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Таблица 1. – Отличия инновационного менеджмента от традиционного
Традиционный менеджмент Инновационный менеджмент

Смотрит из прошлого Смотрит из будущего

Опирается на прошлый опыт, ин-
струкции, утвержденный план

Опирается на идею, открывшееся видение,
формулирует план действий и правила игры на

ходу, с учетом ситуации
Руководствуется вероятностью

(неуправляемая категория)
Руководствуется возможностями (управляемая

категория)
Полагается на факты Доверяет интуиции
Доводит до сведения Формирует образы и зажигает людей

Принуждает к действию Вызывает желание действовать
Нацелен на сохранение Нацелен на изменения
Минимизирует риски Рассматривает риск как необходимость

Наказывает за ошибки Учит извлекать уроки из ошибок и не повто-
рять их в будущем

Поучает Учит своим примером
Держит дистанцию Стоит рядом

Строит отношения на контроле Строит отношения на доверии
Покупает рабочие руки Вовлекает в процесс труда всего человека

Добивается повторяемости ре-
зультатов Стимулирует инновационные решения

Таким образом, на основании собранного и изложенного в данной статье
материала можно сделать следующий вывод, что теория инновационного ме-
неджмента еще недостаточно адаптирована в нашей стране, поэтому украин-
ские  предприятия в значительной мере отстают от зарубежных конкурентов.
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В сучасних умовах керівництво кожного підприємства стикається з не-
обхідністю ведення управлінського та бухгалтерського обліку, зокрема у
сфері обліку витрат виробництва. Наявність різноманітних методів обліку
витрат зумовлена різноманітністю цілей і завдань, які постають перед корис-
тувачами інформації.

З точки зору управлінського та бухгалтерського обліку значно відрізня-
ються не лише методи калькулювання собівартості, але навіть її склад. Тому
в деяких ситуаціях собівартість продукції, що розрахована за стандартами
бухгалтерського обліку та відображається у фінансовій звітності, не дає дос-
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татньої інформації для прийняття стратегічних та тактичних управлінських
рішень. Зокрема, вона не може слугувати базою для аналізу беззбитковості
виробництва та гнучкого ціноутворення.

Згідно положень бухгалтерського обліку до складу виробничої собівар-
тості продукції (робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (робіт,
послуг) входять як змінні, так і постійні витрати. Але для визначення обсягів
беззбитковості та нижньої границі ціни необхідно чітко розділити ці види ви-
трат. Саме для рішення подібних завдань доцільно користуватися системою
“директ-костинг” (від англ. “direct costing”). Завдяки цій системі можливо
оперативно вивчати залежність між обсягом виробництва, витратами та мар-
жинальним доходом. Головною перевагою методу “директ-костинг” є те, що
вона надає інформацію щодо можливих меж  зниження ціни у короткостро-
ковому періоді, що дозволяє проводити ефективну цінову політику, яка оріє-
нтована на попит та гнучко реагує на зміни у конкурентному середовищі.

Взявши за основу дані про змінні витрати та маржинальний дохід у роз-
різі окремих видів продукції, можна вирішувати такі управлінські завдання,
як оптимізація асортименту продукції, доцільність прийняття додаткового
замовлення за цінами нижче звичайних, визначення оптимального розміру
партії або серії деталей (виробів) тощо.

Для розробки ефективної політики ціноутворення необхідно також ви-
значити мінімальні ціни у довгостроковому періоді. Розрахунок довгостроко-
вої нижньої границі ціни проводиться за системою обліку повних витрат –
“абзорпшен-костинг” (від англ. “аbsorption costing”), яка полягає у калькулю-
ванні собівартості з розподіленням повної суми витрат між реалізованою
продукцією та залишками на складі. Склад собівартості продукції, визначе-
ний за системою “абзорпшен-костинг”, подібний до складу собівартості реа-
лізованої продукції за даними бухгалтерського обліку, оскільки в основі обох
систем лежить принцип розподілу суми постійних витрат з використанням
певної бази розподілу. Але відмінність полягає в тому, що в розрахунках для
цілей управлінського обліку до складу собівартості продукції можна включи-
ти не лише виробничі витрати, але й витрати на збут, адміністративні та інші.
Оскільки для отримання підприємством прибутку дохід від реалізації проду-
кції має покрити дані статті витрат, їх необхідно враховувати під час прийн-
яття рішень щодо ціноутворення.

Але для рішення деяких управлінських завдань інформація, надана сис-
темою бухгалтерського обліку, є цілком вичерпною. Наприклад, зазначена у
П(С)БО 9 «Запаси» оцінка вибуття запасів за методом нормативних затрат
повністю відповідає системі «стандарт-костинг», прийнятій в управлінському
обліку. Даний підхід використовується у процесах планування собівартості
та бюджетування. Таким чином, система «стандарт-костинг» спрямована на
організацію контролю витрат для досягнення мети – отримання максималь-
ного прибутку. Якщо пріоритетним завданням для компанії є мінімізація ви-
трат, зазначена система також є важливою складовою її досягнення. У дано-
му контексті система широко використовується в японській моделі управлін-
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ського обліку та отримала назву «кайзен-костинг». Сутність «кайзен-
костингу» полягає у поступовому зниженні витрат на етапі виробництва про-
дукції, в результаті якого досягається необхідний рівень собівартості та за-
безпечується прибутковість виробництва. Зменшення різниці між кошторис-
ною та цільовою собівартістю називається кайзен-завданням та встановлю-
ється на етапі планування. Отже для планування собівартості продукції, ви-
значення кайзен-завдання та контролю за його виконанням цілком достатньо
інформації, наданої системою бухгалтерського обліку.

Таким чином, для ефективного управління компанією необхідно парале-
льно застосовувати одразу декілька методів розрахунку та аналізу базових
показників діяльності підприємства, щоб надати найбільш повну та детальну
інформацію для прийняття кожного рішення.
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Предприятия не могут сегодня успешно вести дела без инноваций рек-
ламного менеджмента в том или ином виде. Рекламный менеджмент сущест-
вует ради результатов, которых предприятие достигает во внешней и внут-
ренней среде. Он должен определять, каких результатов необходимо дос-
тичь; должен мобилизовать ресурсы организации для достижения этих ре-
зультатов. Реклама, которой выпала судьба стать самым вездесущим, значи-
мым и опорным пунктом развития представляет собой эффективный инстру-
мент экономической деятельности. А правильное, целесообразное, интерес-
ное и новое либо инновационное ее использование привлекает новых потре-
бителей и новые рынки. Известную истину о том, что рекламным носителем
может быть что угодно, на западе понимают намного шире, чем в нашей
стране. Повсеместное брендирование окружающих предметов: деревьев,
уличных скамеек и лавок, асфальта, автобусных остановок, метро, строи-
тельной техники, зданий, освоение уличного пространства, при творческом
подходе может вызывать вовсе не раздражение, а улыбку и повышенное
внимание (рис. 1).

Также инновации могут применять в самих обычных штрих-кодах
(рис. 2).


