
Випуск 1(69) 2015 р. Серія «Економіка» 

 226

УДК 657 
 

Левицька С. О., д.е.н., професор, Сич Д. М., аспірант (Національний  

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) 
 

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ОПТИМІЗАЦІЇ  
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА  
(НА ПРИКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ) 

 

Стаття присвячена вивченню сучасних методик калькулювання 
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Постановка проблеми. В умовах трансформації  економічної системи  

нашої держави, розвитку постіндустріальної економіки визначальну 

роль як новий вид виробничого ресурсу посідає інформаційне забезпе-

чення результатів господарської діяльності, тобто – обліково-

аналітичне розкриття фінансових показників. В свою чергу, бухгалтер-

ський облік, залишаючись основою формування такої інформації,  по-

требує доповнення в частині пріоритетних питань формування доходів 

та витрат. Одним з таких джерел облікової інформації суб’єктів малого 

та середнього бізнесу є управлінський облік.  
Першоджерелами для побудови ефективної системи калькулюван-

ня та аналізу витрат є облікова оцінка вартості понесених витрат. Фі-

нансова звітність є сходинкою на шляху до управлінської звітності; 

адекватно налаштований систематичний бухгалтерський облік – запо-

рука успішного управління бізнесом. Тому, управлінський облік ви-

трат не можливий без ефективно діючого бухгалтерського обліку. Од-

нак, якщо бухгалтерський облік фокусується здебільшого на компанії в 

цілому, то управлінський – забезпечує детальну інформацію про окре-

мі продукти, діяльність окремих підрозділів, результати конкретних 

операцій та завдань. В контексті зазначеного, проблема вибору опти-

мальної для певного виду діяльності методики калькулювання собівар-

тості виробничої діяльності середнього та малого підприємства в умо-

вах збалансованості господарської діяльності, потреби в раціонально-
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му використанні виробничих ресурсів (що, на жаль, не є невичерпни-

ми)  стає все більш актуальною: в умовах нестабільної економічної та 

політичної ситуації, постійних коливань на валютному ринку, треба 

вміти не лише ефективно управляти власним майном, але й створити 

всі умови для рентабельного прогресивного бізнесу. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняття калькулю-

вання витрат та управлінський облік собівартості досліджуються в на-

укових працях вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: В. Брун-

са, Ф. Ніксона, К. Вольфгана, С. Каплана, Клінтона, Д. Джонса, Скри-

пника М.І., Ільченка В.М., Бондаря М.І., Войтенко Т., Гнилицької Л., 

Загороднього В.П. та інших.  

Не зважаючи на численні наукові розробки, проблема вибору ефек-

тивного методу калькулювання собівартості продукції в малому та се-

редньому бізнесі, яка б враховувала специфіку даних підприємств, їх 

галузеві організаційно-економічні особливості, залишається невиріше-

ною. Зазначене свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило ви-

бір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах. 
Метою і завданням дослідження є аналіз традиційних та іннова-

ційних калькуляційних систем, а також формування на цій основі ре-

комендацій щодо вибору прийнятних і доцільних методів калькулю-

вання собівартості продукції для побудови зваженого управлінського 

обліку у сфері малого та середнього бізнесу. 
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», «управлінський 

(внутрішньогосподарський) облік – це система обробки та підготовки 

інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в 

процесі управління підприємством» [1]. На нашу думку, дане визна-

чення є вузьким та неповним і не відображує справжню сутність 

управлінського обліку. 

Сук Л.К. та Сук П.Л. підкреслюють, що головною метою управлін-

ського обліку є оперативне складання і подання внутрішньої звітності, 

необхідної для прийняття управлінських рішень з метою контролю ви-

користання ресурсів, виконання договорів, руху коштів та інших чин-

ників, які впливають на одержання прибутку і досягнення успіхів на 

ринку [9]. 

Довжик О.О. характеризує управлінський облік як інтегруючу сис-

тему підготовки ключової інформації і забезпечення нею різних рівнів 

управління з ціллю ефективного планування, контролю і покращення 

якості приймаючих рішень [4, C. 175]. 
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Головні відмінності між управлінським і бухгалтерським обліком 

полягають у наступному [3]:  

• ведення бухгалтерського обліку, подання фінансової звітності є 

обов’язковим. Ведення ж управлінського обліку не обов’язкове, а 

знаходиться в компетенції адміністрації;  

• фінансовий облік містить фактичну інформацію, тобто 

характеризує стан справ за минулий період часу, а управлінський – 

поєднує минулу, поточну та планову (прогнозну) інформацію; 

• інформацію фінансової звітності, в основному, використовують 

зовнішні користувачі, а інформація управлінського обліку покликана 

задовольняти потреби внутрішніх користувачів (менеджерів 

підприємства); 

• форми фінансової звітності чітко регламентовані відповідними 

чинними П(С)БО, а внутрішня звітність формується з урахуванням 

потреб управлінців у формі зручній для користувачів;  

• бухгалтерський облік здійснюється за допомогою прийому 

подвійного запису на кореспондентських рахунках. Управлінський 

облік може здійснюватись за допомогою подвійного запису або з 

використанням статистичних методів (накопичення, вибірки).  

Цей перелік не є вичерпним, однак, на нашу думку, найбільш точно 

розкриває внутрішню сутність управлінського обліку.  

Особливістю управлінського обліку у сфері малого та середнього 

бізнесу є те, що на малих підприємствах управлінські функції викону-

ють не вузькоспеціалізовані служби та фахівці, а обмежена кількість 

керівників. Тобто, якщо керівнику не вистачає знань для оцінки стану 

підприємства та прийняття рішень, ніхто інший цього зробити не змо-

же. 

Адміністративно-економічна роль управлінського обліку витрат у 

контексті ефективного менеджменту – це надання фінансової та нефі-

нансової інформації для прийняття коротко- та довгострокових управ-

лінських рішень. Відтак, віднесення витрат на окремі види продукції – 

важливий елемент управлінського обліку. Для менеджерів різних ла-

нок управління розуміння питань, яка собівартість виробництва того 

чи іншого товару або надання послуги може впливати на оптималь-

ність прийнятих рішень, фокусується на повному та достовірному роз-

критті наступних аспектів:  

– встановлення ціни, або діапазону допустимих цін; 

– зміна обсягу випуску, пріоритети випуску тієї чи іншої 

продукції; 

– розрахунок бонусів для співробітників за обсяг продажів і 

маржинальність угод; 
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– виробництво на склад або під замовлення; 

– нарощування або відмова від випуску продукції [4].  

Загальноприйнятою є думка, що для цілей бухгалтерського обліку 

(на противагу управлінському, що відповідає цілям прийняття рішень 

у бізнесі) і постійні, і змінні накладні витрати повинні відноситись 

якимось особливим чином на одиницю витрат. Проблема, на нашу ду-

мку, полягає в тому, щоб прийняти найбільш доцільний метод відне-

сення накладних витрат на одиницю витрат.  

Калькулювання собівартості продукції на промислових підприємс-

твах здійснюється відповідно до національного Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО 16) «Витрати», Методичних 

рекомендацій з формування собівартості продукції, робіт, послуг у 

промисловості та самостійно розроблених методик. 

У вітчизняній і зарубіжній практиці бухгалтерського та управлінсь-

кого обліку використовуються більше десятка методів калькулювання 

та обліку витрат. Однак, ми погоджуємось з думкою М.І.Скрипник 

стосовно того, що несистематизоване викладення сутності цих методів 

як у науковій, так і в спеціальній літературі значно ускладнює можли-

вість чіткого розуміння в їх особливостях (табл. 1) [9]. 

Як видно з таблиці 1, традиційні калькуляційні системи орієнтовані 

здебільшого на виробничий етап життєвого циклу продукту. Через це 

довиробничі і післявиробничі витрати не співвідносяться з продуктом, 

який є джерелом їх виникнення. Як наслідок, менеджери отримують 

викривлену інформацію про собівартість продукту, в результаті чого 

ймовірність прийняття невірного управлінського рішення є очевид-

ною. 

Підвищення вимог до надійності показника собівартості продукції 

зумовило появу нових (прогресивних) методів калькулювання собівар-

тості продукції (табл. 2). 

Отже, розглянувши характеристики далеко не повного переліку ме-

тодів обліку і калькулювання витрат, можна впевнитися, що перед під-

приємством стоїть непростий вибір щодо того чи іншого методу, про-

те, цей вибір повинен бути обґрунтованим поставленою метою вироб-

ництва.  

Серед потенційних вітчизняних суб’єктів господарювання, готових 

до запровадження управлінського обліку, є певна частина середніх, які 

за кількістю працівників та обсягом реалізації наближаються до малих, 

і малих підприємств, де бухгалтерський апарат налічує лиш декілька 

осіб (іноді облік веде сам власник або використовує послуги сторон-

ньої бухгалтерської служби). Суб’єкти, що мають невеликий обсяг ді-
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яльності, в основному, не налаштовані впроваджувати управлінський 

облік. 

Таблиця 1 

Традиційні методи калькулювання собівартості продукції 

Метод 

калькулювання 
Коротка характеристика методу 

Позамовний метод 

(Job order cost 

system) 

застосовують в основному для індивідуаль-

ного виробництва з механічними процесами 

обробки матеріалів при виготовленні 

екземплярів складних видів продукції і 

дослідних зразків, що не повторюються, а 

також в допоміжних виробництвах 

Попроцесний 

метод (Process cost 

system) 

використовують у виробництві одноманітної 

продукції (послуг) в безперервному або в 

такому, що складається з операцій, що постій-

но повторюються, виробничому процесі, коли 

відсутня необхідність уточнювати витрати для 

кожної одиниці. 

Нормативний 

метод 

затрати обліковуються за встановленими 

нормативами, а собівартість продукції 

калькулюється ще на стадії планування 

виробництва. Метод широко застосовується в 

сільському господарстві.  

Фактичний метод собівартість продукції калькулюється як сума 

фактично понесених затрат 

Змішаний метод прямі затрати обліковують за фактичними 

даними, а накладні – за середнім коефіцієнтом 

розподілу 

Джерело: складено на основі [8, 9, 10] 

Якщо великі підприємства володіють додатковим резервом у формі 

так званого «ефекту масштабу» (зниження питомих постійних витрат, 

що припадають на одиницю продукції, із зростанням рівня діяльності), 

то малий бізнес по своїй організаційній суті не може дозволити собі 

суттєвого нарощування обсягів виробництва без додаткових капітало-

вкладень. В цій ситуації потрібно шукати нетрадиційні підходи (в тому 

числі, в оптимізації калькулювання собівартості продукції). 

Порівняльна характеристика інноваційних методів калькулювання 

свідчить про окремі переваги та недоліки будь-якого методу, а також 

про необхідність повсякденного пошуку шляхів адаптації відповідних 

методик до того чи іншого виду діяльності. 
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Таблиця 2 

Прогресивні методи калькулювання собівартості продукції 

Метод 

калькулювання 
Коротка характеристика методу 

АВС-костинг 

(activity  – based 

costing) 

ґрунтується на принципі поділу витрат на прямі і 

накладні. При чому непрямі витрати 

розподіляються не пропорційно певній базі (як при 

традиційних методах), а за допомогою індексу-

розподілювача – фактора, що має причинно-

наслідковий зв’язок з витратами (наприклад, 

людино-години, машино-години, площі офісних і 

виробничих приміщень тощо). 

Директ-костинг обчислення собівартості тільки на основі прямих 

(змінних) виробничих витрат. 

Абзорпшен-

костинг 

ґрунтується на тому, що до виробничої собі вар-

тості включаються всі виробничі витрати неза-

лежно від того, є вони постійними чи змінними. 

Таргет-костинг   застосовується на етапі проектування нового 

виробу або модернізації застарілої продукції. 

Даний метод розглядає собівартість не як 

заздалегідь розрахований за нормативами 

показник, а як величину, до якої повинна прагнути 

організація (цільова собівартість), щоб 

запропонувати ринку конкурентний продукт.  

Кайзен-костинг зміст системи полягає у досягненні цільової 

собівартості продукції та пошуку шляхів зниження 

витрат до цільового рівня на стадії виробництва. 

Калькулювання 

собівартості за 

стадіями 

життєвого циклу 

продукту (life-

cycle costing 

(LCC)) 

вимірювання й накопичення всіх фактичних 

витрат, пов’язаних із певним виробом упродовж 

його життєвого циклу. 

Калькулювання 

за системою 

«точно в строк» 

(just – in – time – 

JIT) 

застосовується при відмові від виробництва 

крупними партіями і створення безперервного – 

поточного виробництва. Мета JIT – знищення 

зайвих витрат і ефективне використання 

виробничого потенціалу підприємства.  

Джерело: складено на основі [8, 9, 10] 
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Так, при переході від традиційної системи калькулювання собівар-
тості до прогресивної, компанії виходять з того, що нова інформація 
повинна привести до дій, що збільшує прибуток компанії. Для цього 
необхідно, щоб аналіз, зроблений за прогресивним методом, значно ві-
дрізнявся від традиційного. А це, в свою чергу,  відбувається, коли: 

– виробничі накладні витрати є високими в порівнянні з 
прямими витратами, особливо з прямими витратами на оплату праці; 

– виробляється великий асортимент продукції, які істотно 
розрізняються між собою; 

– ресурси, що представляють собою накладні витрати, пов’язані 
з виробництвом продукції, є досить різноманітними; 

– обсяг накладних витрат визначається пріоритетно не обсягом 
випуску, а, швидше, числом транзакцій, чи іншим драйвером. 

Інформація, отримана в результаті аналізу ABC, може допомогти 
виявити можливості збільшення прибутковості. Наприклад, АВС часто 
показує, що виробництво дрібносерійної продукції є більш дорогим і, 
відповідно, – менш прибутковим при існуючому рівні цін. Отримавши 
таку інформацію, можна припинити виробництво таких продуктів, на-
правивши ресурси на більш прибуткові продукти. Разом з тим, можна 
спробувати змінити організацію дрібносерійного виробництва, щоб 
зменшити собівартість. Метод АВС вкаже, на які процеси менеджмен-
ту необхідно звернути більш пильну увагу.  

З метою реорганізації малому та середньому бізнесу варто розгля-
нути можливість організації роботи (в тому числі, калькулювання) за 
системою «точно в строк», що пізніше трансформувався в метод бере-
жливого обліку (або облік “бережливого підприємства”). Зазначений 
метод розроблений і впроваджений в Японії корпорацією «Toyota 
Motor Co»,  набув надзвичайної популярності на Заході також. Часто 
даний метод не розглядається, як потенційний метод калькулювання 
витрат і визначення собівартості виробництва для малого та середньо-
го бізнесу. Вважаємо, що, навпаки, цей метод може надати необхідні 
можливості для малого та середнього бізнесу в Україні. «Бережливе 
виробництво» саме тому називається бережливим, що дозволяє робити 
все більше, а витрачати при цьому все менше і менше людських зу-
силь, менше обладнання, менше часу і менше виробничих площ, - в 
той же час, наближаючись до того, щоб реалізувати бажання спожива-
чів.  

При такому методі увага менеджменту підприємства повинна бути 
спрямована на те, щоб виключити дії, які не додають цінність продук-
ту (тобто втрати) і тим самим максимізувати цінність продукту для 
споживачів. Якщо в масових виробництвах головне завдання тради-
ційних систем управлінського обліку завжди зводилось до зниження 
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витрат шляхом контролю відхилень фактичних ресурсів від норматив-
них, то в рамках бережливого виробництва основна увага в управлін-
ському обліку вже концентрується не так на відхиленнях, як на збіль-
шенні цінності продукту з точки зору споживачів. При такому методі 
увага менеджменту підприємства повинна бути спрямована на виклю-
ченні дій, що не додають цінність продукту (тобто втрати), тим самим, 
максимізувати цінність продукту для споживачів, економічну вигоду 
від його реалізації. 

Висновки з проведеного дослідження. В сучасних умовах запору-
кою успішного малого та середнього бізнесу є налаштування та впро-
вадження ефективної системи обліку витрат та калькулювання собіва-
ртості. Чітке розуміння природи, причин виникнення та вартісної оці-
нки витрат є гарантом своєчасних та прогресивних управлінських рі-
шень.  

Вибір та застосування того чи іншого методу обліку витрат базу-
ється на багатьох факторах, залежить не лише від економіко-
організаційної структури суб’єкта господарювання, сфери його діяль-
ності, а й типу виробництва (серійне чи позамовне), чисельності облі-
ково-економічного персоналу, фінансових ресурсів і т.д. Адаптація 
кожного методу вимагає від розробника стратегічного комплексного 
підходу до збору, аналізу, обробки фінансової інформації та відповід-
ного програмного забезпечення облікового процесу. Проте, жоден із 
методів (традиційних чи інноваційних) не дає абсолютного релевант-
ного результату, тому в ідеалі управлінська система має компонувати в 
собі основні доктрини стандартного обліку з урахуванням сучасних 
міжнародних методик. 
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