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Балан А.А., Крисенко А.В. Система управління вит-
ратами на промисловому підприємстві. 

Аналіз функцій системи управління витратами у 
трактуванні різних авторів та підходів щодо визначення 
її завдань дозволив розробити систему розподілу фун-
кцій і завдань системи управління витратами під-
приємства та інструментів щодо їх вирішення.  
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тратами на промышленном предприятии. 
Анализ функций системы управления затратами в 

трактовке различных авторов и подходов к опреде-
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учасні умови господарювання вітчизня-
них промислових підприємств характери-
зуються рядом нагальних проблем, вирі-
шення яких потребує застосування ком-

плексних інструментів щодо підтримки та сти-
мулювання їх діяльності. Проте, різноманіття під-
ходів щодо розуміння функцій і завдань системи 
управління витратами (СУВ), її місця в загальній 
системі управління  підприємством ускладнюють 
процеси узгодженого управління його коштами. 
Відтак, високої ступені актуальності набуває 
проблема узгодженості функцій і завдань СУВ в 
системі управління витратами підприємства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Питанню управління витратами приділялось 
багато уваги [1-13]. В залежності від спрямова-
ності досліджень науковці по-різному розгля-
дають процеси управління витратами підприємс-
тва. Давидович І. придержується думки, що «по-
перше процес управління витратами має на меті 
виявити, як саме сформувалась собівартість, які 
чинники мали на неї позитивний, а які  негатив-
ний вплив. А по-друге, процес управління вит-
ратами має бути спрямований на прогнозування 
можливої величини витрат, максимально точне 
передбачення їх рівня та поточне оперативне 
втручання у діяльність підприємства у разі вияв-
лення відхилень від наперед визначеного ба-
жаного стану» [6]. Голов С. розглядає управління 
витратами як принципово нову систему, яка дає 
змогу чітко відстежувати, аналізувати й контро-
лювати витрати [4]. Карпова Т. вважає, що упра-
вління витратами включає такі елементи: плану-
вання, нормування, облік, калькулювання, еконо-
мічний аналіз, контроль, регулювання та прогно-
зування витрат [8]. Попов О. визначив, що упра-
вління витратами  це розробляння і реалізація 
управлінських впливів, заснованих на використан-
ні економічних законів щодо формування та регу-
лювання витрат підприємства відповідно до його 
стратегічних і поточних цілей. Управління витра-
тами  складова система управлінського обліку 
[5]. Вважаємо, що кожний напрям наукової думки 
є виправданим і науково обґрунтованим. Проте, 
відсутність комплексного сприйняття системи уп-
равління підприємством залишає не вирішеними 
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питання узгодження функцій і завдань СУВ із си-
стемою управління підприємства в цілому. 

Метою статті є узагальнення підходів щодо 
визначення функцій і завдань системи управління 
витратами та розробка інструментів щодо їх ви-
рішення. Це зумовлює необхідність вирішення та-
ких основних завдань роботи: 
 проаналізувати функції управління витратами 

у трактуванні різних авторів; 
 розглянути підходи щодо визначення завдань 

системи управління витратами підприємства; 
 розробити система розподілу функцій і завдань 

СУВ підприємства та інструментів щодо їх 
вирішення. 

Виклад основного матеріалу 

Питання управління витратами промислового 
підприємства є на сьогоднішній день вкрай ак-
туальним. Така ситуація сформувалась під впли-
вом як політичної ситуації в країні, так і жорсткої 
конкуренції. Доцільно виділити наступні негати-
вні чинники впливу на фінансово-господарську 
діяльність промислових підприємств: 
 втрата зовнішньоекономічних зв’язків із кон-

трагентами ближнього зарубіжжя; 
 не можливість налагодження тривалих зовні-

шньоекономічних зв’язків із контрагентами 
інших країн через не стабільну політичну си-
туацію в країні; 

 суттєве подорожчання енергетичних і мате-
ріальних ресурсів у складі собівартості про-
дукції; 

 обмеженість внутрішнього ринку споживання 
промислової продукції; 

 наявність протиріч між інтересами бізнесу і до-
вгостроковими громадськими цілями; 

 обмеженість бази стимулювання ефективності 
виробничої діяльності підприємства; 
Вказані чинники головним завданням діяльно-

сті промислового підприємства визначають необ-
хідність його виживання на протязі не визна-
ченого періоду часу. За таких умов, найбільш роз-
повсюдженою стратегією виживання є спрямо-
ваність на мінімізацію витрат підприємства. Осно-
вними напрямками зменшення витрат є: 
 закупівля більш дешевих матеріалів; 
 скорочення штату підприємства; 
 зміна соціальної політики підприємства в сто-

рону скорочення соціального пакету, премій 
тощо; 

 реалізація майна підприємства. 
Але, ефективність заходів щодо скорочення ви-

трат залежить від ступеню їх узгодженості із зав-
даннями діяльності і розвитку підприємства 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Узгодженість завдань діяльності і розвитку в процесі управління витратами підприємства 
 

 

З метою аналізу існуючих підходів щодо ро-
зуміння завдань і функцій системи управління ви-

тратами підприємства виконано їх узагальнення у 
таблицях 1 і 2. 

 
Таблиця 1. Функції управління витратами у трактуванні різних авторів [4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12] 

Дже-
рело 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
Разом 
функ-

цій 
[4] + +  + + + + + + +       9 
[6] + +  + + + + +   + + + +   11 
[7]    + + + + +         5 
[8]    + + + + +         5 
[9] + +  + + + + +      +  + 9 

[10] + + + + + + +          7 

[11] + +  + + +     + + + + + + 11 
[12] + +  + +  + +   +      7 
Кіл-
сть 

повт-
нь 

6 6 1 8 8 7 7 6 1 1 3 2 2 3 1 2 – 

Перелік функцій СУВ: 
1 – аналіз; 2 - облік; 3 – прийняття рішень; 4 – планування; 5 – організація; 6 – контроль; 7 – мотивація; 8 – регулювання; 9 

– перегляд планів; 10 – коригування діяльності; 11 – прогнозування; 12 – нормування; 13 – калькулювання собівартості; 14 – 
стимулювання зменшення; 15 – регулювання; 16 – координація 

 

Завдання системи управління витратами –  
збереження допустимого рівня скорочення 

витрат підприємства 

Узгодженість  Задання діяльності 
підприємства 

Задання розвитку 
підприємства 
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Існує декілька підходів щодо управління вит-
ратами підприємства (табл. 1.). І, погоджуючись із 
Ясінською А.І. [8], їх можна систематизувати у 
групи. До першої групи, відносяться науковці, які 
реалізують функції управління витратами через 
елементи управлінських дій. Друга група – ото-
тожнює функції управління витратами із класич-
ними функціями управління. Подібний підхід спо-
стерігається і в міркуваннях Козаченко Г.В. та ін. 
[11]: виділяються класичні функції управління – 

«функції першого порядку», які розширюються 
функціями «другого порядку», притаманними са-
ме системі управління витратами підприємства. 
Крім того, таке розмаїття функцій СУВ свідчить 
про не розуміння авторами, що є функцією, а що 
завданням системи управління витратами під-
приємства. Такий висновок підтверджується і 
спробою узагальнення підходів щодо визначення 
завдань СУВ. 

 
Таблиця 2. Узагальнення підходів щодо визначення завдань 

системи управління витратами підприємства[6; 7; 8; 9] 

Визначення СУВ Функції СУВ Завдання СУВ Джерело 
1. Складова управління 
підприємством загалом, її 
раціональна побудова є 
основним з чинників під-
вищення конкурентоспро-
можності і ефективності 
діяльності підприємства в 
цілому 

 прогнозування; 
 планування; 
 нормування; 
 організування; 
 калькулювання; 
 мотивація та 

стимулювання; 
 облік; 
 аналіз; 
 регулювання; 
 контроль 

 виявлення ролі управління витратами як фактор 
підвищення економічних результатів діяльності; 

 визначення витрат за основними функціями упра-
вління; 

 здійснення контролю за ходом господарської 
діяльності підприємства; 

 виявлення тенденцій до зміни рівня, обсягу та 
структури витрат на обсяг виробництва та 
одиницю продукції; 

 нормування, планування витрат за елементами, 
виробничими підрозділами і видами продукції; 

 пошук резервів економії ресурсів і оптимізації 
витрат 

[6] 

2. Вміння економити ре-
сурси і максимізувати 
віддачу від них 

 планування; 
 організування; 
 мотивування; 
 контроль; 
 регулювання 

 постійний пошук і виявлення резервів економії ре-
сурсів; 

 нормування витрат; 
 планування, облік та аналіз витрат за їх видами; 
 стимулювання ресурсозбереження і зниження 

витрат з метою підвищення ефективності фіна-
нсово-господарської діяльності підприємства 

[7] 

3.Сукупність елементів, 
структури, завдань, те-
хнології, які взаємодіють 
між собою з метою 
цілеспрямованого 
формування і використа-
ння витрат для підви-
щення ефективності фу-
нкціонування підприєм-
ства 

 планування; 
 організування; 
 мотивування; 
 контроль; 
 регулювання 

 забезпечення успішного функціонування під-
приємства на ринку; 

 виробництво конкурентоспроможної продукції; 
 наявність прибутку 

[8] 

4. Система принципів та 
методів розробки і 
реалізації управлінських 
рішень, заснованих на ви-
користанні об’єктивних 
економічних законів 

 планування; 
 організація; 
 регулювання; 
 мотивація; 
 облік і аналіз; 
 координація; 
 контроль; 
 стимулювання 

 обґрунтування управлінських рішень щодо виро-
бництва та реалізації продукції; 

 коригування планових показників відповідно до 
змін ринкової кон’юнктури та впливу зовнішніх 
факторів; 

 визначення витрат за основними функціями управ-
ління; 

 підготування інформаційної бази, що дозволяє 
оцінити витрати при виборі та прийнятті 
господарських рішень; 

 пошук резервів зниження витрат на всіх етапах ви-
робничого процесу та в усіх виробничих підро-
зділах підприємства; 

 вибір нормування витрат; 
 чітке калькулювання витрат за економічними еле-

ментами, стадіями та структурами виробництва; 
 планомірне удосконалення організації та техно-

логії виробництва; 
 матеріальне стимулювання ресурсозбереження; 
 вибір системи управління витратами, що відпо-

відає умовам роботи підприємства 

[9] 

 
 



Підприємництво. Менеджмент. Маркетинг. Логістика  Business. Management. Marketing. Logistics 

 

 

46 

 

Жоден з підходів не відображає цілісності си-
стеми управління підприємством. Система упра-
вління витратами (СУВ) є однією з підсистем си-
стеми управління підприємством. Отже, розподіл 
функцій і завдань СУВ необхідно здійснювати 

узгоджено із функціями управління (рис. 2): фу-
нкції і завдання управління підприємством,  фун-
кції і завдання СУВ. Реалізація кожної функції уп-
равління передбачає процеси прийняття управ-
лінських рішень на всіх стадіях управління. 

 

 
 

Рис. 2. Централізований розподіл функцій управління підприємством 
 

 
Крім того, за своєю економічною суттю, вит-

рати є ресурсами підприємства. Таким чином, си-
стема управління витратами підприємства – це ко-
мплекс пов’язаних елементів та відносин в системі 
управління підприємством, які за рахунок ра-
ціонального використання його ресурсів забезпе-
чують його стабільне функціонування. Кожний 

окремий елемент виконує відповідні функції і зав-
дання СУВ. Ефективність реалізації функцій і зав-
дань СУВ залежить від ступеню налагодженості 
зворотного зв’язку від контролю діяльності з уп-
равління витратами підприємства до її планування 
(табл. 3). 

 
Таблиця 3. Система розподілу функцій і завдань СУВ підприємства  

та інструментів щодо їх вирішення 

Функції системи 
управління 
витратами 

Завдання системи управління витратами Інструмент вирішення завдання 

1 2 3 
1. Планування 
діяльності з упра-
вління витратами 
підприємства 

1.1 планування об’ємів витрат в розрізі: 
 економічної діяльності підприємства; 
 структурних підрозділів підприємства; 
 операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 

підприємства; 
 елементів витрат 
 (в т.ч. планується фонд стимулювання (преміювання) 
працівників підприємства)* 

Стратегічні (перспективні) плани роз-
витку підприємства, поточні та тактичні 
плани діяльності, бюджет витрат в розрізі 
економічної діяльності підприємст-
ва;структурних підрозділів підприємст-
ва;операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємства;  елементів ви-
трат 

1.2 прогнозування змін витрат підприємства; Система показників трендового ана-
лізу; стратегічні карти розвитку; концепція 
узгодженого контролювання [13] 

1.3 планування резервного фонду витрат; Бюджет витрат 

1.4 планування напрямків економії витрат підприємства 
(розробка ієрархічної структури допустимої економії 
витрат підприємства); 

Бюджетування, концепція узгодженого ко-
нтролювання [13] 

Керівник підприємства 

Централізований розподіл функцій управління 

Планування 
(в т.ч. планування витрат 

діяльності і 
розвиткупідприємства) 

Організація та реалізація 
(в т.ч.діяльності з дотримання 

встановлених нормативів 
витрат) 

Мотивація 
(в т.ч. мотивація  

співробітників задіяних у 
витратних процесах) 

Контроль 
(в т.ч. витрат 

діяльності і розвитку 
підприємства) 

Заступники керівника підприємства 

Планування Організація та реалізація Мотивація Контроль   

Начальники відділів підприємства 

Планування Організація Мотивація Контроль   
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Продовження табл. 3 
 1.5 оцінка ефективності планування діяльності з управ-

ління витратами підприємства; 
Система показників оцінки ефективності 

1.6 розробка та впровадження коригуючих та попе-
реджуючих заходів в процеси планування за резу-
льтатами контролю діяльності з управління витратами 
підприємства  

Концепція узгодженого контролюван-
ня [13]; розпорядження керівника під-
приємства, внутрішні інструкції і положен-
ня підприємства 

2. Організація та 
реалізація зав-
дань щодо управ-
ління витратами 
підприємства 

2.1 розподіл завдань щодо організації: 
 планування витрат підприємства; 
 освоєння виділених активів підприємства; 
 обліку витрат підприємства; 
 реалізації заходів з мотивації працівників під-

приємства; 
 моніторингу, аналізу та перевірки обґрунтованості 

витрат підприємства; 
 розробки та реалізації коригуючих і поперед-

жуючих 
 заходів за результатами контролю діяльності з уп-

равління витратами підприємства; 
 оцінки ефективності функціонування СУВ  

Розподіл і делегування повноважень, 
обов’язків та відповідальності: розпоряд-
ження керівника підприємства, внутрішні 
інструкції і положення підприємства (роз-
роблені з урахуванням вимог чинного зако-
нодавства)** 

2.2 реалізація поставлених завдань щодо: 
 витрачання коштів в розрізі розроблених планів 

підприємства; 
 обліку витрат підприємства; 
 моніторингу, аналізу та перевірки обґрунтованості 

витрат підприємства; 
 реалізації коригуючих і попереджуючих заходів за 

результатами контролю 

Розпорядження керівника підприємст-
ва, внутрішні інструкції і положення під-
приємства**; кошториси і виконавські зві-
ти; інструменти поточного контролювання, 
концепція узгодженого контролювання 
[13] 

3. Мотивація пра-
цівників під-
приємства задія-
них в управлінні 
витратами під-
приємства 

3.1 Розробка плану заходів з мотивації працівників 
щодо дотримання рівня запланованих витрат  
підприємства; 

Колективний договір, система стиму-
лювання працівників, критерії оцінки ефек-
тивності праці 

3.2 Преміювання працівників підприємства; Фонд стимулювання (преміювання) 
діяльності працівників; критерії оцінки 
ефективності праці 

3.3 Оцінка ефективності праці та заходів з мотивації 
працівників щодо дотримання рівня запланованих 
витрат  підприємства; 

Система показників оцінки ефективності 

3.4 Реалізація коригуючих і попереджуючих заходів за 
результатами контролю 

Розпорядження керівника підприємст-
ва, внутрішні інструкції і положення під-
приємства 

4. Контроль дія-
льності з управ-
ління витратами 
підприємства 

4.1 Планування моніторингу і аналізу витрат 
підприємства: 
 розробка системи показників моніторингу і аналізу 

витрат підприємства; 
 встановлення періодичності перерахунку показ-

ників моніторингу і аналізу витрат підприємства; 
 розробка показників оцінки ефективності моніто-

рингу і аналізу витрат підприємства 

Система збалансованих показників мо-
ніторингу і аналізу витрат підприємства; 
концепція узгодженого контролювання 
[13] 

4.2 Планування  перевірок обґрунтованості витрат 
підприємства: 
 визначення критеріїв та періодичності контро-

лювання витрат підприємства;  
 розробка показників оцінки ефективності перевірок 

обґрунтованості витрат підприємства 

Система збалансованих показників мо-
ніторингу і аналізу витрат підприємства; 
концепція узгодженого контролювання 
[13]; розпорядження керівника підприємст-
ва, внутрішні інструкції і положення під-
приємства 

4.3 Реалізація завдань контролю діяльності з упра-
вління витратами підприємства (моніторинг, аналіз та 
перевірки обґрунтованості витрат підприємства) 

Розпорядження керівника підприємст-
ва, внутрішні інструкції і положення під-
приємства 

4.4 Звітування про результати моніторингу і аналізу 
витрат підприємства 

Виконавські звіти, розпорядження ке-
рівника підприємства, внутрішні інструкції 
і положення підприємства 

4.5 Розробка та впровадження коригуючих та попере-
джуючих заходів в процеси контролю діяльності з 
управління витратами підприємства  

Розпорядження керівника підприємст-
ва, внутрішні інструкції і положення під-
приємства 

 
 
Будь-який процес управління витратами на 

підприємстві реалізується через систему функцій 
управління. На етапі реалізації функції «плануван-
ня діяльності з управління витратами під-

приємства» джерелом формування критеріїв пла-
нування є стратегічні (прогнозні) плани розвитку 
підприємства. Основне завдання функції  сфор-
мувати такі планові показники, які дозволять в 
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ході поточної діяльності підприємства сформу-
вати основу для його розвитку. Інструментами 
вирішення завдань є: стратегічні (перспективні) 
плани розвитку підприємства, поточні та тактичні 
плани діяльності, бюджет витрат в розрізі еконо-
мічної діяльності підприємства;структурних під-
розділів підприємства;операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності підприємства; – елемен-
тів витрат. Для цілей контролювання системи 
управління витратами підприємства планові пока-
зники формують систему критеріїв контролю 
обґрунтованості витрачання коштів підприємства. 
Для цілей прогнозування можливих альтернатив 
розвитку підприємства в нестабільних умовах гос-
подарювання доцільно використовувати методику 
оцінювання альтернатив на базі методів нечіткої 
математики[13]. 

На етапі реалізації функції «Організація та 
реалізація завдань щодо управління витратами 
підприємства» вирішуються завдання розподіл 
завдань щодо організації функціонування СУВ та 
їх реалізації. Суттєвого значення набувають 
інструменти розподілу і делегування повнова-
жень, обов’язків та відповідальності: розпо-
рядження керівника підприємства, внутрішні 
інструкції і положення підприємства.  

Функція «Мотивація працівників підприємства 
задіяних в управлінні витратами підприємства» є 
ключовою в СУВ, як і в цілому в  системі управ-
ління підприємства. Її основними інструментами є 
колективний договір, система стимулювання пра-
цівників, критерії оцінки ефективності праці. Зав-
дання функції тісно переплітаються із завданнями 
функцій планування і контролю.  

Контроль діяльності з управління витратами 
підприємства передбачає вирішення таких зав-
дань:  

а) планування: моніторингу і аналізу витрат 
підприємства; перевірок обґрунтованості витрат 
підприємства; б) реалізації завдань контролю 
діяльності з управління витратами підприємства 
(моніторинг, аналіз та перевірки обґрунтованості 
витрат підприємства); в) звітування про ре-
зультати моніторингу і аналізу витрат під-
приємства; розробки та впровадження кори-
гуючих та попереджуючих заходів в процеси кон-

тролю діяльності з управління витратами під-
приємства. В основу їх реалізації покладаються 
інструменти концепції узгодженого контролюван-
ня діяльності і розвитку підприємства [13]. 

Отже, запропонована система функцій і зав-
дань СУВ підприємства відображає загальну си-
стему функцій системи управління підприємством 
в цілому. Кожна функція передбачає вирішення 
певного переліку завдань. Запропоновані інстру-
менти вирішення завдань є елементами інстру-
ментального забезпечення системи управління 
підприємства в цілому, що в свою чергу дозволяє 
розробити уніфікований підхід щодо оцінки ефе-
ктивності функціонування СУВ в рамках системи 
управління підприємством. 

Висновки 

Таким чином, сучасна економічна ситуація в 
країні головним завданням діяльності промисло-
вого підприємства визначає необхідність його ви-
живання на протязі не визначеного періоду часу.  
За таких умов, найбільш розповсюдженою стра-
тегією виживання є спрямованість на мінімізацію 
витрат підприємства. Це зумовлює необхідність 
пошуку більш раціонального підходу щодо узго-
дження завдань діяльності і розвитку під-
приємства із цільовою спрямованістю витрачання 
коштів підприємства і розробки інструментів що-
до оцінки ефективності їх вирішення. Аналіз фун-
кцій управління витратами виділив декілька під-
ходів щодо управління витратами підприємства. 
Однак, жоден з підходів не відображає цілісності 
системи управління підприємством. Відтак, роз-
поділ функцій і завдань СУВ необхідно здійс-
нювати узгоджено із функціями управління  під-
приємством. Сформульована гіпотеза дозволила 
запропонувати систему розподілу функцій і за-
вдань СУВ підприємства та інструментів щодо їх 
вирішення. Оцінка ефективності системи відбу-
вається в розрізі кожної функції за допомогою 
системи збалансованих показників моніторингу 
діяльності і розвитку підприємства в цілому. 
Основним напрямом подальшої роботи є аналіз 
існуючих підходів щодо налагодження зворотного 
зв’язку в процесах реалізації функцій управління 
СУВ підприємства. 
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