
31
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1, 2014

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Основною метою діяльності підприємства є
отримання відповідних економічних переваг.
Реальні можливості реалізації цієї мети в бага-
тьох випадках обмеженні високими витратами
виробництва і недостатнім попитом на про-
дукцію, переважно через її перевиробництво.
Отримання найбільшого ефекту з найменшими
витратами, економія трудових, а також мате-
ріальних і фінансових ресурсів залежать від
того, які управлінські рішення приймаються з
метою оптимізації витрат.

Саме тому існує необхідність у розробці і
впровадження дієвих методів управління ви-
тратами з урахуванням галузевих особливос-
тей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Теоретичні та методологічні аспекти аналі-

зу, формування витрат, виявлення напрямів що-
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до управління представлено у роботах І.А. Бас-
манова, П.С. Безруких, Є.А. Бельтюкова,
О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, М.П. Войнаренк,
В.М. Гальпєріна, С.Ф. Голова, М.Г. Грещака,
Т.П. Карпової, Г.В. Козаченко, В.В. Лук'янової,
В.М. Нижника, П.П. Новіченка, О.О. Орлова,
В.Ф. Палія, В.М. Панасюка, Г.О. Партина,
Є.Г. Рясних, Я.В. Соколова, С.А. Стукова, В.І. Тка-
ча, М.В. Ткача, А.В. Череп, М.Г. Чумаченка,
А.Д. Шеремета та ін. Серед найбільш фундамен-
тальних зарубіжних досліджень з цієї пробле-
ми варто відзначити праці А. Алчіана, К. Друрі,
В. Говіндараджана, Р. Манна, Е. Майєра, Дж. Сі-
гела, Дж. Фостера, Ч. Хорнгрена, Дж. Шанка,
Дж. Шима.

Але, незважаючи на підвищену увагу з боку
науковців, деякі аспекти потребують деталі-
зації у вивченні і узагальненні і з урахуванням
галузевих особливостей сільськогосподарсь-
ких підприємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування сут-

ності і складових, напрямів вдосконалення уп-
равління з метою оптимізації витрат основно-
го виду діяльності, реалізацію дієвих механізмів
управління ними.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

За результатами опрацьованих нами літера-
турних джерел виявлено, що управління витра-
тами — це складний багатоаспектний та динам-
ічний процес, що включає управлінські дії, ме-
тою яких є досягнення високого економічного
результату діяльності підприємства [1, с. 5].

У процесі господарської діяльності сіль-
ськогосподарські підприємства здійснюють різно-
го роду витрати. Витрати на виробництво про-
дукції рослинництва неоднорідні і розподіляють-
ся за економічним значенням і характером участі
у виробничому процесі, за якісним складом, за спо-
собом включення в собівартість. Правильний роз-
поділ виробничих витрат має істотне значення у
плануванні і обчисленні собівартості.

До виробничої собівартості продукції (робіт,
послуг) включаються прямі матеріальні витрати,

прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати
та загальновиробничі витрати.

За сучасних умов управління витратами на
підприємстві передбачає виконання усіх
функцій управління, тобто функції повинні ре-
алізовуватись через елементи управлінського
процесу: прогнозування, планування, норму-
вання, організація, калькулювання, мотивація
та стимулювання, облік, аналіз, регулювання та
контроль витрат.

Для детального дослідження та аналізу
впливу різних чинників на витрати необхідне
створення уніфікованої системи управління
витратами, яка забезпечить успішне функціо-
нування підприємства на ринку, виробництво
конкурентоспроможної продукції та наявність

прибутку.
Саме тому проаналізуємо склад та струк-

туру собівартості основних видів продукції
рослинництва на підприємствах Перво-
майського району (рис. 1).

У 2010—2012 роках найбільшу питому
вагу займають прямі матеріальні витрати як
при виробництві зернових у 2010 та 2012 році,
так і соняшнику, а найменшу — прямі витра-
ти на оплату праці.

Структура витрат підприємства на вироб-
ництво сільськогосподарської продукції
відображає ефективність використання тру-
дових, матеріальних та фінансових ресурсів,
відображає якісні зміни у діяльності підприє-
мства. Для того, щоб детальніше оцінити при-
чини відхилення витрат на оплату праці не-
обхідно розглянути вплив зміни прямих вит-
рат у розрахунку на одиницю площі. Гра-

фічно представимо зміни на рисунку 2.
Отже, рівень прямих витрат на оплату праці

у розрахунку на 1 га у 2012 році мала тенден-
цію до збільшення на 0,1 грн. порівняно із 2010
роком, на підвищення результативного показ-
ника вплинуло збільшення площі посіву на 5816
га і зростання загального розміру прямих вит-
рат на оплату праці на 6189,9 грн.

Проведений аналіз витрат на виробництва
продукції рослинництва дав можливість визна-
чити основні фактори, які вплинули на зміну
собівартості продукції. Переважаючим є вплив
зростання рівня прямих витрат на оплату праці
у розрахунку на одиницю площі зернових та зер-
нобобових за рахунок збільшення площі посіву
у 2012 році порівняно з 2010 роком на 5816 га та
прямих витрат на оплату праці на 6189,9 грн.

У контексті проведеної нами оцінки вияв-
лено, що управління витратами потрібно роз-
глядати як комплексну систему, що забезпечує
розробку відповідних управлінських рішень,

Рис. 1. Структура собівартості основних видів
продукції рослинництва на підприємствах

Первомайського району
Джерело: розроблено автором з використанням статистичної

інформації.

Рис. 2. Вплив факторів на рівень прямих
витрат на оплату праці у розрахунку на одиниці

площі зернових та зернобобових на
підприємствах Первомайського району

Джерело: розраховано автором з використанням статистичної інфор-
мації.



33
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1, 2014

оскільки всі рішення щодо ефективного вико-
ристання ресурсів взаємопов'язані і впливають
на кінцеві результати діяльності [2, с. 145].

За результатами опрацювання літературних
джерел виявлено, що система управління ви-
тратами — це сукупність взаємопов'язаних еле-
ментів, методів і механізмів, що діють у межах
функціональних обов'язків і утворюють певну
цілісність, за допомогою яких узагальнюють-
ся процеси постачання, використання ресурсів,
вирішуються чітко поставлені цілі, реалізують-
ся тактичні і стратегічні плани. Метою цієї си-
стеми є надання управлінцям контролю і про-
гнозування витрат, вибір найефективніших на-
прямів розвитку підприємства, прийняття опе-
ративних управлінських рішень [3, с. 76].

Формування витрат здійснюється у системі
управлінського обліку. Витрати збираються за
окремими об'єктами: видами продукції, робіт,
послуг, технологічними процесами та їх части-
нами тощо. Витрати в системі обліку для потреб
управління збираються за калькуляційними
статтями по мірі зменшення активів та зростан-
ня зобов'язань [4, с. 416].

Отже, управління витратами необхідно плану-
вати ще на початковій стадії для кожного підприє-
мства з урахуванням особливостей організації
виробництва і праці, галузевих особливостей,
рівня матеріально-технічного забезпечення тощо.

 Хоча Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Хла-
пьонов Л.Ю., Макухін Г.А. у своїй монографії
виділили загальною метою управління витра-
тами не їх мінімізацію, а "ефективніше викори-
стання ресурсів підприємства, їхню економію
та максимізацію віддачі" на усіх етапах діяль-
ності підприємства [5, с. 46].

Ефективність функціонування підприємства
залежить від дієвого використання усіх видів ре-
сурсів, що зумовлює необхідність переходу до
єдиної системи управління витратами. Обгрунту-
вання напрямів зниження витрат виробництва є
важливим, оскільки витрати є внутрішнім чинни-
ком функціонування підприємства, а від величи-
ни виробництва залежить рівень віддачі вкладених
коштів і ефективність господарювання [6, с. 187].

ВИСНОВКИ
Прибуток підприємства завжди залежить від

величини витрат, саме тому ефективне управлін-
ня витратами є надзвичайно важливим, адже пе-
редбачає оптимізацію витрат. Систему управлін-
ня витратами потрібно впроваджувати на комп-
лексній основі, забезпечуючи взаємозалежне
вирішення поставлених завдань за допомогою
розроблення чіткої системи управління процесом
зниження собівартості, пошуків напрямів щодо

удосконалення окремих функцій управління для
досягнення найкращих результатів діяльності.

Таким чином, проведений нами аналіз уп-
равління витратами свідчить, що з метою опти-
мізації витрат та ефективності господарюван-
ня підприємств необхідно створювати індивіду-
альну систему управління витратами з ураху-
ванням галузевих особливостей, організаційної
структури, рівня ресурсного забезпечення, тех-
нічних і технологічних особливостей.
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