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Tóm tắt

Tác giả nghiên cứu mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hạn chế 
vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp VN. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy các nhân tố tác động đến sự Hạn chế vận dụng mô hình ABC vào 

các doanh nghiệp tại VN gồm: Hạn chế về nhận thức, Thiếu nguồn lực, Tâm lý hạn chế 
thay đổi, Chưa xây dựng chiến lược kinh doanh đòi hỏi sử dụng mô hình ABC, Thiếu sự 
ủng hộ của lãnh đạo, Hạn chế về kỹ thuật vận dụng, Quan tâm đến huấn luyện đào tạo, 
Cấu trúc tổ chức chưa thay đổi phù hợp khi triển khai mô hình ABC, Không xây dựng 
mục tiêu cho từng giai đoạn triển khai gắn với khen thưởng hợp lý. Trong đó, đáng chú 
ý nhất là 3 thành phần: Hạn chế về kỹ thuật vận dụng (với trọng số là 0.639); Tâm lý 
hạn chế thay đổi (0.577) và Chưa xây dựng chiến lược kinh doanh đòi hỏi sử dụng mô 
hình ABC (0.234).

Từ khoá: Mô hình ABC, phương pháp ABC, nhân tố ảnh hưởng.
Abstract
The authors conducted a model study evaluated factors affecting the restrictions 

applying the ABC method in Vietnam now. The study results showed that the factors 
affecting the model Restrictions apply ABC to businesses in Vietnam include: Restrictions 
on awareness, lack of resources, limited changes Psychology, construction Not War 
business strategy requires using the ABC model, lack of leadership support, technical 
limitations on the use, interested in training, organizational structure has not changed 
accordingly when ABC deployment model , not setting goals for each stage of deployment 
associated with a reasonable reward. Among them, the most notable are 3 components: 
technical Restrictions apply (with a weight of 0.639); Limited psychological changes 
(0.577) and No build business strategies required to use the ABC model (0.234). 
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1. Giới thiệu

Theo nghiên cứu của nhiều tác 
giả trên thế giới và VN, mà đặc 
biệt là của Douglas (2013) thì hệ 
thống kế toán chi phí tại các công 
ty có nhiều vấn đề về ghi nhận 
chi phí. Các phương pháp ghi 
nhận chi phí tại các công ty này 
không phản ánh đúng chi phí của 
từng sản phẩm, dẫn đến chi phí bị 

bóp méo và thông tin chi phí để 
ra quyết định là không đáng tin 
cậy cần phải có một phương pháp 
ghi nhận mới đó là phương pháp 
ABC. Tuy nhiên, nhiều nghiên 
cứu cũng cho thấy việc vận dụng 
phương pháp ABC tại các doanh 
nghiệp VN gặp rất nhiều khó 
khăn, dẫn đến không thành công. 
Do đó, việc nghiên cứu để nhận 

diện và đánh giá mức độ ảnh 
hưởng của các nhân tố đến sự 
hạn chế vận dụng phương pháp 
ABC vào các doanh nghiệp VN 
là điều hết sức cần thiết trong gia 
đoạn hiện nay.
2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Mô hình ABC (Activity Based 
Costing – ABC)

“Phương pháp phân bổ chi 


