODUCES A 
SERIES OF IMPORTANT AND RATHER STRICT TAXA-
TION RULES. ALTHOUGH AS OF THE DATE OF THIS 
ARTICLE THE LAW HAS NOT BEEN SIGNED BY THE 

PRESIDENT OF UKRAINE AND THERE IS NO CER-
TAINTY AS TO ITS ENACTMENT, LET US HAVE A LOOK 
AT THE MOST IMPORTANT CHANGES WHICH COULD 

LEAD TO NEW BATTLES AROUND TAXATION ISSUES.
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Україні, що визначено в тому числі на підставі 
наявності довіреності на виконання суттєвих 
функції для фізичних осіб резидентів, що є 
працівниками української компанії. Перша 
інстанція стала на бік платника податку 
скоріше з формальної точки зору, а реальні 
функції сторін не були належно проаналізовані. 
Варто бути готовим, що найближчим часом 
податківці будуть посилювати аргументацію 
для доведення пов’язаності сторін та 
підконтрольності компаній з метою визнання 
постійних представництв, в тому числі 
базуючись на фактичному місці прийняття 
корпоративних рішень, відсутності належної 
присутності (substance) та доступом до клієнт-
банку нерезидента з аналогічних IP адрес 
тощо. Я не виключаю, що подібна аргументація 
в майбутньому може застосовуватись не тільки 
для оскарження застосування міжнародних 
конвенцій, а в тому числі і в контексті 
оподаткування таких постійних представництв 
або контрольованих іноземних компаній.

Підсумовуючи, варто зазначити, що 
нові тенденції українського податкового 
законодавства загалом не виходять за фарватер 
загально-світових податкових тенденцій 
і концептуально не несуть суттєвої загрози 
для легального бізнесу , хоча і призведуть до 
збільшення адміністративного навантаження. 
Слід розуміти, що цікаві часи вже настали, а 
моделі, які працювали вчора, сьогодні вже 
мають залишитись в історії. 

Тож, немає причин для паніки, проте бізнесу 
необхідно завчасно починати готувати план 
дій щодо подальшої трасформації в умовах 
змінених законодавчих вимог.

employed by a Ukrainian company. The court of 
original jurisdiction rather formally favoured the 
taxpayer, while actual functions of the parties 
have not been analyzed. In the near future one 
should be ready to the situation when tax officers 
reinforce rationale to prove relatedness of the 
parties and affiliated status of companies with 
the view to recognize permanent representative 
offices, among other, based on the actual place 
where corporate decisions are taken, lack of due 
presence (substance) and access to the non-
resident's online banking system from the same 
IP addresses etc. I do not exclude the possibility 
for similar reasoning to be used in future not 
only to challenge application of international 
conventions, but also in context of taxation 
of such permanent representative offices or 
affiliated foreign companies.

ЄГОР СИНИЦИН,   
Керівник групи  
оподаткування та 
трансфертного  
ціноутворення

IEGOR SINITSYN,   
Head of tax and transfer  
pricing group
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ПРАКТИКА ДОВОДИТЬ, ЩО 

БІЛЬШІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ НЕ 

ПРИДІЛЯЮТЬ ДОСТАТНЬО УВАГИ 

РОЗРОБЦІ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЮ 

РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА ПРО 

ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ. 

AS SHOWN BY PRACTICE, THE 

MAJORITY OF COMPANIES DO NOT 

PAY SUFFICIENT ATTENTION TO 

DEVELOPMENT AND APPROVAL OF 

AN ADMINISTRATIVE DOCUMENT ON 

ACCOUNTING POLICY. 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 
ПІДПРИЄМСТВА 2020

COMPANY ACCOUNTING  
POLICY 2020

Він має достатньо формальний характер, 
оскільки приймається швидше для того, 
щоб мінімально виконати вимогу про 
його наявність та в поточній діяльності 
підприємства використовується рідко. Таким 
чином, у новому фінансовому 2020 році було 
б не зайвим ще раз нагадати про основні 
питання, які стосуються ключового елемента 
системи організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві.

Кому і для чого потрібна 
облікова політика?
Облікова політика підприємства може після 
підписання керівником зайняти зручне місце 
на полиці, у шухляді чи папці на робочому столі 
з внутрішніми документами, які читають один 
раз, щоб поставити підпис про ознайомлення, а 
вдруге дістають, коли його запросять при аудиті 
чи податковій перевірці, а може стати активним 
інструментом в щоденній поточній роботі. 

It is quite formal, since it is often adopted with the 
only purpose: to comply with the requirement to 
have such document in place; but it is hardly ever 
used in the company's daily operations. Thus, on 
the verge of a new fiscal year 2020 it would be 
appropriate to re-visit some major points concerning 
the key element of the company accounting system.

Who needs accounting 
policy and why is it 
needed?
After being signed by the company's CEO, the 
accounting policy document can end up sitting 
snugly on a shelf, in a drawer or file on a desk 
with other company documents that are read 
only once before being signed and taken out for 
the second time when requested in the course 
of financial or tax audit; but it can also become 
a handy tool used in daily operations.

The company accounting policy, along with other 
policies and procedures, is aimed at establishing 
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Як і інші внутрішні політики та процедури, 
облікова політика підприємства існує з 
метою визначення єдиних правил та підходів 
у роботі та забезпечення їх послідовного 
застосування. Особливої актуальності набуває 
формалізований документ, коли історично 
прийняті управлінським персоналом методи 
бухгалтерського обліку, наприклад, для оцінки 
ступеня завершеності операцій з надання 
послуг, не є очевидними при зміні відповідальних 
працівників (звільненні, переведенні тощо). 
Таким чином, новий персонал отримує більш 
чітке розуміння облікового процесу, включаючи 
відображення господарських операцій, до якого 
він безпосередньо залучений.

Які елементи обов’язково 
повинні бути присутніми 
в обліковій політиці?
Найбільш поширеним є підхід, коли облікова 
політика підприємства з одного боку – дублює 
положення національних чи міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, з іншого боку – не визначає 
вичерпного переліку усіх принципів, методів і 
процедур, які фактично обрані підприємством 
та застосовуються.

Зокрема, облікова політика підприємства 
майже завжди містить положення про 
періодичність та об'єкти проведення інвентаризації, 
методи оцінки вибуття запасів, методи амортизації 
необоротних активів, метод обчислення резерву 
сумнівних боргів, рідше – перелік створюваних 
забезпечень майбутніх витрат і платежів, 
порядок оцінки ступеня завершеності операцій 
з надання послуг, а також перелік і склад статей 
калькулювання виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг) тощо.

Варто звернути увагу, що при виборі та 
затвердженні принципів, методів і процедур, 
щодо яких передбачено більш, ніж один їх 
варіант, важливо дотримуватися нормативно-
правових актів з бухгалтерського обліку, які 
такий перелік визначають.

Наприклад, на сьогодні підприємства все 
частіше створюють забезпечення на фактично 
отримані впродовж звітного періоду послуги 
щодо яких оригінали первинних документів 
на дату фінансової звітності не отримано. 
Загалом, наявність чи присутність оригіналу 
первинного документу не є критерієм визнання 
зобов’язання кредиторською заборгованістю чи 
забезпеченням відповідно. Фактично понесені 
витрати у звітному періоді, погашення яких 
у сумі та часі є визначеними, наприклад, на 
основі умов договорів, статистичної інформації 

uniform rules and approaches to work and ensuring 
their consistent use. A formalized document becomes 
especially important when long-standing accounting 
methods that have been applied by administrative 
staff, e. g. to assess completion of service provision 
operations, are not obvious when the staff in charge 
is changed (has quit the job or has been transferred 
to another department etc.). The policy can help 
new employees get better insight into the accounting 
process, in particular recording of economic 
operations, into which they are directly involved.

What elements are 
mandatory for an 
accounting policy?
According to the most common approach, a 
company's accounting policy on the one part copies 
provisions of national or international accounting 
and financial reporting standards, while on the 
other hand it does not establish an exhaustive list 
of all principles, methods and procedures actually 
selected by and in use at the company.

More specifically, a company's accounting policy 
in most cases includes provisions with regard to 
frequency and objects of stock taking, methods for: 
estimation of assets disposal, depreciation of non-
current assets, calculation of bad debt receivables, 
less frequently the list of collaterals for future 
expenses and payments that are being created, 
procedure to assess the stage of completion of 
service provision as well as the list and content 
of articles for calculating factory costs of products 
(work, services) etc.

It should be noted that when choosing and 
approving principles, methods and procedures that 
have different variations, it is important to comply 
with regulatory acts in the sphere of accounting that 
determine such list.

For instance, nowadays enterprises ever more 
often create collaterals for the services actually 
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по витратах підприємства за попередні 
періоди; інформації про зміни тарифних ставок; 
інших джерел за своєю економічною суттю 
не є майбутніми операційними витратами і 
відповідають швидше критеріям визнання 
кредиторською заборгованістю.  Підходи до 
визначення розрахункової суми витрат, щодо 
яких на момент складання фінансової звітності не 
отримано первинних документів від контрагентів, 
доцільно визначити та включити до розпорядчого 
документа про облікову політику підприємства 
разом з переліком відповідальних осіб та строків 
подання ними відповідної інформації (Лист 
Міністерства Фінансів України від 22.04.2016 р. 
N 31-11410-06-5/11705).

Варто зазначити, що перелік і склад статей 
калькулювання виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг) в обліковій політиці 
підприємств теж часто не передбачений, або 
передбачений, проте не відповідає фактичним 
та/або не оновлюється по мірі внесення змін до 
процесу виробництва.

Які саме елементи, окрім зазначених вище, 
повинен визначати розпорядчий документ 
про облікову політику підприємства наведено 
у Методичних рекомендаціях, затверджених 
Наказом Міністерства Фінансів України від 
27.06.2013 року N 635. Таких елементів 
достатньо багато, однак управлінському 
персоналу варто враховувати особливості 
діяльності  конкретного підприємства. Зокрема, 
на нашу думку, не обов’язково визначати 
критерії розмежування об'єктів операційної 
нерухомості та інвестиційної нерухомості, у 
разі, якщо у підприємства відсутня нерухомість 
у власності та її придбання не планується, як 
і включення до облікової політики складання 
окремого балансу філіями, представництвами, 
відділеннями та іншими відокремленими 
підрозділами підприємства, якщо такі 
структурні підрозділи відсутні та їх створення 
в осяжному майбутньому не плануються.

Як часто потрібно 
вносити зміни до 
облікової політики 
підприємства?
Облікова політика підприємства затверджується 
на тривалий період діяльності та не потребує 
підписання нового наказу щорічно. При цьому, 
управлінському персоналу варто періодично 
переглядати положення такого розпорядчого 
документу, зокрема, у разі: внесення змін 
до стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, які застосовуються; 

received during the accounting period, while no 
respective source documents have arrived as of the 
date of the financial report. Generally, availability or 
presence of the original source document is not a 
criterion for recognition of an obligation as accounts 
payable or collateral respectively. Expenses that 
have been actually incurred in the accounting 
period, for which paying off is determined in the 
amount and time, e. g. based on contractual terms, 
statistical records of the company's expenses for the 
previous periods; information with regard to base 
rate change; other sources, by their economic nature 
are not future expenses; they rather comply with the 
criteria for their recognition as accounts payable. 
Approaches to determining estimated expenses that 
have not been supported by source documents from 
contractors as of the date of financial reporting should 
be determined and included into the administrative 
document on the company's accounting policy 
along with the list of responsible staff and terms for 
the respective information to be submitted by them 
(Letter of the Ministry of Finance of Ukraine dd. 
22.04.2016 No. 31-11410-06-5/11705).

It is worth noting that the list and content of items 
used for calculation of factory cost of the product 
(work, services) is often missing in the accounting 
policy of a company; or it can be included but lacking 
compliance with the actual state of things; and/or 
it is not updated when the production process is 
changed.

The elements to be determined by the 
administrative document on the company's 
accounting policy are set out in the Guidelines 
approved by the Ordinance of the Ministry of 
Finance of Ukraine dd. 27.06.2013 No. 635. Such 
elements are quite numerous, but the administrative 
staff should consider particular features of activity 
carried out by their enterprise. More specifically, 
in our opinion, there is no need to set criteria for 
differentiating operation and investment premises, 
if the company does not own any premises and no 
such acquisition is projected; likewise, there is no 
need to include into the accounting policy provisions 
as regards separate balance sheets to be drawn up 
by subsidiaries, representative offices and other 
separate business units of the company if such 
structural units do not exist and are not planned to 
be established in the foreseeable future.

How often should a 
company accounting 
policy be amended?
A company accounting policy is adopted for a 
long period of time and there is no need for the 
new order to be signed annually. This being said, 
administrative staff should periodically review 
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якщо зміни облікової політики забезпечать 
достовірніше відображення подій або операцій 
у фінансовій звітності підприємства. П(С)БО, 
крім зазначеного вище,  також передбачає 
перезатвердження облікової політики, якщо 
змінилися статутні вимоги, що впливають на 
процес ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності підприємства.

Загалом зміна облікової політики 
незалежно від того, відбулася на добровільній 
основі чи в обов’язковому порядку, потребує 
ретроспективного перерахунку фінансової 
звітності такого суб’єкта господарювання таким 
чином, начебто така нова облікова політика 
застосовувалася завжди.

Виключення щодо ретроспективного 
застосування існує лише тоді, коли зміни 
облікових політик стосуються операцій 
або подій, які відрізняються за змістом від 
попередніх або не відбувалися раніше, а 
також в деяких інших випадках, передбачених 
П(С)БО 6 та МСБО 8.

На сьогодні, відповідальність за відсутність 
формалізованої облікової політики для суб’єктів 
господарювання приватної форми власності не 
передбачена, проте її значення в діяльності 
важко переоцінити. Тому рекомендуємо 
управлінському персоналу переглянути свій 
розпорядчий документ про облікову політику 
на предмет його повноти та актуальності, а 
також відповідності поточній діяльності та 
планам підприємства.

ОКСАНА  
ЛОЗОВА,   
 Менеджер з аудиту

OKSANA  
LOZOVA,   
Audit Manager

provisions of such administrative document, in 
particular: in case of changes to the applicable 
accounting and financial reporting standards; 
if the amended accounting policy could ensure 
better reflection of events or operations in the 
company's financial reports. In addition to the 
above, Ukrainian accounting standards also 
provide for re-approval of the accounting policy 
in case of changes in the charter requirements 
that affect accounting and financial reports of 
the enterprise.

Generally speaking, changes in the accounting 
policy, irrespective of whether they have been 
voluntary or mandatory, require retrospective 
recalculation of financial reports of a business 
entity in such a way as if such new accounting 
policy has always been in place.

An exception with regard to retroactive 
application exists only when amendments in the 
accounting policies concern solely operations 
or events that differ in nature from the previous 
operations or events, or have not occurred before, 
and in some other cases stipulated in the Ukrainian 
accounting standards 6 and International accounting 
standards 8.

As of today there are no sanctions against 
private owned businesses for the lack of formalized 
accounting policy, but its importance for business 
activity can hardly be overestimated. Therefore 
our recommendation to executive staff is to review 
the company's administrative document on the 
accounting policy, making sure that it is complete, 
up-to-date and complying with the company's 
ongoing activity and plans.



Знаючи, як треба і не треба себе 
поводити, добре ще зрозуміти,  
що робити в інших випадках. 

Knowing how to behave and 
should not behave, it is still good to 
understand what to do in other cases.

АВЕССАЛОМ 
ПІДВОДНИЙ  
/ AVESALOM 
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БІЛЬШІСТЬ ІЗ НАС ДОБРЕ 

РОЗУМІЄ ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ 

ФОРС-МАЖОР, БАГАТО ХТО ЧАСТО 

ВИКОРИСТОВУЄ ЦЕ ПОНЯТТЯ 

У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ, 

АЛЕ МАЛО ХТО З НАС ДІЙСНО 

СТИКАВСЯ З ОБСТАВИНАМИ 

НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ В 

РЕАЛЬНОСТІ… ДОНЕДАВНА.

MOST OF US UNDERSTAND THE 

MEANING OF THE TERM “FORCE-

MAJEURE” PERFECTLY WELL, 

THERE ARE PLENTY OF THOSE 

WHO USE IT IN ORDINARY LIFE, 

BUT NOT SO MANY PEOPLE HAVE 

FACED THE FORCE MAJEURE 

CIRCUMSTANCES IN REAL LIFE …. 

UNTIL RECENTLY. 

ЧИ КОЖЕН ФОРС-МАЖОР  
Є ФОРС-МАЖОРОМ?

CAN EVERY FORCE-MAJEURE  
CIRCUMSTANCE BE  
CONSIDERED AS SUCH?

Пропонуємо детально розібратися з поняттям 
“форс-мажорні обставини” та їх впливом на 
можливість виконання особою своїх зобов’язань. 

Визначення терміну форс-мажор наведено 
в ЗУ “Про торгово-промислові палати в 
Україні”. Так, відповідно до зазначеного закону 
форс-мажорними обставинами (обставинами 
непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні 
обставини, що об’єктивно унеможливлюють 
виконання зобов’язань, передбачених умовами 
договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно 
із законодавчими та іншими нормативними 
актами. 

Слід зауважити, що перелік обставин, 
які можуть бути визнані форс-мажором, не є 
вичерпним. Що це означає? А це означає, що 
будь-які обставини, які (і) є надзвичайними 
та такими, що не підлягають волі особи, (іі) є 
непередбачуваними, (ііі) є неминучими, можуть 

We suggest reviewing the term “force majeure 
circumstances” and their influence on the person’s 
ability to fulfill their obligations. 

The definition of the term “force majeure” is 
specified in the Law of Ukraine “On the Chamber 
of Commerce and Industry of Ukraine”. Thus, 
according to the stated Law the force-majeure 
circumstances (events of insuperable force) are 
extraordinary and unpreventable circumstances 
which objectively make it impossible to comply 
with the obligations, as stipulated by the terms 
of an agreement (contract, deed, etc.), and 
duties under the legislative and other regulatory 
documents.

It should be noted that the list of circumstances 
defined as force majeure is not complete and 
comprehensive. What does it mean? It means 
that any circumstances which are (i) extraordinary 
and do not depend on the person’s will, (ii) 
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бути визнані форс-мажором за умови, що існує 
причинно-наслідковий зв'язок між настанням 
зазначених обставин та неспроможністю особи 
виконати свої зобов’язання. 

Цікаво, що законодавство України також 
встановлює і перелік обставин, які не є 
форс-мажором за замовчуванням. Такими 
обставинами є: фінансова та економічна криза, 
дефолт, зростання офіційного та комерційного 
курсів іноземної валюти до національної валюти, 
недодержання/порушення своїх обов'язків 
контрагентом боржника, відсутність на ринку 
потрібних для виконання зобов'язання товарів, 
відсутність у боржника необхідних коштів тощо. І 
цей перелік також не є вичерпним.

В Україні виключною компетенцією 
засвідчувати форс-мажорні обставини та, 
відповідно, видавати сертифікат про такі обставини 
наділені Торгово-промислова палата України та 
уповноважені нею регіональні торгово-промислові 

unpredictable, (iii) inevitable, can be certified 
as force majeure, provided that there is a casual 
link between a circumstance and the inability of 
a person to fulfill his/her obligations.

It is interesting to note that the Ukrainian 
legislation also defines the list of circumstances, 
which are not automatically considered as force 
majeure ones. They include: the financial and 
economic crisis, a default, an increase in official 
and commercial foreign currency rates to the 
national currency, nonfulfillment/violation by the 
debtor’s contractor of their obligations, absence 
on the market of goods required to perform their 
obligations, insufficiency of the debtor’s funds, 
etc. This list is not complete and comprehensive 
as well.

The exclusive competence to certify force 
majeure circumstances and therefore to issue 
a certificate relating to such circumstances is 
given to the Ukrainian Chamber of Commerce 
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палати (надалі разом – “Торгово-промислові 
плати”). Засвідчення форс-мажорних обставин 
здійснюється Торгово-промисловими палатами в 
порядку, встановленому Регламентом засвідчення 
Торгово-промисловою палатою України та 
регіональними торгово-промисловими палатами 
форс-мажорних обставин. 

Форс-мажорні обставини засвідчуються 
за заявою зацікавленої особи по кожному 
окремому договору, контракту, угоді тощо, а 
також по податкових та інших зобов'язаннях/
обов'язках, виконання яких настало або може 
настати найближчим часом, і виконання яких 
стало неможливим через наявність зазначених 
обставин. Отже, тягар доведення факту 
виникнення, існування та впливу обставин 
непереборної сили для кожного конкретного 
зобов’язання лежить саме на зацікавленій особі. 

При ухваленні рішення щодо видачі 
або відмові у видачі сертифікату Торгово-
промислові палати виходять з наявності 
однієї або більше форс-мажорних обставин, 
що унеможливлюють виконання зобов’язання 
у термін, що настав (наявність причинно-
наслідкового зв'язку).

Важливо зазначити, що сертифікат про форс-
мажорні обставини, так само як і рішення про 
відмову у видачі зазначеного сертифікату можуть 
бути оскаржені. Сертифікат про форс-мажорні 
обставини може бути оскаржено стороною по 
договору, контракту, угоді протягом трьох місяців 
з дати, коли стороні стало відомо про його видачу, 
в той час коли рішення про відмову у видачі 
сертифікату може бути оскаржене заявником 
протягом тридцяти календарних днів з дати 
отримання такої відмови. При скасуванні відмови 
у видачі сертифікату розгляд заяви зацікавленої 
особи поновлюється, але здійснюється вже іншим 
співробітником Торгово-промислової палати.

Отже, розуміючи значення та порядок 
засвідчення форс-мажорних обставин, цікаво 
розглянути специфіку застосування норм, 
описаних вище, на практиці. 

Сьогодні бізнес опинився в таких умовах, коли 
більшість учасників договірних правовідносин не 
в змозі виконувати свої зобов’язання повністю 
або частково, що пов’язано з низкою обмежень, 
впроваджених державою. Але чи є впроваджені 
обмеження дійсно форс-мажорними обставинами 
для учасників договірних відносин? Для того, 
щоб надати відповідь на це запитання необхідно 
детально аналізувати умови конкретного договору. 
Якщо договір містить стандартні положення 
про форс-мажор, то у випадку неможливості 
виконання стороною такого договору свого 

and Industry as well as to the authorized regional 
chambers of commerce and industry (hereinafter 
referred to as the “Chambers of commerce and 
industry”). The certification procedure of force 
majeure circumstances is accomplished by the 
Chambers of Commerce and Industry in order, 
stipulated by the Rules of Certification of force 
majeure circumstances by the Ukrainian Chamber 
of Commerce and Industry and regional chambers 
of commerce and industry. 

 Force majeure circumstances are certified 
at the request of the interested party for every 
separate agreement, contract, etc., as well as for 
all tax and other obligations/duties performance 
of which has already become or will become 
impossible in the nearest future due to the 
abovementioned circumstances. So, the burden 
of proving the occurrence, existence and influence 
of the events of the insuperable force for every 
specific undertaking lies on the interested party.

When deciding whether to issue or to 
refuse to issue the certificate, the Chambers of 
Commerce and industry take into consideration 
the occurrence of one or more force majeure 
circumstances, which made the fulfillment of 
the obligation impossible within the prescribed 
period of time (the existence of a casual link).

It should be noted that the issuance of the 
certificate relating to force majeure circumstances 
as well as the refusal to issue the abovementioned 
certificate can be appealed against. The Certificate 
relating to force majeure circumstances can be 
appealed against by the party to the agreement, 
contract etc., within three months after the date 
when the party finds out about its issuance, while 
the decision on refusal to issue the certificate can 
be appealed against by the applicant within thirty 
calendar days after the receipt of such refusal. If 
the refusal to issue the certificate is cancelled, the 
proceedings in the case of the interested party 
shall be resumed, but it will be accomplished by 
another member of the Chamber of Commerce 
and Industry.

Thus, understanding the meaning and the 
procedure of certification of force majeure 
circumstances, it is interesting to review the 
specific character of practical application of the 
abovementioned rules.

Nowadays the business is in such condition 
when the majority of participants in the 
contractual relationships are unable to fully or 
partially perform their obligations due to a number 
of restrictions set by the government. But the 
question is whether the introduced restrictions 
can be really considered as force majeure 
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зобов’язання посилання на форс-мажор до 
моменту його засвідчення Торгово-промисловою 
не є правомірним. В такому випадку сторонам 
договору доцільно врегулювати правовідносини 
шляхом переговорів щодо внесення змін до 
договору у зв’язку зі зміною обставин, в яких 
опинилися сторони, і перегляду строків, обсягів 
та порядку виконання зобов’язання. Якщо ж в 
результаті таких переговорів сторони не зможуть 
досягти згоди, то зацікавлена сторона повинна 
буде звернутися до Торгово-промислової палати із 
заявою про засвідчення форс-мажорних обставин, 
і лише після отримання такого сертифікату сторона 
може бути звільнена від відповідальності за 
невиконання свого зобов’язання.

 Події, що зараз відбуваються у всьому 
світі, вчать нас з більшою увагою ставитися 
до визначення в договорах обставин, 
що можуть вплину ти на можливість 
виконання сторонами своїх зобов’язань, і 
це не обов’язково має бути форс-мажор. Вже 
стало очевидним, що такі питання недостатньо 
врегульовані ні на законодавчому рівні, ні 
безпосередньо існуючими договорами. Тому, в 
подальшому, на етапі укладення договорів ми 
особливу увагу радимо приділяти положенням, які 
регулюватимуть правовідносини сторін, у випадку 
настання будь-яких обставин, що об’єктивно 
можуть вплинути на можливість виконання 
зобов’язань по договору, детально прописувати 
алгоритм дій сторін при настанні таких обставин, 
а також альтернативні строки, обсяги та порядок 
виконання зобов’язань. 

КАТЕРИНА  
ГАРБУЗ   
Партнер,  
юридича практика

KATERYNA  
GARBUZ  
Partner, legal department

circumstances for the participants in contractual 
relationships? In order to give an answer to this 
question it is necessary to examine thoroughly 
the terms of any specific contract. In case the 
contract contains the standard force majeure 
clauses, the reference by the contractual party to 
force majeure circumstances claiming that these 
circumstances affected the fulfillment by this 
party of its obligations prior to the certification by 
the Chamber of Commerce and Industry of such 
circumstances shall not be deemed as legally 
valid. Therefore, the parties should settle relations 
by means of negotiations on amending the 
contract due to the change of circumstances faced 
by the parties, and to revise the terms, volumes 
and procedures required for the fulfillment of 
obligations. If the parties fail to reach a consensus 
during such negotiations, the interested party shall 
apply to the Chamber of Commerce and Industry 
for certification of force majeure circumstances, 
and only after the receipt of such certificate the 
party can be released from the responsibility for 
the nonfulfillment of its obligations.

The situation the whole world is facing now 
teaches us to pay more attention to the definition 
in the contracts of the circumstances that can 
affect the possibility of the parties to perform 
their obligations, and they are not always force 
majeure circumstances. It is obvious that such 
issues are neither regulated by the laws, nor settled 
by the existing contracts. Thus, we suggest paying 
more attention while concluding new contracts to 
the provisions governing the relations of the parties 
in case of occurrence of any circumstances which 
can reasonably affect the fulfillment of obligations 
under the contract, thoroughly considering the 
operating procedures of the parties in case of 
occurrence of such circumstances, as well as 
alternative terms, volumes and procedures for 
the fulfillment of obligations.
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НЕ ЗАВЖДИ ЗМІНИ, ЩО 

ВИКЛИКАНІ НЕГАТИВНИМИ 

ФАКТОРАМИ, НОСЯТЬ 

ДЕСТРУКТИВНИЙ ХАРАКТЕР. ЧАСТО 

КРИЗА СЛУГУЄ КАТАЛІЗАТОРОМ 

ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ВЖЕ ДАВНО 

БУЛИ НАГАЛЬНИМИ І ЧЕКАЛИ, 

ЩОБ ВІДБУТИСЯ. ПРИ ЦЬОМУ, 

ЗА ПРАВИЛЬНОГО РОЗУМІННЯ 

КРИЗИ, ВОНА МОЖЕ ДОПОМОГТИ 

НОРМАЛІЗУВАТИ РОБОТУ 

ДАВНО ЗАСТОЯНОГО ПРОЦЕСУ, 

АКЦЕНТУВАТИ УВАГУ НА ПРОБЛЕМІ 

І ПРИСКОРИТИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ.

THE CHANGES CAUSED BY THE 

NEGATIVE FACTORS ARE NOT 

ALWAYS DESTRUCTIVE. VERY 

OFTEN THE CRISIS ACCELERATES 

PROCESSES, WHICH HAVE 

BEEN IMPORTANT FOR A LONG 

TIME AND NEEDED TO BE 

IMPLEMENTED. MEANWHILE, 

CORRECT UNDERSTANDING 

OF THE CRISIS HELPS TO 

NORMALIZE THE STAGNANT 

PROCESSES, FOCUS ON THE 

PROBLEM AND ACCELERATE  

ITS SOLUTION.

ПОСТІЙНІ ЗМІНИ  
ТИМЧАСОВОГО КАРАНТИНУ

CONSTANT CHANGES  
OF TEMPORARY QUARANTINE

Такою проблемою, в умовах теперішніх реалій, 
став застарілий підхід законодавця до поняття 
“режим робочого часу” та  розуміння того де, як 
і коли повинен працювати працівник.

Недостатнє правове врегулювання заважало 
роботодавцю, сучасний темп роботи якого часто 
зіштовхувався із задерев’янілим українським 
законодавством та, власне, самому працівнику, 
який по тих же причинах, інколи був змушений 
працювати неоформлено, так як застосування 
його офіційної праці тягнуло для роботодавця 
додаткові зобов’язання.

Для розуміння: донедавна надомна праця 
була врегульована Постановою Державним 
комітетом СРСР з праці та соціальних питань 
від 29.09.1981 № 275/17-99. Звісно, що 
документ, прийнятий майже сорок років 

One of such problems was an obsolete approach 
of the legislative bodies to the term “work 
schedule” and understanding of time when the 
employee must work and place of such work.

Insufficient legal regulation interfered with 
the employer, whose modern work pace usually 
bumped into stiff Ukrainian legislation and, in 
particular, with the employee, who sometimes 
had to work off-the books, because official labor 
relations resulted in additional liabilities for the 
employer.

To make it clear: The work from home 
was regulated by the Order of the USSR State 
Committee on Labor and Social Issues No 
275/17-99 dated 29 September 1981. Of course 
the document, approved almost forty years ago, 
could not foresee modern automation systems 
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ГНУЧКИЙ 
РЕЖИМ 

РОБОЧОГО 
ЧАСУ МОЖЕ 

ПЕРЕДБАЧАТИ

тому, не міг передбачити сучасні умови 
автоматизації та існування глобальної 
мережі Інтернет. Ця Постанова, у момент її 
прийняття, була направлена на регулювання 
ручної праці, що стосувалася виробництва 
товарів та надання послуг населенню, таких 
як робота ательє та інших служб, що надають 
послуги населенню.

Зараз, після прийняття 30 березня   
2020 року Закону “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів, спрямованих на 
забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв’язку із поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)”, окрім 
положень ратифікованих Україною конвенцій 
Міжнародної організації праці, і Кодекс законів 
про працю України визначає дистанційну 
(надомну) роботу, як форму організації праці, 
коли робота виконується працівником за місцем 
його проживання чи в іншому місці за його 
вибором, поза приміщенням роботодавця. 

Визначено, що при дистанційній роботі 
працівники можуть розподіляти робочий час 
на свій розсуд, і, якщо інше не передбачено у 
трудовому договорі, на них не поширюються 
правила внутрішнього трудового розпорядку. При 
дистанційній роботі загальна тривалість робочого 
часу не може перевищувати встановлених 
законодавством норм, а оплата здійснюється у 
повному обсязі, якщо працівник і роботодавець 
не домовились про інше.

Ще однією формалізацією стало закріплення 
у Кодексі законів про працю України поняття 
гнучкого графіку. Цей термін не є новим для 
українського законодавства, ще раніше, у своїх 
Методичних рекомендаціях щодо встановлення 
гнучкого режиму робочого часу від 04.10.2006 
року Міністерство праці та соціальної політики 
України визначило гнучкий режим робочого 
часу як форму організації праці, за якою для 
деяких категорій працівників встановлюється 
режим праці з саморегулюванням часу початку, 
закінчення та тривалості робочого часу впродовж 
робочого дня.

У положеннях Кодексу законів про працю 
України, закріплених останніми змінами, 
зазначається, що гнучкий режим робочого 
часу – це форма організації праці, яка допускає 
встановлення відмінного від визначеного 
правилами внутрішнього трудового розпорядку 
режиму роботи, за умови дотримання 
встановленої норми тривалості робочого часу. 

Гнучкий режим робочого часу може бути 
встановлений для працівника на визначений 
строк або безстроково як при прийнятті на 
роботу, так і згодом.

1

фіксований час, 
протягом якого 

працівник обов’язково 
повинен бути присутнім 

на робочому місці 
та виконувати свої 

посадові обов’язки; 
також може 

передбачатися поділ 
робочого дня на 

частини

Fixed time during  
which the employee 

must be present at work 
place and perform his/

her tasks; the day  
can be divided into 

several parts
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2

змінний час, протягом 
якого працівник 

на власний розсуд 
визначає періоди 
роботи в межах 

встановленої норми 
тривалості робочого 

часу

the time, during which 
the employee chooses 

work time at his/her 
discretion adhering to 

the set duration 

3

час перерви для 
відпочинку і харчування

time for  
break and meal 

and existence of the Internet. This Order was 
aimed at regulation of manual labor, relating to 
production of goods and provision of services to 
population, including work of clothing repair shops 
and other services.

Now, after approval on 30 March 2020 of 
the Law “On introduction of changes to certain 
regulations, aimed at provision of additional social 
and economic warranties in connection with the 
spread of coronavirus disease (COVID-19),” in 
addition to the provisions of the ILO conventions, 
ratified by Ukraine, the Code of Labor Laws of 
Ukraine defines remote work (work from home) 
as a form of labor organization, when work is 
performed by the employees from their homes 
or other places, chosen by them, beyond the 
employer’s premises. 

It is stipulated that in case of remote work, 
the employees can distribute the work time at 
their own discretion, and unless otherwise set 
forth in the labor contract, the internal code of 
labor conduct does not cover them. In case of 
remote work, general amount of work hours 
cannot exceed norms, set by the legislation, 
and payment shall be made in full, unless the 
employee and employer agree otherwise.

Also the Code of Labor Laws of Ukraine 
defines the flexible work schedule. This term is 
not new for the Ukrainian legislation, earlier, in 
its Guidelines on Introduction of Flexible Work 
Schedule on 4 October 2006 the Ministry of 
Labor and Social Policy of Ukraine defined flexible 
work schedule as a form of labor organization, 
according to which some categories of the 
employees can have work schedule which allows 
to adjust time of start and termination of work 
during the work day.

The Code of Labor Laws of Ukraine with the 
last changes stipulates that flexible work time is 
a form of labor organization allowing to set work 
schedule, which differs from the internal one, 
provided that the standard duration of the work 
day is not changed. 

Flexible work schedule can be applied to the 
employee for some set period of time or all the 
time.

It is necessary to mention that flexible working 
hours do not cause changes of norms and wages, 
and do not influence on volume of the employee’s 
labor rights.

The difference is that the new rules allow to 
apply flexible work schedule to any employees. 
There is a provision relating to the constantly 
working enterprises, which require the 
employees to be at work place at exact time, 

FLEXIBLE WORK 
TIME CAN 
STIPULATE
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Важливо зазначити, що застосування 
гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою 
змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на 
обсяг трудових прав працівників.

Відмінність полягає у тому, що за новими 
правилами, гнучкий графік може встановлюватися 
будь-яким працівникам. Умова міститься щодо 
безперервно діючих підприємств, підприємств у 
яких виконання обов’язків працівником потребує 
його присутності в чітко визначені години роботи, 
а також на підприємствах, де режим гнучкого 
часу є несумісним з вимогами щодо безпечних 
умов праці, - на таких підприємствах гнучкий 
графік робочого часу не застосовується. 

З огляду на викладене вище, слід пам’ятати, 
що будь-яка криза, так само як і будь-які  
обмежувальні заходи, що застосовуються 
до громадян або бізнесу, носять тимчасовий 
характер. Проте нові реалії, в яких ми опиняємося 
під час таких подій, крім іншого, також несуть 
позитивні зміни, які в подальшому дадуть змогу 
покращити умови існування бізнесу та роботи 
людей. Поки спеціалісти сперечаються, скільки 
часу піде на повернення до нормального 
режиму роботи та відновлення економіки, ми 
можемо ефективно використати запроваджені 
законотворцем зміни та оптимізувати роботу 
підприємств. 

and enterprises, where flexible work schedule 
is inconsistent with labor safety rules, - such 
enterprises cannot apply flexible work schedule. 

With a view to the above mentioned, we shall 
remember that any crisis, as well as any restrictive 
measures, applied to people or business, are 
temporary. But new realities, faced by us under 
such circumstances, also bring positive changes, 
which can later improve conditions for business 
and work of people. While the specialists are 
arguing as to how much time will be needed to 
return to normal work and renew economy, we 
can efficiently use the changes introduced by 
the laws and improve work of our enterprises. 

ЯРОСЛАВ 
ТИМОЩУК, 
Юрист

YAROSLAV  
TYMOSCHUK,  
Lawyer
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В ПЕРІОД ЧАСУ, ПОКИ ЧАСТИНА 

ОФІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ МОЖЕ 

ПОВНОЦІННО ПРАЦЮВАТИ З 

ДОМУ, БУДУЧИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОЮ 

НЕОБХІДНИМИ ТЕХНІЧНИМИ 

ЗАСОБАМИ, СУДИ В УКРАЇНІ 

ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЕТАПІ ГОСТРОЇ 

НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕХОДУ ДО 

ДІДЖІТАЛ ПРАВОСУДДЯ. 

WHILE SOME PART OF THE 

OFFICE WORKERS CAN 

EFFICIENTLY WORK FROM 

HOME HAVING ALL THE 

REQUIRED TECHNICAL MEANS, 

THE COURTS IN UKRAINE ARE 

IN DIRE NEED OF A TRANSITION 

TO DIGITAL JUSTICE. 

ЕЛЕКТРОННИЙ СУД В УКРАЇНІ: 
ВИМОГА ЧАСУ ТА ОБСТАВИН

ELECTRONIC COURT IN UKRAINE: 
THE DEMAND OF OUR TIME AND 
CIRCUMSTANCES

Таку можливість мала б забезпечити система 
“Електронний суд” (далі – “Е-суд”), проте її 
запровадження зіткнулось із низкою технічних та 
юридичних проблем. Проте переваги Е-суду все 
ж таки змушують судові органи продовжувати 
рух у напрямку переходу на сучасний і 
зручний спосіб не лише прийому документів в 
електронній формі, але і проведення засідань 
в режимі відеоконференцій без особистої 
присутності учасників та їх представників в 
залах судових засідань. Тому розглянемо, чому 
саме “безконтактність” судового процесу може 
стати перевагою та здобутком для української 
судової системи.

Судове засідання по 
Skype чи Zoom 
Запроваджені карантинні заходи в Україні, 
як і в багатьох країнах світу, які вимагають 
соціальної ізоляції, показали, що проведення 

The “Electronic court” (hereinafter referred to as 
“E-court”) system had to enable such transition but 
its implementation faced a number of technical and 
legal problems. Although, the advantages of E-court 
make judicial bodies move towards transition to 
a contemporary and convenient method not only 
to accept documents in electronic form, but also 
to hold hearings by means of video conferences 
without personal attendance of the parties and 
their representatives in the court room. So, let us 
consider why the “noncontactness” of the court 
proceedings can become an advantage and benefit 
for the Ukrainian court system. 

Court hearing on Skype or 
Zoom
The implemented quarantine measures in Ukraine, as 
well as in many countries of the world, that require a 
social isolation, demonstrate that personal meetings 
and negotiations with a “physical” presence are 
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особистих зустрічей та переговорів із “фізичною” 
присутністю не завжди є вкрай необхідними. 
Так, багато таких форм комунікації, як особисті 
зустрічі всіх учасників в одному місці, можуть бути 
замінені відео- чи телефонними конференціями. 
При цьому, такі форми комунікації, як показує 
наш особистий досвід, є зручним та ефективним 
способом вирішення робочих питань у 
режимі реального часу. Але чи можна та чи 
зручно провести судове засідання у форматі 
відеоконференції? Наша відповідь: “Потрібно”. 

Звичайно, ніщо в світі не замінить жодному 
юристу-адвокату особисту присутність у залі 
суду, яка наповнена атмосферою порядку і 
традицій, однак відеоконференції із судом та 
іншими учасниками судового процесу є вимогою 
часу. По-перше, очевидно, що судове засідання 
онлайн – це економія часу та ресурсів клієнта, 
оскільки можна мінімізувати часові витрати  – час, 
необхідний для прибуття до суду, так і витрати, 
пов’язані, наприклад, із відрядженням адвоката 
для участі у суді в іншій місцевості. Також, що 
може особливо зацікавити менеджмент клієнта, 
підключення до онлайн-судового засідання 
можна провести із офісу клієнта. Так, клієнт 
зможе із значною економією часу та ресурсів 
компанії забезпечити “присутність” на такому 
засіданні і персоналу клієнта, наприклад, 
головного бухгалтера, що зможе, в разі потреби, 
одразу зорієнтувати судового представника-
адвоката в деяких нюансах обліку у податкових 
спорах. Звичайно, така “присутність” не 
замінить попередньої підготовки до слухання 
справи з боку сторони клієнта, але у складних 
справах таке “ноу-хау” може бути корисною та 
оперативною допомогою для адвоката у справі, 
який представляє інтереси клієнта.

При цьому, практика участі в онлайн 
засіданнях із підключенням представників із 
місць поза межами судів є достатньо поширеною 
у світі, однак для України, поки що, є досить новою. 
Тим не менш, навіть суди вищих інстанцій в Україні 
під час пандемії звернулись до такого способу 
проведення судових засідань, що вже дало 

not always necessary. Actually, many forms of 
communication such as personal meetings of all 
participants in one place can be substituted by video- 
or telephone conferences. Thus, as we can judge 
from our experience, such forms of communication 
are a convenient and an effective method to settle 
working issues in real time. However, is it possible or 
convenient to hold hearing via videoconference? We 
say it is necessary to do it.

It is clear, that nothing in the world can replace 
the personal attendance of the lawyer–attorney in 
the courtroom filled with the atmosphere of order 
and traditions, but holding videoconferences with the 
court and other participants in legal proceedings is a 
demand of our time. Firstly, it is obvious, that online 
court hearing saves time and client’s expenses, as 
it makes possible to minimize hourly rates – that 
is the time required for the arrival at a court and 
the expenses related to the attorney’s business 
trip to other locality. Another advantage for the 
client’s management is the possibility to connect 
to the on-line court hearing from the client’s office.  
It enables the client to spare significantly the time 
and company’s money and to provide the presence 
of his/her staff, for example chief accountant who will 
give guidance to the court’s representative attorney 
on some aspects of the accounting in tax disputes. 
Certainly, such “presence” cannot substitute the 
preliminary preparation for the hearing by the client’s 
representative, but in complicated cases, this know-
how can become a useful and prompt assistance for 
the lawyer representing the client’s interests. 

Herewith, the practice of participation in online 
court hearings with the representatives connected 
to the hearing from places outside the court is rather 
widespread in the world, but is quite new for Ukraine. 
Nevertheless, during the pandemic even the courts of 
highest resort in Ukraine refer to this way of conducting 
the court hearings, thus minimizing social contacts 
between the participants in the hearing. Therefore, 
the online hearings can’t be treated as the future for 
the Ukrainian judicial procedure, as they are already 
a fully valid reality, though delayed. 

Electronic transmission 
of documents to the 
court
Long before the coronavirus pandemic, the E-court 
allowed for the electronic reference to the court 
without “paper” submission with “wet” signatures. 
Thus, in a corresponding chapter of the E-court 
named “Submissions” it is technically feasible to 
draft documents according to the adequate patterns 
(forms). It contains  the majority of statements of 
fact, such as statements of action, recalls etc., as 
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можливість мінімізувати соціальні контакти між 
учасниками процесу. Отже, онлайн-засідання –  
вже не майбутнє для українського судочинства, 
а повноцінна реальність, хоча і запізніла у часі.

Подача документів 
до суду в електронній 
формі
Ще задовго до початку пандемії коронавірусу 
Е-суд передбачав можливість звернення до 
суду в електронній формі, тобто без подачі 
“паперових” заяв із “мокрими” підписами. Так, 
у відповідному розділі Е-суду “Заяви” технічно 
можливим є створення проектів документів 
за відповідними шаблонами (формами). Тут 
наразі доступні більшість заяв по суті справи, 
такі як позовні заяви, відзиви тощо, так і певні 
процесуальні заяви, такі як клопотання про 
долучення доказів та інші. Тим не меш, станом 
на день підготовки цієї статті, Е-суд не дозволяв 
можливість подати заяву про участь у судовому 
засіданні у режим відеоконференції за участю 
представника поза межами суду в електронній 
формі, і тому така заявка могла бути подана 
у традиційному “паперовому” вигляді, що, 
зважаючи на процесуальну вимогу її подання 
до суду не менше, ніж за 5 днів до слухання, не 
сприяло зручності для учасників процесу. Ми 
очікуємо, що такий явний недолік у роботі Е-суду 
буде усунено в найближчій перспективі.  

Тим не менш, подання документів в 
електронній формі при зверненні для суду 
вимагає сканування всіх документів, що 
додаються до матеріалів справи. Зокрема, 
у податкових та господарських справах, для 
формування позовних матеріалів потрібно 
здійснити сканування первинних чи інших 
“паперових” документів, аби потім направити 
до суду їх електронні копії. Певні види документів 
вже складені в електронній формі, наприклад, 
мова йде про податкові накладні чи про акти 
наданих послуг (виконаних робіт), що вже досить 
тривалий час складаються в електронній формі в 
силу вимог закону чи зручності документообороту 
компаній-контрагентів. Таким чином, якщо 
компанія-позивач вже має документи, складені 
в електронній формі, її звернення до суду в 
е-формі є найбільш зручним способом, що, перш 
за все, стане економією ресурсів компанії та 
часу, пов’язаних із “видрукуванням” паперових 
примірників електронних документів. 

В той же час, у цієї ситуації є і “зворотній 
бік медалі”. Так, на практиці розгляду 
адміністративних справ, зокрема, податкових 
спорів, податковий орган як учасник справи 
знаходить низку підстав і причин не подавати 

well as such procedural statements as motions to 
enroll the evidence etc. Nevertheless, as of the date 
of this article preparation the E-court did not allow the 
possibility to hand in an application about participating 
in the court hearing via videoconference involving 
the representative outside the court in an electronic 
form, and that is why such application could be 
handed in a traditional "paper" form, that made it not 
convenient for the participants considering that there 
is a procedural demand to submit this application to 
the court no later than 5 days prior to the hearing. We 
expect such apparent fault in the work of the E-court 
will be eliminated in the nearest future.

At the same time, the submission of documents 
to the court in electronic form requires cancellation 
of all documents attached to the files in the case. 
In particular, to compile claim documents in tax 
and commercial cases it is necessary to scan the 
primary or other “paper” documents and send 
their electronic copies to the court. Certain types of 
documents such as VAT invoices or service delivery 
reports (reports of completion) have already been 
drawn in electronic form for a long period due to 
the requirements of law and convenience for the 
document flaw of corporate counterparties. Thus, 
if the claimant company has the documents drawn 
up in electronic form, the most convenient way 
for this company to refer to the court is in e-form, 
consequently sparing the company’s funds and 
time that otherwise would be wasted on printing 
paper copies of electronic documents.

   Meanwhile, there are two sides to the coin. In 
practice, while considering administrative cases such 
as tax disputes, the tax authority being a participant 
in the case finds a range of grounds and reasons 
not to submit documents in electronic form. As a 
rule, “the lack of technical capability” is one of such 
reasons. However, in certain cases the quality of 
electronic copies of “paper” documents submitted 
by such participants is very low. Of course, it does 
not facilitate the digitalization of all materials in the 
case. However, we believe that after an appropriate 
launch of Е-court in Ukraine, the public bodies, as 
well as other participants in the case, would rather 
submit electronic proofs and statements of case thus 
reducing the expenses on their participation in trials. 
Nevertheless, an appropriate technical support of 
such bodies is also the key factor contributing to the 
E-court proper operation.

Compulsory electronic 
judicial proceeding
As of today, the codes of judicial practice contain 
provisions stating that the lawyers, notaries, private 
executors, legal experts, public bodies and local 
authorities, as well as business entities of public 
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документи в електронній формі. Зазвичай, 
це “відсутність технічної можливості”. Однак, 
у певних випадках, якість електронних копій 
“паперових” документів, що подаються такими 
учасниками процесу, є низькою. Це, звичайно, 
не сприяє тому, що усі матеріали справи мали 
виключно цифрову форму. Проте, на наше 
переконання, після повноцінного запуску 
Е-суду в Україні у державних органів, як і в інших 
учасників процесу, все ж таки переважатиме 
подання повноцінних електронних доказів та 
процесуальних документів по справі, що, перш 
за все, має зменшити витрати на забезпечення 
їх участі у судових процесах. Тим не менш, 
нележане технічне забезпечення таких органів 
є  також запорукою повноцінної роботи Е-суду. 

Обов’язкове електронне 
судочинство
Наразі процесуальні кодекси містять 
положення про те, що адвокати, нотаріуси, 
приватні виконавці, судові експерти, державні 
органи та органи місцевого самоврядування, 
суб’єкти господарювання державного та 
комунального секторів економіки реєструють 
офіційні електронні адреси в Єдиній судовій 
інформаційно-телекомунікаційній системі в 
обов’язковому порядку, а інші особи – за власним 
вибором і бажанням. Однак ці положення ще не 
вступили в силу, а застосування електронного 
судочинства є правом для усіх сторін. 

Після запуску Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи (Е-суд є лише 
складовою цієї об’ємної системи) суд проводить 
розгляд справи за матеріалами судової 
справи в електронній формі. Процесуальні 
та інші документи і докази у паперовій формі 
не пізніше трьох днів з дня їх надходження 
до суду переводяться у електронну форму 
та долучаються до матеріалів електронної 
судової справи у визначеному порядку.  
Так, дослідна експлуатація системи розпочалась  
з 1 березня 2019 року і вже сьогодні ми особисто 
стикнулись з тим, що технічна робота Е-суду 
не є бездоганною: в певні проміжки часу, в 
тому числі звичайні робочі години, доступ та 
вхід є неможливим для користувача, при цьому 
відсутнє попереднє повідомлення про технічні 
роботи від адміністраторів цього ресурсу. 

Однак, ми сподіваємось, що така робота 
головного електронного ресурсу судової 
гілки влади є тимчасовою і вже досить скоро 
всі учасники судового процесу зможуть 
скористатись всіма перевагами електронного 
судочинства, а, перш за все, його дистанційністю. 
Електронний суд є вимогою часу та обставин, із 
якими ми маємо справу сьогодні. 

and communal sectors of economy shall mandatory 
register the official electronic addresses in the 
Single Judicial Information and Telecommunication 
System, while other persons shall do it as they 
determine. However, these provisions have not 
yet entered into force and applying for electronic 
judicial proceeding is the right of all parties. 

Upon launching of the Single Judicial 
Information and Telecommunication System 
(E-court is just an integral part of this large 
system), the court hears the case based on the 
case information in electronic form. Service and 
other documents and evidence in paper form 
shall be transformed into electronic form no later 
than three days after the date of their delivery 
to the court and shall be added to the materials 
of the electronic legal case in a stipulated order.  
The pilot operation of the system started on the 
1st of March, 2019 and today we can see that the 
technical maintenance of E-court is not flawless: at 
some periods of time, among them normal working 
hours, the access and entry are not possible for 
users. Herewith, the administrators of this resource 
provide no warning about any maintenance being 
carried out.  

However, we hope that such problems in the 
operation of the main electronic resource of the 
judicial branch are temporary and quite soon all the 
participants in legal proceedings will be able to use the 
advantages of electronic judicial proceeding, primarily 
its remotability. Electronic court is the demand of our 
time and circumstances we face today.

ТЕТЯНА ПРИЧЕПА,  
Старший юрист

TETIANA PRYCHEPA,  
Senior Lawyer
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СПОЧАТКУ ДАНА СТАТТЯ БУЛА 

НАПИСАНА ПІД ВРАЖЕННЯМ ВІД 

ВСЕСВІТНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

ФОРУМУ В ДАВОСІ 2020  І 

ПАНЕЛЬНОЇ  ДИСКУСІЇ, СПОНСОРОМ 

ЯКОЇ ВИСТУПИЛА КОМПАНІЯ EBS 

В РАМКАХ ЦЬОГО Ж ФОРУМУ, 

ПРИСВЯЧЕНОЇ  ПИТАННЯМ РОБОТИ 

МАЙБУТНЬОГО. 

ORIGINALLY THIS ARTICE HAS 

BEEN INSPIRED BY THE WORLD 

ECONOMIC FORUM ANNUAL 

MEETING DAVOS 2020 AND 

THE EBS-SPONSORED PANEL 

DISCUSSION ON THE FUTURE OF 

JOBS THAT WAS HELD WITHIN 

THE FRAMEWORK OF THE 

FORUM. 

РОБОТА МАЙБУТНЬОГО -  
АБО “БІЙСЯ СВОЇХ БАЖАНЬ!”

JOB OF THE FUTURE,  
OR "BE CAREFUL WHAT  
YOU WISH FOR!"

Але, перебуваючи наразі в умовах, зумовлених  
карантином,  тим цікавіше озирнутися  назад і 
подивитися, що світ і провідні його фахівці думали 
про роботу майбутнього буквально нещодавно. 
Що могло змінитися з тих пір? Адже саме зараз 
ми відчуваємо на собі наші  бажання в дії.

Одним з пріоритетних у наш час стало питання 
перекваліфікації та донавчання мільярда людей 
в наступному десятилітті. Якою буде робота 
майбутнього? Це питання хвилює не тільки вчених, 
ключових економістів, але й мільярди людей, 
мільярди батьків.

Being locked down, it is ever more interesting to look 
back and see what the world and its leading experts 
only recently thought about the future of jobs. What 
could have changed since then? We are experiencing 
our wishes come true at this very moment.

One of our current priority issues has become 
professional re-training and continued education 
of a billion of people in the next decade. What 
are the jobs of the future going to look like? This 
question has been exercising the minds not only 
of scientists and key economists, but of billions 
of people, billions of parents, too.
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Поряд з іншими темами, які зачіпають 
наші думки, ці питання потребують окремої 
уваги і обговорення.

Історик Юваль Ной Харарі, який виступав 
на міжнародній конференції Davos 2020, 
представив світу ідею про те, що сучасне 
розуміння роботи - досить нове явище, якому 
не більше 200 років. І тим не менше вже 
зараз відбувається трансформація того 
поняття, яке ми звикли вважати роботою. З 
іншого боку, Харарі  підкреслив і продовжує 
наполягати на тому, що людство повинно 
усвідомити ризики, пов'язані з розвитком 
технологій. Зокрема, ризики, пов'язані зі 
зміною роботи як поняття.

Ми живемо в глобальному очікуванні, що 
ось-ось технології захоплять світ, і нам нічим 
буде зайнятися. В процесі цього очікування, 
а також, власне, з розвитком технологій, 
адаптуються наші запити і потреби. Якщо 
говорити про розвинені  ринки, то ми бачимо 
все більше і більше запитів на:

Чи буде актуальним через 
10 років те, чим я займаюся 
зараз? Чому навчати дітей? 

Як адаптувати систему освіти 
під швидко мінливі обставини 
і запити суспільства? Чи буде 

у людей досить роботи, 
або нас замінить штучний 

інтелект?

Will things that I am currently 
engaged into still be relevant 
in 10 years? What should the 
children be taught? How to 

adapt the system of education 
to changing environment and 

community demands? Will 
people have sufficient amount 
of work or are we going to be 

replaced by artificial intelligence?

Alongside other topics buzzing in our minds, 
these questions call for special attention and 
discussion.

A historian Yuval Noah Harari, who was 
a speaker at the Davos 2020 international 
conference, has presented to the public an idea 
that modern understanding of jobs is quite a new 
phenomenon which is not more than 200 years 
old. However, the common meaning of a job is 
undergoing transformation at this very moment. 
On the other hand, Harari has emphasized and 
continues to insist that the humankind should 
wake up to the risks linked to development of 
technologies. These risks are associated, among 
other, with the shift in the meaning of a job.

We are living in a global expectation that 
technologies are just about to take over the world and 
we will have nothing to do. While we are awaiting 
this, and while the technological development is 
progressing, our needs and wants are being adapted 
respectively. Looking at the developed markets, we 
see the growing demand for:

1) скорочений робочий день і робочий 
тиждень; 

2) роботу з дому;

3) гнучкість робочих графіків.

1)  reduced working hours 
and working week; 

2) work from home; 

3) flexibility of work schedule.
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Очевидно, що цей тренд задається не  
роботодавцями, а скоріше ними приймається. 
Тема гаряче підтримується в суспільстві, і ось 
складається враження, що майбутнє настало, 
або буквально на порозі. Ось він – рівень бажаної 
свободи і гнучкості, коли працювати можна по 
внутрішній потребі, під впливом натхнення і 
при вдало складених  обставинах. Реальну 
ефективність такої моделі роботи ще важко 
оцінити, оскільки її масштаби значно менші, 
ніж здаються, і скоріш за все,  кожна окремо 
взята компанія може оцінювати ефективність 
моделей роботи для себе. Проте, рівень запиту 
говорить про рівень емоцій в суспільстві. 
Створюється враження, що покоління 
Y і міленіали надивилися на Х-ів, і ніяк не 
хочуть жити в ілюзії свободи, пробираючись 
вгору по кар'єрних сходах і позбавляючи 
себе можливості насолоджуватися життям і 
результатами своєї праці.

Отже, складається враження, що роботи вже 
стає менше, і робити її вже можна по-іншому.

За фактом, робота на віддаленій основі  під 
час карантину виявилася для багатьох людей не 
такою солодкою, якою вона була в мріях:

незважаючи на 

можливість працювати 

віддалено і сприяння 

такому виду роботи  з 

боку роботодавців,  

для багатьох людей 

сам факт того, що це 

робиться примусово, 

і вони, по суті, 

позбавлені вибору, 

 вже виявився 

стресовим;

для багатьох людей 

робота з дому 

виявилася стресовою  

сама по собі – страждає 

фокус і концентрація, 

є багато вимушених 

відволікань, наприклад, 

на дітей та інших 

“домашніх”, важко 

відновити, працюючи 

вдома, звичну  робочу 

дисципліну;

з іншого боку, 

незважаючи на 

очевидну економію 

часу, як мінімум, на 

дорогу до роботи і 

з роботи в заторах, 

багато хто визнає, що 

на віддаленій роботі  

не користувалися 

цим вільним часом, 

а швидше стали 

працювати ще довше;

і врешті-решт, 

якщо у когось ще 

були сумніви з 

цього приводу,  

то віддалена  

робота показала, 

наскільки сильно 

на емоційний стан 

людей впливає 

дефіцит звичайного 

людського 

спілкування.

It is obvious that this trend is rather accepted 
by employers than initiated by them. The topic 
is heartily supported in the society, and there is 
an impression that the future is already here or is 
about to come any moment now. Here it is: the 
wished-for level of freedom and flexibility, when 
one can work according to their internal needs 
and inspiration, and in favourable circumstances 
only. It is yet hard to assess the actual efficiency 
of such work pattern, since its scale is much 
smaller than it might look, and most likely every 
single company can assess the efficiency of 
work patterns for itself. However, the demand 
displays the level of emotions in the society. You 
get the impression that the Generation Y and the 
Millenials have had enough of watching the Gen X 
and are totally opposed to the idea of living in the 
illusion of freedom, climbing the career ladder and 
depriving themselves of the possibility to enjoy life 
and results of their labour.

Thus, it seems that the amount of work is 
shrinking and one can perform it in a different way.

However, for many people remote working while 
locked down turned out to be not as sweet as it had 
been imagined:

despite the 

opportunity to work 

from home and the 

employers expediting 

it, for many people 

the very fact that this 

state of things has 

been forced on them 

and they have been 

deprived of any choice, 

turned out to be 

stressful;

for many people work from 

home has become stressful 

due to: lack of focus and 

concentration; lots of 

unwanted distractions, e. 

g. one can be distracted by 

children and other family 

members; difficulty in 

being as disciplined when 

working from home as 

one used to be in normal 

working environment;

on the other hand, 

despite apparently 

saving the time that was 

previously spent for 

commuting in heavy 

traffic, many people 

admit not using this 

saved time in their 

remote work and 

actually working longer 

hours;

and finally, if anyone 

had doubts with 

regard to this, 

remote work has 

shown the immense 

effect of deficiency 

in normal human 

interaction on the 

people's emotional 

state.
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З іншого боку, не можна розглядати дане 
питання виключно в контексті розвинених країн, 
Європи і Північної Америки. Якщо розширити 
сферу застосування питання: чи будемо ми 
працювати менше в наступному десятилітті, чи 
збережеться звичний  40-ка годинний робочий 
тиждень на всю земну кулю, то ми побачимо, що 
для багатьох країн прийти до звичного  нам 40-ка 
годинного  робочого  тижня,  стане досягненням. 
Так, в деяких країнах Азії і Латинської Америки 
тривалість робочого тижня може займати 80 
годин і більше.

Що ж насправді нас чекає в найближче 
десятиліття? Потрібно визнати, що ми знаходимося 
в розпалі епохи цифрової трансформації. Це 
означає, що дана трансформація ще не відбулася, 
і ми на етапі тривалого шляху. Антиципація  
швидких змін тільки  й вимагає більше і більше 
годин людського інтелекту, необхідного для 
створення штучного. У найближчі роки ми 
можемо очікувати нескінченно зростаючий 
попит на професіоналів у сфері ІТ. Одночасно 
з цим, зростає тривалість життя і цінність її в 
наших очах, що буде потребувати  все більше 
професіоналів в сфері біотехнологій.

Дійсно, ми можемо очікувати, що все більше 
простих, повторюваних, рутинних і алгоритмічних 
завдань буде виконуватися роботами. З іншого 
боку, діджиталізація суспільства і комунікацій 
створює додатковий попит на всі професії, 
пов'язані з грамотним і професійним людським 
спілкуванням.

Людство в стадії створення мрії, і воно 
захоплене цим процесом. А захоплені люди 
будуть багато працювати.

З якими ж труднощами 
нам доведеться 
зіткнутися?
Хто хоч раз проходив шлях трансформації і 
автоматизації у великій компанії, знає, що 
будь-які гідні технологічні починання можуть 
зламатися “через людей”. Це говорить про те, 
що і на сьогоднішній момент швидкість розвитку 
технологій і проникнення їх в наше життя, в 
тому числі,  обмежена кількістю підготовленого 
компетентного персоналу, який може ці технології 
не тільки створювати, а й впроваджувати, 
використовувати, підтримувати і обслуговувати.

Що цікавого вже встиг показати нам 
COVID-crisis з цієї точки зору?

По-перше, людство виявилося на диво 
готовим до нього з точки зору діджитал-
трансформації, що зробило можливою взагалі 
саму ідею масової роботи і навчання віддалено. 

On the other hand, we can't deal with this 
subject solely in the context of developed 
countries, Europe and North America. If we 
extend the scope of the question, whether we 
are going to work less in the next decade or 
the common 40-hour working week is likely to 
be preserved on the globe, we will see that for 
many countries it would be an accomplishment 
to implement a 40-hour working week which 
is so common to us. In some countries of Asia 
and Latin America people can work 80 or more 
hours per week.

So, what can we reasonably expect in the 
next decade? It should be admitted that the era 
of digital transformation is at its height. This 
means that the transformation hasn't yet been 
completed and we are now at one stage of a long 
journey. Anticipation of quick changes demands 
increasingly more hours of human intelligence 
necessary to create AI. Over the next years 
we can expect an ever-growing demand for IT 
professionals. At the same time life expectancy 
and the value of life in our eyes is increasing, 
which means that there will be a growing demand 
for biotechnology professionals.

We can expect indeed that an increasing number 
of simple, repeating, routine and algorithm-fueled 
tasks will be performed by robots. On the other hand 
digitalization of society and communications builds 
up extra demand for all jobs related to competent 
and professional human communication.

Humanity is in the process of creating its 
dream, and it is being enwrapped by this process. 
Whereas, those who are enthusiastic are likely to 
work a lot.

So, what hardships are 
we going to encounter?
Anyone experienced in transformation and 
automation at a large company knows that any 
commendable technological initiatives can fail 
due to human factor. This signifies the fact that 
today, too, the pace at which technologies are 
developing and entering our lives is, among other, 
limited by the number of trained competent staff 
that can not only create these technologies but 
also implement, use, maintain and service them.

What has the COVID crisis demonstrated us 
in this regard so far?

First, humanity has been surprisingly ready for 
it from the perspective of digital transformation, 
which made plausible the very idea of mass-
scale remote work and learning. Even deep-
rooted conservatives quickly became familiar 
with new tools.
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І навіть старі консерватори швидко освоїли нові 
інструменти.

 По-друге, ми ще гостріше відчули діджитал 
залежність сучасного суспільства.

Разом з тим, впадаючи в стадію рецесії 
суспільство очевидно стало концентруватися 
на найнеобхіднішому, що трохи  пригальмувало 
темпи розвитку технологій і в короткостроковій 
перспективі знизило ІТ запит.

Ми повинні бути готові до того, що потрібно 
буде докваліфікуватися і перекваліфікуватися в 
найближчий час. Напевно, людям, робочий шлях 
яких вже відбувся, це буде зробити складніше, 
ніж тим, у кого він тільки починається. Але це не 
означає, що цього можна буде уникнути, якщо ти 
не хочеш бути викинутим хвилею цих змін на берег.

Крім готовності самому мінятися, постійно  
вчитися і розвиватися, потрібно розуміти, що 
і це буде коштувати грошей. І тут дуже велика 
майбутня роль корпоративного навчання. 
Перш за все, в інтересах великого бізнесу буде 
швидко перевчити свій персонал і навчити 
його саме тому, що цьому бізнесу потрібно. 
Важко собі уявити компанію майбутнього, у 
якій корпоративне навчання стане не  просто 
конкурентною стратегією, а частиною щоденної 
рутини. Якщо говорити про освіту, навряд чи ми 
можемо очікувати, що глобальні освітні системи 
будуть здатні настільки швидко адаптуватись. 
Однак, ми можемо направляти дітей і навчати їх 
тому, що точно зажадає суспільство майбутнього:

1) емоційний інтелект, здатність розуміти 
і виражати емоції; 

2) критичне мислення, здатність 
аналізувати і ставити під сумнів; 

3) так звані, софт скілз, соціальні навички;

4) гнучкість і адаптивність.

Говорячи про гнучкість можна сказати, криза, 
яка вже настала, є реальним поштовхом для 
перегляду концептуальних підходів до утворення 
та освіченості практично у всіх країнах світу. 
І буде важко собі уявити, що завтра ми легко 
повернемося в позавчора з точки зору організації 
процесу навчання.

На останньому хотілося б зупинитися 
особливо. З ростом тривалості життя і одночасно 
з прискоренням динаміки змін в суспільстві, 
ми вже не можемо припускати, що буде 

Second, we have ever more acutely felt digital 
dependance of modern society.

At the same time, falling into a recession, the 
society apparently began to focus on the most 
important things and somewhat slowed down 
the pace of technological development, cutting 
its demand for IT in a short-term perspective.

We should be ready to the need of additional 
training and retraining in the near future. It 
will probably be harder for the people with 
established professional careers compared to 
those who are at the very start of their career 
journey. But this does not mean that it can be 
avoided, unless you want the wave of these 
changes to cast you ashore.

Besides being prepared to change, learn and 
develop non-stop, one should realize that it will 
need funding. Here's where corporate training 
steps in. The primary interest of a business should 
be in quick re-training of its staff to cover the 
company's needs. It is hard to imagine a company 
of the future that has not embedded corporate 
training into its daily routine, making it more 
than just a competitive strategy. Speaking about 
education, one can hardly expect that the global 
educational systems will be able to adapt that 
quickly. However we can guide children and teach 
them those skills that will definitely be required 
by the future society:

1) emotional intellect, ability to understand 
and express emotions;

2) critical thinking, ability to analyse and 
challenge;

3) so-called soft skills, social intelligence;

4) flexibility and adaptability.

Speaking of flexibility, we can say that the current 
crisis gives impact to reassessment of conceptual 
approaches towards education and scholarship in 
almost all countries of the world. And it will be hard 
to imagine that tomorrow we can easily go back into 
two days ago in terms of how the training process 
is arranged.

The latter is especially worth noting. Growing 
life expectancy and increasingly fast dynamics 
of changes in the society no longer allows us 
to presume that it can be enough for anyone to 
be trained in one profession, become expert in 
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досить освоїти одну професію, досягти  в ній 
майстерності, зробити класичну кар'єру і все 
життя заробляти. Швидше за все, більшості 
випаде шанс побудувати кілька кар'єр за 
життя і кілька разів змінити амплуа. Основне, 
чого потрібно зараз вчити дітей – вчитися 
потрібно буде завжди, і потрібно буде вміти 
швидко переключатися. До речі, мова зараз йде 
далеко не тільки про дітей. Цю навичку  повинні 
набути вже зараз і ті, кому сьогодні 40 і 30.

І ось, коли настане “Роботорай”, чи зможе 
людство перелаштувати  типовий спосіб життя? 
Чи пов'язана робота спочатку виключно з 
задоволенням потреби у хлібі насущному? Або 
ж за цим стоїть значно більше? Чи зможемо “вже 
скуштувавши”, викинути з наших життів потреби 
бути корисними, потрібними, потреби в сенсах, 
цілях і призначеннях?

Насправді, за останні 200 років, незважаючи 
на те, що жити ставало все краще і краще, роботи 
ставало і стає все більше і більше. І щоб не 
пророкувати занадто далеко вперед, очевидно, 
що у найближчому десятилітті нас швидше очікує 
дефіцит кваліфікованих ресурсів, ніж дефіцит 
робочих місць.

І, хоча COVID-19  внесе короткострокові зміни 
в даний прогноз, загальний тренд залишиться 
незмінним.

Тенденція залишається  та сама -  кваліфіковані 
експерти потрібні у всіх сферах бізнесу, і мало хто 
хоче працювати з тими, у кого бажання працювати 
немає. Але бажання розвиватися змусить всіх 
переглянути пріоритети і підлаштуватися під світ, 
який змінюється швидше, ніж ми.

ОЛЕНА  
ВОЛЬСЬКА,  
Керуючий партнер  
та директор

HELEN  
VOLSKA,  
Managing Partner  
and Director

it, build a classical career and earn their living 
throughout the whole life. In all likelihood the 
majority of people will have to build a few careers 
and change a few occupations during their lives. 
The main concepts to be taught to children are: 
the need to continuous learning and the ability to 
quickly switch over to new things.  By the way, 
this doesn't concern children alone. These skills 
should immediately be acquired by the people in 
their 40s and 30s.

And when the "Working paradise" is here, will 
humankind be able to readjust its typical lifestyle? 
Is the work primarily linked to catering for basic 
daily needs? Or is there much more to it? Will we 
be able to discard, after having a taste of them, 
the need to be useful and in demand, to have the 
purpose of existence, aim and mission?

The fact is, that in the last 200 years, despite 
the life becoming increasingly better, the amount 
of work was progressively growing. Without 
looking into a distant future, it is safe to predict 
that in the next decade we are rather going to face 
lack of well-trained resources than the jobs deficit.

And although COVID-19 is going to change this 
prediction in a short-term perspective, the overall 
trend is still unaltered.

The tendency remains the same: well-trained 
experts are in demand in all spheres of business, 
and it's hard to find those willing to employ people 
who do not want to work. But the motivation to 
grow will make everyone reconsider their priorities 
and adapt to the world that is changing faster 
than we are.
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КОНЦЕПЦІЯ 
АНТИКРИЗОВОГО 
УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ 
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

THE CONCEPT OF 
ANTI-CRISIS HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT 
IN THE CONTEXT OF 
ORGANIZATIONAL 
CHANGES

Сьогодні Україна і світ опинились в умовах нової 
економічної кризи, викликаної виникненням та 
розповсюдженням коронавірусної інфекції та 
засобами, спрямованими на її зупинення.

Повне або часткове припинення діяльності 
деяких підприємств, зменшення обсягів 
виробництва, продажу товарів, зменшення 
попиту на деякі послуги відчутно вдарило 
по “кишенях” підприємств. В наслідок таких 
змін в обсязі отримуваного підприємствами 
доходу постає логічне питання щодо фінансової 

Nowadays Ukraine and the whole world face a 
new economic crisis caused by occurrence and 
spread of the coronavirus disease, and seek how 
to stop it. 

Full or partial cessation of business of some 
enterprises,  decrease in production volumes, 
reduction in sales of goods,  reduced demand for 
certain services have significantly influenced the 
enterprises. Due to the changes in the income 
earned by the enterprises, a logical question 
arises as for the financial possibility to retain the 



Digest  / 19

82

можливості утримання діючого штату працівників. 
Особливо нагальним, звичайно, це питання є для 
підприємств, які змушені були взагалі припинити 
свою діяльність на період карантину. 

На жаль, в умовах кризи, цінність персоналу 
часто занижується власниками. Обмеженість 
фінансових ресурсів, постійний тиск загрози 
банкрутства зумовлює переоцінку вартості та 
цінності працівників. Відбувається своєрідний 
перехід від стратегії розвитку до стратегії 
виживання. Посилюється контроль за діями 
працівників та ефективністю  використання  ними 
робочого часу, що, в свою чергу, призводить 
до зниженя довіри, мотивації працівників  та  
лояльності до компанії. 

Саме зараз перед 
власниками постає важливе 

завдання – планування 
та запровадження 

антикризового підходу  
в управлінні персоналом.

Західна наука антикризового менеджменту 
виділяє три основні типи такого менеджменту в 
залежності від етапів кризи:

1) менеджмент запобігання;

2) менеджмент порятунку;

3) менеджмент відновлення.

existing staff. This issue is vitally important for 
the enterprises, which had to cease their activity 
during the quarantine.

  Unfortunately, the owners frequently 
diminish the staff value in the event of a crisis. The 
scarcity of the financial resources, the constant 
tension caused by the threat of bankruptcy bring 
about the reappraisal of the employees’ value. 
We see a so-called change from the strategy of 
development towards the strategy of survival. 
The supervision over the employees’ actions 
and the effective use by them of their working 
hours leads in its turn to the decline in trust and 
motivation of the employees as well as to the 
declining employee loyalty. 

Right now, the owners face 
a serious task involving 
the development and 

introduction of an anti-crisis 
approach in human resource 

management. 

The western science of anti-crisis management 
defines three main types of such management 
depending on the stages of a crisis:

1) prevention management;

2) salvation management;

3) renewal management.
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Зважаючи на швидкість і масштаби даної кризи 
в сьогоднішній ситуації в Україні, можна сміливо 
прогнозувати, що підприємцям доведеться 
поєднувати два типи менеджменту одночасно: 
менеджмент запобігання та порятунку. На даному 
етапі основним завданням власників є здійснення 
всіх можливих дій для уникнення крайніх заходів 
по відношенню до персоналу компанії, а саме – 
масового скорочення чисельності працівників. 

Нерідко управлінські рішення, які приймаються 
в умовах фінансової кризи та направлені на 
зменшення кількості працівників, знижують 
лояльність персоналу, що залишився. Так, 
зокрема, неграмотно проведене скорочення, його 
огріхи та помилки будуть сприйняті персоналом 
як черствість керівництва, що може серйозно 
підірвати довіру решти працівників. Також 
багато підприємств, проводячи скорочення, не 
замислюються, що позбавляють себе ресурсу, 

Considering the speed and magnitude of 
the ongoing crisis in Ukraine, it can be easily 
forecasted that small and medium businesses 
will have to combine two types of management 
at a time: the management of prevention and 
the management of salvation. At this point, the 
main task for the owners is to carry out all possible 
actions to avoid drastic measures toward the staff, 
in particular, to avoid the mass layoff. 

The managerial decisions made in terms 
of a financial crisis and intended to reduce the 
staff often decline the loyalty of the rest of the 
staff. Therefore, an incompetent staff reduction, 
its drawbacks and mistakes will be taken by 
the staff as callousness of the management 
personnel, seriously eroding the trust of other 
employees. While doing some downsizing, 
many companies do not realize they deprive 
themselves of a resource, which is highly 
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без якого подолати кризу, а  в майбутньому і 
відновити ріст  та розвиток компанії, буде 
неможливо.  Таким чином, основним завданням 
власника на етапі “виживання” є визначення і 
утримання ключових співробітників, адже цілком 
можливо,  що зовсім без втрат людських ресурсів 
обійтись буде неможливо.

Щоб розуміти як все ж таки діяти роботодавцю 
у період кризи, перш за все необхідно здійснити 
проведення комплексної діагностики фінансового 
стану підприємства та спрогнозувати майбутні 
сценарії, визначитися з  стратегією в умовах кризи 
та можливістю перепрофілювання підприємства 
на період обмеження основної діяльності. Ці дії 
спрямовані на визначення розміру  “фінансової 
подушки”, наявної у компанії. 

Паралельно з вищеописаними процесами, 
необхідно планувати дії щодо управління 
персоналом та запровадження організаційних 
змін. 

На практиці ефективним способом для 
уникнення масових скорочень персоналу в умовах 
сучасної кризи є зміна підходу до оплати праці на 
підприємстві, адже нерідкою є ситуація, коли, 
саме в умовах кризи роботодавець, аналізуючи 
наявну систему оплати праці, виявляє завищені 
оклади та неоптимальну систему преміювання. 
Розглянемо два основних способи і шляхи 
зменшення фонду оплати праці:

1
скорочення витрат на утримання персоналу 

ЗА РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ НОРМ  
РОБОЧОГО ЧАСУ

putting down the personnel maintenance  

BY CUTTING THE STANDARD WORKING TIME

2
 скорочення витрат на утримання персоналу  

ЗА РАХУНОК ЗМІНИ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

putting down the personnel maintenance  
BY CHANGING THE EMPLOYEE  

COMPENSATION PLAN

Зауважимо, що наведені варіанти підпадають 
під визначення “істотних умов праці”, а тому їх 
запровадження має бути обґрунтовано змінами 
в організації виробництва і праці, а працівники 
попереджені про такі зміни не менше, ніж за два 
місяці. Тож, розглянемо детальніше, що мається 
на увазі під зазначеними змінами.

required to overcome the crisis and to resume 
the growth and development of the company in 
future. Thus, the main task of the owner at the 
stage of “survival” is to define and retain the key 
employees, as far as some reduction in staff will 
definitely occur. 

To understand how to act during the crisis, 
the employer should carry out the financial 
due diligence of the enterprise and to forecast 
the future scenarios, to determine the strategy 
taking into account the crisis and the possibility 
to restructure the enterprise for a period of 
limitation of the main activity. These actions 
are intended to assess the company’s “financial 
cushion”.

Along with the abovementioned processes, it 
is required to plan the actions related to human 
resource management and implementation of the 
organizational changes.

In practice, a good method to avoid a mass 
layoff in the current crisis is to change the attitude 
towards the payment for labor, as it occurs quite 
frequently that during the crisis the employers 
analyze the existing employee compensation 
plan and find the overstated salaries and an 
imperfect system of bonus award. Let’s consider 
two main methods and ways to reduce the salary 
budget:

It should be noted, that the abovementioned 
methods fall under the definition “key employment 
terms”, so their usage must be substantiated by 
production and labor management changes and 
the employees should be warned about such 
changes no less than two months in advance. 
Let’s take a detailed look at what is meant under 
the abovementioned changes.   

By cutting the standard working time, we mean 
the reduction of the standard working time of the 
employees and establishing short working hours. 
The payment for the shorter working hours is made 
on the pro rata basis for the hours worked. Thus, 
the labor compensation fund can be decreased 
to the necessary size, making it possible to 
mathematically estimate for what amount of the 
employees the cutting of the standard working time 
is required and how many hours should be cut.
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Зменшення норм робочого часу – це 
скорочення норми робочого часу працівників 
шляхом встановлення їм неповного робочого 
часу. При неповному робочому часі оплата 
працівникам здійснюється пропорційно 
відпрацьованому часу. Таким чином фонд 
оплати праці можна зменшити до необхідного 
розміру, математично розрахувавши скільком 
працівникам необхідно скоротити норму 
робочого часу і на скільки годин.

Зміни системи оплати праці – зміни, пов’язані 
з переглядом розмірів окладів та тарифних 
ставок працівників, розмірів та підходів до 
нарахування премій, переглядом підходу до 
нарахування заробітної плати. В умовах кризи 
та зменшення обсягів виробництва, попиту на 
послуги та товари, неможливістю повноцінно 
проваджувати свою діяльність, закономірним 
є і падіння обсягів роботи та завантаженості 
працівників. В такому випадку доцільним буде 

By changing the employee compensation plan, 
we mean the changes related to the salary review as 
well as the review of base salaries of the employees, 
amounts and approaches to bonus awards calculating 
and payroll accounting. The slowdown in the scope 
of work and the workload of the employees 
is quite predictable in the event of a crisis, 
decrease in production volumes and demand 
for services and goods, and incapability to 
carry out the activity. In this case, the change 
of the employee compensation plan should 
provide for the implementation of an hourly rate 
wage preserving the minimum wage. Thus, the 
employee will be interested in taking on a bigger 
piece of work and the employer will pay for the 
actual hours worked.

However, if the switch of the employees to 
an hourly pay is not possible or is quite costly, 
there remains a possibility to cut the wage rate 
of the employees. This change provides for 
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така зміна системи оплати праці, зокрема, як 
запровадження погодинної оплати праці зі 
збереженням мінімальної заробітної плати. Таким 
чином працівник буде зацікавлений у виконанні 
більшого обсягу роботи, а роботодавець буде 
сплачувати заробітну плату за фактично 
відпрацьований працівниками час. 

Проте, якщо переведення працівників на 
погодинну оплату праці неможливе, або є 
економічно неефективним, залишається варіант 
зміни розміру заробітних плат працівників в 
меншу сторону. Дана зміна передбачає зниження 
розмірів окладів/тарифних ставок працівників, 
порядку та розмірів преміювання та ін. Та 
зменшуючи розмір окладів та тарифних ставок 
працівників слід пам’ятати про те, що заробітна 
плата працівника (основна та додаткова) за 
повністю відпрацьовану норму робочого часу 
не може бути нижчою за мінімальну. 

Таким чином, спробувавши пережити 
кризу без застосування масового скорочення 
персоналу роботодавець отримує наступні 
переваги: 

1) досягнення поставленої мети – 
скорочення фонду оплати праці;

2) збереження персоналу;

3) мінімізація трудових конфліктів 
з працівниками;

4) швидке повернення до первинної 
продуктивності без пошуку та підготовки 
нового персоналу після завершення кризи.

1) reaching their objective to reduce  
the salary budget;

2) retaining the staff;

3) minimization of labor conflicts with the 
employees;

4) rapid return to the initial efficiency without 
search and training of a new personnel after 
the end of the crisis.

ОЛЬГА 
НІКУЛІЧЕВА,   
HR консультант

OLHA 
NIKULICHEVA,  
HR Consultant 

the lowering of fixed salaries/labor rates of the 
employees, the procedure and the amount of 
bonus payments. Nevertheless, while lowering 
fixed salaries and labor rates of the employees 
it should be taken into consideration, that the 
employee’s salary (both base and extra ones) 
for the fulfilled standard working time can’t be 
lower than the minimum wage.

So, the employers who try to cope with the 
crisis without mass layoff will gain the following 
advantages:
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В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ 

КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННОГО 

РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

ВСЕ БІЛЬШЕ КОМПАНІЙ 

ПЕРЕВОДЯТЬ СВОЇХ ПРАЦІВНИКІВ 

НА ДИСТАНЦІЙНУ (НАДОМНУ) 

РОБОТУ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ 

РИЗИКУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

ІНФЕКЦІЇ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ РІВНЯ 

ЗАХВОРЮВАНОСТІ.

НЮАНСИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДИСТАНЦІЙНОЇ 
(НАДОМНОЇ) РОБОТИ

PECULIARITIES OF LABOR 
PROTECTION DURING 
REMOTE WORK (WORK 
FROM HOME)

На сьогодні вже прийнято ряд законодавчих 
змін, які регламентують порядок встановлення 
дистанційної (надомної) роботи як на загальних 
підставах, так і в період загрози епідемії. 
Однак, чинне законодавство не визначає 
вимог охорони праці до роботи вдома, а 
тому виникає питання, які існують ризики 
під час роботи працівників у дистанційному 
(надомному) режимі з точки зору охорони 
праці, що повинен врахувати роботодавець, 
встановлюючи працівникам такий режим 
роботи.

A series of legislative changes was introduced, 
regulating remote work (work from home) generally 
and during the epidemic. But current legislation 
does not stipulate requirements relating to labor 
safety for work from home, that’s why there is 
question about which risks can arise during remote 
work (work from home) with a view to labor safety, 
what shall be taken into account by the employer, 
allowing such work schedule.

The Code of Labor Laws of Ukraine stipulates 
that the employer must ensure safe and harmless 
work conditions for the employees. Staying at 

SPREAD OF THE CORONAVIRUS 

DISEASE AND INTRODUCTION 

OF QUARANTINE ON THE 

TERRITORY OF UKRAINE MAKE 

MORE AND MORE COMPANIES 

SWITCH TO THE REMOTE WORK 

IN ORDER TO PREVENT THE 

SPREAD OF THE DISEASE AND 

REDUCE INFECTION RATE.
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Кодексом законів про працю України 
визначено, що роботодавець зобов’язаний 
забезпечити працівникам безпечні та нешкідливі 
умови праці. Перебуваючи вдома, працівник все 
ще виконує свої функціональні обов’язки, а отже 
перебуває на роботі і має право на такі ж умови 
праці, як і працюючи в офісі. Яким же чином 
пересвідчитись, що умови праці відповідають 
вимогам законодавства та є безпечними для 
працівника?

Відповідно до діючих нормативно-правових 
актів з охорони праці роботодавець повинен 
проводити періодичну атестацію робочих місць 
за умовами праці для визначення шкідливих та 
небезпечних факторів, які можуть несприятливо 
впливати на здоров’я працівників, та на основі 
отриманих результатів вживати заходів для 
усунення шкідливого впливу цих факторів або 
його мінімізації. 

Загалом атестація робочих місць у більшості 
компаній асоціюється з наявністю виробничих 
потужностей, де ймовірність впливу шкідливих 
та небезпечних факторів на працівників є більш 
високою. Однак, в умовах сьогодення, коли 
значна кількість працездатного населення 
задіяна в якості офісних працівників, 
проведення атестації робочих місць в офісних 
приміщеннях, обладнаних персональними 
комп’ютерами, є не менш важливим та включає 
аналіз дотримання ряду санітарно-гігієнічних 
вимог, а саме:

1) правильне планування робочого 
простору з урахуванням розташування 
вікон;

2) дотримання гігієнічних вимог при 
оздобленні приміщень та використанні 
полімерних матеріалів;

3) належні умови освітлення приміщення і 
робочого місця;

4) оптимальні параметри мікроклімату 
(температура, вологість повітря тощо);

5) належні ергономічні характеристики 
основних елементів робочого місця;

6) врахування наявності шуму, 
електромагнітного, ультрафіолетового 
та інфрачервоного випромінювання, 
електростатичного поля між працівником 
та екраном комп’ютера, наявності пилу 
тощо.

1) correct planning of the work space, taking 
into account location of windows;

2) compliance with hygienic requirements 
when decorating the premises and using 
polymeric materials;

3) duly lighting of the premises and work 
place;

4) optimal micro climate parameters 
(temperature, air humidity, etc.);

5) duly ergonomic characteristics of the main 
elements of the work place;

6) availability of noise, electromagnetic, 
ultraviolet and infrared emission, electrostatic 
field between the employee and computer 
display, availability of dust, etc.

home the employee is still performing his/her 
functional tasks and is at work, so he/she has the 
right to the same work conditions, as in the office. 
But how can you be sure that work conditions 
meet legal requirements and are safe for the 
employee?

According to the current labor regulations, the 
employer must from time to time hold attestation of 
work places in order to check availability of harmful 
and dangerous factors, which can negatively 
influence employees’ health, and taking into account 
the findings to take measures in order to eliminate 
dangerous influence of these factors or minimize it. 

Generally, attestation of work places in many 
companies is associated with availability of production 
capacities, where risk of negative and dangerous 
factors is higher. Though in present conditions, 
when a lot of people work in offices, attestation 
of work places in the offices, equipped with 
computers, is also very important and includes 
analysis of compliance with sanitary and hygienic 
requirements, including:

There is a question whether the employer must 
attest work place of the employee, taking into 
account all the above mentioned requirements if  
he/she switches to remote work (work from home), 
especially during epidemic and quarantine, when 
work from home seems safer than work in the 
office, and how to organize attestation, taking into 
account movement restrictions, introduced for the 
quarantine.

According to the Working from Home 
Guidelines and ILO Home Work Recommendation, 
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Виникає питання, чи повинен роботодавець 
проводити атестацію робочого місця працівника 
за усіма вищеперерахованими вимогами у разі 
переведення його на дистанційну (надомну) 
роботу, особливо в умовах загрози епідемії 
та впровадження карантинного режиму, 
коли робота вдома здається безпечнішою, 
ніж перебування працівника в офісі, та як 
організувати атестацію, враховуючи обмеження 
на пересування, введені на період дії карантину.

У відповідності до Положення про умови 
праці надомників та Рекомендацій Міжнародної 
організації праці щодо надомної праці працівник 
може виконувати надомну роботу або за місцем 
проживання, або в іншому приміщенні за межами 
приміщень роботодавця. 

Отже, першим кроком у проведенні 
атестації робочого місця працівника вдома є 
необхідність зафіксувати місцезнаходження 
робочого місця працівника. На практиці, це 
здійснюється через подачу працівником заяви 
на встановлення йому робочого місця вдома 
за відповідною адресою. 

Наступним кроком є створення комісії, 
яка обстежуватиме робоче місце працівника 
вдома, аналізуватиме відповідність 
його вимогам охорони праці, а також 
наявність умов, необхідних для виконання 
функціональних обов’язків. Варто зазначити, 
що Положенням про умови праці надомників 
не визначається необхідність вимірювання 
параметрів мікроклімату (температури, 
вологості повітря тощо) або аналіз матеріалів, 
з яких виготовлене оздоблення приміщень, а 
акцентується увага на обстеженні житлово-
побутових умов працівника. На практиці 
атестація робочого місця працівника вдома 
може включати перевірку наявності електрики, 
водопостачання, каналізації, опалювання, 
телефонного зв’язку та високошвидкісного 
Інтернету, відповідності робочого місця 
мінімальним вимогам з охорони праці та 
пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічним 
нормам. Звичайно ж, у разі загрози епідемії 
або інших форс-мажорних обставин, що 
потребують швидкого реагування роботодавця 
та переведення працівників на дистанційну 
(надомну) роботу проведення вимірювань 
параметрів мікроклімату чи наявності 
випромінювання та електростатичного поля 
не завжди є можливим, але обстеження 
наявності житлово-побутових умов, мінімально 
необхідних для здійснення роботи та 
відсутності факторів, які підвищуватимуть 
ризик інфікування працівників під час епідемії, 
є обов’язковими.

the employee can work from home or place of 
residence or from any other place beyond the 
employer’s premises. 

So the first step in the attestation of the 
employee’s work place is fixation of its location. 
In order to do this, the employee applies for 
installation of the work place at the corresponding 
address. 

The next step includes creation of the 
committee, which will inspect the employee’s 
work place and analyze its compliance with 
labor safety requirements and availability of 
the conditions necessary to perform functional 
obligations. It shall be mentioned, that Working 
from Home Guidelines do not stipulate need to 
measure micro climate parameters (temperature, 
air humidity, etc.) or analysis of the materials, used 
to decorate the premises,  the attention is focused 
on housing conditions of the employee. In reality, 
attestation of the employee’s work place can 
include checkup of the availability of electricity, 
water supply, sewage system, heating, telephone 
connection and high speed Internet, compliance 
of the work place with minimum labor and fire 
safety requirements, sanitary and epidemiological 
norms. Of course in case of epidemic or other 
force majeure circumstances, which require quick 
reaction of the employer and switch to remote 
work, measuring of microclimate parameters or 
availability of emissions or electrostatic field is 
not always possible, but examination of housing 
conditions, which are required for work, and 
absence of factors which can increase risk of 
infection during the epidemics, is obligatory.

In addition to the above mentioned, one of 
the key issues, which quite often concerns the 
employers, who plan to switch to remote work 
(work from home), is organization of examination of 
the employee’s housing conditions. If the work place 
of the employee is located in the other city, or when 
movement of people is restricted due to spread 
of epidemics (e.g. during quarantine), full scale 
examination of housing conditions with physical 
presence of the employer is unlikely. Taking into 
account the fact that the current legislation does not 
regulate how the employer must examine housing 
conditions of the employee, one of the options, 
which is actively used nowadays, is examination 
during a video conference.

According to the results of the employee’s 
housing conditions examination, the committee 
executes a certificate, mentioning availability of 
conditions for remote work (work from home), and 
their compliance with the labor safety requirements, 
fire safety and sanitary hygienic norms. Based 
on the employee’s application and certificate on 
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Окрім вищезазначеного, одним з ключових 
моментів, який досить часто хвилює роботодавців, 
які планують встановлення дистанційної 
(надомної) роботи є власне організація процедури 
обстеження житлово-побутових умов працівників. 
За умов, коли робоче місце працівника 
розташоване у іншому місті, або коли пересування 
людей обмежене у зв’язку з поширенням 
епідемії (наприклад, запровадження карантину), 
повноцінне обстеження житлово-побутових умов 
працівника з фізичною присутністю роботодавця 
є малоймовірним. Враховуючи, що чинне 
законодавство не регламентує, яким саме чином 
роботодавець повинен обстежувати умови праці 
працівника вдома, одним з варіантів, який наразі 
активно застосовується на практиці, є обстеження 
в режимі відеоконференції.

За результатами обстеження умов праці на 
робочому місці працівника комісія складає акт, 
у якому фіксує наявність умов для переведення 
працівника на дистанційну (надомну) роботу, 
а також їх відповідність вимогам охорони 
праці, пожежної безпеки та санітарно-
гігієнічним нормам. На підставі заяви від 
працівника та складеного акту обстеження 
житлово-побутових умов видається наказ 
про переведення працівника на дистанційну 
(надомну) роботу.

Які ж ризики існують для роботодавця, 
якщо не дотримуватись зазначеної вище 
процедури та не проводити обстеження 
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1
за порушення вимог законодавчих 

та інших нормативних актів про 

охорону праці, зокрема вимоги щодо 

створення безпечних та нешкідливих 

умов праці, – штраф від двадцяти до 

сорока неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян;

violation of legal norms and other 

regulations on labor safety, in particular 

requirement to create safe and harmless 

work conditions, shall be punishable by 

fine in the amount of twenty–forty non-

taxable minimum incomes of people,

2
за порушення вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці 

посадовою особою підприємства, якщо це порушення 

заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого – штраф від 

ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправні роботи на строк до двох років, 

або обмеження волі на той самий строк;

violation of legal norms and other regulations on labor 

safety by the enterprises’ officials, if this violation caused 

health problems, shall be punishable by fine amounting to 

two hundred non-taxable minimum incomes of people or 

correctional labor for a term up to 2 years or deprivation of 

liberty for the same term;

житлово-побутових умов робочого місця 
працівника вдома на відповідність вимогам 
охорони праці, пожежної безпеки та санітарно-
гігієнічним нормам? В першу чергу, варто 
зазначити, що у разі, якщо з працівником під 
час виконання роботи трапиться нещасний 
випадок і в результаті розслідування буде 
виявлено, що причиною нещасного випадку 
було порушення вимог охорони праці, пожежної 
безпеки або санітарно-гігієнічних норм на 
робочому місці працівника (у нашому випадку, 
вдома) та встановлено, що даний нещасний 
випадок спричинив суттєву шкоду здоров’ю 
працівника або став причиною його смерті, 
законодавством передбачено адміністративну 
та кримінальну відповідальність, а саме:

3 

за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці 

посадовою особою підприємства, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші 

тяжкі наслідки – виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до 

п’яти років, або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

violation of legal norms and other regulations on labor safety by the enterprises’ official, if this 

violation caused death or other serious injuries, shall be punishable by the corrective labor for a term 

up to seven years, with deprivation of right to have certain positions or perform certain activities for a 

term up to two years or without it.

Іншим ризиком, який час від часу 
ігнорується роботодавцем при переведенні 
працівника на дистанційну (надомну) роботу 
є те, що не визначається конкретна адреса 
робочого місця працівника для роботи у 
дистанційному режимі. У даному випадку 
працівник може на свій розсуд працювати 
в будь-якому місці (вдома, кафе, парку 
тощо). Проте варто враховувати, що у такому 
випадку роботодавець не може повною мірою 
гарантувати працівнику безпечні та нешкідливі 

examination of the housing conditions, the order 
is made to allow remote work (work from home).

What are the risks for the employer, if he/she 
does not adhere to the above mentioned procedure 
and does not examine housing conditions of the 
employee with a view to labor safety, fire safety 
and sanitary hygienic norms? Firstly, it shall be 
mentioned, that if the employer gets into an accident 
when performing the work, and investigation shows 
that it was caused by the violation of labor and fire 
safety requirements as well as sanitary hygienic 
norms at the employee’s work place (in our case, 
at home) and it is proven that this accident seriously 
harmed the employee’s health or even caused his/
her death, the legislation stipulates administrative 
and criminal liability, including:

The other risk, which is sometimes ignored by 
the employer when switching to remote work (work 
from home), is the absence of certain work place 
for the remote work. In this case the employees 
can, at their own discretion, work from any place 
(home, cafe, park, etc.) But it is necessary to take 
into account the fact that the employer cannot 
fully guarantee safe and harmless work conditions, 
which must be ensured according to the legislation. 
If the employee, who works remotely, for example 
from the cafe, gets into an accident during the work 
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умов праці, які він має забезпечити відповідно 
до законодавства. І у разі, якщо з працівником, 
який виконує робочі функції дистанційно, 
наприклад, перебуваючи у кафе, трапиться 
нещасний випадок у робочий час, такий випадок 
буде розглядатись як виробнича травма і за 
результатами розслідування роботодавцю 
загрожує адміністративна та кримінальна 
відповідальність, як вже зазначалось вище, 
у разі, якщо буде встановлено, що причиною 
нещасного випадку стало порушення вимог 
охорони праці та відсутність відповідних 
безпечних і нешкідливих умов для виконання 
роботи.

Для запобігання виникнення таких ситуацій 
при переведенні працівника на дистанційну 
(надомну) роботу необхідною умовою є 
конкретизація адреси робочого місця працівника 
у заяві або інших документах.

Дійсно, дистанційна (надомна) робота у 
період загрози епідемії дає змогу роботодавцю 
створити безпечніші умови для працівників 
з точки зору запобігання розповсюдженню 
інфекції, але з іншої сторони створює додаткові 
ризики для роботодавця з точки зору вимог 
охорони праці, пожежної безпеки та санітарно-
гігієнічних норм, а тому коректне документальне 
оформлення дистанційної (надомної) роботи з 
фіксацією результатів обстеження умов праці 
вдома є додатковим фактором, який дасть 
роботодавцю убезпечити себе від ризиків, 
пов’язаних з виникненням нещасних випадків 
під час виконання працівниками роботи вдома.

hours, such case shall be treated as a production 
injury and after an investigation the employer can 
face administrative or criminal liability, if, as it was 
already mentioned, it is proven that the accident was 
caused by the violation of labor safety requirements 
and absence of corresponding safe and harmless 
work conditions.

In order to prevent such situations, before 
switching to remote work (work from home) it is 
necessary to specify the address of the work place in 
the application or other documents.

For sure the remote work (work from home) 
during epidemic enables the employer to create 
safer work conditions for the employees with a 
view to spread of the disease, but it also creates 
additional risks for the employer because of labor 
and fire safety requirements as well as sanitary 
hygienic norms, that is why execution of the 
correct documents for the remote work (work from 
home) with fixation of the examination results is an 
additional factor, which will allow the employer to 
protect himself/herself from the risks, connected 
with the accidents during work hours.
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