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ІНФОРМАЦІЙНІ ШУМИ В СТРАТЕГІЧНОМУ ОБЛІКОВОМУ 

КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Для побудови дієвої системи облікового забезпечення стратегічного 

управління необхідно враховувати всі фактори, які можуть впливати на 

виникнення порушень в функціонуванні такої системи. Виходячи з положень 

комунікаційної теорії обліку такі негативні фактори називають інформаційними 

шумами, які ускладнюють процес створення облікових повідомлень (облікових 

даних) та передачі облікових сигналів (бухгалтерської звітності) в обліково-

комунікаційних системах. Питання сутності інформаційних шумів та аналіз 

можливих шляхів їх мінімізації в облікових системах серед вітчизняних вчених 

розглядалися проф. О.А. Лаговською [1, с. 229] та доц. В.В. Муравським [2, с. 24], 

а також значною кількістю зарубіжних дослідників (Є. Імхофф, Й.В. Лау, Дж.Ф. 

Росс, К.Г. Палепу, С. Сальварі, П.М. Хілі та ін.). 

На основі проведеного аналізу підходів дослідників розроблено наступну 

класифікацію інформаційних шумів в стратегічному обліковому комунікаційному 

процесі (табл. 1). 

В залежності від місця свого походження інформаційні шуми можна поділити 

на ті, що виникають в процесі перетворення облікової інформації стратегічного 

спрямування та що виникають в процесі її передачі. В кожній з виділених груп 

результатом їх виникнення може бути як умисна опортуністична поведінка 

суб’єктів організації, ведення обліку та передавачів облікової інформації, а також 

неумисні помилки даних суб’єктів і дозволені обмеження облікового 

відображення, можливість використання яких встановлюється на рівні окремого 

підприємства та на рівні національної системи бухгалтерського обліку. 

Таблиця 1.  

Класифікація інформаційних шумів в стратегічному обліковому 

комунікаційному процесі 
Місце виникнення Умисні Неумисні 

В процесі 

перетворення 

облікової інформації 

Недотримання облікових 

правил 

Помилки введення та обробки 

облікових даних 

Маніпулювання обліковими 

альтернативами 

Застосування вимоги 

співвідношення доходів та витрат, 

принципу суттєвості 

В процесі передачі 

облікової інформації 

Внесення змін в нормальне 

функціонування каналу 

передачі облікової інформації 

Помилки передачі облікової 

інформації 
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Недотримання облікових правил є прикладом здійснення цілеспрямованих 

порушень суб’єктами ведення обліку та формування бухгалтерської звітності, що 

проявляються у невідповідності використовуваного порядку облікового 

відображення чинним чітко встановленим обліковим правилам, наведеним в 

стандартах, інструкціях тощо. Іншим видом інформаційного шуму є використання 

механізмів професійного судження в частині наявних облікових альтернатив таким 

чином, що це призводитиме до викривлення фінансового стану та результатів 

діяльності підприємства. В даному випадку в процесі здійснення вибору серед 

наявних в облікових стандартах альтернативних варіантів здійснюється 

маніпулятивна опортуністична поведінка, спрямована на задоволення власних 

інтересів, які не співпадають з інтересами інших користувачів облікової 

інформації. 

Окрім умисної опортуністичної поведінки, суб’єкти ведення та організації 

обліку також можуть здійснювати неумисні помилки на різних стадіях облікового 

процесу при обробці, перетворенні та узагальненні облікових даних, що можуть 

вводити в оману суб’єктів прийняття стратегічних управлінських рішень 

внутрішніми та зовнішніми користувачами. Викривленню облікової інформації 

стратегічного спрямування також можуть сприяти обмеження, пов’язані з 

процесом організації облікової системи підприємства (співвідношення доходів та 

витрат, принцип суттєвості), застосування яких може призводити до виникнення 

відхилень в обліковій інтерпретації реальної економічної діяльності підприємства. 

До складу інформаційних шумів також включаються умисні та неумисні дії, 

пов’язані з виникненням проблем функціонування каналу передачі облікової 

інформації стратегічного спрямування, як в результаті прямого втручання 

зацікавлених в таких наслідках суб’єктів, так і в результаті незапланованих збоїв в 

роботі обладнання каналу (передавальних інструментів та систем та програмного 

забезпечення, що забезпечує передачу інформації). 

Стратегічні облікові комунікації є процесом взаємодії між суб’єктами 

перетворення, передачі та її одержувачами (приймачами), що стосується створення 

та передачі облікової інформації стратегічного спрямування на основі 

використання комунікаційних ресурсів, засобів та інструментів через інформаційні 

канали у відповідне місце призначення. В процесі створення та передачі такої 

інформації через облікові канали можуть виникати інформаційні шуми, які можуть 

призводити до її викривлення або втрати. З метою мінімізації виникнення таких 

шумів слід використовувати різноманітні методи захисту, які відрізняються між 

собою в залежності від виділених видів шумів: організаційні (неоінституційні) 

методи мінімізації опортуністичної поведінки суб’єктів ведення та організації 

обліку на підприємстві; методи захисту від помилок та від перешкод. 
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБЛІК І РОЗПОДІЛ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ 

НА ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Підприємства кондитерської галузі, як і більшість суб’єктів господарювання 

харчової промисловості, використовують транспортні засоби спільно для усієї 

логістичної діяльності. Понесені місячні витрати на роботу транспортного підрозділу 

підприємства складно розподілити за напрямками діяльності, що унеможливлює 

відокремлення транспортно-заготівельних витрат з метою їх включення до вартості 

придбаних матеріальних цінностей. Складністю сепаратного обліку транспортно-

заготівельних, виробничих і збутових витрат, пов’язаних з діяльністю 

внутрішньофірмового транспорту, пояснюється цілісністю, замкненістю та 

системністю господарського циклу «збут – постачання – виробництво – збут». 

Вирішення проблеми ідентифікованого обліку транспортних витрат можливе за умов 

використання пропозицій З.-М. В. Задорожного, В.В. Муравського та О.А. Шевчука 

щодо моніторингу руху транспортних засобів за допомогою системи глобального 

позиціонування (англ. «Global positioning system» – «GPS») [1, с.26]. Супутникові 

системи навігації здатні забезпечувати повний контроль і облік усіх параметрів 

роботи транспортних автомобілів, зокрема таких, як: маршрути руху, пробіг, 

швидкість, витрату палива і факти заправки, обороти двигуна, облік часу роботи і 

часу простоїв, зупинки і стоянки, кількість поїздок, віддаленість від гаражів та 

об’єктів призначення (відстань), показники роботи додаткового устаткування (кран, 

екскаватор, міксер і т. д.), завантаження, розвантаження тощо. 

Науково-практичні розробки авторського колективу З.-М. В. Задорожного, 

В.В. Муравського та О.А. Шевчука потребують певного уточнення та 

імплементації в умовах діяльності підприємств кондитерської промисловості. Усі 

транспортні засоби, що використовуються кондитерськими підприємствами, 

необхідно обладнати GPS-навігаторами. Система глобального позиціонування дає 

змогу ідентифікувати просторове розміщення та пересування транспорту та 

здійснювати збір облікових даних про пройдену відстань. Але для підприємств 

кондитерської галузі перед початком руху транспортного засобу необхідно 


