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Анотація
Вступ. З переходом до ринку функції управління підприємством значно розширилися,
вимоги до їх обґрунтованості й оперативності підвищилися. Виникла необхідність
застосування в господарській практиці сучасних методів, інструментів системи
управління витратами, які дозволяють вирішувати важливі завдання поліпшення
дохідності й фінансової стабілізації підприємств, особливо в періоди фінансової кризи
та погіршення кон'юнктури ринку.
Мета дослідження полягає у визначенні елементів системи управління витратами на
підприємстві.
Результати. Формування системи управління витратами доцільно розглядати в
методологічному, організаційному, інформаційному, економічному й технологічному
аспектах, де перший аспект має охоплювати обґрунтування концепцій і визначення
методів, функцій, технологій і способів ефективного впливу на рівень витрат, зокрема й
щодо форм і методів мотивації зниження чи оптимізації рівня витрат суб'єктів
господарювання. Другий аспект повинен включати вибір оптимальної форми організації
системи управління їхніми витратами (централізованої, децентралізованої, змішаної
тощо). Третій аспект повинен стосуватися формування належного інформаційного
забезпечення управління витратами. Економічний аспект пов'язаний з формуванням
внутрішньогосподарського механізму в кожному підприємстві, а технологічний – з
високою трудо-, енерго-, матеріаломісткістю продукції.
Висновки. Система управління витратами повинна мати мету, завдання (функції),
принципи, методи, інструментарій, за допомогою яких вирішуються проблеми
управління витратами.
Ключові слова: управління витратами, державне регулювання витрат, концепції
розвитку систем управління витратами, аналіз беззбитковості, функціональновартісна система.
Bahrat Olehovych KHACHATURIAN
Applicant, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMING ENTERPRISE COST MANAGEMENT
SYSTEM
Abstract
Introduction. With the transition to the market functions of enterprise management has
expanded significantly, the requirements for their validity and efficiency have increased. There
was a need to apply modern methods and tools of the cost management system in economic
practice, which allow solving important tasks of improving the profitability and financial
stabilization of enterprises, especially during periods of the financial crisis and deteriorating
market conditions.
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The purpose of the study is to identify elements of the system of cost management at the
enterprise.
Results. The formation of a cost management system should be considered in the
methodological, organizational, informational, economic and technological aspects, where the
first aspect should cover the substantiation of concepts and the definition of methods, functions,
technologies and methods of effective impact on the level of costs, in particular, on the forms and
methods of motivation for reduction or optimization level of economic entities expenses. The
second aspect should include the choice of the optimal form of their costs management
organization (centralized, decentralized, mixed, etc.). The third aspect should relate to the
formation of proper information management cost management. The economic aspect is related
to the formation of the domestic machinery in each enterprise, and the technological - with high
labor, energy, material-intensive production.
Conclusions. The cost management system should have a purpose, a task (function), principles,
methods, tools, through which solve the problems of cost management.
Keywords: cost management, state regulation of expenses, concepts of development of cost
management systems, break-even analysis, functional-cost system.
JEL classification: Р42
Вступ
Наиважливішою складовою процесу управління підприємством є управління
витратами. В умовах адміністративно-командної системи багато управлінських рішень
приималися вищестоящими и партіиними органами. В дореформении період
управління витратами підприємств зосереджувалось на виявленні внутрішніх резервів
зниження витрат і підвищення ефективності виробництва. Головним завданням
управління було збереження соціалістичної власності і виконання державних планів. В
умовах адміністративно-командної системи були розроблені и застосовувались певні
заходи та методи впливу на ефективність діяльності сільськогосподарських
підприємств: організація внутрішньогосподарського розрахунку, використання
нормативного методу обліку витрат, чекової форми контролю, розробка планів
соціально-економічного розвитку підприємств, аналіз результатів діяльності
господарств тощо. З переходом до ринку функції управління підприємством значно
розширилися, вимоги до їх обґрунтованості и оперативності підвищилися. Виникла
необхідність застосування в господарськіи практиці сучасних методів, інструментів
системи управління витратами, яка дозволяє вирішувати важливі завдання
поліпшення дохідності и фінансової стабілізації підприємств, особливо в періоди
фінансової кризи та погіршення кон'юнктури ринку.
Мета та завдання статті
Мета дослідження полягає у визначенні елементів системи управління
витратами на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження
Проблему управління доходами і витратами неможливо вирішити лише тільки
ринковими методами. Існує об'єктивна необхідність формування такої системи
управління господарською діяльністю, яка б поєднувала ринкові важелі з методами
державного управління економічними процесами. Таке поєднання методів управління
створить умови для досягнення стратегічних завдань держави і окремих суб’єктів
господарювання. На це звертають увагу багато вчених. На думку Г. О. Партин,
основними завданнями державного управління витратами має бути спрямування форм
і методів управління витратами на реалізацію стратегії соціально-економічного
розвитку держави; підвищення ефективності використання матеріальних, технічних,
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трудових, фінансових та інформаціиних ресурсів держави; зростання обсягів
національного виробництва, темпів приросту валового внутрішнього продукту та
національного доходу; сприяння реалізації інноваціиної моделі розвитку економіки,
особливо її пріоритетних галузеи; створення законодавчої і нормативної бази для
забезпечення єдності методів обліку і оцінки витрат господарської діяльності та їх
об'єктивного відображення у фінансовіи звітності; створення передумов для
рівномірного і збалансованого економічного розвитку регіонів; подолання кризових
явищ в економіці держави, підвищення конкурентоспроможності національного
виробництва, підвищення економічної безпеки держави загалом [1, с. 69].
У цілому методи державного регулювання витрат можна поділити на прямі и
непрямі. До прямих методів слід віднести: затвердження норм, нормативів і лімітів
витрачання ресурсів, норм амортизації основних засобів і нематеріальних активів;
встановлення мінімального розміру обов'язкових для формування статутних и інших
фондів і резервів; регулювання тарифів на оплату праці, цін і тарифів на окремі види
ресурсів і послуг; визначення складу, порядку нарахування та сплати податків і
податкових платежів; фінансово-кредитнии механізм підтримки. Непрямі методи
державного впливу на витрати включають: формування відповідної законодавчої і
нормативної бази ефективного функціонування суб'єктів господарювання;
регулювання рівня конкуренції на ринку; забезпечення конкурентності як важливого
регулюючого механізму ринкової економіки; регулювання умов підприємницького
середовища; корегування розподілу доходів і ресурсів; наукове и кадрове
забезпечення.
Рівень розвитку ринкових відносин і форми державного регулювання витрат
визначають характер зовнішньоекономічного середовища, від якого значною мірою
залежить ефективність внутрішньогосподарської системи управління витратами
окремих підприємств. Роль внутрішньогосподарського управління витратами
обумовлюється тим, що на цьому рівні (мікрорівні) створюється валовий внутрішній
продукт, національний дохід, сплачуються податки до бюджету.
Система управління витратами (СУВ) була створена інженерами і технологами у
другій половині ХІХ ст. у США. Її мета формулювалася так: надання інформаційної
допомоги управлінцям, контроль і прогнозування витрат, вибір найефективніших
шляхів розвитку підприємства, прийняття оперативних управлінських рішень. У
цілому суть цієї системи полягає у забезпеченні важливої інформації для управління
підприємством.
Узагальнення літературних джерел [2; 3] дає можливість встановити етапи
(концепції) розвитку систем управління витратами у світі (табл. 1). Як видно з табл. 1
необхідність управління витратами, їх оцінювання, аналізу, контролю виникла
одночасно зі становленням виробничих підприємств (фабрик, заводів, залізниць).
Подальший розвиток підприємницького середовища, технології й організації
виробництва, систем управління вимагали нових підходів в управлінні витратами.
Необхідність забезпечення конкурентоспроможності продукції в умовах глобалізації
ринків, зростання рівня інформатизації і загострення конкуренції спонукає до
принципового
вдосконалення
системи
управління
витратами
суб'єктів
господарювання. Тому сьогодні в світі особливу увагу звертають на формування
стратегічної моделі управління витратами, яка ґрунтується на комплексному аналізі
конкурентних переваг і слабких місць у діяльності підприємства, його участі у
формуванні цінності продукції для споживачів, вивченні етапів життєвого циклу його
продукції й дослідженні особливостей впливу факторів зовнішнього і внутрішнього
підприємницького середовища на рівень і поведінку його витрат [1, с. 43].
В умовах посилення внутрішньої й зовнішньої конкуренції, зменшення прибутку,
виникнення збитків більшість вітчизняних підприємств також велику увагу приділяє
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зниженню
витрат.
Це
найдоступніший
спосіб
підвищення
дохідності
й
конкурентоспроможності господарств та управління витратами в короткостроковій
перспективі. Однак в сучасний період управління витратами, як єдиного цілісного процесу,
що визначає політику підприємств і організацій, в Україні практично не існує [4, с. 5].
Таблиця 1. Концепції розвитку систем управління витратами
Період

1900 –
1940 рр.

1940 –
1980 рр.

1980 –
1990 рр.

1990 рік –
по
теперішній
час

Назва
концепції

Концепція
індустріальної
революції

Сутність системи управління
витратами
Використовуються нормативи
витрат. Калькулювання собівартості
здійснюється в розрізі таких
елементів витрат: прямі матеріальні
витрати; прямі витрати праці;
виробничі накладні витрати;
невиробничі накладні витрати.
Ціноутворення здійснюється на
підставі витрат.

Значення системи управління
витратами
Зароджується управлінський
облік. Є можливість
здійснювати керування
ціноутворенням на основі
калькуляції собівартості. Ціна
визначається додаванням до
витрат величини бажаного
прибутку.

Концепція
аналізу беззбитковості

При калькулюванні собівартості
продукції враховується поділ витрат
на умовно-змінні та умовно-постійні.
Ціноутворення здійснюється на
підставі витрат. Визначається
беззбитковий рівень ділової
активності підприємства.

Є можливість швидкого
перерахунку бюджетів у
випадку їхньої актуалізації й
організації гнучкого
бюджетування. При поділі
витрат на постійні і змінні
використовуються різні
методи, які базуються на
регресійному аналізі.

Концепція
функціонально-вартісної
системи (АВС)

Змінними витратами вважаються
витрати, величина яких змінюється
пропорційно не тільки загальної
ділової активності підприємства, а й
ділової активності на рівні: кількості
назв продуктів, які виробляються;
кількості замовлень, які
виконуються; кількості клієнтів, які
обслуговуються. Накладні витрати
об'єднуються в однорідні групи-пули.

Здійснюється більш детальна
класифікація постійних і
змінних витрат.
Використовується
функціонально – вартісна
система калькулювання
витрат(АВС – кастинг), яку
називають теорією відносності
витрат.

Залишається поглиблений поділ
витрат на змінні та постійні. Ціна
продукту визначає витрати.
Розраховується цільова собівартість
одиниці продукції

Визначається той рівень
витрат, що може собі
дозволити підприємство при
існуючій ціні продукту на
ринку. Від існуючої ринкової
ціни віднімають бажаний
прибуток, і розраховують
відхилення у витратах.
З’являються технології
стратегічної маршрутизації
процесів.

Концепція на
основі
ринкових
стандартів

*Складено

автором за джерелами: [2; 3].
Невід'ємною складовою механізму управління сільськогосподарськими
підприємствами є економічна робота. З початком ринкових перетворень більшість
сільськогосподарських підприємств через переоцінку можливостеи ринкового
саморегулювання маиже повністю відмовились від таких елементів економічної
роботи як перспективне і поточне планування, оперативнии економічнии аналіз,
колективне матеріальне стимулювання працівників за кінцеві результати роботи
структурних підрозділів, облік витрат і доходів в розрізі центрів відповідальності
тощо. Насправді ж економічна робота потребувала не тільки реформування в нових
економічних умовах функціонування агроформувань, а и піднесення її на якісно вищии
рівень відповідно до вимог сьогодення [5, с. 5]. Негативно впливають на формування
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системи управління витратами ще и недосконалість нормативної бази, розмежованість
окремих функціи системи управління, брак інформаціиних систем, відсутність методик
оцінки, контролю, стимулювання, які враховують ринкові умови господарювання та ін.
Ми поділяємо позицію С. І. Дем'яненка, який вважає, що система управління
витратами повинна надати керівникам підприємства таку інформацію, яка дозволить:
приймати управлінські рішення з урахуванням їхніх економічних наслідків;
контролювати витрати у зіставленні з нормами; формувати економічну стратегію;
оцінювати формування собівартості й прибутку протягом виробничого періоду;
оцінювати витрати в розрізі структурних підрозділів підприємства; приймати рішення
стосовно доцільності здійснення окремих виробництв, ефективності використання
ресурсів [6]. Система управління витратами відіграє надзвичайно важливу роль у
розробці стратегії поведінки сільськогосподарського підприємства в ринкових умовах,
обґрунтуванні управлінських рішень під впливом зовнішнього й внутрішнього
економічного середовища, в налагодженні ефективного внутрігосподарського
механізму та управління, створенні ефективного планування, контролю й аналізу
витрат.
В літературних джерелах немає єдиного підходу до сутності системи управління
витратами.
М. С. Пушкар включає до системи управління собівартістю такі елементи:
нормування витрат, облік нормованих та фактичних витрат, аналіз ефективності
використання ресурсів, зворотнии зв'язок між виробництвом і управлінням на основі
оперативної бухгалтерської інформації, нормативне господарство та внесення змін у
норми, маркетингові дослідження, використання ЕОМ тощо [7, с. 103].
На думку Гришко Н. В. поняття "система управління витратами" є складовою
моделі управління витратами підприємств. Автором сформульовано визначення
моделі управління витратами як сукупності системних і раціональних способів
планування, обліку, калькулювання, аналізу, контролю, визначення, оцінювання і
зміни вартості витрат, що формують модель управління витратами з метою утворення
довгострокових конкурентних переваг, яка містить певні системи управління
витратами, інформаціині системи і методи обліку витрат [8, с. 153]. У даному випадку
методи обліку витрат не входять до системи управління витратами і є самостіиними
елементами моделі управління витратами.
Говорушко Т. А. відзначає, що побудова ефективної системи управління
витратами – це процес розроблення і прииняття управлінських рішень за всіма
аспектами їх формування и розподілу в підприємстві [8, с. 86 - 88].
Як видно з представлених матеріалів, єдиного бачення сутності системи
управління витратами в літературних джерелах немає. У визначеннях не
прослідковується спрямованість СУВ, чітко не виокремлюються її елементи.
Проведені дослідження дають можливість зробити висновок про орієнтацію СУВ
на детальнии облік витрат на виробництво, пов’язаних з використанням ресурсів з
метою вишукування резервів зниження витрат на одиницю продукції. На нашу думку,
система управління витратами охоплює не тільки облік витрат в різних аспектах. За
своєю сутністю вона повинна бути націленою на забезпечення ефективності витрат і
безперебіине здіиснення процесу відтворення. Тільки через дієвии механізм
відшкодування витрат за допомогою відповідних елементів, прииомів, важелів впливу
на хід відтворення можна безпосередньо впливати на розмір прибутку.
При цьому деякі дослідники в системі управління витратами вирізняють три
аспекти: функціональнии, організаціинии та мотиваціинии. Функціональнии аспект є
первинним. Він включає планування витрат, регулювання, контроль, облік, їх аналіз.
Організаціинии аспект системи управління витратами пов'язують із визначенням
місць формування витрат і центрів відповідальності, розробленням ієрархічної
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системи лініиних і функціональних зв'язків працівників, які виконують комплекс робіт
функціонального аспекту СУВ. Мотиваціинии аспект системи управління витратами
полягає у спонуканні працівників до дотримання ними встановлених планом витрат і
пошуку шляхів їх зниження [10; 11].
Водночас Г. О. Партин стверджує, що формування системи управління витратами
доцільно розглядати в методологічному, організаціиному та інформаціиному аспектах.
Методологічнии аспект має охоплювати обґрунтування концепціи та визначення
методів, функціи, технологіи і способів ефективного впливу на рівень витрат, зокрема
и щодо форм і методів мотивації зниження чи оптимізації рівня витрат суб'єктів
господарювання. Організаціинии аспект повинен включати вибір оптимальної, – з
огляду на особливості діяльності суб'єктів господарювання, – форми організації
системи управління їхніми витратами (централізованої, децентралізованої, змішаної
тощо). Інформаціинии аспект повинен стосуватися формування належного
інформаціиного забезпечення управління витратами [1, с. 74].
Висновки та перспективи подальших розвідок
На нашу думку, не менш важливими в системі управління витратами в
сільськогосподарських підприємствах є ще и економічнии та технологічнии аспекти.
Економічнии аспект пов'язании з формуванням внутрішньогосподарського механізму
в кожному підприємстві, а технологічнии – з високою трудо-, енерго-,
матеріаломісткістю продукції.
Систему приинято розглядати як складову частин, які називаються елементами.
Щоб система працювала, необхідно враховувати, що: поведінка кожного елементу і
кожної підсистеми впливала на поведінку системи у цілому; поведінка елементів і
підсистем та їх вплив на систему взаємозалежні, тобто впливають один на одного;
елементи і підсистеми взаємодіють таким чином, що створення повністю незалежних
підсистем неможливо.
Система управління витратами повинна мати мету, завдання (функції),
принципи, методи, інструментаріи, за допомогою яких вирішуються проблеми
управління витратами.
Управління будь-яким підприємством має бути спрямовано перш за все на
підтримання його основної мети – здатності випускати продукцію (товари, роботи,
послуги), але робити це ефективно, з одержанням прибутку. Таким чином, одержання
прибутку в довгостроковій перспективі або ефективна діяльність на поточному
відрізку є обов’язковим доповненням до виробництва продукції (робіт, послуг), що має
базуватися на системі управляння витратами.
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