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Таблиця 3
Перелік ключових показників у частині витрат  

за бізнес-процесами післяпродажного 
обслуговування промислового підприємства, які 
доцільно відображати у формі «Стратегічний звіт  
про бізнес-процеси промислового підприємства»*

Назва показника Методика розрахунку 
показника

Темп зростання 
витрат на гарантійне 
та ремонтне 
обслуговування

Прогнозні витрати на 
гарантійне та ремонтне 
обслуговування / витрати 
на гарантійне та ремонтне 
обслуговування звітного періоду

Темп зростання витрат 
на заміну товару

Прогнозні витрати на заміну 
товару / витрати на заміну 
товару звітного періоду

* Розроблено автором

Відображення у стратегічній звітності показни-
ків, розглянутих у таблиці 3, дасть змогу керівни-
цтву промислового підприємства оцінити ефектив-
ність заходів у частині забезпечення належної якості 
продукції в умовах реалізації обраної стратегії.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ґрун-
туючись на результатах проведеного дослідження, 
автором розроблено форму «Стратегічний звіт про 
бізнес-процеси підприємства», використання якої 
у роботі вітчизняних промислових підприємств на-
дасть можливість забезпечити виваженість і обґрун-

тованість відповідних стратегічних управлінських 
рішень. Крім того, автором доведено доцільність 
доповнення форми «Стратегічний звіт» даними про 
витрати за допоміжними бізнес-процесами (зокрема 
такими, як управління фінансами та обліком, управ-
ління інформаційними технологіями, управління 
персоналом, виконання програм у частині захисту 
навколишнього середовища, управління зовнішніми 
зв’язками), що дасть змогу ширше охарактеризувати 
роботу промислового підприємства й окреслити за-
гальні перспективи його функціонування.
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Постановка проблеми. Незважаючи на певні успі-
хи в розвитку (зокрема принципових засад тієї чи 
тієї стандартизації) обліку і звітності, існують сер-

йозні проблеми щодо адекватності методологічних 
основ обліку сучасному стану ринкового середовища 
й потребам користувачів. Системи бухгалтерського 
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обліку, що склалися, не забезпечують повною мірою 
належної якості й надійності інформації, яку вони 
формують, що істотно обмежує можливості корисно-
го її використання. Наприклад, достатньо аргументо-
вано відзначається, що «розробниками міжнародних 
стандартів не враховано різного змісту й методологіч-
ного наповнення таких концептуальних складових 
обліку та звітності, як базові концепції, основопо-
ложні припущення, судження загального характеру, 
обмеження та складові доречності й достовірності, 
якісні характеристики інформації» [1, с. 14].

На сьогодні в обліку не існує єдиного методу (під-
ходу) побудови бухгалтерських теорій. Наявна зна-
чна кількість підходів, які об’єднано у дві групи: 
філософські (дедуктивний (гіпотетико-дедуктивний, 
аксіоматико-дедуктивний, генетичний), індуктив-
ний, ідеографічний, еклектичний) та бухгалтерські 
(соціологічний (етичний), економічний, ситуацій-
ний, біхевіористичний, прогнозний, підхід управ-
лінських моделей, підхід інформаційної економіки, 
еклектичний).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ню різних аспектів теорії бухгалтерського обліку, 
методів її побудови і класифікації присвячені роботи 
як закордонних, так і вітчизняних учених Ф.Ф. Бу-
тинця, Я.В. Соколова, Н.С. Рязанової, С.Ф. Голова, 
В.Ф. Палія, Н.Л. Правдюк, Т.М. Малькова, В.В. Ка-
чалина, М.Р. Метьюса, М. Перери, А.П. Бархато-
ва, В.І. Коршунова, Л.А. Бернстайн, І.Й. Яремко, 
М.М. Шигун і низки інших науковців. Невирішеною 
проблемою практичної функції в розвитку сучасної 
теорії бухгалтерського обліку залишається раціо-
нальне співвідношення операціонабельності й уні-
версальності. Надмірне абстрагування та спрощення 
реальних процесів, що відбуваються у фінансово-гос-
подарській діяльності сучасного підприємства, осо-
бливо тих, що пов’язані з формуванням і реалізацією 
його нематеріальних економічних ресурсів, забезпе-
чує достатній рівень формалізації предметної теорії, 
який досягається звітно-обліковою стандартизацією, 
посиленою «інституційною пам’яттю» бухгалтерії. 
На противагу цьому, універсалізація, що наявна в 
усіх новітніх парадигмах і концепціях, припускає 
надмірно умоглядний погляд на проблему, намагаю-
чись врахувати всі чинники, унаслідок чого виникає 
недостатній рівень формалізації облікових показни-
ків (резерви, нематеріальні активи, доходи майбут-
ніх періодів тощо). Позиціювання методологічної 
основи обліку, яка забезпечувала б адекватність ці-
лісної системи умовам реальної економіки та вод-
ночас достатній рівень формалізації й системності, 
становить відправний базис невирішеного завдання 
розробки теорії бухгалтерського обліку, що базува-
лась би на конкретній концепції чи достатньо науко-
во-обґрунтованій парадигмі.

Постановка завдання. Метою цього дослідження 
є визначення проблем і перспектив розвитку сучас-
них бухгалтерських підходів до побудови теорій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Насампе-
ред, визначимо сутність основоположного поняття «те-
орія» з метою детального аналізу підходів вітчизняних 
та закордонних науковців до побудови облікових теорій. 

Теорія (від грец. θεωρία – розгляд, дослідження) – 
сукупність висновків, що відображає об'єктивно на-
явні відносини і зв'язки між явищами об'єктивної 
реальності. «Теорія» визначається за Великим тлу-
мачним словником сучасної української мови за де-
кількома аспектами, зокрема такими:

1) логічне узагальнення досвіду, суспільної прак-
тики, яке ґрунтується на глибокому проникненні в 

суть досліджуваного явища й розкриває його зако-
номірності;

2) учення про певну сукупність явищ, галузь 
знань, створена на підставі такого узагальнення;

3) сукупність узагальнених положень, які станов-
лять певну науку чи розділ науки (сукупність науко-
вих положень, необхідних для опанування певного 
ремесла, мистецтва, розуміння чого-небудь тощо);

4) загальні засади певної науки, ремесла, а також 
абстраговане знання цих засад;

5) сукупність поглядів, суджень кого-небудь, з 
яких випливають певні правила поведінки (загальні 
міркування, що не ґрунтуються на реальній дійснос-
ті) [2].

Серед бухгалтерських методів (підходів) побудови 
облікових теорій розглянемо більш детально ті, що 
мають сучасне трактування з урахуванням тенденцій 
розвитку світової спільноти та місця України в ній.

Біхевіористична теорія – це спроба вивчити й по-
яснити людську поведінку. Теоретичним підґрунтям 
виступили вчення І.П. Павлова (1849–1936 рр.) і 
його дослідження функціонування півкуль головно-
го мозку та Д. Уотсона (1878–1958 рр.) та його по-
гляд на біхевіоризм як об'єктивну експериментальну 
галузь природничих знань, де розглядається пове-
дінка людей, набутість їх реакцій. Біхевіористичний 
підхід підкреслює релевантність бухгалтерської ін-
формації для прийняття рішень. Як критерії форму-
лювання теорії бухгалтерського обліку висуваються 
здатність впливати на дії й поведінку користувачів 
інформації, що надається бухгалтерським обліком. 
Оцінка доцільності використання конкретної обліко-
вої методології базується на основі аналізу поведін-
ки користувачів фінансової інформації. Розвиток на-
пряму забезпечують фахові бухгалтерські журнали. 
Так, журнал “Accounting, Organizations and Society” 
є провідним виданням міжнародного значення, у 
якому розкриваються проблеми відношення між бух-
галтерським обліком та людською поведінкою, орга-
нізаційними структурами і процесами, змінами соці-
ального й політичного середовища підприємства [3].

Підхід управлінських моделей характеризується 
розробкою відповідних управлінських моделей на 
основі гіпотетичних потреб користувачів фінансової 
звітності. Передбачає формулювання набору норма-
тивних припущень стосовно цілей, управлінських 
та інформаційних потреб користувачів, на основі 
яких розробляються принципи й методи бухгалтер-
ського обліку для задоволення потреб користувачів 
інформації. Як критерій формулювання бухгалтер-
ської теорії покладено припущення про необхідність 
надання різної інформації окремим групам корис-
тувачів фінансової звітності для прийняття різних 
видів рішень. Серед українських дослідників вирі-
шенню проблем ролі бухгалтерського обліку в управ-
лінні підприємствами присвячені праці Б.І. Валує-
ва, С.Ф. Голова, Л.В. Нападовської, М.С. Пушкаря, 
М.Г. Чумаченка, А.В. Шайкана та інші.

Управлінське рішення – це сукупний результат 
творчого процесу (суб'єкта) та дій колективу (об'єкта 
управління) для вирішення конкретної ситуації, 
що виникла у зв'язку з функціонуванням системи 
[4, с. 11].

На думку О.С. Височан, управлінське рішен-
ня – це вибір найбільш прийнятної альтернативи з 
можливої різноманітності варіантів, спрямований 
на досягнення конкретних цілей системи управлін-
ня [5, с. 7]. Управлінське рішення є результатом ро-
зумово-психологічної, творчої діяльності керівника, 
продуктом управлінської праці, а його прийняття – 
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це процес, що зумовлює появу цього продукту. Виро-
блення раціональних рішень є сферою управлінсько-
го мистецтва, оскільки полягає у виборі правильних 
методів і прийомів, що в конкретній ситуації мають 
найбільший потенціал впливу. Прийняття рішень є 
найголовнішим оцінювальним критерієм здібностей, 
умінь і навичок керівника. Від їх зумовленості зна-
чною мірою залежать результати діяльності органі-
зації [6].

Ще одним з важливих підходів до побудови облі-
кових теорій є підхід інформаційної економіки. Най-
більш багатогранно і яскраво виявляється інформа-
ційний підхід у науках про людину, про її пізнавальну 
і практичну діяльність, про суспільство та його роз-
виток. І глибоко закономірно, що саме тут, у сфері 
соціальних процесів, з особливою силою відчуваєть-
ся також органічна єдність інформації й управління. 
Як відомо, проблема наукового управління процесами 
суспільного розвитку посідає значне місце в законо-
давчих і виконавчих актах останнього періоду. Одним 
із важливих інструментів дослідження і практичного 
вирішення проблеми наукового управління суспіль-
ством є поняття соціальної інформації, що об'єднує в 
собі всі різновиди інформації в суспільстві.

Оскільки базисом суспільного життя є матеріаль-
не виробництво, а ширше – сфера економіки загалом, 
домінантним видом соціальної інформації є саме еко-
номічна інформація (виробнича, банківська, торгово-
економічна тощо). За останній час особливо швидко 
розвивається інформаційний підхід до виробництва, 
планування, управління економікою. Широке вико-
ристання для цього електронно-обчислювальної (тоб-
то, інформаційної по своїй суті) техніки, створення 
інформаційних систем економіки стимулювало до-
слідження з класифікації й кодування економічної 
інформації, з розробки спеціальних інформаційних 
мов. За аналогією з такою узвичаєною вже характе-
ристикою, як енергоозброєність, в економіці вини-
кло, набуло розвитку і стає все більш важливим по-
няття інформоозброєності праці й управління.

Диференціація, що поглибилася, спеціалізація в на-
уці та соціальній практиці зумовили вивчення проблем 
соціально-економічного значення, але не економічни-
ми науками безпосередньо, а особливими науковими 
дисциплінами й напрямками на стиках економіки з 
технікою, природничими та суспільними науками. Не-
обхідно підкреслити, що в становленні всіх цих нових, 
нетрадиційних дисциплін і напрямків досліджень зна-
чну роль відіграв (і продовжує відігравати!) інформа-
ційний підхід. Результати таких досліджень частіше за 
все мають безпосередній вихід у соціальну практику, 
вони прямо пов’язані з тією або іншою сферою проце-
сів управління в суспільстві. Без них, безумовно, було 
б просто неможливим створення ряду комплексних 
систем управління якістю продукції (або якістю праці).

Ще одна молода й помітно прогресуюча галузь зна-
ння – прогностика – на інформаційній основі вирішує 
завдання, що виходять далеко за межі економіки, на-
лежать до найрізноманітніших сфер життя суспіль-
ства. По суті, прогнозування є визначальним виперед-
женням дійсності людиною та суспільством. Цілком 
правомірне трактування цього процесу як специфіч-
ної форми моделювання – інформаційного моделюван-
ня майбутнього. Водночас прогнозування у сфері соці-
альних явищ безпосередньо пов'язано з управлінням. 
Саме прогнози (довгострокові й короткострокові) є 
значною мірою базисом для прийняття управлінських 
рішень різних масштабів. Крім того, у багатьох ви-
падках і сам прогноз прямо впливає на подальший хід 
подій, будучи джерелом імпульсів керівного впливу, 

на розвиток прогнозованих феноменів. 
В умовах науково-технічної революції особливий 

напрям наукового пошуку закономірно становить до-
слідження інформаційних аспектів взаємодії людини 
й техніки в процесах виробництва й управління. Це 
визначено швидким прогресом їх технічної озброє-
ності, зокрема комп’ютеризацією. Різноманітні сто-
рони цієї проблеми зумовлюють розробку інформа-
ційно-логічних і керівних систем, а також мов для 
«спілкування» людини з машиною, налагодження 
відповідних програм, вибір оптимальних режимів 
роботи тощо. Все це пов'язано не тільки з технічни-
ми науками, природознавством, логікою і математи-
кою, а й із суспільними науками.

Розгалужена структура соціальної інформації та 
її незамінна роль у процесах управління давно вже 
достойно оцінена суспільними науками (конкретною 
соціологією, демографією, соціальною психологією, 
а також правознавством, військовою наукою і теорі-
єю розвідки). Проте й ці галузі знання вносять нові 
моменти в розробку проблем інформації та управлін-
ня, що поступово знаходить безпосередній вихід у со-
ціальну практику.

Єдність інформації й управління наочно виявля-
ється в процесах навчання і, відповідно, у теорії на-
вчання й виховання – педагогіці. «Інформаційний 
вибух» останніх десятиріч призвів до чіткого усві-
домлення істини: метою навчання має бути не тільки 
(і навіть не стільки!) засвоєння учнем якогось пев-
ного обсягу інформації, скільки вироблення в нього 
уміння засвоїти будь-яку інформацію у майбутньому.

Усі без винятку сфери життя людини як суспіль-
ної істоти так чи інакше відбивають у собі органічну 
єдність інформації та управління, і цей факт віддзер-
калюється всім спектром наук про суспільство. Ви-
нятковій ролі інформації в життєдіяльності сучасної 
людини та у процесах суспільного розвитку спеці-
ально присвячена вже значна кількість літератури. 
Для більш повного розуміння цього питання відзна-
чається лише, що інформаційний підхід у науці про 
суспільство має і свої природні корені – відповідний 
підхід до генетики, фізіології та психології людини. 
Адже саме на життєдіяльності організму людини як 
природної істоти в остаточному підсумку базують-
ся й усі її соціальні вияви. Трактування фізіології й 
особливо психіки людини дає змогу глибше вивчи-
ти зміст інформаційних процесів у суспільстві, спе-
цифіку сприйняття людиною різних видів інформа-
ції й вироблення управлінських рішень і керівних 
впливів. Тому подальший розвиток досліджень, що 
розкривають органічну єдність інформації та управ-
ління в різноманітних сферах соціальної дійсності, 
тісно пов’язаний з виконанням кардинального за-
вдання – підсилити взаємодію суспільних, природ-
ничих і технічних наук.

Еклектизм, також еклектика, вибірковість (грец. 
εκλεκτός, «вибраний»; від грец. εκλέγω, «обирати») – у 
найширшому значенні – механічне поєднання в од-
ному вченні різнорідних, органічно несумісних еле-
ментів, які запозичуються з протилежних концеп-
цій. 

Професор Д. Коетсі [3] загалом стосовно застосу-
вання економічних теорій у бухгалтерському обліку 
вважає, що економічна теорія відіграє важливу роль 
у бухгалтерських дослідженнях, вони завжди мають 
враховувати зв’язок з економікою, а також як бух-
галтерська інформація впливає на економічні рішен-
ня. Однак при їх здійсненні положення бухгалтер-
ського обліку мають бути домінуючою силою.

Основні проблеми розвитку сучасних облікових 
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концепцій України спробуємо уза-
гальнити на рис. 1.

У сучасній тематичній літературі 
дедалі більше стверджується пози-
ція фахівців про доцільність упро-
вадження й адекватність сучасним 
ринковим умовам засад креативного 
обліку; обґрунтовуються передумо-
ви його теоретичного розроблення 
і практичного упровадження, хоча 
загалом сприймається й той факт, 
що «… межа між творчим підхо-
дом і відвертим шахрайством є роз-
митою» [7, с. 456]. На основі низки 
об’єктивованих і аргументованих 
факторів у деяких публікаціях від-
значається, що «в сучасній науковій 
та практичній літературі під креа-
тивним обліком розглядають метод, 
який не відповідає загальноприйня-
тій практиці або встановленим стан-
дартам і принципам» [8, с. 170].

Наслідки фінансово-економічної 
рецесії, стагнації глобального економічного серед-
овища й, особливо, флуктуації ринків капіталів та 
інвестицій, які певною мірою пов’язуються із засто-
суванням креативного обліку, й формування на його 
основі корпоративної звітності, змушують уряди ба-
гатьох країн світу приймати жорсткі заходи щодо 
протидії негативним тенденціям у сфері корпора-
тивної звітності насамперед, оперування неформалі-
зованими показниками та індикаторами. Зазвичай 
легальний характер креативного обліку досягаєть-
ся формальним застосуванням методів і принципів 
традиційної системи бухгалтерського обліку для «за-
безпечення» показників фінансової звітності, які, як 
вважається, об’єктивніше розкривають сучасні вза-
ємовідносини в ринковій економіці.

У наукових колах поступово закріплюється пози-
ція стосовно потреби капітальної реконструкції тео-
рії бухгалтерського обліку з метою надання їй адек-
ватності до виявів сучасної економіки, враховуючи й 
той факт, що «… зміна парадигми звітності має бути 
спрямована на перехід від моноцільової до багатоці-
льової звітності... структура балансу та інших форм 
звітності має випливати з потреб конкретних корис-
тувачів, а не єдиних принципів бухгалтерського об-
ліку» [9, с. 325].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, роз-
робка бухгалтерських підходів, які в більшості ви-
падків мають еклектичну природу, набула широкого 
поширення з другої половини ХХ ст. зі зміною цільо-
вої орієнтації бухгалтерського обліку на забезпечен-
ня надання інформації користувачам. Їх використан-
ня досить часто зумовлюється наявністю політичних 
замовлень на розробку теорій задля вирішення кон-
кретних проблем методологічного характеру. Про-
вівши аналіз наявних підходів до класифікації тео-
рій бухгалтерського обліку, було встановлено, що ці 

підходи не дають змоги охопити всі теорії та досить 
часто порушують правила побудови класифікацій. 
Це спричинює необхідність подальших досліджень і 
розробки авторської класифікації теорій бухгалтер-
ського обліку.
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Рис. 1. Основні проблеми розвитку сучасних облікових  
концепцій України та шляхи їх вирішення


