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Підходам до управління витратами промис�
лових підприємства присвячені десятки наукових
статей і семінарів. На ділі ж багато підприємств
стикаються з проблемами, теоретичні рішення
яких вельми схематичні, що не дозволяє збуду�
вати дієвий механізм управління витратами.

Здійснення виробничої діяльності підпри�
ємства потребує наявності різноманітних ре�
сурсів — матеріальних, трудових, технічних то�
що, розміри яких повинні знаходитися у пев�
ному співвідношенні. Придбання та експлуата�
ція ресурсів підприємства передбачає понесен�
ня ним певних витрат, що об'єктивно зумовлені
специфікою та обсягами господарських опе�
рацій, які здійснює дане підприємство.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми, пов'язані з управлінням витрата�
ми підприємств, висвітлені у наукових працях як
вітчизняних і зарубіжних вчених: І.О. Бланка,
Ф.Ф. Бутинця, К. Друрі, В. Палія, Д. Хана, Д. Шина
та інших. Незважаючи на велику кількість нау�
кових праць та значні досягнення в теорії та прак�
тиці управління витратами, є низка питань, недо�
статнє розроблення яких знижує ефективність
управління витратами на підприємствах.

Метою наукового дослідження є побудова
схеми механізму управління витратами на про�
мисловому підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Процес управління витратами підприємства
можна розглядати як комплекс цілеспрямова�
них дій, що мають на меті раціоналізацію роз�
міру та структури цих витрат. Такий підхід до
трактування даного процесу дозволяє чітко
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встановлювати його складові та взаємозв'язки
між ними або, інакше кажучи, описати механізм
управління витратами підприємства.

При цьому основними складовими процесу
управління витратами виноробних підприємств
є наступні.

 1. Індикатори процесу управління витратами
підприємства — система аналітичних показників,
за допомогою яких можна оцінити ефективність
існуючої на теперішній момент часу на підпри�
ємстві системи управління його витратами.

2. Напрями управління витратами підпри�
ємства — перелік заходів, за допомогою яких
можливо забезпечити раціоналізацію розміру
та структуру витрат підприємства.

3. Параметри управління витратами під�
приємства — сукупність показників, зміна яких
впливає на зміну розміру та структури витрат
підприємства.

4. Інструменти управління витратами — су�
купність засобів, за допомогою яких менедже�
ри підприємства можуть довести значення па�
раметрів управління його витратами до бажа�
ного рівня. Слід відзначити, що сукупність та�
ких засобів є надзвичайно широкою і скла�
дається з таких груп: засоби планування; засо�
би організування; засоби обліку, аналізування
та контролю; засоби мотивування.

5. Об'єкти управління витратами підпри�
ємства — це показники діяльності підприєм�
ства, зміна яких може відбутися внаслідок
зміни значень параметрів управління витрата�
ми. Окрім безпосередньо самих витрат об'єкта�
ми управління можуть виступати дохід під�
приємства та розмір структури його активів.

6. Критерії ефективності управління витрата�
ми підприємства — це показники його діяльності,
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зміна значень яких у кінцевому рахунку ста�
новить мету управління витратами підприє�
мства [4]. Такими показниками може буди,
зокрема, чистий прибуток підприємства, при�
бутковість продукції, ринкова вартість
підприємства тощо (рис. 1). Як випливає з цієї
схеми, управління витратами повинно перед�
бачити неперервність та цілеспрямованість
механізму такого управління.

Основну рушійну силу, яка забезпечує
функціонування механізму управління вит�
ратами підприємства, становлять інстру�
менти (засоби) управління витратами, які
групуються відповідно до основних
функцій такого управління. У зв'язку з цим
можна запропонувати таке трактування
терміна "метод управління витратами
підприємства": це науково обгрунтована,
цілісна, уніфікована процедура реалізації
певного інструменту управління витрата�
ми, що передбачає здійснення певної по�
слідовності дій з метою раціоналізації роз�
міру та структури витрат підприємства[2].

За основною метою свого застосування
можна виокремити такі групи методів управлі�
ння витратами підприємства: методи, які мають
на меті розрахунок обгрунтованого рівня со�
бівартості за кожним видом продукції підпри�
ємства; методи, які мають на меті досягнення
певного встановленого на перед розміру прибут�
ку від реалізації даного виду продукції (ці�
льового прибутку); методи, які мають на меті
зменшення собівартості продукції без обгрун�
тування певного раціонального рівня витрат
підприємства; методи, які мають на меті встанов�
лення певного раціонального рівня витрат
підприємства та розмір собівартості його про�
дукції [1].

При здійсненні управління витратами під�
приємства слід враховувати той факт, що різні
групи витрат промислового підприємства
різною мірою піддаються впливу заходів щодо
їх зменшення. Розробляючи заходи щодо ско�
рочення витрат підприємства, потрібно при�
ділити увагу, перш за все, тим групам витрат,
які найбільше піддаються впливу таких заходів.

З цією метою можна запропонувати таку
класифікацію заходів щодо зниження витрат
промислового підприємства:

— залежно від поставленої мети — заходи
щодо зниження абсолютної величини витрат,
заходи щодо зниження відносної величини вит�
рат;

— залежно від одночасного впливу на різні
групи витрат — заходи, що викликають одно�
часне зниження декількох груп витрат; заходи,

що викликають зниження одних видів витрат із
збільшенням інших видів витрат;

— залежно від виду витрат, які передба�
чується скоротити — заходи, що викликають
зниження одних видів витрат зі збільшенням
інших видів витрат;

— залежно від змісту заходів — заходи
щодо організації виробництва і праці, заходи
щодо удосконалення техніки та технології ви�
робництва;

— залежно від потреб в інвестиціях для ре�
алізації заходів — заходи, реалізація яких не
потребує вкладання інвестицій; заходи, реалі�
зація яких потребує вкладання інвестицій [5].

Очевидно, що запропонована класифікація
заходів щодо зниження витрат підприємства не
є вичерпною. Однак вона дозволяє зробити вис�
новок про надзвичайну різноманітність таких
заходів та є відправною базою для ще одної
класифікаційної ознаки, а саме — рівня склад�
ності реалізації відповідних заходів щодо ско�
рочення витрат.

Враховую, що рівень складності проведення
різних заходів щодо зниження витрат промис�
лового підприємства є різними, доцільним є
здійснення розробки плану реалізації цих планів
у певній послідовності, коли спочатку обгрун�
товується доцільність реалізації тих заходів, які
потребують найменших обсягів фінансових та
інших ресурсів, для їх проведення, а також ви�
магають меншого проміжку часу для їх здійс�
нення. Інакше кажучи, необхідною є побудова
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Рис. 1. Схема функціонування механізму
управління витратами промислових підприємств
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певної ієрархії заходів щодо зниження витрат
промислового підприємства (табл. 1).

При обгрунтуванні заходів щодо скорочен�
ня рівня витрат на підприємстві оцінку керова�
ності кожної групи витрат потрібно роботи
стосовно кожного виду заходів із наведеної
таблиці.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Витрати підприємства з точки зору управ�
ління ними являють собою складний багатоас�
пектний процес. Управління витратами підпри�
ємства повинно передбачати непереривність та
цілеспрямованість механізму такого управлін�
ня. При цьому процес управління витратами
підприємства можна розглядати як комплекс
цілеспрямованих дій. Такий підхід до тракту�
вання даного процесу дозволяє чітко встанов�
лювати його складові та взаємозв'язок між
ними, або, інакше кажучи, описувати механізм
управління витратами підприємства [3].

Враховуючи, що рівень складності проведен�

Таблиця 1. Ієрархія заходів щодо скорочення витрат на
промисловому підприємстві залежно від складності реалізації
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ня різних заходів щодо зни�
ження витрат промислово�
го підприємства є різним,
доцільним є здійснення роз�
робки плану реалізації цих
заходів у певній послідов�
ності, коли спочатку об�
грунтовується доцільність
реалізації тих заходів, які
потребують найменших об�
сягів фінансових та інших
ресурсів для їх проведення,
а також вимагають меншо�
го проміжку часу для їх
здійснення.

Важливим напрямом
покращення методичного
забезпечення функціону�
вання системи управління
витратами підприємства є
поглиблення досліджень
впливу рівня витрат на
асортиментну політику
підприємства, зокрема на
структурні зрушення у ви�
робничій програмі. У зв'яз�
ку з цим важливо вста�
новити міру впливу собі�
вартості продукції різних
видів, яку виготовлює під�
приємство, на раціональ�
ну структуру його товар�
ної продукції. При цьому

дане завдання слід вирішувати одночасно із ви�
бором найкращого способу розподілу непря�
мих витрат за видами продукції: фактично
вибір методу такого розподілу повинен забез�
печувати досягнення раціональної структури
виробничої програми підприємства.

Література:
1. Володькіна М.В. Економіка промислово�

го підприємства: навчальний посібник. — К.:
УНЛ, 2004. — 196 с.

2. Панасюк В.М. Витрати виробництва: уп�
равлінський аспект. — Тернопіль: Астон, 2005.
— 288 с.

3. Партин Г.О. Управління витратами під�
приємства: концептуальнф засади, методи та
інструментарій: монорафія. — К.: УБС НБУ,
2008. — 219 с.

4. Цал�Цалко Ю.С. Витрати підприємства:
навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 656.

5. Яковлева Ю.П. Контролінг на базі інфор�
маційних технологій. — К.: УНЛ, 2006. — 318 с.
Стаття надійшла до редакції 09.09.2012 р.


