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Однією із найбільших проблем діяльності сучасних вітчизняних підприємств є 

їхня низька ефективність порівняно із Західними компаніями. Причин цьому є 

декілька і, окрім, загальновизнаного відставання в техніко-технологічному плані є 

ще проблема розбалансованості та невідповідності окремих елементів загальної 

системи, що зменшує або нівелює ефект синергії. 

Одним із інструментів, що має подолати зазначені вище проблеми є філософія 

«Сучасного управління», що активно розробляється автором на основі вивчення 

теоретичних надбань та практичного досвіду. 

Управлінська система, або система керування, також система управління 

(англ. control system) – систематизований набір засобів впливу на підконтрольний 

об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування 

можуть бути як технічні об'єкти так і люди. Об'єкт системи керування може 

складатися з інших об'єктів, які можуть мати постійну структуру взаємозв'язків [1]. 

Система управління є модульною, а, відповідно, досить складною, а тому ми 

виділимо основні, на наш погляд, елементи: 

1) підсистема планування та прогнозування; 
2) аналітична підсистема 
3) підсистема обліку; 
4) підсистема управління персоналом; 
5) логістична підсистема; 
6) виробнича підсистема; 
7) збутова підсистема та ін. 
Відповідно, при виникненні ситуації «розбалансування» однієї з підсистем 

утворюється «вузьке місце», що призводить до зниження ефективності усіх інших 

підсистем, а відповідно і усього підприємства загалом. 

В аспекті даного питання та розвитку філософії «Сучасного управління» 

хочемо розглянути питання одного із шляхів подолання проблем ефективності 

підсистем планування та аналітики. Як відомо, у філософії «Сучасного управління» 

за даний напрямок відповідає базис на основі концепції «Маржинального 

прибутку», що передбачає перехід системи планування та аналітики на принципи та 

засади цієї концепції. Проте, варто зауважити, що використання маржинального 

підходу передбачає позамовну калькуляцію покриття. У випадках, коли є розподіл 

по бюро, відділах і використовується АВС-метод для спрощення та підвищення 

ефективності розрахунків пропонується використати гібридну систему АВС методу 

та методу на основі маржинального підходу, де перший буде використовуватись на 

етапі розрахунку змінних витрат на виріб, а вже всі інші основні показники будуть 
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використовуватись на основі положень концепції «Маржинального прибутку»; 

основні етапи такого підходу: 

1) визначити основні підрозділи та напрямки діяльності, що пов’язанні із 
виробництвом; 

2) визначити «пул витрат». Важливою умовою даного етапу, що відрізняє 
його від традиційного АВС методу, є відмова від врахування постійних витрат на 

даному етапі; 

3) визначити драйвери; 
4) розрахувати ставку драйвера для кожного носія затрат (розраховується 

шляхом ділення пулу затрат на кількість драйверів); 

5) застосувати розраховані ставки для кожного з об’єктів витрат. 
Наведемо теоретичний приклад для порівняння класичного та гібридного 

методів АВС аналізу (приймемо, що переналадки та контроль якості є 

рівноцінними по кожному виробу), (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Порівняння класичного та гібридного методів АВС 
Статті А В С 

1 2 3 4 

Вихідні дані 

Змінні витрати, грн 300 300 300 

Ціна 630 600 700 

Кількість, од. 10000 20000 30000 

Кількість заявок 1200 1800 2000 

Кількість переналадок 240 260 300 

Контроль якості, грн 7000000 

Переналадка обладнання, 

грн 
6600000 

Розрахункові дані класичним методом 

Ставка контролю якості 7000000/(1200+1800+2000)=1400 

Ставка переналадки 

обладнання 
6600000/(240+260+300)=8250 

Проведення процедур 

контролю якості, грн 
1400*1200/10000=168 1400*1800/20000=126 1400*2000/30000=93 

Проведення процедур 

переналадки, грн 
8250*240/10000=198 8250*260/20000=107 8250*300/30000=83 

Повна собівартість, грн 300+168+198=666 300+126+107=533 300+93+83=476 

Прибуток, грн 630-666=-36 600-533=67 700-476=224 

Рентабельність,% Від’ємна 11,17 32,00 

Прибуток загалом, тис. грн 7700 

Розрахункові дані гібридним методом 

Маржинальний прибуток, 

грн/од. 
630-300=330 600-300=300 700-300=400 

Маржинальний прибуток 

загалом, грн 
21300000 

«Постійно-змінні витрати», 

грн 
7000000+6600000=13600000 

Ставка розподілу 13600000/21300000=0,6385 

Постійні витрати, грн/од. 0,6385*330=210,71 0,6385*300=191,55 0,6385*400=255,40 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

Повна собівартість, грн/од. 300+211=511 300+192=492 300+255=555 

Прибуток, грн/од. 630-511=119 600-492=108 700-555=145 

Рентабельність,% 18,94 18,08 20,66 

Прибуток загалом, тис. грн 7700 

 

Як видно із теоретичного прикладу гібридний метод є менш ресурсоємним в 

розрізі використання часових ресурсів, оскільки в даному прикладі наведено 

розрахунок лише двох ставок, тоді як в реальності їх може бути в рази більше і не 

завжди вони будуть рівноцінними. Використання ж елементу концепції 

«Маржинального прибутку» в розрізі розподілу витрат на переналадку та контроль 

якості (згідно прикладу таблиці 1) дало змогу здійснити більш ефективні 

розрахунки за меншу кількість дій та підтвердило те, що концепція 

«Маржинального прибутку» є більш гнучкою, що особливо важливо за сучасної 

ринкової ситуації: 

1) усувається необхідність розрахунку ставок витрат; 
2) усувається необхідність розрахунку витрат на одиницю виробів згідно 

ставок; 

3) п.1 та 2 замінюються фактично сумуванням всіх витрат на переналадку та 
контроль якості та їх розподіл як «звичайних» постійних витрат. 

Також, згідно таблиці 1 гібридний метод дає змогу зберегти умову, що при 

ефективній діяльності підприємства всі продукти є ефективними, так і навпаки.  

Фактично на основі використання гібридного методу калькуляції формується 

ефективна, а що головне, практично універсальна система перебудови системи 

планування та аналітики діяльності підприємства для максимально ефективної 

роботи із мінімізованими затратами на її впровадження та підтримку діяльності. 
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