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Однією з актуальніших проблем на українському ринку є дефіцит товарів 

вітчизняного виробництва. Задля посилення позицій українського виробника на внутрішніх 
та зовнішніх ринках, продукція повинна дотримуватися правила «ціна-якість». Одним з 
шляхів підвищення ефективності діяльності вітчизняного виробника є зниження собівартості 
продукції та сумлінний контроль за витратами.  

Собівартість продукції – це виражені у грошовій формі витрати на її виробництво і 
реалізацію. Вона складається з витрат, пов’язаних із використанням у процесі виробництва 
продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних засобів, 
трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію [1]. 

На сьогоднішній день, стандартні підходи до обліку  витрат не завжди здатні надати 
потрібну інформацію для забезпечення повноцінного функціювання менеджменту на 
виробничих підприємствах. Актуальною проблемою це є і для індивідуального виробництва, 
бо загальноприйняті методи обліку витрат частіш за все не відповідають специфіці 
індивідуального виробництва, тому для таких підприємств доцільно вдаватися до 
альтернативних методів обліку виробничих витрат [2].  

Варто виділити наступні методи калькулювання собівартості, які застосовуються на 
практиці як в європейських, так і в східних країнах: «стандарт-костінг», «абзорпшн-костінг», 
«директ-костінг», «таргет-костінг», «кайзен-костінг», «СVР-аналіз». Кожному з наведеного 
вище методу притаманні окремі, особливі властивості, які розкриті в таблиці 1. 

Посилаючись на специфіку індивідуального виробництва, було виділено наступні 
проблеми впровадження  відносно кожного методу обліку витрат: 

1. «Стандарт-костінг». При впровадженні методу в індивідуальне виробництво 
можливе виникнення проблем з коректністю обліку витрат, так як метод передбачає ведення 
стандартної бази калькулювання [2]. При індивідуальному виробництві кожний вид 
продукції унікальний, відповідно до кожної одиниці продукції до складу собівартості  
входить різний об’єм як змінних, так і постійних витрат.  

2. «Абзорпшн-костінг». Проблематика полягає в розподілі постійних витрат на 
собівартість продукції. Як відомо, метод полягає в розподілі змінних витрат в повному 
розмірі на собівартість продукції, а постійних в вигляді ставки розподілу [2]. Встановлення 
ставки постійних витрат достатньо трудомісткий процес, який вимагає високого рівня 
кваліфікації персоналу, великого проміжку часу та супутніх витрат. 

3. «Директ-костінг». Відповідно до характерних ознак даного методу змінні витрати 
входять в собівартість в повному розмірі, а постійні відносяться на фінансовий результат [2]. 
Для індивідуального виробництва  перелічені відомості недоцільні, тому що вагома частина 
витрат складається саме з постійних витратах. Ця особливість методу може привести до 
збитковості тієї, чи іншої одиниці продукції. 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 204 

4. «Таргет-костінг». Впровадження методу дозволяє керівництву підприємства 
поступово знижувати собівартість, але при цьому облік витрат не має потрібного рівня 
контролю [4]. Розрахунок планової собівартості та планового прибутку є ризиковим в умовах 
індивідуального виробництва. Через нестабільну кількість реалізації товарів та термін їх 
виготовлення, підприємство може зазнати збитків. 

5. «Кайзен-костінг». Вміле використання методу дозволяє досить вагомо знизити 
розмір витрат, але задля отримання бажаного результату рівень автоматизації виробництва 
має бути на високому рівні [5]. Частіш за все при індивідуальному виробництві переважає 
ручна праця, що свідчить про неготовність до впровадження при даному виді виробництва.  

6. «СVР-аналіз». Метод полягає в довгостроковому плануванні та виявленні впливу 
фактичної реалізації, ціни та асортименту продукції на фінансовий результат [1]. Аналізуючи 
загальні фактичні дані досить висока ймовірність того, що відстеження впливу кожної 
окремої одиниці виробництва буде неможливе, що є недоцільним при індивідуальному 
виробництві. 
 
Таблиця 1 – Характеристика альтернативних методів обліку виробничої собівартості 
(складено за [1], [2],[4],[5]) 

Назва 
методу 

Направленість 
обліку 

Основні характеристики Доцільність впровадження при 
індивідуальному виробництві 

«Стандарт-
костінг» 

Віднесення на 
собівартість 
нормативних 

значень витрат 

Облік витрат відповідно встановлених 
норм разом  з відхиленням від них [2]. 
 

В розрізі індивідуального виробництва, 
впровадження методу є недоцільним, 
тому що кожен окремий вид продукції 
несе нетиповий характер і відповідні до 
цього витрати. 

«Абзорпшн-
костінг» 

 

Віднесення усіх 
виробничих 

витрат на 
собівартість 

продукції 

Змінні і постійні витрати повність 
входять в склад собівартості. Змінні 
витрати входять в собівартість в 
повному розмірі, постійні відповідно 
до встановленої ставки розподілу [2]. 

Змінна частина виробничих витрат 
взаємопов’язана з виробництвом 
конкретних одиниць продукції, а не з 
господарською діяльністю  
підприємства загалом, тобто доцільно 
використовувати при індивідуальному 
виробництві. 

«Директ-
костінг» 

Включення 
тільки змінних 

витрат у 
собівартість 

продукції 

Залежно від обсягу виробництва 
витрати розподіляються на постійні та 
змінні. Змінні витрати включають в 
собівартість, а постійні одразу 
відносять на фінансовий результат[2]. 

За допомогою даного методу 
визначається поріг рентабельності 
виробництва, формується асортиментна 
політика, тобто має доцільні якості для 
індивідуального виробництва.  

«Таргет-
костінг» 

Цільова 
мінімізація 

витрат 
 

Метод спрямований на мінімізацію 
собівартості, формування калькуляції 
собівартості відбувається відповідно 
до ринкової ціни, планування  доходу 
майбутнього виробу на стадії 
дослідження [4]. 

Впровадження методу дозволить 
підприємству керувати зниженням 
собівартості продукції, але при цьому 
контроль над регулюванням витрат 
буде мінімальним. 

«Кайзен-
костінг» 

Метод спрямований на зниження 
рівня собівартості, забезпечує 
рентабельність виробництва, 
виявлення нерентабельної продукції 
та  планування прибутку [5]. 

Метод підтримує стратегію зниження 
витрат шляхом підвищення рівня 
автоматизації виробництва. Частіш за 
все в умовах індивідуального 
виробництва переважає ручна праця, 
що свідчить про неготовність до 
впровадження даного методу.  

«СVР-
аналіз» 

Формування 
собівартості на 

засадах 
операційного 

аналізу та 
виявленні рівня 
беззбитковості. 

Контроль за зміною фінансових 
результатів в залежності від реалізації, 
ціни та асортименту продукції. 
Дозволяє визначити планові  
показники виробництва та реалізації 
за рахунок посилання на їх 
беззбитковість [1]. 

«СVР-аналіз» не дозволяє оцінити  
вклад кожної специфічної одиниці 
продукції в кінцевий  результат, тобто 
впровадження методу не забезпечує 
керівництву повної інформації про  
діяльність. 
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Зазначимо, що досить вагому роль в зменшенні собівартості продукції може зайняти  
«АВС-костінг». Впровадження «Activity based costing» (ABC) може надати  керівництву 
необхідну інформацію для визначення вартість того чи іншого продукту досить точно, 
насамперед, коли непрямі витрати перевищують прямі. Треба зазначити, що впровадження 
методу «АВС-костінг» є досить затратним і період впровадження у великих компаніях у 
середньому займає 3-6 років, а у невеликих компаніях – 2-3 роки [3].  

Задля успішного впровадження методу «ABC-костінг» необхідно вивчити організацію 
роботи всіх без винятку підрозділів підприємства з метою виявлення функціональних 
взаємозв'язків між ними, ретельно проаналізувати можливість скорочення витрат і 
підвищення якості робіт.  

Метод «АВС-костінг» дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо: 
− мінімізації витрат: після ретельного аналізу отримана інформація дозволяє 

оптимізувати конкретні види витрат; 
− асортиментної стратегії: при наявності інформації про реальну собівартість 

можливо розробити стратегію розвитку кожного виду продукції ‒  мінімізувати витрати, 
підтримувати на постійному рівні або взагалі зупинити виробництво;  

− ціноутворення: «АВС-костінг» допоможе визначити реальний рівень 
беззбитковості. Визначення  рівня беззбитковості допоможе підприємству  уникнути  збитків 
в майбутньому. 

Впровадження «АВС-костінг» на підприємствах з індивідуальним виробництвом  
допоможе розробити чітку стратегію мінімізації витрат та дасть змогу сформувати чітку 
стратегію формування реальної фактичної собівартості [1]. 

Отже, проаналізувавши методи обліку витрат, розглянувши їх детальні 
характеристики, дослідивши ефективність їх застосування на підприємствах з 
індивідуальним виробництвом, можна зробити висновок, що не завжди доцільно 
використовувати методи в «чистому вигляді», оскільки індивідуальне виробництво 
потребують нестандартних підходів та нестандартних управлінських рішень відповідно до 
різновиду індивідуального виробництва. 
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