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У статті розглянуто теоретичні, концептуальні, методичні та прикладні аспекти обліку витрат для
безперервного вдосконалення діяльності в системі стратегічного управлінського обліку. Визначено
основні принципи функціонування таких підходів як: калькулювання життєвого циклу, цільове
калькулювання і калькулювання для безперервного вдосконалення.
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Вступ. Сучасні умови ведення бізнесу висувають все більш жорсткі
вимоги до якості і кількості формованої інформації про витрати і результати
діяльності підприємства. На перший план висувається завдання з формування
інформації про витрати і результати, яка сприятиме прийняттю не тільки
оперативних, але, головним чином, стратегічних рішень спрямованих на
успішний довгостроковий розвиток підприємства і зростання його ринкової
вартості. Рішення даної задачі вимагає розробки нових підходів і методів
управлінського обліку витрат. Тому в даний час найбільш актуальним
питанням є розробка нових і вдосконалення наявних методологічних підходів і
методів управлінського обліку, спрямованих на безперервне вдосконалення
діяльності. До таких підходів, в першу чергу, слід віднести: калькулювання
життєвого циклу, цільове калькулювання і калькулювання для безперервного
вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень та літератури. На сьогодні існують наукові
публікації вітчизняних й закордонних учених-економістів щодо розгляду
питання обліку витрат для безперервного вдосконалення діяльності в системі
стратегічного управлінського обліку. Значний внесок у формування і розвиток
теорії і практики бухгалтерського управлінського обліку витрат внесли такі
вчені як: П.Й. Атамас [1], Е.А. Аткінсон [2], Е.Г. Великая [3], С.Ф. Голов [4],
В.Б. Івашкевич [6], Т.П. Карпова [7], В.В. Качалай [8], Т.А. Пузиня [9] та інші.

23 © С. О. Кузнецова, Г. О. Москаленко, 2014
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Проте тема даного питання недостатньо розвинена в наш час та потребує
подальшого розвитку та вдосконалення.

Мета досліджень, постанова проблеми. В наш час найбільш актуальним
питанням є розробка нових і вдосконалення наявних методологічних підходів і
методів управлінського обліку, спрямованих на безперервне вдосконалення
діяльності. До таких підходів, в першу чергу, слід віднести: калькулювання
життєвого циклу, цільове калькулювання і калькулювання для безперервного
вдосконалення.

Калькулювання життєвого циклу продукту (Life – Cycle Costing) – це
вимірювання і накопичення всіх фактичних витрат, пов'язаних з певним
виробом протягом його життєвого циклу. Даний метод передбачає
узагальнення витрат усіх стадій життєвого циклу продукту для визначення його
повної собівартості і означає динамічний погляд на витрати, які змінюються в
міру переходу виробу від однієї стадії життєвого циклу до іншої, а також
дозволяє враховувати й оцінювати витрати кожного виробленого продукту від
стадії науково – технічної розробки і до періоду, коли підприємство припиняє
сервісне обслуговування свого продукту у покупців.

Об'єктом калькулювання виступає життєвий цикл продукту або окремі
його стадії.

В даний час методику розрахунку життєвих циклів можна застосувати як
до організації в цілому, так і до окремих проектів, машин і устаткування,
клієнтів (покупців), а також безпосередньо до самих виробів (рис. 1) [2, с. 138-
154].

Рис 1. – Об'єкти управлінського обліку, до яких застосовується метод LCC

Основна ідея концепції калькулювання витрат по стадіях життєвого
циклу продукту (LCC) полягає в тому, що процес калькулювання здійснюється
шляхом включення в собівартість продукту всіх витрат пов'язаних з ним
протягом усього часу його життя, починаючи з моменту розробки першого
дослідного зразка і закінчуючи виведенням з ринку. Дана концепція пропонує
враховувати і співвідносити з окремим продуктом як витрати виробничого
етапу життєвого циклу, так і довиробничі і післявиробничі витрати, пов'язані з
його випуском [1, с. 397-398].

Стадії та етапи життєвого циклу продукту (ЖЦП), які доцільно виділяти в
рамках управлінського обліку витрат наведені на рис. 2 .
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Рис. 2 – Стадії та етапи ЖЦП в системі управлінського обліку

Модель управлінського обліку витрат по стадіям ЖЦП визначає характер
процесу його створення, який являє собою сукупність упорядкованих у часі,
взаємопов'язаних і об'єднаних в стадії робіт, процесів і прийомів, виконання
яких необхідно і достатньо для створення відповідного продукту [6, с. 348].

Елементи даної моделі представлені на рис. 3.

Рис. 3 – Елементи моделі управлінського обліку LCC
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Всі елементи моделі тісно взаємопов'язані між собою. Саме цей
взаємозв'язок дозволяє визначити контури створюваної на підприємстві
системи управлінського обліку витрат і результатів по стадіях життєвого циклу
продукту [7, с. 142-154].

Таким чином, система управлінського обліку витрат по стадіях життєвого
циклу продукту (LCC), заснована на інтеграції елементів планування, обліку,
аналізу та контролю, а також окремих елементів методів різних систем
управлінського обліку, покликана стати гнучким ефективним інструментом
інформаційної підтримки прийняття комплексних управлінських рішень
оперативного і стратегічного характеру.

Цільове калькулювання (Target Costing) – це стратегія, згідно з якою
компанія спочатку визначає прийнятну ціну нового виробу і його граничну
собівартість, а потім проектує сам виріб, реалізація якого забезпечить
досягнення певної мети [4, с. 579-581].

Основні принципи функціонування системи «Таргет – костинг»
представлені на рис. 4 [9, с. 38-42].

На відміну від традиційної практики ціноутворення за принципом
«витрати плюс», метод цільового калькулювання передбачає розрахунок витрат
на основі попередньо встановленої цільової ціни.

Рис. 4 – Принципи системи «Таргет-костинг»

Цільова ціна – це очікувана ціна продукту (послуги), яку готові заплатити
за нього потенційні покупці. Ця ціна визначається на підставі маркетингових
досліджень і відображає рівень, який дозволяє компанії досягти бажаного
обсягу продажів і частки ринку.
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Потім, віднімаючи з цільової ціни частку необхідного прибутку,
визначають величину максимально допустимої виробничої собівартості. Для
досягнення цієї величини в процесі розробки фахівці прагнуть знайти
оптимальну комбінацію елементів майбутнього виробу, що забезпечить
бажаний рівень витрат і якості [4, с. 580-581].

Не менш важливим етапом цільового калькулювання є конструювання
вартості.

Конструювання вартості – це системне вивчення всіх функцій виробу і
факторів витрат з метою зниження витрат і задоволення конкретних потреб
споживачів.

Найбільш поширеним методом конструювання вартості є
функціональний аналіз. Результатом функціонального аналізу може бути
поліпшення дизайну виробу, заміна матеріалу, модифікація технологічного
процесу тощо. У процесі конструювання вартості бухгалтер-аналітик допомагає
конструкторам і технологам визначити види діяльності, витрати на які
необхідно знизити, і вплив на витрати різних проектних рішень [5, с . 29-31].

Таким чином, на відміну від традиційних способів ціноутворення система
«Таргет – костинг» передбачає розрахунок собівартості виробу, грунтуючись на
попередньо встановленій ціні реалізації. Вона може бути застосовна практично
у всіх галузях економіки, припускаючи зниження ціни на товар до рівня,
прийнятного для споживача. Проте використання цієї калькуляційної системи є
найбільш перспективним при калькулюванні собівартості нових (інноваційних)
продуктів, а також у сфері послуг. Майбутнє сучасного стратегічного
менеджменту неможливо без системи цільового управління витратами, що
здійснюється за допомогою використання методу «Таргет-костинг» [12, с. 23-
29].

Калькулювання для безперервного вдосконалення (Kaizen Costing) – це
процес зниження витрат протягом виробничої стадії життєвого циклу продукції
шляхом безперервного пошуку поліпшень.

Ключова ідея такого підходу полягає в тому, що:
- вдосконалення є метою і відповідальністю кожного працівника щодня,

щогодини ;
- завдяки невеликим, але постійним зусиллям кожного можна досягти

значного зниження витрат [4, с. 585].
У рамках цієї системи здійснюється процес бюджетування умовно який

можна представити у вигляді рис. 5 [3, с. 11-16].



ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 4 (1047)

163

-

=

-

=

Рис. 5 – Процес бюджетування прибутку в умовах безперервного удосконалення

План виробництва і продажів є ядром процесу поточного планування.
Цей план визначає бюджетний маржинальний дохід виходячи з фактичних
змінних витрат за попередній рік і очікуваних обсягу і цін на виготовлений
продукт на наступний рік [11, с. 282-284].

«Кайзен костинг» передбачає більш широку сферу застосування, ніж
традиційне управління витратами, спрямоване на формування нормативних
показників витрат, аналіз розбіжностей і прийняття коригуючих заходів. Він
скорочує витрати, вимагаючи зміни методів виробництва вже існуючої
продукції.

Кайдзен можна розділити на дві основні категорії. Перша включає дії,
спрямовані на вдосконалення виконуваної роботи, друга – безперервні дії,
напрямки на зменшення будь-якого розриву між значеннями цільового та
очікуваного прибутку і таким чином дозволяють досягти величини очікуваних
витрат. З вище сказаного можна зробити висновок, що калькулювання з метою
безперервного вдосконалення суттєво відрізняється від традиційної системи
калькулювання стандартних витрат [8, с. 274-275].

Отже, калькулювання для безперервного вдосконалення дозволяє
забезпечити безперервне зниження витрат і утримати їх на заданому рівні, а
об'єднання методів бюджетування життєвого циклу, цільового калькулювання і
калькулювання для безперервного вдосконалення забезпечують стратегічний
аналіз і зниження витрат на всіх стадіях життєвого циклу.
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Висновки. Таким чином, кожна з вище перерахованих систем
калькулювання має свої особливості та відмінні риси, однак найбільш
важливим є те, що всі вони спрямовані на забезпечення безперервного
удосконалення діяльності. Використання даних систем в практиці сучасних
підприємств є ефективним і доцільним, оскільки дозволяє:

- орієнтувати їх діяльність на вимоги ринку і клієнтів;
- досягти бажаного, заздалегідь заданого прибутку при існуючих

ринкових умовах;
- враховувати вплив на собівартість продукції побажань споживачів щодо

якості і термінів виготовлення продукції.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассмотрена внешнеэкономическая деятельность китайских предприятий, сферы интересов
китайского капитала на международном рынке. Проанализирован размер инвестиций в зарубежные
страны и перспективы дальнейшего развития инвестирования китайского капитала. Проведен анализ
сотрудничества между Украиной и Китаем.
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