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Економічні зміни в Україні, що відбулися упродовж останніх 

років, значно вплинули на впровадження кластерної моделі 
економіки. Кластери розглядаються як засіб забезпечення 
конкурентоспроможності економічного розвитку регіонів. 
Позитивний вплив кластерів спостерігається у багатьох (і найчастіше 
в інноваційних) галузях економіки. 

Успішне функціонування кластерів в сучасних умовах потребує 
підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності на 
підставі удосконалення управління виробництвом, створення 
конкурентоздатної продукції та залучення інвестицій.  

Кластерна політика ‒ це систематична неперервна діяльність 
органів державної влади, спрямована на реалізацію комплексу 
заходів щодо поліпшення бізнес-клімату для посилення 
конкурентоспроможності та ефективності соціально-економічного 
розвитку окремих регіонів і сфер господарської інфраструктури 
країни.  

Кластер ‒ це об’єднання за територіальною ознакою подібних за 
номенклатурою виготовленої продукції підприємств, що зменшує 
вплив на їхню діяльність негативних зовнішніх факторів та посилює 
внутрішні сильні сторони. Дане об’єднання дозволяє кожному 
підприємству вигравати від ефекту масштабу, зберігаючи при цьому 
автономну стратегічну політику кожного підприємства зокрема. 
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Кластер позитивно впливає не лише на окремі підприємства, але й на 
економічну ситуацію регіону загалом. 

У Європі розвиток кластерів є пріоритетною стратегією розвитку 
регіонів. За даними Європейської Комісії, на території ЄС вже є 
понад 2 тисячі кластерів, з яких 150 мають світове значення (з огляду 
на розмір, спеціалізацію, кількість залучених працівників).  
38% робочих місць у ЄС відносяться до кластерів. 

Україні слід залучати світовий досвід розвитку кластерів і 
підтримувати кластерні ініціативи. 

На сьогодні, у Вінницькій області Вінницька ОДА, в рамках 
спільного проєкту з французьким технопарком VITAGORA, планує 
створення аграрного кластера за участю промислових компаній та 
сільгоспвиробників Вінниччини. Це створить можливість для 
спільних напрацювань, реалізації стартапів та відповідного 
супроводу на місцевому рівні, вдосконаленні сільськогосподарського 
виробництва та використання водних ресурсів на території 
Вінниччини [6].  

Для подальшої ефективної роботи цього кластеру важливими є 
питання оцінки якості облікової інформації зокрема, сутність і місце 
облікової інформації в управлінні кластерами, бухгалтерський облік 
в інформаційній системі управління підприємств-учасників кластеру. 
Передача інформації від виконавця до користувача здійснюється 
через звітність [4, с. 330]. 

Облік, звітність, аудит, а відповідно й аналіз фінансової звітності 
повинні ґрунтуватися на єдиних принципах і надавати діловим 
партнерам таку інформацію про майновий і фінансовий стан суб’єкта 
господарювання, яка б була зрозумілою, зіставною, суттєвою та 
надійною. Забезпечення й аналіз прозорої інформативності 
фінансової звітності, що дасть змогу підприємствам знайти 
перспективного ділового партнера на ринку, обрати ефективний 
варіант цінової політики, є актуальним для вітчизняної економіки та 
потребує подальшого дослідження. 

Відмінною особливістю системи внутрішньокорпоративної 
управлінської звітності є те, що вона формується відповідно до 
організаційної структури та визначається рівнями управління, а 
також видами виробничих процесів [2, с. 251]. 
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Збір зайвих даних про витрати збільшує витрати часу і ресурсів на 
отримання і обробку такої інформації, ускладнює інформаційну систему 
і приводить до неефективних управлінських рішень [5, с. 39].  

В умовах сьогодення бухгалтер є активним учасником процесу 
управління. Він повинен володіти навичками аналітичної роботи, 
здійснювати контроль за якістю ведення обліку, добре знати новітні 
інформаційні системи, податкове та трудове законодавство. При 
цьому праця бухгалтера носить в певному сенсі творчий характер. Це 
пояснюється, по-перше, відносно широкою свободою вибору 
способів ведення обліку, що потребує професійного судження 
бухгалтера. По-друге, необхідністю задоволення широкого кола 
зовнішніх користувачів, які вимагають різноманітної за своїми 
характеристиками та складом інформації. По-третє, тиском з боку 
власників підприємства, які прагнуть мінімізувати свої витрати 
пов’язані зі сплатою податків та інших соціальних зборів [1, с. 34].  

Так, на практиці мають місце випадки, коли податкові органи 
звертаються до директорів та бухгалтерів підприємств з пропозицією 
не показувати збитки та оплатити авансовий платіж. 

Тому, бухгалтер повинен розуміти, що викривлення, а особливо 
умисне, звітності, може мати негативні наслідки.  

Робота бухгалтера є досить відповідальною, і така 
відповідальність закріплена законодавством України і внутрішніми 
документами підприємства. За кожен неправильний крок бухгалтера, 
безпосередньо пов’язаний з його прямими обов’язками, передбачено 
певний вид відповідальності, тому особи, які обіймають цю посаду, 
повинні це розуміти та пам’ятати [3, с. 405].  

При відсутності або недостатності контролю за ресурсами 
можливе значне погіршення фінансового стану кластерного 
утворення. 

Тому, потрібно підвищувати рівень формування інформаційних 
потреб в кластері та приділяти увагу практичному досвіду 
впровадження повноцінного обліку з нуля. Це дозволить уникнути 
проблем, які можуть виникнути, особливо під час зростання та 
розвитку бізнесу. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ АУДИТУ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Сфера торгівлі є дуже привабливою, проте глобалізація та 

інтеграція нашої країни до міжнародного торговельно-економічного 
простору посилила роль конкуренції серед торговельних 
підприємств. 

З кожним роком в Україні зростає кількість торговельних 
підприємств. Інтеграційні процеси України до ЄС прискорюють та 
поліпшують економічний та інвестиційний клімат, що підвищує 


