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У статті досліджено проблему управління витратами підприємства та їх оптимізація. Обґрунтовано 
необхідність застосування раціональної системи управління витратами та використання новітніх ме-
тодів управління для здійснення обліку витрат. Проаналізовано традиційні та сучасні методи управління 
витратами, виявлено їхні переваги та недоліки.
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В статье исследована проблема управления затратами предприятия и их оптимизация. Обоснована 
необходимость применения рациональной системы управления затратами и использование новейших 
методов управления для осуществления учета затрат. Проанализированы традиционные и современ-
ные методы управления затратами, выявлены их преимущества и недостатки.
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In the article the problem of enterprise cost management and cash optimization. The necessity of the application 
of a rational system of cost management and use of the latest management techniques to make accounting losses. 
Analyzes traditional and modern methods of cost management revealed their advantages and disadvantages.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. у міру того, як ускладню-
ються умови господарської діяльності та зроста-
ють попити до росту рентабельності продажів, 
зростає і необхідність обліку витрат на вироб-
ництво. кожне підприємство має чітку уяву про 
склад витрат на виробництво готової продукції 
та їхню окупність. за функціонування ринкових 
механізмів виникає необхідність удосконалення 
та створення чіткої системи аналізу та контр-
олю витрат на виробництво та калькулювання 
собівартості продукції, що є найважливішими 
інструментами управління підприємством та 
розділом управлінського обліку. саме собівар-
тість виробництва одиниці продукції є основою 
для прийняття управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Проблеми 
управління витратами та методи їх контролю, 

що впливають на діяльність підприємства та 
його рентабельність, було висвітлено в роботах 
власюка Г.в., Гудима о.в., Грещака М.Г., кальє-
ніна н.в., коцюби о.с., Пилипенка о.о. та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідження тради-
ційних та сучасних методів управління витра-
тами, виявлення їх переваг та недоліків, а також 
визначення найефективніших.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. на сучасних українських підпри-
ємствах витрати є об’єктом обліку, хоча ринкові 
умови вимагають обов’язкового розгляду їх як 
об’єкта управління.

слід зазначити, що процес господарської 
діяльності – це поєднання трьох «вічних» еле-
ментів: цілеспрямованої упредмеченої діяльності 
людей як робочої сили, предметів праці – сиро-
вини, матеріалів та засобів праці – основних засо-
бів. Два останніх елементи є матеріальною осно-
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вою господарювання – засобами виробництва, 
створеними раніше затраченою працею [1, с. 78].

національний бухгалтерський стандарт  
П(с)бо 16 «витрати» визначає витрати під-
приємства як зменшення економічних вигод 
у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, які призводять до зменшення влас-
ного капіталу. витрати підприємства на рівні 
виробничих структурних підрозділів виступа-
ють у формі виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг) [6, с. 5].

Для управління контролерам потрібні не про-
сто витрати, а інформація про їх об’єкти – про-
дукцію, роботи, послуги або вид діяльності під-
приємства, які потребують здійснення витрат, 
пов’язаних з їх виробництвом.

за вартісною формою продукція (роботи, 
послуги) підприємства складається з трьох час-
тин: вартості витрачених засобів виробництва; 
вартості продукту, створеного необхідною пра-
цею; вартості продукту, створеного додатко-
вою працею. отже, виражені в грошовій формі 
витрати на витрачені засоби виробництва, 
оплату праці і соціальні заходи становлять собі-
вартість продукції, під якою прийнято розуміти 
можливість кожного підприємства замістити 
витрачені ним ресурси, щоб безперервно про-
довжувати виробництво.

оптимізація рівня виробничих витрат пови-
нна розглядатися як основа їх успішного функ-
ціонування, яка буде здатна забезпечити рента-
бельність та прибутковість виробництва, а також 
високу конкурентоспроможність продукції, що 
виробляється. нині на більшості вітчизняних 
підприємств існують багато проблем з обліку 
витрат, які можуть бути вирішені за допомогою 
ефективної та раціональної системи управління 
витратами та використання методів управління 
витратами, у тому числі новітніх [2, с. 132].

Методи управління витратами було розгля-
нуто в працях кальєніна н.в.; аналіз систем 
обліку витрат на виробництво, а саме стандарт-
косту і директ- костингу, здійснили науковці 
Гудима Д.р і власюк в.Г.

управління витратами являє собою про-
цес цілеспрямованого формування витрат на 
підприємстві щодо їх видів, місць виникнення, 
носіїв за умовою постійного контролю рівня 
витрат та стимулювання їх зниження. система 
управління витратами є важливим елементом 
внутрішнього економічного механізму будь-
якого підприємства [3, с. 48].

на даний час директ-костинг використову-
ється в таких варіантах:

1. класичний директ-костинг, що передба-
чає калькулювання за прямими витратами (всі 
змінні).

2. система змінних витрат – калькулювання 
здійснюється за змінними витратами, до яких 
належать прямі витрати і змінні непрямі витрати.

3. система обліку витрат залежно від заван-
таження виробничих потужностей: у калькуля-

цію включаються всі змінні витрати і частина 
постійних, що визначається відповідно до кое-
фіцієнта використання виробничої потужності. 
спільне полягає в тому, що калькулюється не 
повна, а часткова собівартість.

за даного варіанту управління витратами 
передбачається, що тільки змінні витрати зале-
жать від завантаженості потужностей або від 
обсягу продукції, а тому тільки вони можуть 
бути віднесені на об’єкт витрат. таким чином, 
до собівартості носія витрат не включаються 
постійні витрати, вони зазвичай покриваються 
маржинальним прибутком, отриманим від про-
дажу продукції. якщо максимальний розмір, 
якого можуть досягти постійні витрати, відпо-
відає величині маржинального прибутку, то під-
приємство зазнає збитків.

у нашій країні та країнах снД до останнього 
часу була поширена система обліку та кальку-
лювання повної собівартості, а система директ-
костингу практично не застосовувалася. через 
це серед учених зазначених країн немає єди-
ного погляду на суть цієї системи [4, с. 33].

Переваги системи «стандарт-кост» перед 
іншими системами обліку витрат на виробництво 
полягають у такому: система використовується 
для прийняття рішень, особливо якщо стан-
дарти розроблені окремо за змінними елемен-
тами витрат, а також у разі правильно встанов-
лених цін на матеріали і норм витрат на робочу 
силу; на підставі встановлених стандартів можна 
заздалегідь визначити суму очікуваних витрат 
на виробництво і реалізацію виробів, обчислити 
собівартість одиниці виробу для визначення цін, 
а також скласти звіт про прибутки та збитки. за 
цієї системи керівництво підприємства отримує 
інформацію про величину відхилень від норма-
тивів і про причини їх виникнення, яка викорис-
товується для оперативного прийняття управ-
лінських рішень щодо усунення відхилень; менш 
складна техніка ведення обліку виробничих 
витрат і калькулювання собівартості продукції, 
оскільки заздалегідь відомі нормативні величини 
виробничих витрат. система «стандарт-кост» 
використовується для оцінки виконання встанов-
леного замовлення; у разі правильної організації 
її організації облік ведеться за принципом виклю-
чення, тобто враховуються лише відхилення 
від стандартів, тобто бухгалтерський облік стає 
менш трудомістким.

Дослідження показали, що система має й 
недоліки. важко скласти стандарти згідно з 
технологічною картою виробництва. зміна цін 
ускладнює обчислення незавершеного вироб-
ництва і вартості залишків готових виробів на 
складі. у разі виконання підприємством різних 
за характером і типом замовлень за порівняно 
короткий час обчислювати стандарт на кожне 
замовлення незручно.

традиційні системи контролю витрат (у тому 
числі аналіз відхилень) сфокусовані пере-
важно на змінні витрати і мало допомагають під 
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час вирішення проблем, пов’язаних із постій-
ними накладними витратами. нині в управлінні 
витратами найпоширенішими є новітні методи: 
авс- метод, кайзен-костинг, таргет-костинг, 
абзорпшн-костинг, CVP-аналіз, кост-кліринг, 
бенчмаркінг витрат, LCC-аналіз, методи EVA. 
отже, доцільно розглянути детальніше дані 
методи управління витратами [5, с. 8].

АВС-метод, або облік витрат на основі видів 
діяльності. згідно із цим методом, діяльність 
підприємства розглядається як процеси або 
робочі операції. сума витрат упродовж періоду 
або на певний вид продукції визначається на 
основі витрат на здійснення сукупності відпо-
відних процесів і операцій. застосування цього 
методу передбачає виокремлення видів діяль-
ності і операцій за ними, розширення наявної 
системи управлінського обліку. Перевагами 
даного методу є підвищення обґрунтованості 
віднесення накладних витрат на конкретний 
продукт; точніше калькулювання собівартості; 
забезпечення взаємозв’язку отриманої інфор-
мації з процесом формування витрат.

ще одним новітнім методом управління 
витратами є кайзен-костинг. він застосовується 
для досягнення цільової собівартості, але на від-
міну від таргет-костингу полягає в постійному 
вдосконаленні якості процесів на всьому підпри-
ємстві за участі всіх його працівників, що дає 
можливість зменшити непродуктивні витрати. 
Перевагою кайзен-костингу є те, що він забез-
печує постійне зменшення витрат і утримання 
їх на заданому рівні, а основним недоліком є 
необхідність мотивації працівників і корпоратив-
ної культури, що підтримує залучення персоналу 
в діяльність підприємства. взаємодія методів 
таргет-костингу та кайзен-костингу дасть змогу 
ефективно управляти собівартістю.

Кост-кліринг – один із найжорсткіших методів 
управління витратами. у результаті його застосу-
вання відбувається зменшення витрат на оплату 
праці і, як наслідок, скорочення штату працівни-
ків, вивільнення і продаж деяких активів, повне 
або значне зменшення витрат на соціальну 
сферу. Метою кост-клірингу є швидке скорочення 
витрат підприємства без шкоди для його діяль-
ності та перспектив розвитку. також даний метод 
орієнтований більше на витрати, що виникають у 
внутрішньому і у зовнішньому середовищі. отже, 
перевагою кост-клірингу є те, що він дає можли-
вість скоротити витрати підприємства, а недолі-
ком – значна жорсткість, бо він передбачає змен-
шення витрат на заробітну плату і скорочення 
персоналу; використання його час від часу або 
лише у окремих підрозділах підприємства не 
дасть очікуваних результатів.

ще одним методом управління витратами є 
CVP-аналіз, тобто аналіз точки беззбитковості. 
Даний метод ґрунтується на зіставленні трьох 
величин: витрат підприємства, доходів від реа-
лізації й отримуваного прибутку, залежність 
яких дає можливість визначити виторг від реа-

лізації, що за відомих величин постійних витрат 
підприємства і змінних витрат на одиницю про-
дукції забезпечить беззбитковість діяльності 
запланований фінансовий результат. Перева-
гами даного методу є те, що він дає можливість 
визначити обсяг продажу, за якого досягається 
беззбитковість виробництва або заданий фінан-
совий результат, простота, наочність і оператив-
ність методу. недоліками даного методу є поділ 
витрат підприємства на змінні, які лінійно зале-
жать від обсягу продукції, і постійні, які від нього 
не залежать, що на практиці зробити досить 
складно; будь-яка зміна наявних у моделі чин-
ників може суттєво змінити кінцевий резуль-
тат; ґрунтується на припущенні, що продуктив-
ність праці, яка безпосередньо визначає змінні 
витрати, не залежить від масштабу й не зміню-
ється в часі. виявлено, що CVP- аналіз доцільно 
використовувати тим підприємствам, яким важ-
ливо визначити, яку продукцію і в якому обсязі 
необхідно виробляти для одержання більшого 
прибутку [7, с. 95].

отже, для високоефективної і рентабель-
ної діяльності підприємства на даний час та у 
перспективі необхідно застосовувати сучасні та 
новітні методи управління витратами. на нашу 
думку, на сучасних українських підприємствах 
найдоцільніше використовувати авс-аналіз, 
оскільки в результаті впровадження у вироб-
ництво досягнень науково-технічного прогресу, 
тотальної автоматизації і механізації вироб-
ництва частка прямих витрат у собівартості 
постійно знижується [8, с. 129]. тобто стає зро-
зумілим, що для сучасного підприємства харак-
терним має стати пошук шляхів управління не 
стільки прямими, скільки накладними витра-
тами. але все ж таки підприємство повинно 
самостійно обрати метод, який буде найефек-
тивнішим для його виду і напрямів діяльності.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Дослі-
дження доводить, що застосування даних сис-
тем управління витратами можна розглядати 
на перспективу під час упровадження управ-
лінського обліку, але деякі елементи системи 
можуть бути використані й нині. так, розподіл 
витрат на постійні та умовно-змінні може бути 
використаний для:

– планування витрат за видами діяльності 
(планування умовно-змінних витрат здійсню-
ється за нормами витрат ресурсів на одиницю 
виготовленої продукції);

– укрупненого планування витрат за видами 
діяльності на підставі витрат базового періоду;

– розрахунку маржинального прибутку й 
точки беззбитковості виду діяльності;

– аналізу витрат у разі відхилення фактич-
них витрат від планових показників з урахуван-
ням відхилень обсягу виробництва від плано-
вого значення.

таким чином, проведений аналіз сучасних 
методів управління витратами показав, що 
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для вирішення проблеми оптимізації витрат та 
ефективності господарювання компаній необ-
хідний індивідуальний підхід до вибору наяв-
них систем управління витратами, а в низці 

випадків – до формування власної системи 
управління з урахуванням галузевих особли-
востей, організаційної структури і масштаб-
ності корпорації.
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