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ВСТУП
В аграрній сфері України відбулися глибокі

соціально�економічні перетворення. Передача
землі сільськогосподарського призначення у
приватну власність селянам, роздержавлення
підприємств створили умови для формування
нових організаційно�правових структур ринко�
вого типу, які можуть успішно конкурувати.
Головним завданням сільськогосподарських
підприємств є забезпечення продовольчої без�
пеки держави на рівні, що задовольняє потре�
би населення в продуктах харчування відпові�
дно раціональних норм споживання за рахунок
власного виробництва та ефективне викорис�
тання експортних можливостей збуту лишків
продовольства. Однак через низку об'єктивних
і суб'єктивних причин не вдалося досягти очі�
куваного нарощування виробництва сільсько�
господарської продукції, підвищення ефектив�
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ності галузей. Тому виникає об'єктивна не�
обхідність постійного і всебічного моніторин�
гу рівня собівартості продукції. Більш повне
використання підприємством своїх можливо�
стей щодо зниження витрат і собівартості оди�
ниці продукції забезпечує внутрішньогоспо�
дарське управління витратами.

Проблема управління витратами є актуаль�
ною не лише для вітчизняних аграрних під�
приємств. Керівники підприємств будь�якої
сфери економіки країни здійснюють свою гос�
подарську діяльність з метою отримання еко�
номічного зиску, який безпосередньо залежить
від понесених витрат. Різноаспектна класифі�
кація і групування витрат, яких зазнають су�
б'єкти господарювання, — це підгрунтя для
ефективного управління цими витратами з ме�
тою забезпечення стабільності й прибутковості
підприємства.
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АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Кінцеві результати діяльності аграрних
підприємств в умовах мінливого економічного
середовища залежать від якісно сформованої
та ефективно діючої системи управління його
виробничо�фінансовою діяльністю. Оскільки
витрати відіграють вагому роль у формуванні
кінцевих показників діяльності підприємства,
можна стверджувати, що в загальній системі
управління найбільш значимим блоком є управ�
ління витратами. Фундаментально�теоретичні
розробки в галузі формування витрат і теорії
вартості були здійснені у працях таких учених,
як У. Петті, Ф. Кене, А. Сміт, К. Маркс, Д. Рікар�
до, А. Маршалл, К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем�
Баверк, Д. Кейнс, Д. Хікс та ін.

 Питання, пов'язані з теорією та практикою
формування витрат, підвищення їх ефектив�
ності на сучасному етапі розвитку сільськогос�
подарського виробництва знайшли своє відоб�
раження в наукових працях таких учених, як:
В.Г. Андрійчук, І.М. Бойчик, О.М. Варченко,
М.Г. Грещак, В.К. Горкавий, А.С. Даниленко,
С.І. Дем'яненко, В.В. Зіновчук, О.С. Коцюба,
П.Т. Саблук, В.Я. Месель�Веселяк, П.М. Мака�
ренко, О.В. Олійник, Б.Й. Пасхавер, Ю.С. Цал�
Цалко, Н.В. Ульянченко, О.М. Шпичак, А.В.
Череп та ін. Незважаючи на всю важливість
здійснених досліджень, окремі аспекти проце�
су управління витратами сільськогосподарсь�
ких підприємств потребують подальшого до�
слідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасній економічній літературі управлін�

ня витратами науковці розглядають як процес
або засіб цілеспрямованого формування опти�
мального розміру й структури витрат, здатних
забезпечити досягнення високого економічно�
го результату. Особливості управління витрата�
ми в сільському господарстві пов'язані зі спе�
цифікою підприємств, які значною мірою
відрізняються від суб'єктів господарювання в
інших галузях, особливості яких мають безпо�
середній вплив на управління витратами. У зв'яз�
ку із цим виділяють такі особливості цієї галузі:

— головним засобом виробництва є земля,
основна частина якої орендується новостворе�
ними аграрними підприємствами у землевлас�
ників, колишніх членів колективних сільсько�
господарських підприємств;

— процес відтворення переплітається з при�
родними процесами, що зумовлює особливе
ставлення працівників до засобів та предметів
праці (землі, тварин, птахів тощо);

— високий ступінь залежності від природ�
нокліматичних умов, що безпосередньо впли�
ває на організацію виробництва і управління
ним;

— на відміну від промисловості, рухомими
є знаряддя виробництва, а предмети праці —
рослини і тварини — заходяться на одному
місці;

— частина виробленої продукції викорис�
товується у подальшому виробництві, що впли�
ває на рівень товарності і зумовлює особливості
планування виробництва і розподілу продукції;

— на відміну від промисловості робочий пе�
ріод не збігається з періодом виробництва,
адже впливають природні чинники;

— виражений характер сезонності вироб�
ництва;

— взаємодоповнюваність основних галузей
— рослинництва і тваринництва;

— виробництво сільськогосподарської про�
дукції і формування цін на неї здійснюється в
умовах, наближених до досконалої конку�
ренції, тоді як ціни на ресурси для сільського
господарства та переробних галузей форму�
ються в умовах недосконалої конкуренції;

— низький рівень ліквідності сільськогоспо�
дарських підприємств не дозволяє їм одержу�
вати на етапі переходу до ринкової економіки,
в потрібному обсязі, інвестиції від інших су�
б'єктів бізнесу;

— особливості формування і функціонуван�
ня соціальної сфери в сільській місцевості про�
являються у специфіці діяльності сільських
громад, яка полягає у поєднанні вирішення їх
виробничих та соціальних проблем [6].

Проблема управління витратами сформува�
лась в окремий науковий напрямок у другій
половині XIX ст. у США. Наразі менеджмент
витрат є прогресивною управлінською техно�
логією, що використовується підприємствами
в розвинених країнах. Дані питання входять до
кола наукових інтересів вітчизняного еконо�
міста С. Дем'яненка, в працях якого основною
метою системи менеджменту витрат є надання
інформаційної допомоги управлінцям, конт�
роль і прогнозування витрат, вибір найефек�
тивніших шляхів розвитку підприємства, прий�
няття оперативних управлінських рішень.

Цей підхід розділяють М.Г. Грещак, В.М. Гор�
дієнко, О.С. Коцюба, Ю.М. Лозовик, які управ�
ління витратами визначають як "…процес цілес�
прямованого формування витрат за місцями
виникнення, ресурсами, роботами, об'єктами та
часом здійснення в напрямі досягнення й
підтримання їх мінімального рівня, з урахуван�
ням стратегічних установок підприємства, та



64
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2015
безперервного пошуку шляхів зниження отри�
муваних значень" [4].

Дещо не згоден з ними О.В. Олійник, який
відзначає, що управління витратами не завжди
повинне бути спрямоване безпосередньо на
економію витрат. Принциповим є забезпечен�
ня ефективності цих витрат, тобто одержання
прибутку, що реально виправдовує витрати.
Саме тому головним в управлінні витратами є
запобігання потенційно неефективним витра�
там [7]. Майже такої самої думки дотримують�
ся російські та вітчизняні науковці Т.Г. Дроз�
дова, В.Г. Лебедєв, А.В. Череп, які розглядають
управління витратами "як динамічний процес,
що включає управлінські дії, мета яких поля�
гає у досягненні високого економічного ре�
зультату діяльності підприємства" [12].

Ульянченко Н.В. при визначенні сутності
управління витратами основний акцент робить
на функціональному аспекті цього процесу і
визначає, що управління витратами — це сис�
тематична взаємодія управлінських дій госпо�
дарюючого суб'єкта в процесі постановки цілей
і їх реалізації, що припускає формування про�
блеми, пошук і прийняття рішень, розподіл
відповідальності по них, здійснення рішень,
контроль за їх виконанням і корегування [9].

Бойчик І.М. пов'язує управління витратами
з управлінням товарооборотом і визначає його
як формування умов постійного зниження рівня
поточних витрат по відношенню до товарообігу
[2]. Безумовно управління витратами пов'язано
з управлінням товарооборотом, але в даному
визначенні це більше мета управління, ніж виз�
начення сутності управління витратами.

Цал�Цалко Ю.С. управління витратами роз�
глядає в двох різних аспектах: як процес і як
систему. Вважаємо, що саме процес управлін�
ня витратами забезпечує функціонування сис�
теми управління витратами в цілому, оскільки
він відображає хід реалізації управлінських
функцій щодо витрат [10].

Узагальнюючи вищевикладені твердження,
пропонуємо управління витратами інтерпрету�
вати як процес підготовки, прийняття та реа�
лізації рішень щодо цілеспрямованого форму�
вання оптимального розміру витрат, який за�
безпечує досягнення високого економічного
результату відповідно до стратегічних і поточ�
них цілей його діяльності.

Процес управління витратами носить без�
перервний динамічний характер і складається
з окремих управлінських циклів. Якісна своє�
рідність даного процесу розкривається при
реалізації системного підходу, що дозволяє
комплексно досліджувати витрати, виділити

основні завдання процесу управління, визначи�
ти послідовність їхнього виконання. Централь�
ним моментом всього процесу управління,
відповідно до обраної стратегії розвитку під�
приємства, є об'єктивне формування проблеми
в сфері управління витратами та вибір ефектив�
ного рішення, здатного забезпечити сталий
розвиток аграрного підприємства.

Реалізація процесу управління витратами
потребує комплексу послідовних процедур
(збір, обробка, аналіз, схоронність, контроль
інформації; виробка й прийняття рішень; орга�
нізація їх виконання), яким притаманний зво�
ротний зв'язок з окремими фазами управлінсь�
кого процесу. Це випливає з класичної схеми
послідовності етапів процесу управління, пред�
ставленої Андрійчуком В.Г., який акцентує ува�
гу на циклічність етапів процесу управління, і
стверджує, що, перед прийняттям рішення, по�
трібно визначити мету, отримати інформацію,
оцінити можливі альтернативні варіанти рішень
і вибрати оптимальний варіант [1].

На думку Шпичака О.М., управління витра�
тами можливо представити як реалізацію
функцій планування, контролю й регулювання,
організаційної роботи, а також стимулювання.
У межах процесу управління витратами він ви�
окремлює два окремих процеси — процес пла�
нування та процес контролю й регулювання.
Процес планування передбачає: визначення
цілей і задач, пошук альтернативних варіантів,
збір даних про альтернативні варіанти дій, вибір
оптимального варіанта дій, реалізацію прийня�
того рішення. Процес контролю і регулювання
включає два етапи — порівняння фактичних і
запланованих результатів і прийняття заходів
із усунення відхилень від плану. По суті ці ета�
пи відображають процес управління рішенням,
який передбачає оцінку і коригування фактич�
них результатів з метою виконання обраного
альтернативного варіанту. Обидва процеси
тісно пов'язані між собою [11].

З погляду М.Г. Грещака, В.М. Гордієнко,
О.С. Коцюби, а також А.В. Череп, основними
складовими процесу управління витратами з
позицій управлінсько�функціонального підхо�
ду є: розробка рішень (прогнозування, плану�
вання); реалізація рішень (регулювання, орга�
нізація, мотивація); контроль (облік, аналіз).
При цьому, як зазначають автори, у контурі
циклу управління витратами функцію зворот�
ного зв'язку виконує контроль [4; 12].

Аналогічні складові процесу управління
витратами виділяє І.Є. Давидович, але з дещо
відмінною деталізацією функцій управлінсько�
го впливу на витрати: розробка (прийняття)
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рішень, що включає прогнозування і плануван�
ня; реалізація рішень, яка передбачає організа�
цію, координацію та регулювання, активізацію
та стимулювання; контроль, що включає облік
і аналіз [5].

У свою чергу П.Т. Саблук деталізує процес
управління витратами за наступними етапами:

— організація обліку витрат обігу в цілому
і за статтями витрат, яка створює інформацій�
ну базу для прийняття управлінських рішень;

— аналіз витрат обігу, що дає змогу оцінити
стан витрат обігу, ступінь раціональності здійсне�
них витрат, дати кількісну оцінку чинникам, що
впливають на суму і рівень поточних витрат;

— нормування витрат обігу, яке передбачає
визначення граничних розмірів з окремих видів
витрат (норми спецодягу, природного убутку,
запасів);

— планування (прогнозування) витрат об�
ігу, яке дає можливість визначити мінімальні і
максимальні межі витрат обігу, можливий роз�
мір витрат обігу при плановому обсязі діяль�
ності й рівні використання ресурсів та дозво�
ляє обрати такий варіант плану витрат обігу,
який максимально відповідає досягненню ці�
льового розміру прибутку;

— контроль і оперативне управління витра�
тами [8].

Узагальнення думок науковців виявило єд�
ність поглядів щодо управлінського�функціо�
нального аспекту побудови процесу управлін�
ня витратами підприємств і дозволяє стверджу�
вати про те, що:

— процес управління витратами характери�
зується послідовністю дій (етапів) та представ�
ляє собою певний цикл;

— етапи циклу управління витратами роз�
глядаються у нерозривній єдності управлінсь�
ких функцій, оскільки неналежна чи неточна їх
реалізація призводить до викривлення реаль�
ної ситуації та хибних висновків щодо поточ�
ного та перспективного стану витрат;

— результат процесу прийняття рішень з
управління витратами залежить від наявності
інформації й часткових рішень, які приймають�
ся на кожному з етапів управлінського циклу.

Разом із тим, різниться кількість і по�
слідовність реалізації етапів управління витра�
тами, характеристика і комплекс функціональ�
них завдань, які відображають зміст кожного
з етапів, тощо. Відтак, розглянуті вище проце�
си управління витратами аграрного підприєм�
ства, потребують удосконалення та деталізації.

Вважаємо, що умови діяльності аграрних
підприємств потребують поглибленого підхо�
ду до побудови процесу управління витратами,

визначення його етапів і розкриття змісту кож�
ного з них з урахуванням галузевої специфіки,
ресурсного потенціалу й чинників середовища
функціонування. На нашу думку, управління
витратами як процес має передбачати: поста�
новку управлінської проблеми; розробку
управлінського рішення; реалізацію управлі�
нського рішення; контроль за реалізацією уп�
равлінського рішення.

Перший етап процесу управління витрата�
ми передбачає усвідомлення проблеми управ�
ління витратами, визначення її сутності, об�
грунтування цілей і завдань управління витра�
тами відповідно до стратегії розвитку підприє�
мства, пошук альтернативних варіантів реалі�
зації цілей і завдань управління витратами (роз�
робка стратегій управління витратами).

Актуальність проблеми управління витрата�
ми з практичної точки зору обумовлюється усві�
домленням більшістю керівників і спеціалістів
того факту, що лише грамотне ставлення до вит�
рат забезпечить досягнення бажаної ефектив�
ності господарювання. Ця проблема посилюєть�
ся інфляційними процесами, які не сприяють зни�
женню рівня витрат. Для обгрунтування сутності
проблеми управління витратами необхідно про�
вести аналіз формування витрат та ефективності
їх здійснення відповідно до цілей, які визначають
напрям і результати розвитку підприємства. При
цьому, аналізують нормативні, директивні, бух�
галтерські і статистичні дані щодо ресурсного
потенціалу й ефективності його використання,
формування та здійснення витрат, генерування
доходів та прибутку підприємства.

Для детального з'ясування сутності пробле�
ми, поряд із аналізом, проводять експертне
опитування керівників і фахівців щодо зміни
ситуації, яка склалася та усунення негативних
моментів. Найбільш відповідальним моментом
на етапі постановки управлінської проблеми є
визначення цілей і завдань управління витра�
тами відповідно до стратегії і тактики розвит�
ку аграрного підприємства.

На думку Ю.М. Великого, В.В. Прохорової і
Н.В. Сабліної, метою управління витратами
підприємства є визначення напрямків діяльності
підприємства, спрямованих на пошук шляхів
зменшення обсягу витрат для управління кон�
курентними перевагами й адекватним реагуван�
ням на зміни в зовнішньому середовищі [3].

Вважаємо, що зниження витрат — це най�
доступніший спосіб управління ними лише у
короткостроковому періоді. Він передбачає
жорстке нормування й контроль всіх видів ре�
сурсів підприємства, які приймають участь у
забезпеченні результативної його діяльності. У
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той же час, головним мотивом діяльності
підприємства є максимізація прибутку й утри�
мання конкурентних переваг на перспективу.
Оскільки витрати є основним обмежувачем
прибутку і одночасно залежать від ефектив�
ності використання ресурсів, актуальності на�
буває досягнення підприємством такого рівня
витрат, який би забезпечив успішність і ста�
більність його діяльності на перспективу. За
цих обставин доцільною є оптимізація витрат
для подальшого розвитку підприємства.

Отже, формування цілі управління витрата�
ми має базуватися на новій логіці майбутнього
розвитку підприємства, а саме у напрямі "від
майбутнього до сьогодення", що забезпечить
формування оптимального рівня витрат, здат�
ного створити належні умови для зросту кон�
курентоспроможності й підгрунтя для економ�
ічного зростання підприємства у майбутньому.

Дослідження практичного досвіду функ�
ціонування аграрних підприємств в сучасних
умовах ведення бізнесу дозволило нам з'ясу�
вати, що в якості цілей управління витратами
найчастіше визначаються:

— оптимізація структури витрат, що перед�
бачає вибір такої частки постійних витрат, за
якої підприємство може здійснювати беззбит�
кову діяльність;

— максимізація прибутку при мінімальних
витратах, що передбачає підвищення ефектив�
ності використання ресурсів, зменшення витрат
та збільшення прибутку і підвищення рента�
бельності;

— мінімізація рівня витрат, що забезпечує
економічну ефективність господарювання за
рахунок скорочення витрат;

— підвищення цінності витрат, що передба�
чає доцільність їх здійснення для задоволення
потреб зацікавлених сторін.

Вважаємо, що кожна з цих цілей орієнто�
вана на досягнення бажаних цільових пара�
метрів витрат, і може реалізовуватися як само�
стійно, так і в рамках основної мети управлін�
ня витратами. На нашу думку, в системі ефек�
тивного управління підприємством основна
мета управління витратами полягає в оптимі�
зації їх суми і рівня, що забезпечує досягнення
бажаних параметрів розвитку, і задовольняє
потреби зацікавлених сторін на засадах раціо�
нального використання фінансово�господарсь�
ких ресурсів, розширеного відтворення та еко�
номічного зростання.

До завдань управління витратами традицій�
но відносять забезпечення такої взаємодії
підприємства із середовищем, що дає мож�
ливість за рахунок оптимізації рівня витрат

підвищити рівень власного потенціалу й довес�
ти його до рівня, необхідного для досягнення
цілей успішного функціонування в перспективі.
Завдання управління витратами можна розгля�
дати як динамічну сукупність ряду взаємоза�
лежних управлінських рішень, що мають прий�
матися керівництвом відповідно до ситуації на
ринку і в середовищі підприємства.

Після вибору цілі й формування завдань уп�
равління витратами здійснюється пошук аль�
тернативних варіантів їх реалізації. При цьому
обираються напрямки управлінських дій, згідно
яких здійснюється розробка альтернативних
стратегій управління витратами. Виявлені аль�
тернативи "пропускають" через "фільтр" обме�
жень (ресурсних, юридичних, соціальних). Кін�
цевим результатом на даному етапі управління
витратами є вибір (з погляду досягнення цілей
управління підприємством, витрачання ре�
сурсів, відповідності умовам реалізації альтер�
натив) найкращих стратегій управління витра�
тами.

Розробка управлінського рішення є другим
етапом процесу управління витратами під�
приємств торгівлі і передбачає: формування
системи інформаційного забезпечення управ�
ління витратами, вибір критеріїв ефективного
управління витратами та їх аналіз, прогнозу�
вання зміни витрат під впливом чинників зовн�
ішнього і внутрішнього середовища (за альтер�
нативними варіантами досягнення цілей управ�
ління), планування витрат, обгрунтування ви�
бору оптимальних управлінських дій за альтер�
нативними варіантами.

Формування системи інформаційного за�
безпечення управління витратами полягає у
кількісній характеристиці витрат підприємства
(за сумою та рівнем, структурою, елементами
витрат, їх розміром за видами діяльності і під�
розділами); вивченні взаємозв'язків витрат з
показниками наявності й ефективності викори�
стання ресурсів підприємства, чинниками зов�
нішнього і внутрішнього середовища під�
приємств; визначенні змісту, структури і наяв�
них джерел інформації про витрати, ресурси та
результати господарювання підприємства.

Вибір критеріїв ефективного управління
витратами та їх аналіз по суті є формуванням
системи критеріальних показників управління
витратами і передбачає вибір критеріїв (оціноч�
них показників), що визначають витрати та їх
зміну й перевірку на відповідність наявному
інформаційному забезпеченню; розрахунок
значень критеріїв за певний період і формуван�
ня бази даних для порівняльного аналізу; аналіз
динаміки витрат на основі відібраних критеріїв.
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Прогнозування зміни витрат під впливом
чинників зовнішнього і внутрішнього середови�
ща (за альтернативними варіантами досягнен�
ня цілей управління) здійснюється на основі
отриманих даних оцінки витрат і їх складових
у поточному періоді, кількісної оцінки впливу
зовнішніх і внутрішніх чинників на зміну витрат
підприємства із застосуванням методів детер�
мінованого і стохастичного факторного аналі�
зу, в процесі якого дається кількісна характе�
ристика цих змін, а також виявляються по�
тенційні можливості зменшення витрат. На за�
вершення виявляються тенденції розвитку по�
казників витрат і розробляється прогноз на
перспективу на підставі методів дослідження
рядів динаміки, індексного методу, аналітично�
го вирівнювання та прогнозування.

Планування є провідною функцією управ�
ління, що забезпечує цілеспрямовану, науково
обгрунтовану стратегію і тактику господарсь�
кої поведінки. Планування в управлінні витра�
тами припускає розподіл ресурсів підприєм�
ства за окремими завданнями для досягнення
окресленої мети.

Завершальною процедурою етапу розробки
управлінського рішення щодо витрат є обгрун�
тування вибору оптимальних управлінських дій
за альтернативними варіантами, тобто підготов�
ка висновків і рекомендацій щодо управління вит�
ратами, їх візуалізація, конкретизація та презен�
тація. Для візуалізації результатів управлінських
дій у частині розрахунків, факторного чи по�
рівняльного аналізу, доцільно використовувати
статистичні таблиці. Результати прогнозування,
які подовжують рівні рядів динаміки на майбутнє,
доцільно подавати у вигляді графіків та діаграм,
що значно спрощує сприйняття інформації про
поточні та перспективні тенденції розвитку дос�
ліджуваних явищ та процесів. Проте, не слід за�
бувати і про аналітичні висновки та коментарі, які
подаються у текстовій формі і нестимуть у собі
найбільш цінні дані для обгрунтування найкра�
щого варіанту прийняття управлінських рішень
з оптимізації витрат.

Третій етап процесу управління витратами
"Реалізація управлінського рішення", полягає
в організації процесу управління витратами,
координації і регулюванні витрат, прийнятті
оперативних заходів щодо скорочення фактич�
них витрат до запланованих та мотивації тру�
дових ресурсів і пошуку засобів впливу щодо
спонукання дотримання кошторису витрат і
можливостей їх оптимізації.

Організація управління витратами стано�
вить розподіл повноважень, завдань і обо�
в'язків у формуванні витрат. При цьому визна�

чаються місця виникнення витрат, центри ви�
трат і центри відповідальності за їх дотриман�
ня. Розробляється ієрархічна система лінійних
і функціональних зв'язків керівників і спеці�
алістів, які беруть участь в управлінні витрата�
ми, яка повинна бути сумісною з організацій�
ною структурою управління підприємством.

Координації та регулюванню витрат передує
порівняння фактичних витрат із запланованими
і виявлення відхилень. Якщо виявлені розбіж�
ності з передбачуваними показниками, то
здійснюються коригуючи дії, спрямовані на до�
ведення фактичних результатів у відповідність
до запланованих. При цьому можуть уточнюва�
тися плани. Своєчасна координація та регулю�
вання витрат дають змогу підприємству уникну�
ти зриву у виконанні запланованих результатів.

Мотивація трудових ресурсів і пошук за�
собів впливу щодо спонукання дотримання
кошторису витрат і можливостей їх оптимізації
передбачає виявлення способів взаємодії на
учасників торгового процесу, які б спонукали
дотримувати встановлені планом витрати і зна�
ходити можливості їх зниження. Вважаємо, що
подібні дії можуть мотивуватися матеріальни�
ми і моральними чинниками. Не можна стиму�
ли дотримання і економії витрат підміняти по�
караннями за перевитрати. У цьому разі пер�
сонал основні зусилля буде прикладати для то�
го, щоб оскаржити рівень планових витрат і
завищити його. Тоді досягнення основної мети
підприємства — отримання максимально мож�
ливого прибутку за рахунок зниження витрат
стане завданням, яке важко виконати.

"Контроль за реалізацією управлінського
рішення" є завершальним етапом процесу уп�
равління витратами і передбачає: облік фактів
витрачання ресурсів, формування витрат, до�
ходів та фінансових результатів підприємства;
аналіз витрат та виявлення резервів їх знижен�
ня; оцінку якості та ефективності обраного ва�
ріанту управлінських дій та його впливу на пер�
спективи розвитку підприємства.

Облік витрат є визначенням їх складу і роз�
міру за видами діяльності, групами товарів,
підрозділами підприємства тощо. Основна мета
обліку — створення інформаційної бази для
прийняття рішень. Облік витрат забезпечує
нагромадження інформації про витрати з по�
гляду різних критеріїв відповідно до потреб
управління. Необхідно зазначити, що облік
витрат для потреб підприємства може здійсню�
ватися і в межах бухгалтерського обліку, рег�
ламентованого законодавчо, і в межах управ�
лінського обліку, який провадиться винятково
для потреб управління підприємством.
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ження передбачає встановлення стохастичних
і факторних залежностей між вихідними і ре�
зультуючими показниками, що стосуються
формування витрат і виявлення причин відхи�
лень фактичних витрат від планових або нор�
мативних. Існуючі методики проведення ана�
лізу дозволяють не лише виявити вплив зміни
чинників мікро�, мезо� та макросередовища на
відхилення величини витрат, але й виявити ре�
зерви скорочення витрат і розробити варіанти
управлінських рішень щодо витрат.

Надалі проводиться оцінка якості й ефек�
тивності обраного варіанту управлінських дій
та його впливу на перспективи розвитку
підприємства. Якщо обраний варіант управлі�
нських дій щодо витрат задовольняє потреби
розвитку підприємства, то ціль і задачі управ�
ління витратами вважаються досягнутими.
Якщо не задовольняє, то треба переглянути ре�
алізацію управлінських дій.

ВИСНОВОК
Отже, ефективно організований процес

управління витратами сприяє своєчасному
зменшенню й усуненню тих витрат, які не є до�
цільними для аграрного підприємства, тобто не
сприяють збільшенню обсягів виробництва
продукції, прибутку та не забезпечують досяг�
нення його цілей.
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