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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ході подальшого розвитку ринкових

відносин та в період реформування вітчизня�
ної системи бухгалтерського обліку особливо�
го значення набувають питання належного
інформаційного забезпечення внутрішніх ко�
ристувачів сільськогосподарських підприємств
для ефективного управління виробничими про�
цесами, створення власної конкурентної по�
зиції та забезпечення стійкого фінансового
становища на ринку. Це потребує докорінної
зміни методів управління, підвищує вимоги до
бухгалтерського обліку і зумовлює не�
обхідність посилення інформаційної, конт�
рольної, пізнавальної, прогностичної та моти�
ваційної його функцій у відповідності до по�
треб приймати завжди обгрунтовані рішення.

Для задоволення цих вимог доцільним є
створення у вітчизняних сільськогосподарсь�
ких підприємствах системи стратегічного об�
ліку, тобто системи управлінського обліку, яка
використовується при прийнятті стратегічних
управлінських рішень, що буде забезпечувати
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У статті розглянуто шляхи удосконалення облікового забезпечення системи стратегічного уп�
равління. Проаналізовано стан формування інформаційних потоків обліку витрат  галузі рослин�
ництва  та запропоновано впровадження прогресивного методу оцінки собівартості продукції —
таргет�костинг.

In the article are consider the ways of improvement of the registration providing of the system of strategic
management, the state of forming of informative streams of account of charges of industry of plant�grower
is analysed and introduction of progressive method of estimation of unit cost is offered — target�kosting.

одержання інформації, адекватної потребам
внутрішніх користувачів сільськогосподарсь�
кого підприємства в умовах ринкової економі�
ки, яка сприятиме ефективному управлінню
витратами виробництва та собівартістю про�
дукції, оптимізації результатів діяльності
підприємства з досягненням високої якості та
конкурентоспроможності готової продукції.
Саме тому не менш перспективною є пропози�
ція щодо застосування прогресивного методу
оцінки собівартості продукції рослинництва —
таргет�костинг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА
ДОСЛІДЖЕНЬ

Українських видань з приводу особливос�
тей стратегічного обліку мало. В останні роки
вийшли монографія Я.В. Нападовської, підруч�
ники і навчальні посібники Ф.Ф. Бутинця із спів�
авторами, С.Ф. Голова, М.С. Пушкаря, Л.П. Ра�
децької, Л.В. Овод тощо. Більше робіт підго�
товлено російськими авторами (В.Ф. Палій та
Р.В. Віл, О. Ніколаєва і Т. Шишкова, В.Е. Карі�
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мов та багатьох інших).
Деякі автори, зокрема

Ф.Ф. Бутинець, поставили
під сумнів існування в Ук�
раїні управлінського обліку.
Порівнявши визначення
цього виду обліку, яке по�
дається у ряді опублікова�
них робіт, цей автор перш за
все зазначає, що у світі існує
кілька близьких за змістом
понять, а саме: у Франції —
маржинальний облік, у
Німеччині — обчислення
витрат і результатів і лише в
англомовних країнах (США,
Англії та Канаді) — управ�
лінський облік. Одночасно
було звернуто увагу на те,
що в це поняття входить не
тільки формування та конт�
роль витрат протягом звіт�
ного періоду, а і обгрунто�
вується необхідність прийняття управлінських
рішень на перспективу, тобто зазначається не�
обхідність ведення стратегічного обліку, який
використовується при прийнятті стратегічних
управлінських рішень.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є розробка методологі�

чного інструментарію для організації стратег�
ічного обліку на сільськогосподарських
підприємствах, а також створення науково об�
грунтованих передумов його організації і ве�
дення. Розробка пропозицій щодо впроваджен�
ня нових систем управління зниженням витрат
в аграрних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаючи сучасний стан щодо впрова�

дження управлінського обліку в практику
підприємств України, слід визнати, що склад�
ності, які спостерігаються при цьому, викликані
певними історичними особливостями форму�
вання ставлення до професії бухгалтера.

Доцільно вияснити, яка ж схема побудови
стратегічного обліку використовується під�
приємствами України згідно плану рахунків.
Тут важко дати однозначну відповідь на це пи�
тання. Адже законодавчо не закріплений поря�
док ведення стратегічного обліку, а наявність
різних схем фінансового обліку не дозволяє
дати чітку відповідь на це питання, тим більше,
що підприємство може самостійно обирати
методику обліку витрат. Однак слід визнати, що

в окремих галузях цей вибір дуже обмежений,
адже статистичні органи вимагають подання
звітності про рівень собівартості продукції, що
потребує побудови інформаційного забезпе�
чення та калькуляції собівартості продукції за
єдиною методикою, тому слід визнати, що у
підприємствах України використовується од�
ночасно кілька методів обліку витрат. На
підтвердження цього слід привести той факт,
що звітність за формою 50�с.�г. подають
підприємства, які виробляють сільськогоспо�
дарську продукцію, включаючи великі, малі і
навіть ті, що ведуть бюджетний облік, наприк�
лад учгоспи.

Все це свідчить про те, що в сучасних умо�
вах вимагають вирішення питання належної по�
будови стратегічного обліку, зокрема методо�
логічні положення щодо використання окре�
мих методів контролю витрат.

Вивчення умов функціонування сільсько�
господарських підприємств України в сучасних
умовах свідчить про їх істотні особливості по�
рівняно з підприємствами інших галузей народ�
ного господарства, що впливає на побудову
управлінського обліку. Ці особливості стосу�
ються багатьох аспектів, зокрема, щодо мене�
джменту, економіки, технології, організації
діяльності тощо (табл. 1).

Зазначені особливості діяльності сільсько�
господарських підприємств впливають на про�
цес прийняття управлінського рішення. Одно�
часно слід визнати, що ряд моментів визнача�
ють побудову безпосередньо обліку. Найбільш
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Таблиця 1. Особливості діяльності сільськогосподарських
підприємств
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істотними серед них можна назвати наступні:
1) використання у виробничому процесі біо�

логічних активів;
2) наявність звітності про собівартість ва�

лової і товарної продукції;
3) наявність великої кількості статей витрат,

які вважаються прямими;
4) нерівномірність проведення витрат про�

тягом виробничого періоду;
5) наявність особливої групи витрат, які

можна віднести до умовно�змінних.
Велике значення для побудови обліку вит�

рат має їх групування. Майже у всіх роботах,
присвячених цьому питанню, спостерігається
єдиний підхід як щодо бази групування, так і
щодо поділу на групи [6].

Вихід з цього становища слід шукати в роз�
робці методичних рекомендацій, в яких були б
враховані особливості системи контролю вит�
рат з врахуванням технології кожної окремої
галузі народного господарства.

Перш за все, слід відмітити, що після опуб�
лікування робіт ряду авторів з розвинених
країн розширилися класифікаційні ознаки вит�
рат та по�іншому розглядається роль саме кла�
сифікації для виявлення шляхів підвищення
рівня ефективності виробництва.

 Зараз же класифікація витрат набула іншо�

го забарвлення. Все більшого
значення набуває поняття
релевантних, постійних і
змінних витрат [7]. Тому у
наведеній класифікації (рис.
1) подані як раніше існуючі,
так і сучасні класифікаційні
ознаки.

У сільськогосподарських
підприємствах спостеріга�
ються значні особливості
щодо окремих ознак класиф�
ікації. В першу чергу це сто�
сується групування витрат
залежно від обсягу вироб�
ництва, адже в цих підприєм�
ствах обсяг виробництва за�
лежить не від виконання тех�
нологічної операції (посіву,
оранки і т.п. в рослинництві;
роздачі кормів, прибирання
приміщень — у тваринницт�
ві), а від площі посіву чи кіль�
кості поголів'я, що обслуго�
вується, урожайності та про�
дуктивності тварин [4].

Тому у сільськогосподар�
ських підприємствах всі вит�

рати на виробництво продукції поділяються на
постійні, які за всіх обставин не міняються
(амортизація приміщень чи техніки), умовно�
змінні, які визначаються площею посіву чи по�
голів'ям тварин (витрати пального та заробіток
тракториста за виконаний обсяг робіт, вартість
лікування тварин тощо), та змінні, сума яких
визначається кількістю одержаної продукції
(оплата праці комбайнера за намолот зерна та
його транспортування, оплата праці доярки за
надоєне молоко та приплід і т.п.).

У тому випадку, якщо площа вирощування
певної культури в конкретних умовах виступає
як відома величина, то умовно�змінні витрати
приймають форму постійних витрат, тобто в
певному релевантному діапазоні, під яким ро�
зуміють межу діяльності, у якій зберігається
взаємозв'язок витрат з їх фактором, ці витра�
ти можуть приймати форму постійних, однак
коли прийматиметься рішення на перспективу,
то в розрахунках потрібно приймати ці витра�
ти як умовно�змінні витрати, адже їх величина
залежить не тільки від врожайності, а і від пло�
щі посіву [5].

При прийнятті управлінського рішення у
тваринництві потрібно враховувати поділ вит�
рат на 3 групи, або їх величина визначається
різними факторами. На нашу думку, доцільно

Рис. 1. Модель класифікації виробничих витрат для потреб
управління



ЕКОНОМІКА АПК

22

розподілити склад витрат тва�
ринництва на групи залежно
від впливу на них обсягу ви�
робленої продукції (табл. 2).

Дані таблиці свідчать про
те, що оплата праці входить до
складу трьох груп, причому
цей поділ залежить від діючої
на підприємстві системи опла�
ти, адже якщо оплата праці
сторожа чи інших працівників
нараховується за відпрацьо�
ваний час, то такі витрати ма�
ють бути віднесені до пост�
ійних витрат, а якщо розраху�
нок роблять за вихід про�
дукції чи за догляд за худо�
бою, — то до інших двох. Ана�
логічна ситуація спостерігається по кормах.
Однак корми у рибництві слід розглядати як
постійні, у бджільництві, конярстві — як умов�
но�змінні.

За певних умов витрати на корм у молочному
скотарстві розглядають як витрати на одну голо�
ву, тобто як умовно�змінні, а видачу концентратів
— як змінні, адже їх нормують та видають твари�
нам залежно від отриманого від них надою [8].

Витрати на роботи і послуги, вартість паль�
ного і мастильних матеріалів (при потребі) мо�
жуть відноситися до умовно�змінних, якщо ці
витрати пов'язані з обслуговуванням поголів'я,
наприклад, підвезення та приготування кормів.

Запропонований поділ витрат на групи має
важливе значення при бюджетуванні та конт�
ролі витрат [2].

Одночасно із врахуванням особливостей
поділу витрат на зазначені групи потрібно вра�
ховувати значні особливості виробничих про�
цесів у сільськогосподарських підприємствах,
зокрема:

1) систематична зміна співвідношення між
витратами на підтримуючий та продуктивний
корм через зміну продуктивності тварин про�
тягом року;

2) витрати на годівлю тварин у сільськогос�
подарських підприємствах України протягом
календарного року дуже істотно змінюються
через використання зеленого корму, який знач�
но дешевший;

3) існуюча система побудови матеріально�
го стимулювання як прояв соціального обліку
має враховувати ту практику взаємовідношень,
які склалися в Україні щодо застосування че�
кової форми контролю;

4) нерівномірність проведення витрат про�
тягом звітного періоду;

5) можливість отримання інформації про
фактичну собівартість продукції лише раз у
кінці року, коли будуть зібрані понесені за весь
виробничий період витрати та розподілені між
усіма видами виробленої продукції [1].

Однак, найбільші складності проявляються
у тому, що процес виробництва передбачає
функціонування біологічних активів, на які
істотно впливають природні фактори, особли�
во у рослинництві. Здійснення одних і тих тех�
нологічних операцій у рослинництві, наприк�
лад, протягом 2 років може привести до різних
наслідків.

Отже, якщо раніше традиційні методи уп�
равління і обліку витрат (наприклад, стандарт�
кост) повністю виправдовували себе, то наразі
багато спеціалістів вважають, що прийшов час
переглянути звичні підходи, які не відповідають
вимогам конкурентного середовища. Однією з
найважливіших задач є модифікація методо�
логії обліку витрат і калькулювання продукції
[3].

Застосування системи таргет�костинг є сьо�
годні одним з найбільш перспективних шляхів
вирішення цієї задачі. "За спиною" цієї кон�
цепції з англійською назвою та японським ко�
рінням — багатолітній досвід застосування в
сотнях відомих компаній та авторитетні думки
провідних спеціалістів у галузі маркетингу, ви�
робничого менеджменту та управлінського об�
ліку.

Система таргет�костинг — цілісна концеп�
ція управління, що підтримує стратегію зни�
ження витрат та реалізує функції планування
виробництва нових продуктів, превентивного
контролю витрат і калькулювання цільової со�
бівартості у відповідності до ринкових реалій.

Вже багато років система таргет�костинг
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Таблиця 2. Поділ витрат на групи залежно від впливу на них
обсягу виробництва
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використовується на вироб�
ничих підприємствах, особ�
ливо в інноваційних галузях,
де постійно розробляються
нові моделі і види продукції.
Таргет�костинг використо�
вує близько 80% великих
японських компаній (Toyota,
Nissan, Sony, Matsushita, Nip�
pon Denso, Daihatsu, Canon,
NEC, Olympus, Komatsu та
багато інших), а також знач�
на частина відомих амери�
канських та європейських
компаній (Daimler/Chrysler,
ITT Automotive, Caterpillar,
Procter & Gamble та інші), які досягають високої
якості та рентабельності своєї продукції [9; 10].

Крім галузі виробництва інноваційних про�
дуктів, таргет�костинг все частіше застосову�
ють підприємства, задіяні в сфері обслугову�
вання, а також неприбуткові організації. На�
приклад, система таргет�костинг ще на почат�
ку 1990�х років була вдало адаптована в ряді
американських клінік [5]. Досліджуючи дина�
міку проникнення ідеї таргет�костинг в різні
галузі та сфери людської діяльності, можна
передбачити, що резерви цієї концепції ще да�
леко невичерпані.

Сама ідея, покладена в основу концепції
таргет�костинг, нескладна й революційна одно�
часно. Японські менеджери просто "вивернули"
традиційну формулу ціноутворення:

Собівартість + Прибуток = Ціна,
яка в концепції таргет�костинг трансфор�

мувалася в рівняння:
Ціна — Прибуток = Собівартість.
Це просте рішення дозволило отримати чу�

довий інструмент превентивного контролю та
економії витрат ще на стадії проектування.

Система таргет�костинг, на відміну від тра�
диційних способів ціноутворення, передбачає
розрахунок собівартості виробу, виходячи з

завчасно встановленої ціни реалізації. Ця ціна
визначається за допомогою маркетингових
досліджень, тобто фактично є ринковою ціною
продукту чи послуги.

Для визначення цільової собівартості виро�
бу (послуги) величина прибутку, яку хоче от�
римати фірма, віднімається від очікуваної рин�
кової ціни. Далі всі учасники виробничого про�
цесу — від менеджера до простого робітника
— працюють над тим, щоб спроектувати та ви�
готовити виріб, що відповідає цільовій собівар�
тості.

Перевага такого підходу в тому, що інтерак�
тивне ставлення до розробки нового продукту
забезпечує поетапне осмислення кожного ню�
ансу, що стосується собівартості. Менеджери
та службовці, намагаючись наблизитися до
цільової собівартості, часто знаходять нові,
нестандартні рішення в ситуаціях, що потребу�
ють інноваційного мислення.

Якщо схематично зобразити процес управ�
ління за цільовою собівартістю (таргет�кос�
тинг), можна побачити, що "рух" до цільової
собівартості — двосторонній (рис. 2).

З одного боку, правильно визначити цільо�
ву собівартість виробу чи послуги неможливо
без глибокого маркетингового дослідження

поточного стану ринку та
його перспектив, з іншого
— приведення кошторис�
ної собівартості у
відповідність до цільової
собівартісті передбачає на�
явність управлінського хи�
сту в менеджерів, інженер�
ної прозорливості, аналі�
тичного мислення в бухгал�
терів — спеціалістів із стра�
тегічного обліку. Всі ці
люди пов'язані однією ціл�

Рис. 2. Процес управління за цільовою собівартістю

Рис. 3. Етапи визначення величини цільового скорочення витрат
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лю — ліквідувати
різницю між кош�
торисною та цільо�
вою собівартістю.

Для визначення
величини цільово�
го скорочення вит�
рат існують наступні етапи (рис. 3):

Розглянемо приклад, що демонструє розра�
хунки, які зазвичай проводять для досягнення
цільового скорочення витрат. Нижче наведені
дані, необхідні для розрахунків (табл. 3).

Як бачимо, очікувана ринкова ціна за одини�
цю продукції становить 50,00 грн., а цільова нор�
ма прибутку — 20%. Ми плануємо щорічно про�
давати 10000 одиниць продукції та за попереднім
розрахунком кошторисна собівартість заплано�
ваного обсягу продажу становить 455,0 тис. грн.

Нескладні розрахунки показують, що цільо�
ва собівартість одиниці продукції дорівнює 40,00
грн. (50,00 — 50*0,2), а для запланованого річно�
го обсягу — 400 тис. грн. (40,00*10000).

Різниця між кошторисною та цільовою со�
бівартістю становить 45 тис. грн. (445 — 400).
Саме цю суму треба "скоротити" будь�якими
можливими засобами, проте не погіршуючи
якість продукції.

Вказану задачу "скорочення" не можна на�
звати легкою. Тому для того, щоб система тар�
гет�костинг запрацювала на повну силу, на під�
приємстві повинна бути створена високопро�
дуктивна та високоорганізована команда, об�
'єднана спільною ціллю.

Існує безліч прикладів ефективного засто�
сування таргет�костинг, кожен з них — свідчен�
ня практичної користі цієї концепції. Цей ме�
тод, який деякі дослідники називають "страте�
гією, яку приводить в дію ринок" [5], повністю
виправдовує своє стратегічне призначення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, нові економічні відносини ви�

магають докорінного поліпшення вітчизняної
системи обліку для забезпечення ефективного
управління. Необхідна для керівної ланки
інформація міститься в системі стратегічного
обліку, який дасть можливість створити належ�
ну інформаційну базу для прийняття обгрун�
тованих управлінських рішень та контролю за
їх виконанням. Такою ж мірою це стосується
всіх галузей народного господарства, однак у
сільськогосподарських підприємствах спосте�
рігаються значні особливості діяльності, що
призводить до дуже значних відмінностей у ме�
тодиці формування та аналізу даних стратегі�
чного обліку, тому доцільно розробити його си�

стему, яка б найбільш повно відповідала вимо�
гам сільськогосподарського підприємства.

З метою забезпечення результативного
впровадження і обгрунтованої організації стра�
тегічного обліку в агропромислових під�
приємствах пропонується застосування систе�
ми таргет�костинг як цілісної концепції управ�
ління, що підтримує стратегію зниження вит�
рат та реалізує функції планування виробниц�
тва продукції, превентивного контролю витрат
і калькулювання цільової собівартості у відпо�
відності до ринкових реалій.
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Таблиця 3. Вихідні дані для проведення розрахунку величини цільового
скорочення витрат

    , .  50,00  
  , % 20% 

   ,   10000  
 , . . 455,0 


