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СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ефективність функціонування підприємства залежить від раціонального використання усіх видів ресурсів, що 

обумовлює необхідність переходу до єдиної системи управління витратами. Перевагами цієї системи є: забезпечення 

конкурентоспроможності продукції та послуг шляхом більш низьких витрат і цін; наявність якісної інформації про 

собівартість окремих видів продукції та її позиції на ринку у порівнянні з іншими; надання об’єктивних даних для 

упорядкування бюджету підприємства. 

Витрати та собівартість є найважливішими економічними категоріями. Їхній рівень багато в чому визначає розмір 

прибутку і рентабельності підприємства, ефективність його господарської діяльності. Зниження й оптимізація витрат є 

одними з основних напрямків удосконалювання економічної діяльності кожного підприємства. Для забезпечення 

ефективного менеджменту необхідно організувати управління витратами в різних аспектах – за технологіями 

(звичайні, інтенсивні тощо), центрами відповідальності, видами продукції, відповідальними особами. Це дасть змогу 

всебічно аналізувати рівень витрат та встановлювати їх відповідність визначеним нормам. 

Система управління витратами 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. Суть системи полягає 

у забезпеченні інформації для управління підприємством. На підставі одержаних даних, аналізу прогнозів та 

виробничих бюджетів система управління витратами забезпечує планування господарської діяльності. Особливість 

цієї системи полягає в її орієнтації на детальний облік витрат на виробництво, пов’язаних з використанням ресурсів і 

калькулюванням собівартості продукції з метою вишукування резервів зниження витрат на одиницю продукції [1, с. 

274]. 

В сучасних умовах господарювання, система управління витратами має бути спрямована на вирішення наступних 

завдань: здійснення контролю за ходом господарської діяльності підприємства; виявлення тенденцій змін рівня, 

обсягу та структури витрат на обсяг виробництва та одиницю продукції; збір, аналіз інформації про витрати; 

нормування, планування витрат у розрізі елементів, виробничих підрозділів і видів продукції; пошук резервів економії 

ресурсів й оптимізації витрат [7, с. 163]. 

Отже, система управління витратами – це сукупність взаємопов’язаних елементів, методів і механізмів, що діють в 

межах функціональних обов’язків і утворюють певну цілісність, за допомогою яких узагальнюються процеси 

постачання, використання ресурсів, вирішуються чітко поставлені цілі, реалізуються тактичні і стратегічні плани [2, с. 

71]. 

Система управління витратами повинна забезпечити менеджерів підприємства такою інформацією, яка дозволить: 

— приймати управлінські рішення з урахуванням їхніх економічних наслідків; 

— контролювати витрати у зіставленні з нормами (стандартами, бюджетами та ін.); 

— формувати економічну стратегію розвитку підприємства; 

— оцінювати формування собівартості та прибутку протягом виробничого періоду; 

— оцінювати витрати в розрізі структурних підрозділів підприємства та окремих видів продукції; 

— приймати рішення стосовно доцільності здійснення окремих виробництв, ефективності використання ресурсів. 

В системі управління витратами підприємства доцільно виділити керівну підсистему – суб’єкт управління, тобто 

посадові особи і підрозділи, які повинні приймати і реалізувати управлінські рішення щодо витрат та керовану 

підсистему (об’єкт управління) – витрати за їх видами, місцями виникнення та чинниками впливу, центрами 

відповідальності тощо. Водночас, враховуючи характер і терміни прийняття управлінських рішень в системі 

управління витратами підприємства необхідно виділити підсистеми стратегічного та тактичного управління. Процес 

управління витратами підприємства доцільно також розділити на підсистеми управління витратами на залучення 

ресурсів, забезпечення, збереження та використання ресурсів. Такий підхід дає можливість виявити існуючі на 

підприємстві резерви зниження рівня витрат на етапах формування підприємницької стратегії, залучення ресурсів, 

планування виробничої програми, організації виробництва і реалізації продукції [3, с. 404]. 

Виявлення теперішніх проблем формування та контролю витрат на підприємстві зводиться до визначення причин 

недостатньої оперативності обліку, відсутності надійних критеріїв оцінки ефективності діяльності в сфері управління 

витратами, недорозвиненості системи мотивації. Враховуючи зазначене, необхідним є активний вплив на виробничі 

витрати методами регулювання, контролю, внесення своєчасних змін у процесі виробництва. Цей напрям базується на 

методах обліку по центрах виникнення витрат і центрах відповідальності. Реалізація цього впливу дасть можливість 

забезпечувати своєчасний контроль за динамікою витрат виробництва.  

Отже, управління витратами полягає у цілеспрямованому впливі на витрати для зміни їхнього складу, структури 

або поведінки у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності підприємства. Удосконалення системи управління 

витратами націлене на постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, 

облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення 

ефективності фінансової діяльності підприємства. 

Формування ефективної моделі управління витратами включає такі етапи: 

- розробку системи норм і нормативів по окремих позиціях статей витрат; 

- запровадження системи планування контролю, розрахунку і факторного аналізу відхилень фактичних даних від 



планових; 

- встановлення відповідальності керівників центру витрат за виконання планових завдань по регульованих видах 

витрат; 

- затвердження порядку збору і передачі даних; 

- налагодження даних у режимі реального часу по мірі формування первинних документів по затратах; 

- розроблення і запровадження системи заохочення за досягнення економії витрат [4, с. 92]. 

Побудову та удосконалення системи управління витратами на підприємствах пропонується здійснювати шляхом: 

- виділення основних понять і процедур, системи управління витратами; 

- виявлення чинних проблем формування та контролю витрат на підприємстві; 

- формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства; 

- побудови інформаційної системи; 

- адаптації документообігу до обраної інформаційної системи; 

- розподілу відповідальності за формування витрат і створення механізму мотивації та стимулювання їх зниження. 

Варто наголосити, що система управління витратами повинна впроваджуватися на комплексній основі, забезпечуючи 

взаємозалежне вирішення поставлених завдань. Тільки такий підхід буде сприяти стрімкому зростанню економічної 

ефективності роботи підприємства. 

Таким чином, в умовах ринкової економіки удосконалення управління витратами повинно означати створення єдиної, 

раціональної, чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими установками та взаємопов’язаними 

елементами. Удосконалення системи управління витратами повинно бути націлене на постійний пошук і виявлення 

резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання 

ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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