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Виокремлено основні проблеми формування 
консолідованої фінансової звітності в сучас-
них ТНК. Розкрито сутність програмного 
продукту «Hyperion Enterprise», визначено 
його основні переваги та недоліки для засто-
сування в ТНК. Розглянуто характеристику 
основних елементів та специфіку програм-
ного забезпечення «Hyperion Enterprise» при 
роботі з консолідованою фінансовою звіт-
ністю на прикладі компанії «McDonald’s».
ключові слова: ТНК, консолідована інфор-
мація, звітність, програмне забезпечення.

Выделены основные проблемы формирова-
ния консолидированной финансовой отчет-
ности в современных ТНК. Раскрыта сущ-
ность программного продукта «Hyperion 
Enterprise», определены его основные пре-
имущества и недостатки для применения в 
ТНК. Рассмотрены характеристику основ-

ных элементов и специфику программ-
ного обеспечения «Hyperion Enterprise» при 
работе с консолидированной финансо-
вой отчетностью на примере компании 
«McDonald's».
ключевые слова: ТНК, консолидированная 
информация, отчетность, программное 
обеспечение.

Singled out the basic problems of consolidated 
financial statements in modern multinationals. 
The essence of the software «Hyperion Enter-
prise», its main advantages and disadvantages 
for use in TNC. Considered description of the 
main elements and specific software «Hyper-
ion Enterprise» when dealing with the consoli-
dated financial statements on the example of 
«McDonald's».
Key words: TNK, consolidated information 
reporting software.

Постановка проблеми. Консолідація фінан-
сової звітності є наслідком процесу концентрації і 
централізації капіталу, створення дочірніх підпри-
ємств, філій у рамках концернів і груп компаній у 
межах національних кордонів окремих держав у 
міжнародних масштабах. Виникнення транснаці-
ональних корпорацій (ТНК), які здійснюють свою 
діяльність на територіях різних країн, створення 
підприємств за участю іноземного капіталу, роз-
виток різних форм комерційних, виробничих, 
фінансових зв’язків між компаніями обумовлюють 
потребу у наданні інформації про їхню діяльність у 
формі консолідованої звітності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед вітчизняних науковців, праці яких при-
свячені досліджуваній інформації, насамперед, 
потрібно відмітити таких дослідників як: О. В. Гри-
цунов, В. М. Гужва, П. І. Жежнич, Н. Е. Куна-
нець, В. В. Пасічник, В. В. Литвин, О.В. Матві-
єнко, М. Н. Цивін, О. І. Черняк, П. В. Захарченко, 
М. В. Яцко та ін. Зарубіжними дослідниками кон-
солідованої інформації є Л. С. Глоба, М. Ю. Тер-
новой, Н. Б. Паклин, В. И. Орешков, М. Арікер та 
ін. Водночас, зазначені вчені в своїх дослідженнях 
зосереджувалися в основному на загальнотеоре-
тичних аспектах консолідованої інформації, в той 
час як практичній реалізації об’єднання інформа-
ції в діяльності сучасних підприємств не було при-
свячено достатньо уваги.

При цьому, як зазначає М. В. Яцко, При ана-
лізі консолідованої фінансової звітності особливу 
увагу треба звернути на збиткові економічні оди-
ниці у структурі групи, бо вони можуть бути інди-
катором подальших фінансових проблем групи 
підприємств. Тому консолідована фінансова звіт-

ність є важливим елементом в інформаційному 
забезпеченні учасників ринку. На думку вченого, в 
сучасних умовах господарювання на підвищення 
значення консолідованої фінансової звітності в 
діяльності інтегрованих корпоративних структур 
впливають багато передумов, зокрема:

- необхідність постійного вдосконалення меха-
нізму інформаційного забезпечення користувачів;

- підвищення значення інформації у світі в 
цілому;

- необхідність у пошуку високоприбуткових сег-
ментів бізнесу з метою переливання капіталів;

- розвиток інститутів громадянського суспіль-
ства, яким необхідно більше інформації про діяль-
ність підприємств;

- бажання власників та акціонерів мати інфор-
мацію про діяльність всієї групи підприємств;

- необхідність застосування однакових облі-
кових методів, а в разі неможливості – розкриття 
інформації про такі відмінності;

- посилення економічної боротьби за ресурси і 
технології;

- підвищення значення контролю за діяльністю 
дочірніх підприємств материнським з метою змен-
шення ризиків зловживань та викривлення інфор-
мації [6 с.385].

виклад основного матеріалу дослідження. 
Слід звернути увагу, що збір, обробка і інтерпре-
тація консолідованої інформації ТНК – це без-
перервний процес. І найважливішу роль, на наш 
погляд, в цьому процесі відіграє методологічний 
інструментарій, зокрема щодо перевірки і обробки 
інформації [5 с.183].

Таким чином, організація процесу консолідо-
ваної фінансової звітності в ТНК – надзвичайно 
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складний і відповідальний процес. В процесі під-
готовки і аналізу консолідованої фінансової звіт-
ності, вони використовують міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
В таблиці 1 представлені основні міжнародні стан-
дарти, що регулюють безпосередньо процес кон-
солідації фінансової звітності.

Досліджуючи технології консолідації фінансо-
вої звітності сучасних ТНК, Н.Б. Паклин доходить 
до висновку, що переважна більшість сучасних 
інтегрованих структур з цією метою в тій чи іншій 
мірі використовують спеціалізоване програмне 
забезпечення. Основне завдання подібного про-
грамного забезпечення – максимально автомати-
зувати процес збору первинних даних, їх транс-
формацію, групування та консолідацію [4. с, 603]. 
При цьому, згідно аналізу ринку, проведеного на 
замовлення сайту capterra.com, серед найбільш 
відомих програмних продуктів в цій сфері є [TOP]: 
«pcFinancials», «Deltek Costpoint», «DealCloud», 
«Hyperion Enterprise» та «Cognos». Кожна з цих 
програм має як свої плюси, так і мінуси.

 «Hyperion Enterprise» – це спеціалізоване про-
грамне забезпечення. Основною особливістю 
цього продукту є його здатність до інтеграції баз 
даних з іншими програмними продуктами, що 
особливо важливо для ТНК, які функціонують на 
різних ринках. Так, наприклад, бухгалтерам, які 
працюють в українському департаменті компанії 
«McDonald’s» не потрібно перевчатися для роботи 
в програмному продукті «Hyperion Enterprise», 
оскільки вони можуть просто продовжувати пра-
цювати в стандартній для українського ринку 
програмі – «1С бухгалтерія». При цьому, за пра-
вильного налаштування синхронізація даних 
«1С» з серверами «Hyperion Enterprise» відбува-

ється автоматично. Загальна схема цього процесу 
подана на рис. 1.

Таким чином, з метою консолідації фінансо-
вої інформації компанія «McDonald’s» викорис-
товує спеціалізоване програмне забезпечення 
«Hyperion Enterprise», основними особливостями 
якого є (рис. 2).

Розглянемо основні елементи, що визначають 
специфіку програмного забезпечення «Hyperion 
Enterprise» при роботі з консолідованою фінансо-
вою звітністю.

1. Спрощена система збору і введення даних. 
Система Hyperion Enterprise спроектована для 
роботи з великими обсягами даних, які надходять 
з різних джерел. При цьому, гнучкий механізм роз-
пізнавання різних форматів даних дозволяє здій-
снювати введення первинної інформації, підготов-
леної з використанням різнорідних бухгалтерських 
програм і ERP-систем (систем планування ресур-
сів підприємства). Зокрема, «Hyperion Enterprise» 
володіє наступними спеціальними можливостями, 
що дозволяють компаніям спростити процес під-
готовки необхідної вихідної інформації:

- введення первинних додаткових даних, необ-
хідних для достовірної консолідації, в спеціально 
підготовлені форми з робочого місця локальної 
мережі або через будь-який веб-браузер з будь-
якого електронного пристрою, що має доступ до 
мережі;

- адміністрування процедури збору інформації, 
включаючи перевірку даних, що вводяться;

- повна автоматизація всіх рутинних механіч-
них процесів на етапі введення інформації.

2. Коригування введеної інформації у від-
повідності до різних регіональних стандартів 
ведення бухгалтерської і фінансової звітності. 
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рис. 1. Процес консолідації фінансової звітності компанії «McDonald’s»  
за допомогою інтеграції програмного забезпечення  

«Hyperion Enterprise» і «1с»



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

38 Випуск 5. 2017

Так, наприклад, в практиці діяльності компа-
нії «McDonald’s» значну актуальність мають 
завдання, пов’язані з консолідацією звітності 
філій, облікова політика яких в залежності від 
регіону може сильно відрізнятися. 

Для вирішення цих завдань в системі «Hyperion 
Enterprise» передбачена процедура коригувань 
при введенні інформації, а також комплексна сис-
тема формування і реалізації коригувальних бух-
галтерських проводок з суворою ув'язкою за пері-
одами, зберіганням і відображенням інформації 
про те, ким і коли здійснювалася дана коригуюча 
проводка.

На наш погляд, зазначений механізм коригу-
вання первинної інформації є дуже зручним для 
трансформації фінансової звітності як на рівні 
дочірніх компаній, так і на рівні консолідованої 
звітності.

3. Вирішення основних проблем фінансової 
консолідації. За допомогою програмних засобів 
«Hyperion Enterprise» вирішуються складні і тру-
домісткі завдання, що виникають при консолідації 
фінансової звітності, а саме:

- консолідація фінансової звітності в розрізі 
різних організаційних структур. На основі введе-
них даних можна сформувати як загальну кон-
солідовану фінансову звітність, так і окрему звіт-
ність в розрізі географічних сегментів, напрямків 
діяльності мережі, організаційної структури і т.д. 
Це дозволяє вищому керівництву відслідкову-
вати ефективність роботи як кожної окремо взятої 

філії, так і їх регіональних сукупностей на націо-
нальному ринку, або на рівні департаментів тощо. 
Все це значно підвищує ефективність прийняття 
управлінських рішень в досліджувані ТНК;

- мінливість організаційної структури. У зроста-
ючих ТНК, процеси злиття та поглинань, організа-
ційного перепідпорядкування носять регулярний 
характер і створюють великі труднощі для ручної 
консолідації інформації. Автоматизована система 
Hyperion Enterprise бере на себе коректну обробку 
всіх подібних змін;

- елімінування внутрішньогрупових операцій;
- перерахунок валют. Для більш точної і зрозу-

мілої інвесторам оцінки ефективності роботи окре-
мих структурних підрозділів корпорації на різних 
ринках у консолідованих фінансових звітах пови-
нна застосовуватися уніфікована система валют. 
З цією метою в системі «Hyperion Enterprise» 
передбачені спеціальні конвертаційні методи, що 
дозволяють проводити перерахунок валют від-
повідно до актуального курсу обміну (за основу 
береться курс обміну по карткам Visa на момент 
конвертації) і використовувати різні курси для різ-
них елементів фінансової звітності;

- перерахунок часток володіння і контролю 
при складному перехресному володінні. В про-
цесі консолідації фінансової звітності корпорації 
вкрай важливо здійснити актуальний розрахунок 
таких статей консолідованої фінансової звітності, 
як частка меншості, ділова репутація, нерозподі-
лений прибуток тощо. З усіма цими завданнями 
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рис. 2. специфіка програмного забезпечення «Hyperion Enterprise»  
при роботі з консолідованою фінансовою звітністю  

на прикладі компанії «McDonald’s»
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«Hyperion Enterprise» успішно справляється 
навіть без участі користувача, що дозволяє ком-
паніям не витрачати додаткових людино/годин на 
цей процес.

4. Автоматизація звітності. Крім традиційних 
функцій, властивих розвиненим системам підго-
товки консолідованої фінансової звітності, про-
грамне забезпечення «Hyperion Enterprise» забез-
печує фінансовому підрозділу компаній:

- інтелектуальну обробку звітних даних. Так, 
наприклад, при порівняльному аналізі фінансових 
показників за два послідовних періоди «Hyperion 
Enterprise» без додаткових пояснень з боку роз-
робника звіту зрозуміє, що збільшення виручки – 
це позитивна, а збільшення статті витрат – це нега-
тивна зміна.

- автоматизовану підготовку пакетів даних. 
Зокрема, при складанні річного або кварталь-
ного пакета фінансової звітності немає необхід-
ності друкувати звіти окремо. Пакет, що вклю-
чає як основні звіти, так і всі численні додатки 
буде сформований системою автоматично. При 
цьому забезпечується автоматичне формування 
складних звітів, заснованих на даних балансу і 
звіту про прибутки; наприклад, звіту про рух гро-
шових коштів (непрямий метод), звіту про рух 
капіталу і т.п.;

- гнучкість налаштувань зрізу даних. Так, напри-
клад, фінансовий аналітик компанії «McDonald’s», 
який знаходиться на головному екрані «Hyperion 
Enterprise» має можливість шляхом змінення від-
повідних налаштувань переглянути і вивести на 
друк обраний звіт в розрізі різних компаній, орга-
нізаційних структур, періодів, категорій, напрямів 
бізнесу тощо. Жодні додаткові дані при цьому вво-
дити не потрібно;

- можливість внесення текстових приміток 
у будь-якій «ячейці» даних. Ця зручна функція 
дозволяє отримати докладне пояснення з будь-
якої представленої в звіті інформації.

Крім того, Hyperion Enterprise забезпечує обмін 
даними з Excel. Ця функція дуже приваблива для 
тих користувачів, які звикли працювати з електро-
нними таблицями і не хочуть розлучатися зі звич-
ними формами звітності, що включають зручні 
графічні додатки. Можна легко перенести дані з 
Hyperion Enterprise в Excel, попрацювати з ними, в 
тому числі і відредагувати, і повернути, при необ-
хідності, в Hyperion Enterprise.

5. Варіативність інструментів синхроніза-
ції. Навіть якщо деякі робочі місця компаній не 
пов’язані з корпоративною мережею за допомо-
гою інтернету (або інтернет з’єднання недостат-
ньо стабільне для роботи в режимі клієнт-сервер), 
обмін даними і підтримка цілісності програми 
забезпечується за допомогою запатентованої тех-
нології SitesTM для «Hyperion Enterprise». Ця тех-
нологія дозволяє використовувати з метою синх-

ронізації не тільки інтернет, але й локальні мережі 
та різноманітні носії інформації такі як дискета, 
CD/DVD-диск, USB накопичувач тощо [«Hyperion 
Enterprise»].

висновки з проведеного дослідження. 
На останок потрібно зазначити, що відповідно 
до рейтингу провідних консалтингових фірм в 
області IT-технологій, «Hyperion Enterprise» – без-
перечний лідер серед програмних продуктів, що 
вирішують завдання консолідації фінансової звіт-
ності. Основною перевагою Hyperion Enterprise є 
найкоротший період часу для здійснення фінан-
сової консолідації та підготовки прийняття управ-
лінських рішень.

Водночас, попри цілий ряд беззаперечних 
переваг використання компаній програмного про-
дукту «Hyperion Enterprise», є й негативні аспекти 
такого підходу до консолідації фінансової звіт-
ності, основними з яких є:

- висока вартість послуг. В цьому контексті 
варто усвідомлювати, що корпорація оплачує 
вартість програмного забезпечення в залежності 
від кількості електронно-обчислюваних прила-
дів, на які воно встановлене. При цьому, якщо 
мова йде про «Hyperion Enterprise» від Oracle, 
то тут запроваджено таку систему оплати як 
«підписка». Тобто, компанія не може просто 
купити програмний продукт. Натомість вона зму-
шена щороку/щомісяця витрачати кошти на те, 
щоб перебувати в системі «Hyperion Enterprise» 
і мати можливість користуватися всіма функці-
ями сервісу;

- підвищені вимоги до шифрування і захисту 
інформації. Так, система консолідації фінансової 
звітності «Hyperion Enterprise» передбачає, що 
великі обсяги даних будуть перебувати в мережі 
інтернет, що значно збільшує імовірність неба-
жаного доступу сторонніх осіб до конфіденцій-
ної інформації підприємства. Все це обумовлює 
додаткові інвестиції в силову і інформаційну без-
пеку «McDonald’s»;

- консерватизм в роботі. Система «Hyperion 
Enterprise» використовується різними підприєм-
ствами з 1981 року, і на даний момент більше 
3500 організацій вирішують свої завдання за 
допомогою цієї програми. Звичайно, це висо-
кий показник довіри. Але він також обумовлює і 
вимушений консерватизм розробників «Hyperion 
Enterprise», що в цілому є характерним для 
більшості виробників спеціалізованого корпо-
ративного програмного забезпечення, для яких 
стабільність і універсальність є більш пріоритет-
ним завданням, ніж гнучкість і адаптивність. Так, 
протягом 25 років присутності на ринку, інстру-
ментарій «Hyperion Enterprise» практично не 
зазнав суттєвих змін.

«Hyperion Enterprise» дозволяє материнській 
компанії відслідковувати тільки ліцензійні платежі, 
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які сплачують її франчайзі, в той час як інші дані 
консолідації не підлягають;

- брак спеціалізованих фахівців з консолі-
дації фінансової звітності в програмі «Hyperion 
Enterprise».

Тим не менше, система «Hyperion Enterprise», 
попри певні недоліки, дозволяє компаніям ефек-
тивно вирішувати основні завдання, пов’язані зі 
збором фінансової звітності дочірніх і залежних 
компаній, формуванням і реалізацією коригуваль-
них проводок, консолідацією фінансової інформа-
ції і створенням звітів.
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