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ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ
В ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

АНОТАЦІЯ. Збільшення рівня конкуренції в умовах глобалізації
ринку сприяють застосовуванню нових підходів для підвищення
ефективності системи управління. Проектуючи власну систему
управлінського обліку підприємства застосовують організаційно-
технологічні моделі побудовані на системах ABC, JIT та інше.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: облік, управлінський облік, облік витрат, ABC —
система, JIT — система, інформаційні моделі.

АННОТАЦИЯ. Увеличение уровня конкуренции в условиях глоба-
лизации рынка способствуют применению новых подходов для
повышения эффективности системы управления. Проектируя соб-
ственную систему управленческого учета предприятия применяют
организационно-технологические модели построены на системах
ABC, JIT и прочее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учет, управленческий учет, учет затрат, ABC —
система, JIT — система, информационные модели.

© О. В. Самборський, 2011



Формування ринкової економіки. 2011. № 26

351

ANNOTATION. The increasing levels of competition in globalizing
markets contribute to apply new approaches to improve the mana-
gement system. Projecting its own system of management accounting
company applying organizational and technological models based on
ABC-, JIT- systems.
KEY WORDS: accounting, management accounting, cost accounting,
ABC — system, JIT — system and information model

Управлінський облік по визначенню професійної організації
Інституту управлінських бухгалтерів США (IMA USA) — це на-
бута в процесі цінність, що забезпечує безперервне удосконален-
ня планування, проектування, вимірювання і функціонування си-
стем фінансової та не фінансової інформації, котра координує
діяльність керівництва, мотивує поведінку персоналу, підтримує
та створює цінності необхідні для досягнення стратегічних, так-
тичних та оперативних цілей підприємства. Системи управлінсь-
кого обліку забезпечують внутрішньою інформацією керівників
та співробітників організації.

Постановка проблеми. Проектуючи власну систему управ-
лінського обліку, компанії націлені на здійснення допомоги пер-
соналу при прийнятті управлінських рішень у сфері фінансових,
організаційних і трудових ресурсів. Такі рішення повинні забез-
печити встановлення вигідних зв’язків з постачальниками, збіль-
шити прибутковість продукту та клієнтів, а також сприяти під-
вищенню ефективності та керованості процесів.

Питанням обліку і аналізу витрат в системі управління при-
свячені роботи Р. Вандера Вила, К. Друрі, Р. Каплана, Д. П. Нор-
тона, Д. Сігела, Дж. Фостера, Ч. Т. Хорнгрена, Д. Шанка, М. С. Чу-
маченко, С. А. Яругова та ін. Сьогодні, завдяки революції в
управлінському обліку, як на малому підприємстві, так і найбіль-
шій міжнародні організації базують свої організаційно-техноло-
гічні моделі з точки зору бухгалтерського обліку. Вони будуть
успішними застосовуючи нові методи обліку витрат базовані на
системах, такі як ABC і JIT, що як наслідок впливає на вдоскона-
лення управлінської системи обліку витрат. З соціологічної пози-
ції ці моделі розглядаються як точка зору, при якій основна увага
приділяється не окремим людям, а групам чи суспільству. Це ще
одна концепція, яка підвищує вартість сучасних систем управлін-
ського обліку. В даний час найбільш успішні організації все біль-
ше і більше сконцентровані на інноваційних системах управлін-
ського обліку, за допомогою як технічних, так і соціологічної/
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поведінкової моделі, що підвищує значення системи управлінсь-
кого обліку. Ці моделі дозволяють застосовувати систему конт-
ролю для підвищення продуктивності робітників і управління
співробітниками при досягненні поставлених цілей. Управління
системою відіграє важливу роль в організації бухгалтерського
обліку для прийняття поточних рішень і розвитку стратегій біз-
несу. Загалом, ця система збирає і використовує інформацію для
надання допомоги, координації, плануванню і контролю рішень.
Крім того, головним завданням системи управління для керів-
ництва вплив на поведінку співробітників для досягнення постав-
леної мети. Однак, згідно з визначенням R. Simons управління
системою контролю може бути ефективним, коли в рамках фор-
мальної системи включені чіткі правила, процедури, критерії
ефективності та плани стимулювання, з тим щоб вона спрямову-
вала поведінку своїх менеджерів і співробітників. Формальна си-
стема контролю складається з декількох технічних підсистем та
системи управлінського обліку які надають інформацію про до-
ходи, оцінки, витрати і доходи, що дозволяє менеджеру створю-
вати стратегії та вдосконалення продуктивність роботи персона-
лу. Така модель іменована як система технічного контролю.
Однак, тільки технічної системи контролю не достатньо для ке-
рівництва і менеджерів при прийнятті управлінських рішень. Це
призводить до орієнтування на соціальний фактор в системі тру-
дових ресурсів який стає ще одною підсистемою управлінського
контролю, що надає інформацію про підготовку кадрів, прогули
та нещасні випадки на виробництві. Він також підтримує підсис-
тему якості, яка забезпечує інформацію про технічні характерис-
тики, дефекти, виправлення, гарантії і затримки поставок спожи-
вачам. В цілому така модель згадується як соціологічна система
управління. Основна функція такої системи управління і контро-
лю є об’єднання цих двох підсистем для підвищення ефектив-
ність використання трудових ресурсів і досягнути поставленої
мети більш ефективно [1, 2].

Підсистема управлінського обліку є одною з основних в тех-
нічній моделі контролю і планування та одним з етапів процесу
управління. Планування використовується менеджерами при роз-
робці цілей і встановленню планів, та шляхів його досягнення.
Наприклад, метою однієї організації є збільшення частки ринку
на 10 % і представлення нового продукту. Організація може при-
йняти рішення про три напрями діяльності для досягнення цієї
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мети: збільшити рекламний бюджет, відкрити нову територію
продажу і збільшити наукові дослідження і розробки. Стратегіч-
не планування є одним з видів планування, яке використовується
керівництвом з метою розробки довгострокових напрямів діяль-
ності для досягнення завдань. Як правило, стратегічне плануван-
ня включає 5 чи 10 років та служить основою для довгостроково-
го орієнтування на організаційно-технічні ресурси. Стратегічний
план затверджений на рівні вищого керівництва, повинен вклю-
чати всі аспекти діяльності підприємства, спрямованої на досяг-
нення довгострокових цілей. Разом з тим він повинен періодично
переглядатися і оновлюватися, оскільки підприємство може за-
знати змін під дією зовнішніх факторів протягом періоду роботи.
Крім того, постає необхідність у оперативному і короткостроко-
вому плануванні для досягнення поточних цілей. Метою опера-
тивного плану є контроль за діяльністю виробничого процесу та
його відповідність стратегічному плануванню діяльності підпри-
ємства. Таким чином, оперативний план встановлений на строк
від одного тижня або місяця до кількох років, спрямований на
досягнення таких завдань як задоволеність клієнтів, забезпече-
ність виробництва і відповідність витрат. У системи управлінсь-
кого обліку, бюджету є хорошим інструментом для планування
та забезпечення виконання оперативної цілі [3].

Бюджет являє собою процес переведення планування і прог-
рамних рішень у конкретні фінансові плани у короткостроковій
перспективі. Це сегмент прийнятих програмних завдань, які
встановлюють планові й оціночні показники для бюджетних пе-
ріодів при досягненні результатів. Він також включає в себе фі-
нансові та не фінансові аспекти плану і плану компанії на най-
ближчі роки. Як правило, бухгалтер витрачає багато часу на
підготовку та аналізу бюджетів. Причина в тому, що ефектив-
ність стратегічного планування полягає в спів ставності своїх
можливостей і ринкової ситуації для досягнення програмних ці-
лей. Крім того, друга перевага, в рамках аналізу продуктивності
використання ресурсів, бюджет може врахувати результати ми-
нулої діяльності в якості основи для оцінки реального результату.
Третя перевага мотивації менеджерів і співробітників. Багато до-
сліджень показують, що бюджети можуть забезпечити поліпшен-
ня продуктивності праці. Тому що, якщо компанія не може забез-
печити виконання бюджету, то це передбачає його перегляд.
Більшість керівників і співробітників буде спрямовувати свої зу-
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силля для досягнення запланованих цілей. Це означає, що бю-
джет може активно мотивувати керівників і персонал для його
виконання [1].

Проте для ефективності здійснення економічної діяльності не-
достатньо створення збалансованого бюджету. Контроль є важ-
ливим і необхідним засобом для виконання запланованих за-
вдань. Він стежить за результатом та відхиленнями між бюджет-
ними та фактичними даними, щоб визначити ефективність ви-
конання бюджетів [9].

Коли керівники планують цілі і напрями діяльності підприєм-
ства, то виникає необхідність оцінити його економічну доціль-
ність. «Управління приймає заходи по здійсненню рішень в обла-
сті планування і прийняття рішень, оцінці його ефективності і ті
заходи, що забезпечать зворотній зв’язок для прийняття рішень в
майбутньому» [1]. Моніторинг результатів операційної діяльнос-
ті виконання бюджетів порівнюючи їх з фактичними результата-
ми дозволяє керівнику виділити значні відхилення від плану для
з’ясування причин та вжиття можливих заходів щодо виправлен-
ня становища. Це також може привести до перегляду плани на
майбутнє. Ця філософія управління іноді називають управління з
відхиленням. Наприклад, якщо фактичні загально виробничі ви-
трати значно перевищить запланований рівень, то з’ясування
причин відхилень може визначити фактори які вплинули на роз-
ходження, з тим щоб здійснити заходи щодо виправлення стано-
вища.

Сьогодні багато галузей досягають високих рівнів виробничо-
го потенціалу, який дає можливість збільшення продажів і при-
бутку, значною мірою за рахунок «більшої автоматизації та
комп’ютеризації, зниження рівня прямої праці та інвентарю, під-
вищена увага до продукції і планування виробництва і короткий
термін виробничих та поза виробничих циклів» [2]. Така філосо-
фія виробництва була пов’язана зі зміною технологій, що впли-
нуло на побудову традиційної моделі обліку витрат. Оскільки
традиційні калькуляції мало уваги приділяють внутрішнім про-
цесам і контролю витрат, це спричиняє невідповідність спів став-
ності доходів і витрат. Альтернативу цім рішенням для системи
обліку є новий метод обліку собівартості продукції відповідно до
загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. «Кальку-
ляції на основі видів діяльності, технології і JIT (Just-In-Time) си-
стем були розроблені з метою відновити традиційні моделі облі-
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ку, що адекватно відображає виробництво в сучасних умовах»
[4]. Ці методи зосереджують увагу на контролі за витратами та
вирішення проблем розподілу накладних витрат, отже, підви-
щення ефективності системи управлінського обліку.

«Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності
дозволяє накопичувати і іншу фінансову та оперативну інформа-
цію, на основі заходів, необхідних для виробництва продукції або
досягти фінансових і операційних цілей.» [5]. Сьогодні бухгалте-
ри не розподіляють накладні витрати на виробництво продукції
виключно на основі трудових факторів. Першим кроком у ство-
рені бази калькуляції є виявлення продуктів, які формують об’єк-
ти витрат. Після розробки цільової калькуляції повинні бути ви-
значені прямі витрати, які формуються за видами діяльності. На-
приклад, машинні витрати розподіляються на машині годин, а
витрати на оплату праці, розподіляються на прямі години праці.
Наступним кроком для системи ABC є вибір бази розподілу ви-
трат, що використовується для віднесення на собівартість продук-
ції непрямих витрат, а також спів ставиться сума непрямих ви-
трат включених в собівартість зі значенням бази розподілу. Ос-
танній крок полягає в обчисленні собівартості за одиницю про-
дукції і суми непрямих витрат, що виділяється на даний продукт.
Цей спосіб розподілу продукції дозволяє відносити витрати без-
посередньо на ресурси, що використовуються для їх виробницт-
ва, в порівнянні з традиційною моделлю, в якій «витрати відне-
сені на продукцію може бути всього лише одна п’ята або в 20 ра-
зів більше від тієї суми, що обчислюється відповідно до сучасної
моделі» [5].

Зростання ефективності управління в рамках заходів спрямо-
ваних на облік витрат, оскільки вони перебувають під контролем
на функціонально-операційному рівні , де вони були понесені.
Сучасна модель акцентує контроль за витратами на рівні готово-
го продукту після його випуску та витрати структуру понесених
витрат. Таким чином, калькуляції основані на видах діяльності
покращують функцію управління системи бухгалтерського облі-
ку на стадії розподілу витрат і контролю за ними.

Концепція JIT була спрямована на скорочення запасів, завдяки
оперативному координуванню постачання матеріалів перед їх
використання у виробництві або мінімізації процесу поставки. Це
означає, JIT може звести до мінімуму інвентаризаційні запаси
шляхом надання матеріалів і комплектуючих на виробничу лінію
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безпосередньо перед процесом виробництва. Окрім того, в кінце-
вій меті система JIT, спрямована на те щоб собівартість реалізо-
ваної продукції дорівнювала собівартості виробленої продукції.
Однак, як правило, вартість запасів, включає в себе сировину, не-
завершене виробництво, готову продукцію. Якщо вартість про-
даних товарів дорівнює вартості виробленої продукції, то собіва-
ртість виробничих запасів зникне, а незавершене виробництво
буде несуттєвим.

З іншого боку, JIT серйозним чином впливати на концепцію
собівартості. «Успіх системи JIT вимагає саме вчасно, поставки
якісних виробничих запасів на всіх етапах виробництва» [3]. Це
засоби підвищення продуктивності за рахунок скорочення відхо-
дів і оптимізації витрат виробництва.

Соціологічна/поведінкова модель управління передбачає впро-
вадження та вирішення значних завдань для досягнення цілей
використання технічних системи. Разом з тим вона допомагає
підприємству ефективно виконувати оперативні задачі, але разом
з тим можуть виникати проблеми з плануванням та контролем.
Використання бюджету може бути вигідним для роботи підпри-
ємства в цілому. Тим не менш, бюджету може викликати стрес
для всіх співробітників по поставленим завданням. Наприклад,
для того, щоб робота була ефективною, бюджету необхідно бу-
дувати на «чесних» відносинах нижньої ланки управління і мене-
джерів високого рівня, навіть керівництва. З нижньої ланки, яку
потрібно зберегти успішною, може бути представлена невірна
інформація до вищої ланки і їх керівництва. «Розширення прав і
можливостей є самою останньою ініціативою в галузі управлін-
ня, спрямовану на отримання більш активних зусиль та прихиль-
ності участі в діяльності підприємства, а також колективна робо-
та всієї організації» [6]. Деякі зарубіжні економісти є прихиль-
никами розширення прав і можливостей співробітників підпри-
ємства. Вони вважають, що певні питання можуть бути вирішені
на нижньому рівня управління, бо вони глибше розуміють вироб-
ничі процеси і проблеми замовника, і використання ними обліко-
вої інформації сприяло досягнення цілей організації. Американ-
ський економіст Т. Джонсон також стверджував, що існує проб-
лема з використанням «дистанційного управління та контролю»
за останні кілька років. Увагу керівництва на всіх рівнях управ-
ління зосереджена на витратах, прибутку, рентабельності інвес-
тицій, інших фінансових результатах. Це призвело до того, що
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менеджери почали маніпулювати процесами для досягнення ре-
зультатів в обліку, а також моніторингу перспектив процесу під
час перевірки обліку результатів. Процес менеджменту інтуїтив-
но зрозумілі більшості керівників та знівелювали словами «уп-
равління за кількістю». Більше того, топ-менеджери визначали
«процес» як будь які строки для досягнення бажаних результатів
обліку. І цей погляд превалював всіх рівнях управління на знач-
ній кількості зарубіжних підприємств [6].

Джонсон також вважає, що «система дистанційного управлін-
ня та контролю вводить в оману керівників в гонитві за помилко-
вими імперативами ... завжди підтримувати виробництво на рівні,
який забезпечує покриття всіх витрат» [6]. Дистанційне управ-
ління просто закликає до маніпулювання (або спотворення) про-
цесів в цілях забезпечення обліку витрат і доходів в цілях управ-
ління та контролю за інформацією. Насправді, такий вид ке-
рівництва вищої ланки яке не може забезпечити потреб ринку, не
володіє інформацією про фактичні витрати виробництва і резуль-
тати збуту продукції, введе до втрат підприємством гнучкості та
зниженню конкурентноздатності на світових ринках.

Таким чином, у стратегічного управління, широкий спектр зав-
дань для того, щоб підприємство отримало і зберегло конкурент-
ні переваги, і вони спрямовані на свої основні ресурс: виробниц-
тво і співробітники. Тому основний акцент для забезпечення
конкурентоспроможності на ринку ставиться на продуктивність,
якість і креативність [7].

В результаті збільшення рівня конкуренції в умовах глобалі-
зації ринку, більшість організацій застосовують нові підходи для
підвищення ефективності системи управління. Відповідно, сис-
тема контролю посилює роль соціальної/поведінкової методики і
практики використання бізнес-стратегій, з тим щоб поліпшити
продуктивність роботи персоналу і допомогти їм в досягненні
поставлених цілей.

Один із керівників IBM заявив, що реальна різниця між успі-
хом і провалом у корпорації (може дуже) часто простежується на
питання, наскільки добре організація виявляє чудові енергію і та-
лант її персоналу. Що зробити, щоб допомогти цим людям знай-
ти спільну справу один з одним? Я думаю, ви побачите, що вона
є стійкою ... в силу того, що можливість переконання і привабли-
вість ідей корпорації стали своїми для своїх співробітників. Ін-
шими словами, основна філософія, дух та енергії базована на ор-
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ганізаційній структурі і інноваціях дозволяють досягти набага-
то більше, ніж технологічні або економічні ресурси підприємст-
ва [7].

Таким чином, стратегічний менеджмент трудових ресурсів ор-
ганізації стверджує, що практика раціонального використання
ресурсів, яка направлена на стимулювання, посилює поведінкові
аспекти конкретних співробітників, необхідних для успішного
здійснення організаційної стратегії. Наприклад, при стратегічно-
му управлінні людськими ресурсами підприємство встановлює
додаткову оплату за складність для заохочення співробітників
при виконанні завдань.

Висновок. Дві складові інноваційної системи управління, од-
на з них технологічна, а інша соціологічна / поведінкова, підви-
щує ефективність системи управлінського обліку. В технологіч-
ній моделі, в основному розглядається система ABC, JIT системи
і технології та бухгалтерський облік, як інформаційна система
яка забезпечує ефективність прийняття управлінських рішень.
Крім того, соціологічних/поведінкових модель, яка враховує
вплив зовнішнього та внутрішнього середовища також може по-
ліпшити систему управлінського обліку. Застосування технологі-
чних та технічних методів організації виробництва на підприємс-
тві, орієнтовані на потреби клієнтів, які сприяють підвищення
продуктивності та зменшенню витрат виробництва як результат
підвищують роль та значення системи управлінського бухгалтер-
ського обліку. Не фінансові перспективи орієнтовані на соціоло-
гічні та поведінкові фактори також мають важливе значення для
успішної організації. Основна функція системи управління і кон-
тролю є поєднання технологічних і соціологічних моделей в ін-
новаційній системі бухгалтерського обліку яка сприяє збільшен-
ню продуктивності праці і ефективності прийняття управлін-
ських рішень.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ ТА РІВНЯ ОПОДАТКУВАННЯ

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

АНОТАЦІЯ. Автором розглядається проблема використання по-
нять «податкове навантаження» та «рівень оподаткування» у то-
тожному значенні, наведені їх визначення та характерні ознаки.
Розроблено методику розрахунку цих показників з урахуванням
особливостей системи оподаткування в галузі сільського госпо-
дарства та запропоновано їх розрахунок у номінальному й реаль-
ному вираженні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: податкове навантаження, рівень оподаткуван-
ня, аграрний сектор, ефект перекладання податкового тягаря,
сфера дії податку.

АННОТАЦИЯ. Автором рассматривается проблема использова-
ния понятий «налоговая нагрузка» и «уровень налогообложения»
в тождественном значении, приведены их определение и харак-
терные признаки. Разработана методика расчета этих показате-
лей с учетом особенностей системы налогообложения в отрасли
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