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Таким чином, обліково-аналітичні дані (зокрема, облік 
доходів і витрат) забезпечують достовірну інформацію про 
фінансові результати діяльності підприємства, що сприяє 
прийняттю економічно обґрунтованих управлінських рішень, 
спрямованих на підвищення ефективності діяльності 
підприємства і дасть користувачам можливість оцінки 
економічних вигід, пов’язаних з діяльністю підприємства. 
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Кластерна політика є загально признаним механізмом 

розвитку країни за інноваційною моделлю. Даний процес потребує 
розробки нового сучасного інструментарію. Перш за все, для 
реалізації ефективних механізмів стимулювання інноваційної 
діяльності та інноваційної культури в умовах кластера необхідно 
приведення офіційної звітності підприємств до міжнародних 
стандартів. Для інноваційних кластерів характерно проявлення 
нових виробничих зв’язків, що викликає появлення нових бізнес – 
процесів, а тому перегляду та узгодження з усіма членами 
кластеру адекватної облікової політики. Визнаним 
інструментарієм удосконалення бізнес-процесів є реінжиніринг, 
який вже продемонстрував свою ефективність на прикладах 
таких зарубіжних компаніях, як Kodak, IBM, Intel, Ford та багато 



 45 

інших. 
Реінжиніринг являється революційним способом 

організаційної перебудови для досягнення вагомих покращень у 
таких ключових для сучасного бізнесу показниках 
результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та 
оперативність[1]. Можна сказати, що реінжиніринг, це справжній 
феном, який побудований як на вже добре знайомих нам 
підходах. З появою виробничих кластерів виникла потреба 
удосконалення методологічних проблем реінжинірингу. Мережа 
взаємодій підприємств в умовах кластерної політики і обумовлює 
потребу реінжинірингу бізнес процесів. Кластерна політика 
характеризується встановленням багатосторонніх зв'язків 
всередині підприємства. Нові можливості вирішення різних 
проектів в зв'язку з появою кооперації всередині кластера і 
регіону створюють стійкі зв'язки, які можна оцінити як 
стратегічні. Це вимагає нових підходів до співпраці і перегляду 
структур підприємств-членів кластера. У свою чергу з'являються 
нові бізнес-процеси, які не були притаманні підприємствам до 
об'єднання в кластері: 

- диверсифікація товарів та послуг (орієнтація на різні 
сегменти ринку), що приводить до урізноманітнення бізнес-
процесів;  

- системний підхід до виконання індивідуальних 
замовленнях, що вимагає високий рівень адаптації та 
узгодженості між членами кластеру базового бізнес-процесу до 
потреб клієнта; 

- провадження нових технологій (інноваційних проектів), 
що охоплюють усі головні бізнес-процеси підприємств кластеру; 

- різноманітність кооперативних зв’язків з партнерами 
підприємств та постачальниками матеріалів, що обумовлює 
альтернативність побудови бізнес-процесів; 

- нераціональність організаційної структури, 
багатогранність документообігу, що викликає дублювання 
операцій бізнес-процесу. 

Реалізація кластерної політики дозволяє не лише вийти 
підприємству на новий технологічний рівень, але й підвищує його 
конкурентоздатність серед світових лідерів, надавши йому ряд 
переваг: 

- створення пулу можливостей для запуску спільних 
інноваційних проектів, в тому числі спрощена схема доступу 



 46 

учасників кластеру до фінансових ресурсів і трансферу технологій; 
- підвищення конкурентоспроможності та економічного 

потенціалу учасників кластеру за рахунок реалізації потенціалу 
ефективної взаємодії протягом усього життєвого циклу продукції 
кластеру; 

- покращення зовнішньоекономічної інтеграції та зріст 
міжнародної конкурентоспроможності кластеру за рахунок 
включення його учасників у глобальні ланцюги створення 
додаткової вартості; 

- створення нових висококваліфікованих робочих місць у 
галузях промисловості. 

Одним із найбільших проблем кластерної взаємодії при 
реалізації інноваційних проектів є те, що не існує єдиної системи 
облікових реєстрів і бухгалтерських рахунків для відображення 
витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності. У зв'язку з 
цим актуальною задачею є розробка науково обґрунтованої 
системи обліку й аналізу витрат, доходів і результатів інноваційної 
діяльності в умовах здійснення кластерної політики.  

Дослідження теорії і методології бухгалтерського обліку та 
аудиту інноваційної діяльності у технологічному процесі дозволили 
зробити такі висновки й пропозиції. Функції бухгалтерського 
обліку повинні бути узгоджені з цілями системи управління 
інноваційною діяльністю у кластері та охоплювати усі різноманітні 
сфери діяльності підприємств-членів кластеру. Методологія 
реінжинірингу бізнес-процесів якнайкраще пристосована до 
вирішення цих питань. Однак, варто пам’ятати, що для 
досягнення позитивного результату необхідно мінімізувати ряд 
помилок, які виникають під час корінних перетворень бізнес-
процесів. По друге, необхідно звернути увагу на чітку та 
злагоджену взаємодію всіх учасників кластеру, оскільки 
виникнення розбіжностей та суперечок стосовно реінжинірингової 
політики уповільнює сам процес перебудов [2]. 

Усе це потребує в першу чергу удосконалення системи обліку 
в умовах здійснення інноваційної кластерної політики. Такий 
підхід дозволить вітчизняним підприємствам конкурувати на 
рівних умовах зі світовими лідерами. 
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