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ТАРГЕТ-КОСТИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА

У статті досліджено проблему ефективності впровадження на вітчизняних підприємствах стратегічного 
управління витратами. Розглянуто найбільш визнаний у міжнародній практиці підхід щодо оптимізації витрат 
– таргет-костінг, як і направлені на створення інформації, що дозволяє приймати стратегічні і відповідні їм
оперативні та тактичні рішення з урахуванням особливостей на різних етапах господарювання економічного 
суб’єкта. Обгрунтовано трактування поняття «таргет-костинг», передусім, як процесу управління цільовими 
витратами, тобто сукупність цілеспрямованих дій з визначення, контролю, аналізу витрат і забезпечення їх 
економії. Визначено етапи розвитку, інструменти реалізації системи «таргет-костинг» та контрольні заходи 
у процесі користування системи «таргет-костинг» на різних етапах господарювання економічного суб’єкта. 
Проаналізовано основні переваги в порівнянні з традиційними методами та деякі обмеження щодо застосування 
таргет-костінгу.

Ключові слова: стратегія, калькуляція собівартості, стратегічне управління витратами, калькуляційний 
облік, таргет-костинг.



–70–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ТАРГЕТ-КОСТИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД  
ИНСТИТУЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

Колинько Н.И.

В статье исследована проблема эффективности внедрения на отечественных предприятиях стратегиче-
ского управления затратами. Рассмотрены наиболее признан в международной практике подход к оптими-
зации расходов – таргет-костинг, как и направлены на создание информации, позволяющей принимать стра-
тегические и соответствующие им оперативные и тактические решения с учетом особенностей на разных 
этапах хозяйствования экономического субъекта. Обоснованно трактовка понятия «таргет-костинг», прежде 
всего, как процесса управления целевыми расходами, то есть совокупность целенаправленных действий по опре-
делению, контроля, анализа затрат и обеспечения их экономии. Определены этапы развития, инструменты 
реализации системы «таргет-костинг» и контрольные мероприятия в процессе использования системы «тар-
гет-костинг» на разных этапах хозяйствования экономического субъекта. Проанализированы основные преиму-
щества по сравнению с традиционными методами и некоторые ограничения по применению таргет-костинг.

Ключевые слова: стратегия, калькуляция себестоимости, стратегическое управление расходами, калькуля-
ционный учет, таргет-костинг.

TARGET-COSTING AS PERSPECTIVE METHOD OF INSTITUCIYNOGO PROVIDING  
OF MANAGEMENT CHARGES OF PRODUCTION

Kolinko N.

The article is devoted to the problem of the efficiency of implementation of strategic costs management at domestic 
enterprises. Considered the most recognized international practice of cost optimization approach, Target-Calling, as well 
as aimed at creating information that allows them to take strategic and relevant operational and tactical decisions, taking 
into account the peculiarities at different stages of the economic entity’s management. The interpretation of the concept of 
«target-shopping» is substantiated, first of all, as the process of management of target expenses, that is, a set of purposeful 
actions for the definition, control, analysis of costs and ensuring their savings. Describes the stages of development, tools 
for implementing the «target-shopping» system and control measures in the process of using the «target-shopping» system 
at various stages of the economic entity’s management. The main advantages compared with traditional methods and some 
limitations on targeting-busting are analyzed.

Keywords: costing, strategic cost management, calculation accounting, costing, target-costing.

Постановка проблеми. Для створення ефективної 
системи функціонування підприємства, у сучасних 
ринкових умовах, необхідна раціонально організована 
система управління витратами, тобто економічний 
спосіб виробництва продукції.

Ми не звикли розглядати собівартість продукції, як 
залежну змінну від ринкової ціни та середньогалузе-
вої норми прибутку. У такому випадку калькулювання 
цільової собівартості («таргет-костинг») може суттєво 
розширити підручні методи сучасного управлінського 
обліку. Провідне завдання цього методу – окреслити 
оптимальні витрати майбутнього виробу на етапі моні-
торингу ринку, розробці та проектуванні його, а не в 
процесі виробництва. Адже зазвичай менеджери почи-
нають практично боротися за скорочення витрат лише 
тоді, коли продукт розроблений і переданий у виробни-
цтво. Саме тоді нерідко приходить усвідомлення того, 
що собівартість продукту фактично завищена, щоб він 
був прибутковим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням калькулювання у стратегічному управлінні 
витратами підприємства присвячені праці таких вче-
них як О.В. Алєксєєва, Е.А. Аткінсон, Ф.Ф. Бутинець, 
Х.П. Баррінгер, З. Гуцайлюк, П. Друкер, Т. Джонсон, 
К. Друрі, Р.С. Каплан, В.Е. Керімов, Г.Г. Кірейцев, 
Р.Р. Ландерс, О.Є. Николаева, Д. Нортон, Э.Ф. Рахмату-
лина, Б. Райан, В. Савчук, К. Сіммондз, К. Уорд, В.Дж. 
Фабриски, Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен, С.М. Янг.

Постановка завдання. Метою дослідження є уза-
гальнення ефективності впровадження таргет-костинг 

як перспективного методу інституційного забезпе-
чення управління витратами виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасній економічній літературі концепцію таргет-
костингу трактують, як «цільове калькулювання», 
звужуючи її значення до чисто технічної процедури 
управлінського обліку.

Як бачимо, перераховані учені, таргет-костинг зво-
дять до розрахунку цільових витрат, що служить осно-
вою для визначення цільової ціни готової продукції. 
Ми ж пропонуємо розглядати таргет-костинг, пере-
дусім, як процес управління цільовими витратами. 
У зв’язку з цим під процесом управління будемо розу-
міти сукупність цілеспрямованих дій з визначення, 
контролю, аналізу витрат і забезпечення їх економії.

Японські менеджери поклали в основу концепції 
«таргет-костинг» революційний та нескладний зами-
сел. Цільова собівартість визначаться різницею очіку-
ваної ринкової ціни та прибутку на який сподівається 
підприємство. Одночасно менеджери та виробничий 
персонал працює над відповідністю витрат виробу 
цільовій собівартості [6]. Тобто це двосторонній про-
цес (рис. 1).

В результаті цього процесу створюється продук-
ція, яка максимально орієнтована на сподівання спо-
живачів, щодо її якісних характеристик так і до мож-
ливої ціни.

Варто відмітити, що таргет-костинг напрочуд добре 
інтегрується в інституційне забезпечення управлін-
ського обліку, оскільки поєднується з операційним 
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плануванням, бюджетуванням, формуванням центрів 
відповідальності і т. д. Він повністю узгоджується 
з традиційними бухгалтерськими методами обліку 
витрат і калькулювання собівартості продукції; цільові 
витрати інтегруються в загальну звітність компанії. 
Можна засвідчити брак конститутивних обмежень для 
застосування методу таргет-костинг на практиці.

Слід підкреслити, що таргет-костинг є стратегічним 
інструментом, а не виключено операційним, бо формує 
та реалізує конкурентні переваги, а отже забезпечує 
високий рівень конкурентоспроможності підприємства.

Таргет-костинг не обмежує менеджерів заданим 
рівнем витрат, бо надає можливість приймати рішення 
на засадах ринкового середовища, концентрує увагу на 
зовнішніх, а не тільки на внутрішніх чинниках [7].

Націлення на цільову собівартість спонукає еконо-
мити на матеріальних ресурсах і шукати альтернативи 
дорогим технологіям. А це в свою чергу забезпечує 
постійне вдосконалення показників собівартості через 
процес вартісного проектування з метою поліпшення 
цих показників на тривалу перспективу.

Він узгоджується з функціональним методом 
обліку витрат і це дає можливість оцінити витрати 
понесені на створення кожної функції продукції, а 
отже, миттєво та оптимально реагувати на переміни в 
ринковому оточенні.

А також, в процесі визначення цільової собі-
вартості, система «таргет-костинг» володіє чітким 
інструментарієм для реалізації необхідних дій з боку 
керівництва економічного суб’єкта, а також його 
структурних підрозділів, щодо втілення найбільш 
вигідних управлінських рішень серед виділених 
груп витрат і обгрунтування перспективного плану 
їх поведінки на короткостроковий і довгостроковий 
період (таблиця 2).

Увесь інструментарій системи «таргет-костинг» 
має бути максимально адаптований до тієї стадії розви-
тку, на якій знаходиться господарюючий суб’єкт. Така 
необхідність обумовлена тим, що на кожному з цих 
етапів господарювання економічного суб’єкта виникає 
потреба в коректуванні витрат, а також їх оцінці.

А втім, незважаючи на настільки очевидні переваги 
в порівнянні з традиційними методами, таргет-костинг 
має і деякі обмеження.

По-перше, метод таргет-костинг – це не техніка, яку 
можна використовувати час від часу в міру необхід-
ності; впровадження даного методу передбачає повну 
зміну філософії діяльності підприємства [8].

По-друге, тільки на результатах дослідження рин-
кового середовища, базуючись на реальних або мож-
ливих очікувань споживачів, приймається цільова ціна 
і відповідно цільова собівартість. Проте методи, засно-

Таблиця 1. Трактування поняття «таргет-костинг»
Автори Визначення

Аткінсон Е.А., Банкер Р.Д., 
Каплан Р.С., Янг М.С. [1]

Цільова собівартість (target cost) є різниця між цільовою ціною реалізації і цільовим (гранич-
ною) прибутком

Аверіна О.І., Проніна О.Р. 
[2]

Таргет-костинг (для проектування нової продукції) і кайзен-костинг (для поліпшення влас-
тивостей вже вироблюваної продукції) – методи, що дозволяють розраховувати для виробів 
цільову собівартість виходячи із заздалегідь встановленої ціни реалізації, що забезпечує 
заплановані об’єм продажів і відсоток рентабельності

Зимакова Л.А. [3]
Таргет-костинг – система, орієнтована на споживача, суть якої полягає у визначенні собівар-
тості на основі можливої ціни реалізації продукту для визначеної категорії покупців виходячи 
з фіксованої норми прибутку

Петухова Т.В. [4]
Інструмент контролю і зниження витрат на стадії проектування об’єкту будівництва за раху-
нок застосування виробничих, інженерних, наукових досліджень і розробок, що дозволяє 
об’єднати зусилля усіх співробітників для досягнення цільової собівартості проекту

Чая В.Т., Чупахіна Н.І. [5]
Система цільових витрат, тобто контроль, орієнтований на майбутні заплановані за¬витрати, 
завданням якого є зниження витрат при створенні нових продуктів в цілях досягнення запла-
нованого рівня прибутку

 

Визначення 
очікуваної ціни 

 
− розробка концепції 
продукції 
− моніторинг ринку та  
маркетинговий аналіз: 
• потреб (смаків) 
споживачів щодо 
фізичних і естетичних 
функцій товару 
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Рис. 1. Двосторонній процес визначення цільової собівартості
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вані на даних, отриманих від споживачів, навіть при 
вагомій кількості опитувань завжди суб’єктивні.

Основна завада полягає в іншому: для результа-
тивного застосування тагрет-костинг має бути згурто-
ваний колектив однодумців, і тісна взаємодія між різ-
ними підрозділами та працівниками.

На закінчення слід зазначити, що таргет-костинг є 
раціонально організований процес управління цільо-

вими витратами, що дозволяє реалізовувати готову 
продукцію з врахуванням потреб покупців і при-
йнятних витрат для виробника. Досягнення цього 
перспективного методу інституційного забезпечення 
управління витратами виробництва, можливе шляхом 
використання його інституційного забезпечення, осно-
вою якого є сукупність правил і прийомів, за допомо-
гою яких здійснюється контроль витрат.

Таблиця 2. Використовування системи «таргет-костин»  
на різних етапах господарювання економічного суб’єкта

Етапи 
розвитку Інструменти реалізації системи «таргет-костинг» Контрольні заходи

I. Станов-
лення

1. Забезпечення розрахунку індексу цільових витрат.
2. Проведення маркетингових досліджень для визна-
чення ціни виробу.
3. Уточнення ринкової ціни товару.
4. Визначення компонентної концепції майбутнього
виробництва і критеріїв якості продукту.
5. Прогнозування поведінки конкурентів шляхом
вивчення їх стратегій.
6. Планування цільового розміру прибутку.

1. Забезпечення контролю за реалізацією системи в
кожному структурному підрозділі.
2. Проведення інструктивно-методичних заходів з
менеджерами структурних підрозділів.
3. Проведення контролю за дотриманням строків
реалізації.
4. Встановлення стандартів для виміру фактично
досягнутих цільових показників їх відхилень від вста-
новлених стандартів.

II. Ріст

1. Позиціювання продукту у своєму сегменті.
2. Здійснення конкурентного аналізу.
3. Здійснення розрахунку базової ціни (target price),
продажу продукту кінцевому можливий обсяг реалі-
зації.
4. Калькуляція цільових витрат,щодо усіх компонентів
і функцій проектованого виробу і визначення поточ-
них витрат

1. Визначення допустимих витрат (allowable costs) на 
основі інформації, сформованої маркетинговим відділом.
2. Співпраця дослідно-конструкторського бюро з
іншими підрозділами організації.
3. Створення міжфункціональної робочої групи екс-
пертів за цільовими витратами.
4. Підготовка робочого плану реалізації застосування
системи «таргет-костинг», його здійснення і внесення 
змін до рішення в ході реалізації.

III. Зрі-
лість

1. Розробка продукту з урахуванням функціональних
вимог, визначених раніше, а також різних додаткових 
обмежень (відповідність обмеженням технологічного 
рівня організації, система контролю якості, екології та 
ін. характеристикам).

1. Аналіз технології виробництва продукції, що випус-
кається.
2. Оцінка ефективності прийнятого і реалізованого
рішення в кожному структурному підрозділі орга-
нізації, розробка на її основі системи матеріальної 
мотивації.
3. Моніторинг чутливості організації до зміни макро-
економічної ситуації, координування управлінських 
рішень для узгодження умов зовнішнього і внутріш-
нього середовища, що змінюються.

IV. Зане-
пад

1. Мотивування співробітників кожного структурного
підрозділу.
2. Директива на допустимість собівартості з точки
зору ринку.
3. Визначення термінів і бюджету розробки нових
виробів, для заміни застарілого продукту.
4. Перепроектування продукту шляхом дослідження
потреб споживачів, можливого зниження цін з боку 
постачальників або використання нових технологій.

1. Оцінка перспективи раціонального використання
усіх видів ресурсів організації структурними підроз-
ділами.
2. Окреслення абсолютно нового шляху збуту і реалі-
зації продукції.
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