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які забезпечать керівництву можливість прийняти 
відповідні управлінські рішення щодо подальшого 
ефективного розвитку підприємства з мінімальними 
затратами фінансових, трудових та матеріальних 
ресурсів.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто передумови управління витратами, основні принципи та завдання управління витратами на підприємстві. 
Розкрито сутність аспектів управління витратами: функціонального, організаційного, мотиваційного. Досліджено структуру сис-
теми управління витратами та взаємозв’язок її елементів.
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В статье рассмотрены предпосылки управления затратами, основные принципы и задачи управления затратами на предпри-
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Постановка проблеми. В умовах ринкової еконо-
міки особливого значення в системі управління під-
приємством набуває питання управління витратами. 
Ефективна система управління витратами є одним 
із найбільш дієвих способів, покликаних підвищити 
ефективність діяльності підприємств. Витрати під-
приємства – одна з найважливіших категорій управ-
лінського обліку та якісної оцінки діяльності під-
приємства. Вони визначають ефективність роботи 
підприємства, а зниження витрат на одиницю про-
дукції за збереження якості кожного продукту забез-
печує підвищення конкурентоспроможності підпри-

ємства в ринкових умовах, зростання ефективності 
діяльності підприємства, яка виражається рента-
бельністю виробництва [1, с. 13]. За таких умов ста-
більність і розвиток будь-якого суб’єкта господарю-
вання залежить насамперед від створення ефективної 
системи управління витратами, а однією з найсклад-
ніших і найважливіших проблем для підприємства 
є потреба вибору найкращого варіанту управління 
витратами в системі його розвитку, що підтверджує 
актуальність обраного напряму дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке 
коло питань, пов’язаних із дослідженнями щодо 
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управління витратами, знайшло своє відображення у 
працях відомих вітчизняних і закордонних учених-
економістів: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, М.Г. Гри-
щака, І.Є. Давидовича, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужель-
ного, В.Г. Лінник, Г.О. Партин, А.А. Пилипенка, 
М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, 
В.Г. Швеця та ін. Не зменшуючи важливості здій-
снених досліджень і цінності одержаних науковцями 
результатів, необхідно звернути увагу на те, що 
багато теоретичних і практичних питань щодо управ-
ління витратами потребують подальшого розвитку і 
вдосконалення.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження структури системи управління витратами та 
її елементів, а також визначення основних напрямів 
формування ефективної системи управління витра-
тами підприємства на сучасному етапі економічного 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним 
із пріоритетних напрямів адаптації підприємств до 
нестабільного конкурентного середовища є форму-
вання ефективної системи управління витратами. 
Процес управління витратами, і, як наслідок, собі-
вартістю продукції суб’єкта господарювання перед-
бачає вирішення питань планування, обліку, аналізу 
та контролю структури витрат виробництва як окре-
мих видів продукції, так і всієї її сукупності.

Управління витратами є найбільш важливим 
чинником підвищення конкурентоспроможності та 
ефективності діяльності будь-якого підприємства й 
актуальним завданням теорії та практики [2, с. 155].

Управління витратами – це процес цілеспрямо-
ваного формування витрат щодо їхніх видів, місць і 
носіїв та постійного контролю рівня витрат і стиму-
лювання їх зниження [3, с. 64].

Управління витратами – це взаємопов’язаний 
комплекс робіт, що формують і впливають на процес 

виникнення і поведінку витрат під час здійснення 
господарської діяльності підприємства і спрямовані 
на досягнення оптимального рівня витрат в усіх під-
системах підприємства за виконання в них будь-
яких робіт [4, с. 18].

Основними передумовами управління витратами 
є такі напрями, як [5, c. 144]:

1. Оперативне отримання інформації про витрати, 
що дає змогу своєчасно здійснювати вплив на вироб-
ничий процес, оптимізуючи його.

2. Відповідність системи обліку цілям управ-
ління, що забезпечує надання інформації, необхідної 
для управління.

3. Критерієм точності під час обчислення собівар-
тості продукції повинна бути не повнота включення 
витрат, а спосіб віднесення витрат на ту чи іншу про-
дукцію.

4. Основну увагу слід приділити розподілу непря-
мих витрат, складанню обґрунтованих нормативних 
калькуляцій та організації контролю за їх дотриман-
ням у процесі виробництва.

5. Виявлення відхилень до або під час здійснення 
виробничого процесу дає змогу менеджерам поперед-
жати виробничі втрати, що має велике значення в 
мобілізації резервів виробництва та підвищенні його 
ефективності.

6. Чіткий взаємозв’язок між величиною витрат і 
особами, які за них відповідають та їх контролюють. 
Досягнення цього завдання можливе в умовах обліку 
витрат за центрами відповідальності.

Отже, управління витратами є важливою функ-
цією економічного механізму будь-якого підприєм-
ства. Раціональне управління витратами реалізується 
через утворення відповідної системи. Дослідження 
структури управління витратами як системи з усіма її 
елементами має розкривати значення цього поняття 
для життєдіяльності підприємства загалом. Система 

Принципи управління витратами

Принцип системності розглядає управління витратами як сукупність 
елементів, структур, завдань, які взаємодіють між собою, з метою 
цілеспрямованого використання витрат для підвищення ефективності 
функціонування підприємства

Принцип послідовності ґрунтується на певному порядку і проведенні аналізу 
утворення витрат підприємства

Принцип мінімізації витрат передбачає застосування ефективних методів 
щодо зниження витрат

Принцип економічної обґрунтованості та достовірності

Принцип безперервності передбачає постійний пошук, передачу, оброблення 
та аналіз інформації для управління витратами на всіх стадіях життєвого циклу

Принцип конкурентних переваг базується на проведенні SWOT-аналізу та 
створенні нових продуктів, які спроможні конкурувати на ринку

Принцип мотивації передбачає стимулювання працівників до зниження витрат

Принцип пошуку альтернативних шляхів досягнення мети

 
Рис. 1. Принципи управління витратами
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Завдання управління витратами

Виявлення ролі управління витратами як фактора підвищення економічних 
результатів діяльності

Визначення витрат за основними функціями управління

Пошук резервів зниження витрат на всіх етапах виробничого процесу і у всіх 
виробничих підрозділах підприємства

Виявлення технічних способів і засобів виміру і контролю витрат

Розрахунок витрат за виробничими підрозділами підприємства

Обчислення необхідних витрат на одиницю продукції (робіт, послуг)

Підготовка інформаційної бази, що дає змогу оцінювати витрати під час 
вибору і прийняття управлінських рішень

Вибір системи управління витратами, адекватної умовам роботи підприємства

Вибір способів нормування витрат

Вплив зовнішнього середовища на систему 
управління витратами підприємства

Вплив системи управління витратами на зовнішнє 
середовище

Вхід у
систему

Вихід із 
системи

Процес

Прямий             Зворотний 
зв’язок –                                     зв’язок
управляючий                             інформація про
вплив                                          процес, яким

управляють

Суб’єкт управління

Об’єкт управління

Рис. 3. Система управління витратами підприємства

 
Рис. 2. Завдання управління витратами

управління витратами являє собою сукупність еле-
ментів: принципів, завдань, аспектів, управлінських 
відносин, які взаємопов’язані один з одним та утво-
рюють певну цілісність.

Ефективна система управління витратами ґрун-
тується на дотриманні певних принципів. Принципи 
управління витратами – це сукупність правил, поло-
жень і норм, які спрямовані на оптимізацію витрат 
підприємства. Основні принципи управління витра-
тами, розроблені практикою, відображені на рисунку 
1 [2, с. 156].

Дотримання вищенаведених принципів управ-
ління витратами створює надійне підґрунтя еконо-
мічної конкурентоспроможності підприємства. Над-
звичайно тісно з принципами управління витратами 
пов’язані їх завдання. Управління витратами на під-
приємстві покликане вирішувати основні завдання, 
наведені на рисунку 2 [6, с. 24].

Система управління витратами має функціональ-
ний, організаційний та мотиваційний аспекти.

Функціональний аспект є первинним, він охоплює 
всі управлінські роботи, безпосередньо пов’язані 
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з формуванням витрат: планування, регулювання, 
облік та аналіз витрат [7, c. 39].

Організаційний аспект системи управління витра-
тами пов’язаний зі встановленням місць формування 
витрат і центрів відповідальності за їх дотримання; 
розробленням системи лінійних і функціональних 
зв’язків між працівниками, які реалізують роботи 
функціонального аспекту.

Мотиваційний аспект системи управління витра-
тами полягає у спонуканні працівників до дотри-
мання встановленого плановими завданнями рівня 
витрат та безпосереднього пошуку шляхів їх зни-
ження.

У структурі системи управління витратами, як і 
будь-якої системи управління, доцільно виділити дві 
підсистеми (рис. 3):

– керівну – ту, яка управляє – суб’єкт управ-
ління;

– керовану – ту, якою управляють – об’єкт управ-
ління.

Суб’єктами управління витратами є керівники та 
фахівці підприємства і його структурних підрозділів. 
Об’єктом управління в межах системи управління 
витратами є процеси, операції, явища, що розгляда-
ються з позиції використання ресурсів та здійснення 
витрат.

Взаємозв’язки підсистем управління витратами 
полягають у взаємодії між усіма елементами сис-
теми та зовнішнім середовищем, що має прямий і 
непрямий вплив на підприємство [4, с. 31]. На сис-
тему управління витратами впливає значна кількість 
чинників зовнішнього середовища підприємства 
(економічні, науково-технічні, природні, політичні, 
соціально-культурні тощо). Система управління 
витратами підприємства також здійснює суттєвий 
вплив на зовнішнє середовище підприємства (пере-
важно чинники прямої дії).

Як відображено на рис. 3, процес управління 
витратами доцільно розділити за окремими елемен-
тами: «вхід у систему» – «процес» – «вихід із сис-
теми» [4, с. 31]:

1. Вхід в систему передбачає залучення ресурсів 
(фінансових, матеріальних, інформаційних, трудо-
вих), необхідних для здійснення витрат підприєм-
ства. Суб’єкти управління повинні контролювати 
вчасне надходження ресурсів, а також їх відповід-
ність встановленим нормам якості, цінам тощо. Для 
цього потрібно встановити чіткі значення або діапа-
зон значень параметрів входу і чітко їх дотримува-
тися.

2. Процес – система управління витратами в 
межах організаційної структури підприємства, у 
якій реалізується планування, контроль, аналіз та 
регулювання витрат. Суб’єкти управління повинні 
мати конкретні завдання, які повинні відповідати 
меті, довгостроковим та короткостроковим цілям 
підприємства, його стратегії, тактиці та політиці. 
На основі вищезазначеного суб’єкти управління оби-
рають і використовують методи, способи та засоби 
управління витратами в розрізі оперативного та 
стратегічного управління.

3. Вихід із системи – фінансовий и інший кінце-
вий результат діяльності підприємства. Для виходу 
необхідно встановити значення параметрів, які пови-
нні відповідати цілям і стратегії підприємства.

Між елементами системи управління витратами 
існують різні прямі та зворотні зв’язки. Керуюча і 
керована підсистеми взаємодіють на основі інфор-
маційних потоків, які проходять через канали 

зв’язку. Метою керуючої підсистеми є розроблення 
і прийняття управлінських рішень, що передаються 
для виконання керованій підсистемі каналами пря-
мого зв’язку. Керована підсистема повинна забез-
печити виконання прийнятих рішень, а інформа-
цію про відхилення від запланованих результатів 
на виході системи управління витратами каналами 
зворотного зв’язку передати керуючій підсистемі. 
За допомогою інформаційних потоків, що прохо-
дять через зворотні зв’язки, керуюча підсистема 
дає змогу впливати на ресурси, що акумулюються 
на вході в систему управління витратами. Таким 
чином здійснюється взаємозв’язок між входом у 
систему і виходом із системи управління витратами 
підприємства [4, с. 33].

Отже, в сучасних умовах система управління 
витратами є основним інформаційним фундаментом 
управління внутрішньою діяльністю підприємства, 
його стратегією і тактикою. Основне призначення 
такої системи полягає в підготовці інформації для 
прийняття оперативних і прогнозних управлінських 
рішень. Стан управління витратами, ступінь його 
довершеності залежить від удосконалення всього 
фінансово-господарського механізму і його окремих 
елементів як на мікро-, так і на макрорівнях.

Висновки з проведеного дослідження. Управління 
витратами є важливою функцією економічного меха-
нізму буд-якого підприємства, що не зводиться лише 
до зниження витрат, а поширюється на всі елементи 
управління з метою забезпечення їх оптимального 
рівня, структури і динаміки. Для ефективного вико-
ристання виробничих ресурсів і оптимізації витрат 
доцільно створити комплексну систему управління 
витратами. В основу такої системи повинен бути 
покладений принцип забезпечення ефективної вза-
ємодії всіх її складників з метою підвищення ефек-
тивності її функціонування залежно від потужності 
підприємства. Отже, ефективна система управління 
витратами дасть змогу підприємству оптимізувати 
свої витрати, фактори їх утворення і забезпечити 
реалізацію стратегії ефективного розвитку підпри-
ємства.
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