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Статтю присвячено питанню визначення актуальних потреб, що висувають користувачі до системи облі-
кової інформації. Наведено їх типологію, визначено природу та особливості інтересів користувачів облікової 
інформації. Сформовано низку вимог до оновлення системи обліку, запропоновано модифікацію її структури, 
а також систему роботи зі створення, консолідації та подання звітної інформації згідно з характером інтересів 
конкретних осіб, що взаємодіють із цією інформацією в умовах інноваційної економіки.
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Статья посвящена вопросу определения актуальных потребностей, которые выдвигаются пользователя-
ми системы учетной информации. Приведена их типология и определены природа и особенности интересов 
пользователей учетной информации. Сформирован ряд требований к обновлению системы учета, предло-
жена модификация ее структуры, а также система работы по созданию, консолидации и подаче отчетной 
информации в соответствии с характером интересов конкретных лиц, которые взаимодействуют с этой ин-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах інноваційної економіки інфор-
мація набуває особливого значення та цінності, 
на неї спрямовується особлива увага, адже 
саме на основі наявної інформації суб’єкти еко-
номіки приймають рішення та провадять свою 
діяльність, задовольняючи власні інтереси.

Від своєчасного отримання достовірної, 
точної та актуальної інформації залежить 
ефективність прийняття управлінських рішень 
як менеджерів усіх ланок сфери бізнесу, так і 
державних управлінців. 

В умовах постійного пришвидшення тем-
пів роботи підприємств, значного розширення 
сфери бізнесу, що направлена на перетво-
рення та виробництво інформації як кінцевого 
продукту, нагальною стає потреба перегля-
нути систему інструментів обліку інформації в 
управлінні бізнесом.

Застосування актуальних методів управ-
ління підприємствами, продуктом яких є тех-
нології та інформація, передбачає суттєві 
зміни в підході до визначення та побудови 
облікової системи як інформаційної основи 
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для управління. Новітні методи аналізу біз-
нес-процесів дають змогу виявити приховані 
та непомічені раніше фактори, що вплива-
ють на ефективність та результативність 
діяльності підприємства, інформація про які 
не зазначається в сучасних системах обліку, 
котрі пропонує підприємствам держава. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розробкою проблеми визначення еко-
номічних інтересів користувачів облікової 
інформації та розробкою пропозицій щодо 
модифікацій облікової системи згідно з сучас-
ними вимогами займались такі українські та 
зарубіжні вчені, як М.А. Проданчук, Н.О. Лоха-
нова, С.Ф. Голов, М.В. Корягін, П. Друкер. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є виявлення та ана-
ліз економічних інтересів користувачів облі-
кової інформації в умовах інноваційної еко-
номіки, пошук можливих покращань системи 
обліку бізнес-процесів та роботи з обліковою 
інформацією.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Управління підприємством передба-
чає передусім роботу з інформацією у вели-
ких масштабах, складність якої не дає змоги 
сприяти та інтерпретувати її без використання 
спеціальних методів та систем інструментів. 
Ефективне управління потребує знання струк-
тури потоку інформації та методів її перетво-
рення згідно з конкретними потребами особи, 
що приймає рішення.

Інтересом бізнес-менеджменту є володіння 
можливістю мати всі необхідні інструменти 
для швидкого та ефективного, тобто такого, 
що даватиме змогу мобілізувати весь вироб-
ничий потенціал підприємства, процесу при-
йняття управлінських рішень, основою яких є 
розвинена облікова інформаційна система. 

Відповідно, із боку бізнесу від системи 
обліку очікується ефективна допомога у ство-
ренні управлінських рішень із високим ступе-
нем обґрунтованості за мінімальних затрат 
праці та часу, таким чином, вивільнюючи 
ресурси підприємства, що йдуть на управ-
ління та контроль. 

Нездатність уніфікованої форми системи 
бухгалтерського обліку ефективно опису-
вати всю структуру нових бізнес-процесів, 
особливо у новітніх галузях, що швидко роз-
виваються, не говорить про необхідність 
кардинальних змін та перебудови системи 
бухгалтерського обліку. Мова йде про розши-
рення поняття облікової інформації на підпри-
ємстві загалом, його розгляд як ефективного 
сервісу, що є основою управління. 

М.А. Проданчук пропонує розглядати 
поняття «продукт обліку», як інформаційний 
ресурс, що має свої якість та корисність, котрі 
він генерує в результаті синергії технологічних 
засобів та процедур [1].

Загалом, розділимо інформацію, що опи-
сує діяльність підприємства, на внутрішню, 
що становить інтерес лише для осіб усеред-
ині цього підприємства, та зовнішню, що заці-
кавлює осіб, які не мають безпосереднього 
відношення до процесів діяльності підприєм-
ства та «які не можуть вимагати від суб'єкта 
господарювання складати звітність згідно з 
їхніми інформаційними потребами» [2]. 

До суб’єктів зовнішнього поля відноситься 
держава, особливо фіскальна служба, що 
на основі інформації про прибутки чи обо-
рот справляє податки, статистичні органи, що 
забезпечують формування державної еконо-
мічної політики, інвестори чи кредитори, що 
вкладають гроші в підприємство та зацікав-
лені в інформації про результативність його 
діяльності. Сюди можна опосередковано 
віднести конкурентів підприємства та насе-
лення загалом, що зацікавлені в інформації 
про структуру, об’єми випуску валового вну-
трішнього продукту та справедливий розподіл 
доданої вартості.

Внутрішня інформація використовується 
менеджерським апаратом підприємства усіх 
рівнів, вона є основою для виконання управ-
лінцями своїх безпосередніх функцій, причому 
залежно від рівня управління менеджерів ціка-
вить різна інформація. Операційний менедж-
мент зацікавлений у детальних моментних 
даних щодо локальної частини бізнес-про-
цесу, що, як правило, мають техніко-техноло-
гічний характер та використовуються для при-
йняття рішень про організацію безпосередньо 
поточного процесу виробництва. Менеджери 
середнього рівня зацікавлені в архівних даних 
за минулі періоди, щоб аналізувати ефек-
тивність окремих підсистем підприємства, 
будувати прогнози, збирати, узагальнювати і 
надавати отриманий інформаційний продукт 
топ-менеджменту, що використовуватиме 
його у прийнятті стратегічних управлінських 
рішень. Частково це може містити комерційну 
таємницю, а тому призначена лише для вну-
трішнього використання. 

Структуру запропонованої вище системи 
роботи з інформацією подано на рис. 1. 

Внутрішня звітність – це деталізована 
інформація, необхідна для розв’язання 
завдань управління. Вона може узагаль-
нюватися різними формами, перетворю-
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ючись у зовнішню, зокрема бухгалтерами, 
до обов’язків яких відноситься формування 
та надання інформації державним органам 
контролю та ведення статистики. Зацікавле-
ність у схожих формах даних демонструють 
також інвестори і кредитори. 

Отже, внутрішня інформація, консоліду-
ючись та спрощуючись, може перетворюва-
тися на зовнішню. Таким чином, в обліковому 
механізмі можна виділити певне уніфіковане 
інформаційне ядро, що можна розглядати як 
продукт бухгалтерського обліку, складову час-
тину системи обліку загалом. Ураховуючи різні 
завдання, що стоять перед користувачами 
інформацією, одні й ті ж самі дані можуть при-
ймати різну форму, не змінюючись при цьому 
у своїй основі та здатності об’єктивно опису-
вати бізнес-процеси підприємства. 

Менеджерський апарат підприємства заці-
кавлений в такому поданні інформації, що за 
своєю формою буде якомога точніше відпо-
відати особливостям конкретної галузі, уні-
кальної специфіки конкретного підприємства, 
діяльність якого може бути і міжгалузевою. 
Користувачі зовнішнього поля, зацікавлені в 
уніфікованості форми подання, бажаючи мати 
можливість зіставлення та порівняння даних, 
отриманих від різних підприємств, створю-
ючи, таким чином, власний інформаційний 
консолідований продукт. 

Н.О. Лоханова у своїй роботі звертає увагу 
на конфліктний характер зацікавленості 
різних користувачів інформації, розглядає 
питання доцільності або недоцільності роз-
межування різних видів обліку (фінансового, 
управлінського, обліку для цілей оподатку-
вання тощо) [3, с. 2]. Органічною відповіддю, 
на нашу думку, вважається використання сис-
темного підходу, що будується навколо інфор-
маційного ядра на основі ширшого масиву 
даних, доповнюється та видозмінює свою 
форму залежно від сценарію використання, 
не змінюючи при цьому змісту. 

Вищезазначений підхід дає змогу також 
створити передумови для запобігання впливу 
креативного обліку, метою якого є забезпе-

чення показників фінансової звітності, які від-
повідають цілям окремих осіб. «Основною 
передумовою існування подібних явищ є 
можливість впливу на показники бухгалтер-
ського обліку через професійне суб’єктивне 
судження осіб, що її формують» [4, с. 3]. 

Потреби користувачів у сучасних умовах 
не обмежуються фінансовою інформацією 
ретроспективного характеру. Поряд із при-
бутком як основною метою діяльності комер-
ційної компанії постає питання максиміза-
ції вартості компанії, відповідно, важливості 
набуває здатність системи обліку об’єктивно 
оцінювати та висвітлювати її детальну струк-
туру, ключовим звітом компанії стає звіт про її 
вартість та ризики.

Користувачами облікової інформації вислов-
люється потреба у забезпеченні відповідної 
розгорнутої структури нематеріальних акти-
вів форми обліку вартості підприємства. Існує 
нагальна необхідність визначення вартості 
об’єктів, які не мають матеріальної форми, у 
тому числі позабалансових, але котрі суттєво 
впливають на генерування вартості підпри-
ємства, розв’язання проблеми обліку інтелек-
туального капіталу. Узагальнені та об’єктивні 
дані про вартість підприємства є основою для 
прийняття інвестиційних рішень. Розгорнутих 
даних по вартості компанії, інформації щодо 
активів та зобов’язань, їх зміни у часі, впливу 
позитивних та негативних факторів вимагає 
тактичний value management на підприємстві. 
Вирішальними вимогами при цьому є час на 
пошук та підготовку інформаційного масиву: 
тривалий період складання необхідної інфор-
маційної бази порушує принципи ефективності 
процесу прийняття управлінських рішень.

Наголос робиться на тому, що внутрішня 
звітність є не тільки джерелом інформа-
ції про об’єкт управління, а й інструментом 
ефективного контролю бізнес-процесів під-
приємства, що має ключове значення в про-
цесі розвитку системи управління підприєм-
ством [5, с. 265–300].

Проблема полягає в тому що уніфікована 
форма звітності не дає змоги повністю роз-

Рис. 1. Схема формування звітної інформації в обліковій системі підприємства

Продукт загального 
обліку підприємства

Інформаційне ядро
(продукт бухгалтерського обліку)

Уніфікована форма 
звітності

Внутрішня звітність
(спеціалізовані форми)

Зовнішня звітність
(спеціалізовані форми)
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кривати фактори вартості, що є неоднаковими 
в різних галузях і здебільшого мають нефінан-
совий характер. 

Рішенням вищезазначених проблем ува-
жається передбачення вільного простору 
для формування власних унікальних обліко-
вих систем, що даватимуть змогу визначати 
вартість активів та зобов’язань підприємства, 
враховуючи галузь його діяльності, при цьому 
інтегруючись з основоположним обліком бух-
галтерським, що дає змогу формувати уні-
фіковану за формою звітність та за потреби 
видозмінювати форму та низку облікових над-
будов, не змінюючи при цьому даних загаль-
них, котрі становлять інформаційне ядро. 

Змінюється і відношення до розрахунку 
собівартості, оскільки остання вже не є осно-
вою для ціноутворення, поступаючись місцем 
цільовому калькулюванню – стратегії, за якої 
компанія спершу визначає прийнятну ціну реа-
лізації а вже потім проектує його технологічний 
процес. Зазначається неактуальність розподілу 
непрямих витрат між продуктами, оскільки вони 
прямо не залежать від обсягу виробництва або 
іншого змінного чинника, заплутуючи осіб, що 
приймають управлінські рішення [6, c. 9–26].

Виділяється оновлене поняття доданої 
вартості як різниці між продуктивним доходом 
та витратами, що виникають на рівні одиниці 
продукції та змінюються пропорційно до зміни 
обсягів продажів, що підлягає повному роз-
поділу між працівниками, державою, влас-
никами та іншими зацікавленими особами. 
За такого підходу втрачають свій сенс кате-
горії нерозподіленого прибутку та непокри-
того збитку. Як подальший рух у напрямі цієї 
модернізації обліку передбачається викорис-
тання вищезгаданої доданої вартості як бази 

оподаткування замість прибутку, що дасть 
змогу спростити систему оподаткування та 
забезпечити її гармонізацію.

Висновки з цього дослідження. Резуль-
татом проведеного огляду актуальних вимог, 
що висуваються до продукту обліку, є визна-
чення та структурування відповідно до осіб, 
що зацікавлені в інформації, наявній в резуль-
татах обліку, згідно з їх відношенням до під-
приємства як учасників зовнішнього чи вну-
трішнього поля, інтересів, що переслідують 
ці особи. Наголошено на необхідності при-
ведення форми обліку згідно з потребами, 
визначеними особливостями галузей, в яких 
веде свою діяльність підприємство. Визначено 
доцільність розподілу інформаційного масиву, 
що формується та оброблюється в ході обліку 
на підприємстві, на внутрішню та зовнішню 
інформацію. Створення продукту бухгалтер-
ського обліку як інформаційного ядра форму-
ється на основі розгорнутого інформаційного 
масиву підприємства, консолідуючи необхід-
ний загальний ряд даних в уніфіковану форму 
звітності згідно з державними стандартами 
ведення обліку та передбачення можливості 
подання інформаційного ядра в інших формах 
згідно з характером інтересів конкретних осіб, 
що взаємодіють із цією інформацією.

Дослідження нових підходів до покращання 
системи обліку і звітності та приведення її до 
згідності із сучасними вимогами та серед-
овищем бізнесу, що їх прагне, до визначення 
доданої вартості та вартості підприємства, 
адекватного відображення нематеріальних 
активів та різноманіття інтелектуальних акти-
вів у системі бухгалтерського обліку й уніфіко-
ваній звітності визначають подальші перспек-
тиви в цьому напрямі. 
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