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У статті висвітлено сутність понять "облік витрат", "управління витратами". Наведено взаємозв'язок

системи управління витратами і бухгалтерського управлінського обліку у виробничих організаціях. ЗаA

значено, що система управління витратами включає в себе три взаємопов'язаних напрями: забезпечення

обліку витрат; управління витратами; розробка заходів з їх оптимізації. Розглянуто принципи органіA

зації обліку витрат на виробництво продукції. Розроблено методику управлінського обліку витрат на

виробництво продукції. Відмічено ефективні методи обліку витрат у сучасних умовах ринку. Виділено

ключові завдання управління витратами. З'ясовано принципи управління витратами на виробництво

продукції. Використано методи управління витратами на підприємстві: управління витратами за систеA

мою "стандартAкостинг"; метод цільового калькулювання собівартості (таргетAкостинг); метод Kaizen

Costing (КайзенAкостинг). Запропоновано способи оптимізації витрат на виробництво продукції.

The article highlights the essence of the concepts of "cost accounting", "cost management". The interrelation

of the cost management system and accounting management in production organizations is given. It is noted

that the cost management system includes three interrelated areas: ensuring cost accounting; cost management;

development of measures for their optimization. The principles of accounting for production costs are considered.

A method of management accounting of production costs has been developed. Effective methods of cost

accounting in modern market conditions are noted. The key tasks of cost management are highlighted. It is

stated that the methodology of management accounting should be aimed at obtaining all acceptable alternatives

to address issues that arise in the course of the enterprise and related to the management of costs and results.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Досягнення високих результатів діяльності підприє$

мства, максимізації прибутку і підвищення ефективності
виробництва неможливо без ефективного управління
витратами на виробництво і реалізацію продукції.
Основним фінансовим результатом діяльності органі$
зації є прибуток, який є основою і джерелом засобів для
подальшого розвитку. Вирішити завдання максимізації
прибутку можна двома шляхами: нарощувати обсяги ви$
робництва або ціни на продукцію, що випускається, але
це не завжди можливо і доцільно, або скорочувати ви$
трати. Беручи до уваги жорстку конкуренцію на ринку і
обмежений попит, основною умовою збільшення при$
бутку підприємства є зниження собівартості продукції,
що випускається, зокрема, зниження витрат виробниц$
тва.

У цьому контексті зростає актуальність питань, по$
в'язаних з обліком і управлінням витратами, що зага$
лом обумовлює актуальність обраної теми досліджен$
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Питання бухгалтерського обліку витрат виробниц$

тва розробляються такими вітчизняними вченими, як
А.В. Алексєєва [1], А.В. Блажко [10], В.Г. Васильєва [1],
Т.В. Вільхова [10], Е.С. Зав'ялова [7], О.В. Карпенко [8],
Д.В. Карпенко [8], В.Е. Керімов [9], М.В. Кравченко [10],
М.С. Кузьміна [11], Я.О. Остапенко [12], В.М. Панасюк
[13]. Проблеми управління витратами підприємств в су$
часних умовах досліджували В.А. Биба [2], О.М. Вар$
ченко [2], Н.С. Вернигора [3], О.В. Доможирова [4; 5],
О.О. Дробишева [6], Л.С. Іванова [2], М.Н. Несмеянова
[5], Є.М. Рудніченко [14], І.В. Свиноус [2], С.Л. Сопіна
[6], К.В.Ткаченко [2], Л.І. Чернишова [16], Е.С. Чепур$
ная [4], С.Й. Ядуха [14]. Заслуговують на увагу роботи
таких зарубіжних вчених, як Ч. Гарісона, Г. Емерсона,
Дж. Кларка, Дж. Нікольсона і Дж. Рорбаха, Дж. Харрі$
са, Дж. Хіггінса, Ч. Хорнгрена.

В Україні нині досить велика увага приділяється пи$
танням скороченню витрат на виробництво продукції,
в той час як досліджень присвячених безпосередньо
методам обліку і управління витратами вітчизняних
підприємств, недостатньо.

The principles of production cost management are clarified: systematization, methodical unity, product life cycle

(from creation to utilization), cost reduction is combined with high quality of products, control over extra costs,

introduction of effective methods of cost reduction, orientation of enterprise units cost level. The methods of

cost management at the enterprise are used: cost management according to the "standardAcosting" system;

method of targeted costing (target costing); Kaizen Costing method. Ways to optimize the cost of production are

proposed: restructuring of the elements of manufactured goods (it is necessary to control the possible seasonality

of raw materials and harvest it in advance, taking into account the shelf life); control of rental costs (if the company

rents land or premises for work, you can resort to direct reduction of rental costs by changing the work area

where the company can work most efficiently, arrangements with the landlord to receive a discount or revise the

contract; optimization of staff). work schedule of employees, review forms of remuneration, automate some

production processes), settlements with counterparties in national currency (unforeseen fluctuations in exchange

rates may cause negative changes in the cost structure of the enterprise), marketing planning (this planning

process for the year allows you to control marketing costs).

Ключові слова: підприємство, виробництво, витрати, управлінський облік, стандарт�костинг, таргет�
костинг, кайзен�костинг, оптимізація витрат.

Key words: enterprise, production, costs, management accounting, standard costing, target costing, Kaizen costing,
cost optimization.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою роботи є визначення методичних аспектів об$
ліку та управління витратами на виробництво продукції.
Досягнення поставленої мети обумовлює вирішення та$
ких завдань: з'ясувати сутність понять "облік витрат", "уп$
равління витратами"; дослідити систему управління вит$
ратами і бухгалтерського управлінського обліку у вироб$
ничих організаціях; розробити методику управлінського
обліку витрат на виробництво продукції; виділити ключові
завдання управління витратами; навести методи управлі$
ння витратами на підприємстві; запропонувати способи
оптимізації витрат на виробництво продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Важливою складовою діяльності будь$якого підприє$

мства є процес калькулювання, обліку та управління вит$
ратами. На сьогодні існує велика різноманітність методів
управління витратами, які можуть бути використані і ско$
риговані підприємствами щодо особливостей своєї гос$
подарської діяльності. Правильно розроблена система
управлінського обліку витрат дозволяє знижувати вит$
рати виробництва і передбачити появу загроз і ризиків
організації, а також це дозволяє отримувати більший
прибуток без зміни вартості реалізації продукції. Це
вкрай важливо в умовах конкурентної боротьби і при
реалізації венчурних та інноваційних проектів в умовах
діючого ринку інноваційних проривів.

Вчені А.В. Алексєєва, В.Г. Васильєва, М.С. Кузьміна
відзначають, що в сучасних економічних умовах значен$
ня управлінського обліку особливо важлива в обгрун$
туванні управлінських рішень [1; 11]. Я.О. Остапенко,
Є.М. Рудніченко і С.Й. Ядуха акцентують увагу на ролі
управлінського обліку в умовах кризових явищ в еко$
номіці [12; 14], коли при побудові системи управління
витратами проводиться оптимізація таких видів витрат,
які знаходяться в залежності від внутрішніх чинників
організації та на які можуть впливати менеджери.

У системі бухгалтерського управлінського обліку
виникає необхідність сформувати релевантну інформа$
ційну базу. Система управління витратами включає в
себе три взаємопов'язаних напрями:

— забезпечення обліку витрат;
— управління витратами;
— розробка заходів з їх оптимізації.
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Взаємозв'язок системи управління витратами і бух$
галтерського управлінського обліку у виробничих
організаціях представлена на рисунку 1.

У процесі дослідження ми дійшли до висновку, що є
тісний взаємозв'язок між управлінським обліком і менедж$
ментом. На методику та організацію управлінського обліку
істотно впливають сформовані параметри менеджменту: рівні
управління, функції, процеси і т. д. Вибір методик та інстру$
ментарію управлінського обліку залежить від характеру ме$
неджменту (традиційний або інноваційний; стратегічний або
тактичний). Зміст і форми подання інформації про витрати
організації залежать від організаційної структури управлін$
ня, підходів до менеджменту та інших факторів.

Так, вчені О.В. Карпенко та Д.В. Карпенко, під об$
ліком витрат розуміють сукупність свідомих дій, спря$
мованих на відображення процесів постачання, які відбу$
ваються на підприємстві протягом певного періоду, ви$
робництва та реалізації продукції за допомогою їх кіль$
кісного виміру (в натуральних, вартісних показниках),
реєстрації, групування і аналізу в розрізах, що форму$
ють собівартість готової продукції. Таке відображення
забезпечує отримання вичерпної інформації, необхідної
для того, щоб управляти підприємством і оцінювати його
діяльність виведення фінансових результатів [8, с. 125].

На думку Я.О. Остапенка, облік витрат повинен бу$
дуватися так, щоб можливо було визначити та виміряти
всі фактори виробництва, що впливають на рівень со$
бівартості: матеріальні ресурси, що використовуються
на технологічні потреби й складають основу готового
продукту, їх об'єм та зміну структури; основні засоби,
що застосовуються у виробництві, їх технічний рівень,
що впливає на розмір витрат, які пов'язані з їх функціо$

нуванням у виробництві; трудові витрати, їх рівень, ди$
наміку й вартісну ємкість у собівартості; витрати, по$
в'язані з організацією й обслуговуванням виробництва
та витрати на управління виробництвом [12, с. 928].

В основі організації обліку витрат на виробництво
лежать наступні принципи (рис. 2).

З нашої точки зору, визначення сутності обліку вит$
рат на виробництво, крім технічного аспекту, повинно
охоплювати різноманітність способів підходу до орга$
нізації управлінського обліку виробничої діяльності або
трансформації обліку витрат на виробництво. Таким
чином, визначення сутності обліку витрат створює
реальні передумови для моделювання його організації
на підприємствах. Саме облік як інформаційний потік,
обернений процесу управління, буде не лише відобра$
жати дійсність, але й готувати інформацію для моделю$
вання економіки підприємства в майбутньому.

Проведення дослідження методичних аспектів із
практики обліку витрат на виробництво продукції доз$
волили встановити три варіанти цілей такої роботи:

1) щоб знати, у скільки обходиться виробництво
кожного продукту, що дозволяє приймати рішення про
ціни, структуру програм виробництва і збуту, напрями
інвестування та авансування фінансових ресурсів, тоб$
то для оцінки статичних показників;

2) для аналізу наслідків, правомірності і якості вже
прийнятих рішень, порівняння прибутку і витрат за про$
дуктами, підрозділами, ринками в динаміці, тобто для
оцінки динамічних показників;

3) з метою їх використання при розробці варіантів
прогнозного розвитку — стратегій, програм, планів,
бюджетів, тобто для оцінки майбутніх показників.

Діяльність підприємства в галузі управління витратами на виробництво продукції 

Система управління витратами за сегментами бізнесу (видами продукції, центрами 
відповідальності, ринками збуту, минулими сезонами продажів, групами клієнтів) 

Забезпечення обліку 
витрат 

Управління витратами Розробка заходів з  
оптимізації витрат 
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виробничо-економічного 
потенціалу і ділової активності 
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Формування відомостей про 
фактичні витрати в межах норм і 

відхилень від норм 

Калькулювання собівартості  
виготовленої сировини і матеріалів, 
виробленої і реалізованої продукції 

Аналіз витрат 

Контроль витрат 

Формування заходів, спрямованих 
на оптимізацію витрат 

Забезпечення оптимального 
рівня витрат, відповідного 
виробничо-економічному 
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Зниження втрат при зберіганні і 
продажу продукції

Забезпечення високої якості продукції 
при оптимальному рівні витрат 

Оптимізація витрат, пов'язаних з 
продажем продукції 

Рис. 1. Взаємозв'язок системи управління витратами і бухгалтерського управлінського обліку
в виробничих організаціях

Джерело: складено авторами на основі [7; 9; 13; 15].
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Для будь$якого підприємства одним з головних зав$
дань ефективної діяльності є правильне і обгрунтоване
управління витратами, а саме їх скорочення, тобто роз$
робка та впровадження ефективної методики управлі$
нського обліку витрат на виробництво продукції (рис.
3).

Необхідно відмітити, що найбільш ефективним ме$
тодом обліку витрат у сучасних умовах ринку є total
quality management (TQM — повне управління якістю).
Основне завдання — повне задоволення бажань і по$
треб споживача, забезпечуючи необмежене зростання
рівня їх задоволеності як якістю товару, так і вартістю.

Один з методів, за допомогою якого можна досягти
ефекту в оптимізації витрат є метод АВС (Activity Based
Costing) або функціональний метод обліку витрат. Ос$
новний принцип методу полягає у тому, що продукція
використовує не ресурси, а види діяльності. Ці викори$
стані ресурси, а також їх придбання і використання на$
зивають витратами. Спочатку вони відносяться на види
діяльності, а потім виходячи з попиту перерозподіля$
ються на продукцію. І використані при цьому показни$
ки становлять носії витрат, що включаються в себе носії
ресурсів і носії видів діяльності, тобто організація тут
досліджується як сукупність робочих операцій (про$
цесів), що визначають її специфіку [7, с. 175].

Особливістю і основною відмінністю цього методу
є облік витрат на ресурси, витрачені на реалізацію фун$
кціональної діяльності та віднесення їх на продукцію
відповідно баз розподілу, які і стали причинами виник$
нення цих видів діяльності (процесів).

Тому в процесі використання цього методу більш
повно розглядається затратомісткість виробництва де$
яких видів продукції, оскільки собівартість складаєть$
ся з виробничих процесів в межах технологічного лан$
цюжка випуску продукції.

Переваги цього методу полягають у тому, що він
дозволяє враховувати як прямі, так накладні витрати на
продукцію, що входять до технологічної операції з ви$

робництва даної продукції, а також максимально корек$
тно виконувати процедуру розподілу непрямих витрат,
так як на підприємствах завжди є витрати, які важко
зіставити з конкретною технологічною операцією і
підібрати відповідну базу розподілу. Однак теоретичні
основи цього методу слабо відпрацьовані і ускладню$
ють застосування, особливо у виділенні об'єкта каль$
куляції на проміжних стадіях технологічного процесу.

Найбільшого ефекту в зниженні витрат можна до$
сягти, застосовуючи метод АВС (Activity Based Costing)
у комплексі з іншою методикою, а саме — LCC (Life
Cycle Costing). Цей метод заснований на витратах усьо$
го життєвого циклу продукту (стадія створення това$
ру, просування на ринок, етап зрілості, етап спаду про$
дажів, етап виведення товару з ринку) або іншими сло$
вами — це універсальна технологія, що застосовується
для великої кількості цілей, включаючи повний аналіз
(планування, бюджетування, договорів щодо інвесту$
вання в активи) і порівняльний аналіз, за допомогою
якого проводиться ретельна оцінка фінансових пара$
метрів (придбання активів і інженерні розробки з вико$
ристанням нових технологій) [9, с. 54].

Переваги цього методу полягають у тому, що він
дозволяє зіставляти фактичну інформацію про витрати
із запланованими, створювати статистичні бази даних,
що оцінюють вплив на витрати нововведень в бізнес$
процеси і передусім враховує корисність товару для спо$
живача. Цей метод передбачає, що при формуванні асор$
тиментної політики необхідно враховувати як витрати
на виробництво продукції, так і витрати, які несе спо$
живач в процесі використання продукції. Звідси випли$
ває, що витрати споживача, які виникають при викори$
стання товару, які приймаються в розрахунок, фінан$
суються самим споживачем і не можуть бути визнані
активами виробника [13].

Таким чином, розвиток методів обліку витрат на
виробництво продукції дозволить підвищити ефек$
тивність управління підприємством і практично збільши$

Принципи організації обліку витрат на виробництво продукції 

документування витрат і повне їхнє відображення на рахунках обліку 
виробництва

незмінність прийнятої методології обліку витрат на виробництво і калькулювання 
собівартості продукції протягом року 

своєчасне, повне і правильне віднесення витрат і доходів до звітних періодів 

групування витрат за об’єктами обліку і місцями їхнього виникнення 

погодженість об’єктів обліку витрат і калькулювання собівартості 
продукції, показників обліку фактичних витрат з нормативними, плановими 

показниками тощо 

доцільність витрат, що відносяться до виготовлення визначеної продукції 

здійснення оперативного контролю за витратами виробництва і 
формуванням собівартості продукції 

регламентація складу собівартості продукції 

розвиток методології й організації обліку витрат на виробництво з метою їхнього 
зближення з міжнародними стандартами і світовою практикою 

Рис. 2. Принципи організації обліку витрат на виробництво продукції

Джерело: складено авторами на основі [8; 10].
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ти конкурентоспроможність економ$
іки країни загалом.

Методологія управлінського об$
ліку має бути спрямована на те, щоб
отримати усі припустимі альтерна$
тивні варіанти розв'язання питань, які
постають у процесі роботи підприєм$
ства та стосуються управління витра$
тами і результатом. Внаслідок цього
істотних змін зазнають завдання у
сфері управлінського обліку, порівню$
ючи їх із фінансовими, суть яких сто$
сується сучасних умов, у яких важли$
вішим є управління процесом утворен$
ня витрат і доходів, ніж констатація їх
фактичного розміру [10, c. 135].

У свою чергу управління витратами
є важливою функцією економічного
механізму будь$якого підприємства. Під
управлінням витратами розуміється
вплив на них для поліпшення показників
діяльності організації, а також для до$
сягнення ефективності виробництва.

На думку науковців О.М. Вар$
ченка, І.В. Свиноуса, Л.С. Іванової,
К.В. Ткаченка, В.А. Биба, управління
витратами — це динамічний управлі$
нський процес, спрямований на плану$
вання витрат, організацію раціональ$
ного їх витрачання, здійснення конт$
ролю за вико( нанням виробничого
плану, який є складовою системи уп$
равління підприємством [2, с. 25].

Дослідники О.В. Доможирова та
М.Н. Несмеянова виділяють п'ять
ключових завдань управління витрата$
ми на виробництво продукції [5]:

1. Виявлення ролі витрат, як факто$
ра підвищення економічних результатів.

2. Підготовка інформаційної бази,
що дозволяє оцінити витрати.

3. Пошук резервів зниження вит$
рат на всіх етапах господарського про$
цесу.

Формування інформаційної бази по витратам 

Аналіз вихідних даних: витрати підприємства  

Групування витрат  за елементами, видами діяльності 

Розробка основних  методичних елементів  облікової політики 

Розподіл витрат за звітними періодами 

Так Ні

Визначення способів 
формування резервів 

Наявність витрат у 
незавершеному виробництві

Так 

Ні Визначення способів оцінки 
витрат у незавершеному 

виробництві Наявність непрямих 
витрат 

Так 

Визначення без 
розподілу непрямих 

витрат

Ні 

Модель управлінського обліку  
витрат та калькулювання 
собівартості продукції за 
операційними сегментами 

Розробка техніки облікових записів для зв’язку фінансового та  
управлінського обліку 

Модель обліку витрат  в системі ієрархічного управління 
підприємством 

Прийняття управлінських рішень 

Рис. 3. Методика управлінського обліку витрат на виробництво продукції

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 1. Основні принципи управління витратами на виробництво продукції

Джерело: складено авторами на основі [2; 3;16].

Принципи Особливості 
1 2 

1. Системності Суть даного принципу полягає у вивченні об'єкта управління і керуючої системи. У кожному 
управлінському рішенні використовуються інструменти системного аналізу і синтезу. В даному 
підході оцінюються показники, що грунтуються на ефективності найслабшої ланки 

2. Методична єдність Даний принцип полягає у формуванні єдиних вимог до планування, аналізу витрат і їх обліку. Тут 
головним інструментом виступає єдність критеріїв ефективності 

3. Життєвий цикл 
продукції 

Управління витратами на стадіях життєвого циклу продукції - це процес створення, розробки, 
впровадження, використання, обігу та утилізації виробленого продукту 

4. Зниження витрат 
поєднується з високою 
якістю виробленої 
продукції 

Як зазначалося раніше, конкурентоспроможність підприємства нерозривно пов'язана з 
конкурентоспроможністю продукції, а саме із співвідношенням ціни і якості. Найчастіше при 
підвищенні якості продукції відбувається зростання витрат, внаслідок яких зростає ціна. 
В даному принципі дуже важливо досягти оптимального балансу між ціною і якістю продукції, а 
зробити це можна тільки за умови грамотного управління витратами, яке повинно 
супроводжуватися дослідженнями і економічними розрахунками всіх необхідних показників 

5. Контроль над зайвими 
витратами 

Зводиться до повної ліквідації фактів безгосподарності, наявних втрат від браку, простоїв, 
наднормативних витрат та істотного зниження величини витрат непродуктивного характеру 

6. Впровадження 
ефективних методів 
зниження витрат 

Досягти цього принципу можна за допомогою використання інформаційних технологій, які 
дозволяють скоротити витрати на виробництво продукції 

7. Орієнтир підрозділів 
підприємства на 
зниження рівня витрат 

У зниженні витрат повинна бути зацікавлена не лише адміністрація підприємства, тобто вище 
керівництво, але й усі без винятку їхні структурні підрозділи і, в першу чергу, виробничі, від яких 
найбільшого мірою залежать загальні витрати підприємства. Таку зацікавленість робітникам 
виробничих підрозділів доцільно передбачити у розроблених спеціальних системах матеріального і 
морального заохочення, схвалених на загальних зборах трудового колективу і зафіксованих у 
колективному договорі. Слід передбачити і розробити окремі умови стимулювання як для 
робітників, так і спеціалістів і керівників, працівників служби матеріально-технічного забезпечення. 
Вказані умови заохочення необхідно регулярно переглядати і вносити уточнення 
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4. Розрахунок витрат за окремими підрозділами
підприємства.

5. Обчислення необхідних витрат на виробництво
одиниці продукції.

Для того щоб грамотно управляти витратами на
підприємстві необхідно дотримуватися ряду принципів,
які спрямовані на створення економічної бази, що за$
безпечує конкурентоспроможність підприємства.

Під принципами управління витратами розуміють$
ся загальні правила і рекомендації, які необхідно вра$
ховувати і приймати в практичній діяльності на всіх
рівнях підприємства. Розглянемо основні принципи
управління витратами на підприємстві (табл. 1).

Для того щоб досягти поставлених цілей і завдань
підприємства, необхідно конкретизувати і систематизу$
вати основні методи, а саме такі [2; 3]: 1) управління вит$
ратами за системою "стандарт$костинг"; 2) метод цільо$
вого калькулювання собівартості (таргет$костинг); 3)
метод Kaizen Costing (Кайзен$костинг). Розглянемо ці
методи докладніше.

Перший метод — це "Стандарт$костинг", суть яко$
го полягає в контролі над виробничими витратами. На
основі заздалегідь встановлених стандартів можна виз$
начити суму очікуваних витрат на виробництво і збут
продукції, а також обчислити собівартість і визначити
рівень можливих доходів у майбутньому році. Цей ме$
тод знаходиться в постійному пошуку резервів і шляхів
зниження витрат, однак передбачається, що підприєм$
ство функціонує в нормальних умовах, тобто на виході
дані будуть ідеалізовані, що можна вважати недоліком,
у зв'язку середовищем, яке динамічно розвивається [4,
с. 12].

Ефективне управління витратами підприємства не$
можливо без систематизації вихідних даних, що може
бути реалізовано за допомогою застосування різних ме$
тодів калькулювання. Вибір правильного методу дозво$
ляє порівняти витрати на виробництво з кількістю ви$
пущеної продукції, визначити планову або фактичну со$
бівартість, оцінити обсяг і рівень витрат. Наступним
кроком є визначення інструментарію для прийняття уп$
равлінських рішень. Однією з сучасних і актуальних є
концепція "бережливого виробництва". Такий підхід по$
ширюється на всі аспекти діяльності і дозволяє скоро$
тити ті дії, які не додають цінності продукту на усьому
циклі виробництва.

У вітчизняних підприємствах концепція бережливо$
го виробництва знайшла відображення в застосуванні
систем таргет$костинг і кайзен$костинг як методів каль$
кулювання собівартості.

Тому другим методом управління витратами на
підприємстві є метод цільового калькулювання собівар$
тості або таргет$костинг, де завдяки заданим функціо$
нальними можливостями вдається досягти бажаного
рівня прибутку, при заданій ціні.

Метод таргет$костинг передбачає нове бачення про$
блеми управління витратами на відміну від загально$
прийнятих систем управління. Так, традиційний підхід
до розрахунку цільової ціни реалізації передбачає роз$
рахунок ціни в залежності від отриманих за результа$
тами виробництва витрат, але не враховує те, що ця про$
дукція може виявитися незатребуваною у покупців че$
рез невідповідність якість$ціна. Також на відміну від
нормативної системи обліку, яка орієнтована, як пра$
вило, на середні значення і повністю прив'язана до по$
точної потужності підприємства, за результатами кон$
цепції таргет$костинг виходить продукт, який макси$
мально відповідає очікуванням споживача і має найбільш
ймовірну ціну реалізації. Розрахунок собівартості про$
дукту здійснюється, виходячи з попередньо встановле$
ної ціни реалізації. Ця ціна визначається за допомогою
маркетингових досліджень, тобто фактично є очікува$
ною ринковою ціною продукту [6, c. 92].

Модель таргет$костинг передбачає розрахунок
цільової собівартості, максимально допустимої в поточ$

них ринкових умовах. Перевагою цього методу обліку
є те, що за допомогою його застосування можливо виз$
начити цільові витрати для нових продуктів і контро$
лювати витрати ще на стадії розробки продукції. Але
недоліком може бути поточний рівень технічного осна$
щення підприємства, що потребує додаткових інвестицій
і час на реалізацію [3].

Доцільно використовувати цей метод у виробництві
з великим видом номенклатури.

Третій метод — це метод калькулювання собівар$
тості, що безперервно поліпшується або метод Kaizen
Costing (Кайзен$костинг). На підприємствах даний ме$
тод використовують разом з бюджетуванням. Осново$
положним напрямом такого методу є вимірювання і
аналіз витрат, необхідних для забезпечення якості про$
дукції. Kaizen Costing дозволяє знизити витрати, які ви$
никли у зв'язку із дефектом продукції [4, с. 13].

Кайдзен$костинг можна розділити на дві основні ка$
тегорії. Перша включає дії, спрямовані на вдосконален$
ня виконуваної роботи, в рамках якої проводиться фун$
кціонально$вартісний аналіз. Друга включає безперервні
дії, спрямовані на зменшення будь$якого розриву між
значеннями цільового та очікуваного прибутку, і таким
чином дозволяють досягти величини "допустимих вит$
рат".

Перевагою методу є оперативне управління витра$
тами, яке дозволяє в короткі терміни виконати постав$
лене завдання, що в умовах безперервного вдосконален$
ня може принести значний результат. Кайзен$костинг
передбачає не досягнення певної величини витрат, а
постійне, безперервне, всеохоплююче зниження. Метод
може застосовуватися в процесі виробництва продук$
ту, допомагає виявити неефективну продукцію і забез$
печити рентабельність виробництва.

Таким чином, на основі представленої інформації
можна зробити висновок, що кожен метод по$різному
організовує управління витратами і у кожного є свої
слабкі і сильні сторони. Для досягнення найбільшої
ефективності управління витратами і досягнення вели$
ких економічних результатів доцільно застосовувати
змішані методи.

Також зазначимо, що робота з оптимізації витрат
на виробництво продукції повинна вестися постійно,
щоб зрозуміти, які параметри відхиляються від встанов$
лених норм і здатні довести підприємство до кризи.
Процес оптимізації може займати від одного місяця до
декількох років — все залежить від обсягу роботи і мас$
штабу підприємства. Також термін залежить від того, в
якому стані знаходиться підприємство.

Тому виходячи із актуальності проблеми можна ви$
ділити конкретні способи оптимізації витрат на вироб$
ництво продукції:

1. Реструктуризація елементів вироблених то$
варів. Іноді за допомогою одних і тих же "інгредієнтів"
можна створити різні продукти, не залучаючи при
цьому витрати на додаткову сировину. Необхідно
контролювати можливу сезонність сировини і заго$
товлювати її заздалегідь з урахуванням терміну при$
датності.

2. Контроль витрат на оренду. Якщо підприємство
орендує землю або приміщення для роботи, можна
вдатися до безпосереднього зниження витрат на
оренду шляхом зміни робочого майданчика, де
підприємство може працювати максимально ефектив$
но (оптимальна логістика, ринок збуту), домовленості
з орендодавцем на отримання знижки або перегляд
договору.

3. Оптимізація персоналу. Істотну частку в струк$
турі витрат підприємства займають витрати на опла$
ту праці. Необхідно оптимізувати раціональний
графік роботи співробітників підприємства, перегля$
нути форми оплати праці, автоматизувати деякі ви$
робничі процеси. Природно, не варто забувати і про
мотивацію персоналу, формування професійних
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кадрів і про соціально орієнтовану систему сучасної
економіки.

4. Розрахунки з контрагентами в національній ва$
люті. Сучасні підприємства виплачують орендну плату і
здійснюють деякі розрахунки в іноземній валюті (дола$
рах США). Непередбачені коливання курсу можуть
спричинити негативні зміни структури витрат підприє$
мства.

5. Планування маркетингових заходів. Даний про$
цес планування на рік дозволяє контролювати витрати
на маркетингову діяльність. Водночас можна спрогно$
зувати ефективність даних заходів.

Успішна реалізація програми скорочення витрат і
створення механізму їх регулярної оптимізації дозво$
лить організаціям підвищити ефективність бізнесу або
використовувати низькі ціни на продукцію, як одне з
ключових переваг у конкурентній боротьбі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Враховуючи вищезазначене можна зробити висно$

вок, що існуюча конкуренція на ринку вимагає забезпе$
чення необхідності побудови ефективної системи управ$
ління витратами. Реалізація поставленого завдання по$
кладено на грамотно організовану систему бухгалтерсь$
кого управлінського обліку.
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