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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ОСНОВА 

РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАНЯЯ РЕСУРСІВ  

 

Питання раціонального управління витратами виробництва у період розвитку 

ринкової економіки є досить актуальним. Основною метою діяльності підприємства є 

максимізація прибутку та мінімізація витрат. Отримання найвищого ефекту із 

найменшими затратами матеріальних, трудових та фінансових ресурсів залежать від 

політики управління витратами, яка передбачає пошук способів їх мінімізації.  

Метою є дослідження існуючих методів управління витратами, які б базувались 

на економії та раціональному використанню ресурсів.  

Витрати - це грошова оцінка вартості матеріальних, трудових, фінансових, 

природних, інформаційних та інших видів ресурсів на виробництво та реалізацію 

продукції за певний період.  

 Для об'єктивного зіставлення витрат підприємств, що входять до складу 

корпорації, необхідно дослідити існуюч іметодики й нормативи. Існують такі основні 

методологічні системи управління витрат : «стандарт-костинг», «директ-костинг», 

«таргет –костинг», метод АВС та інші. Ефективність управління витратами суттєво 

залежить від вибору методів й інструментів управління та від їхнього оптимального 

використання. Методи, які доцільно використовувати для ефективного управління, є 

способом впливу на витрати з метою виконання поставлених завдань та мети. 

Основним завданням управління витратами є пошук шляхів найефективнішого 

використання наявних обмежених ресурсів за допомогою планування, калькулювання, 

обліку і контролю витрат внутрішньовиробничої діяльності [1]. 

Система управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх 

функцій управління, тобто функції повинні реалізовуватись через елементи 

управлінського процесу: прогнозування, планування, нормування, організація, 



калькулювання, мотивація та стимулювання, облік, аналіз, регулювання та контроль 

витрат. Основним завданням системи управління операційними витратами є 

досягнення економії ресурсів та підвищення ефективності їх використання, що повинно 

забезпечити зниження собівартості й, відповідно, підвищення показників прибутку та 

рентабельності.  

Ще одним завданням, що сприяє ефективному функціонуванню підприємства 

являється оптимізація витрат. Можна для підприємства запропонувати  наступні заходи  

щодо оптимізації витрат підприємства:  підвищення технічного рівня виробництва, 

вдосконалення організації виробництва і праці за рахунок зміни форм і методів праці, 

вдосконалення апарату управління, скорочення витрат на нього, а також зниження 

транспортних витрат, зміна обсягу і структури продукції, поліпшення використання 

природних ресурсів, застосування більш дешевих матеріалів, повторне їх 

використання, безвідходні технології виробництва, використання альтернативних 

методів зниження витрат: розмежування витрат на виробництво нестандартної 

продукції і продукції вищої якості; застосування єдиної системи калькулювання витрат 

на всіх стадіях життєвого циклу продукції; чітке виділення витрат на управління, 

підготовку і оновлення процесу виробництва і т.д [2].  

Отже, управління витратами – це вміння економити ресурси і максимізувати 

віддачу від них. Тому витрати суб’єктів підприємництва або економічні витрати 

необхідно аналізувати з позицій чітких методологічних орієнтирів, які б підказували 

дослідникам найкоротший шлях до істини, а в прагматичному плані сприяли їх 

оптимізації. 
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