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ных конструкций, кирпича, старых рам, 
паркета, дверей. 

В целом, учет внешних эффектов в 
практике принятия экономически и соци-
ально обоснованных управленческих ре-
шений представляется весьма актуальным. 
Перспективными задачами и направления-
ми исследований здесь могут стать:  

– анализ возможностей заключения 
сделок между хозяйствующими субъекта-
ми, позволяющих интернализовать внеш-
ние эффекты;  

– сокращение негативных внешних 
эффектов, связанных с ухудшением каче-
ства окружающей среды деятельности 
предприятий; 

– минимизация эффектов соперниче-
ства, переполнения и вытеснения при  ис-
пользовании общественных благ, для чего 
следует разрабатывать и применять научно 
обоснованные нормы, эффективные цены; 

– обоснование с помощью теории се-
тевых экстерналий наиболее оптимальной 
организационной формы предприятий. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ  
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Комплекс заходів, що передбачається 

урядом України для стабілізації економіки, 
об'єктивно вимагає переходу всіх підпри-
ємств і галузей промисловості до противи-
тратних методів господарювання, спрямо-
ваних на зменшення собівартості продук-
ції, унаслідок чого процес управління ви-
тратами на промислових підприємствах 
зараз набуває особливої актуальності.  

Проблеми плавного й стрибкоподіб-
ного зростання витрат не нові. Вивчення 
цього питання привернуло увагу багатьох 
як зарубіжних, так і вітчизняних дослідни-

ків [7, 8, 12-18]. Їхні дослідження зосере-
джено на вдосконаленні методів норму-
вання, обліку й калькулювання   витрат на 
виготовлення продукції та організації їх-
нього аналізу й бюджетування. Необхід-
ність поліпшення інформаційного забезпе-
чення управління підприємством за умов 
нестабільного та конкурентного ринкового 
середовища в середині ХХ століття спри-
чинила в економічно розвинених країнах 
світу формування системи управлінського 
обліку, яка призначена для збирання, вимі- 
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рювання, оцінювання, інтерпретації та пе-
редавання економічної інформації мене-
джерам різних рівнів управління з метою 
планування, аналізу й контролювання ви-
трат, доходів і фінансових результатів під-
приємств та прийняття ефективних управ-
лінських рішень. 

Основними базовими концепціями 
управління витратами є: концепція витра-
тоутворюючих факторів; концепція дода-
ної вартості; концепція ланцюжка ціннос-
тей; концепція альтернативності витрат; 
концепція трансакційних витрат; концеп-
ція ABC; концепція стратегічного позиціо-
нування.  

Концепція витратоутворюючих фак-
торів  є традиційною для більшості видів 
підприємницької діяльності. Форму конце-
пції ця практика знайшла у 80-х роках 
ХХ століття. В основі концепції функціо-
нальні (операційні) і структурні витратоут-
ворюючі фактори [15, с. 27-29]. 

Функціональні (операційні) фактори 
пов'язані зі здатністю компанії успішно 
функціонувати. Серед функціональних фа-
кторів: усі види внутріфірмових ресурсів 
(потужностей) і ефективність їх викорис-
тання, а також залученість робочої сили у 
процес постійного удосконалення, компле-
ксне управління якістю, раціональність 
планування, конфігурація проекту (розра-
хунку), використання зв'язків із постачаль-
никами, замовниками у контексті ланцюж-
ка витрат фірми. Функціональні фактори 
порівнюються пропорційно з показниками 
діяльності компанії. Серед структурних 
факторів: масштаб діяльності й об'єм інве-
стицій, горизонтальна й вертикальна інтег-
рація, крива досвіду суб'єкта господарю-
вання, технології, використовувані на кож-
ній стадії ланцюжка витрат, складність, 
обумовлена широтою асортименту виробів 
і послуг. Кожний з цих факторів має на 
увазі вибір компанії, що керує собівартіс-
тю. При деяких припущеннях можливе ви-
значення впливу на витрати кожного тако-
го фактора. Структурні фактори не порів-
нюються пропорційно з показниками дія-
льності компанії. 

Дотепер у практичній сфері розгляда-
ється головним чином залежність пово-

дження витрат від функціональних (опера-
ційних) факторів. Це багато у чому пояс-
нюється консервативністю облікових сис-
тем, що формують інформаційну базу 
управління витратами, і прихильністю ана-
літиків до традиційних методів фінансових 
оцінок. Однак у практиці консалтингу в 
останні роки спостерігається зростання ін-
тересу в напрямі структурних витратоут-
ворюючих  факторів. Ефект оптимізації в 
даному випадку досягається не в результа-
ті зміни складу витрат, а за рахунок раціо-
налізації використання внутрішньогоспо-
дарських ресурсів, підвищення їх оборот-
ності. 

Метою статті є обґрунтування нових 
засобів управління витратами на підприєм-
ствах. 

Концепція доданої вартості також 
широко поширена у західній теорії та 
практиці. Поряд із викладеною вище кон-
цепцією вона представляє сучасну тради-
ційну парадигму управління витратами. У 
рамках концепції доданої вартості складові 
витрат розглядаються на усіх стадіях дода-
вання вартості, починаючи з закупівель 
сировини і матеріалів і закінчуючи реалі-
зацією власної продукції, робіт і послуг. 
Ключовим моментом такого підходу до 
управління витратами є максимізація різ-
ниці (доданої вартості) між закупівлями й 
реалізацією, відповідно зі сфери уваги ана-
літиків випадає велика частина матеріаль-
них витрат, що немаловажне для матеріа-
лоємних галузей. Такий підхід звужує сфе-
ру впливу  операційних витрат на витрати, 
і аналітичні оцінки з цих позицій навряд чи 
можуть бути вичерпними у матеріалоєм-
них видах діяльності. Що ж стосується не-
матеріалоємних робіт і послуг, то підхід до 
аналізу поводження витрат із позиції кон-
цепції доданої вартості може бути цілком 
виправданим. 

Концепція ланцюжка цінностей упе-
рше була сформульована М. Портером. 
Концепція виходить із необхідності виходу 
за межі фірми для ефективного управління 
витратами і переносить акцент в аналізі 
витрат на процеси, що відбуваються за ме-
жами фірми. На думку автора, яка підтри-
мується також Дж. Шанком і В.  Говінда-
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раджаном [15, с. 20-24], управління витра-
тами на основі доданої вартості, з одного 
боку, починається занадто пізно і не до-
зволяє використовувати у своїх інтересах 
зв'язки з постачальниками, тому що багато 
управлінських рішень можуть бути зведені 
на "нінащо" через їх непогодженість  із ла-
нцюжком цінностей постачальників; з ін-
шого боку, закінчується занадто рано й 
опускає всі можливості використання зв'я-
зків із клієнтами, тому що для успішного 
позиціонування на ринку необхідно врахо-
вувати не тільки власні витрати, але і ви-
трати споживача після покупки  товару чи 
одержання послуги.  

Побудувавши загальний ланцюжок 
цінностей для підприємства, можна оціни-
ти рівень внеску окремих видів підприєм-
ницької діяльності у створення цінності 
кінцевого продукту та проаналізувати 
пов’язані з цими видами діяльності витра-
ти, доходи й економічні результати. Фор-
мування моделі стратегічного управління 
витратами треба розпочинати з уточнення 
суті місії та стратегічної мети діяльності 
підприємства, побудови загального лан-
цюжка цінностей і дослідження складу й 
характеру впливу на кожен елемент цього 
ланцюжка факторів навколишнього під-
приємницького середовища. 

Підприємницька стратегія – це сис-
тема довготермінових завдань підприєм-
ницької діяльності та вибір найперспекти-
вніших шляхів їх досягнення для забезпе-
чення стабільності й економічного розвит-
ку суб’єктів господарювання у конкурент-
ному ринковому середовищі. Існує кілька 
рівнів підприємницької стратегії [10,  
с. 127]: глобальна, базова та головна мета 
максимальне завдання тощо. В економіч-
ній літературі вирізняють такі основні під-
ходи щодо сутності завдань стратегічного 
управління підприємством: 

− згідно з класичною економічною 
теорією головною метою фінансово-еконо-
мічної діяльності підприємства є максимі-
зація його прибутку. Формулювання цієї 
мети ґрунтувалося на висновках А. Сміта, 
що максимізація прибутку окремого 
суб’єкта господарювання веде до максимі-
зації усього суспільного добробуту. Упер-

ше вона була чітко сформульована у 1838 
році французьким економістом А. Курно, а 
потім розвинена в роботах представників 
неокласичної школи. Однак пізніше це фо-
рмулювання головної мети діяльності під-
приємства зазнало критики з боку багатьох 
економістів. Так, було доведено, що мак-
симізація прибутку не завжди забезпечує 
необхідні темпи економічного розвитку 
підприємства. Отриманий прибуток може 
бути уповні використаний на поточне спо-
живання, і підприємство у цьому разі втра-
тить надійне джерело поповнення власних 
фінансових ресурсів, необхідних для фі-
нансового забезпечення його майбутнього 
економічного розвитку. Крім цього, висо-
кий рівень прибутку підприємства може 
бути досягнений при високому рівні фі-
нансового ризику, який, у свою чергу, мо-
же спричинити загрозу банкрутства під-
приємства. Тому в ринкових умовах мак-
симізація прибутку є одним із найважли-
віших завдань фінансової діяльності під-
приємства, але часто не розглядається як 
головна мета його роботи. 

− згідно з теорією стійкого економіч-
ного зростання головною метою діяльності 
підприємства є забезпечення його безкри-
зового розвитку й поступового зростання 
обсягів господарювання. Така стратегічна 
мета підприємства сприяє мінімізації під-
приємницького ризику. Однак не дає змоги 
повною мірою реалізувати наявні резерви 
зростання рентабельності виробництва; 

− нинішня економічна теорія дово-
дить, що головною метою діяльності під-
приємства є максимізація його ринкової 
вартості, оскільки побутує думка, що саме 
така ціль найповніше відображає як інте-
реси власників та акціонерів підприємств, 
так і держави загалом [10, с. 127-128]. 

При побудові стратегічної моделі фо-
рмування цінностей основна увага має бу-
ти зосереджена на процесах, що відбува-
ються за межами підприємства, а кожен ді-
ловий партнер має розглядатися як окре-
мий елемент у загальному ланцюжку фор-
мування цінностей. Здійснюючи аналіз за-
гального ланцюжка цінностей, важливо не 
лише оцінити внесок окремих видів діяль-
ності у формування цінності кінцевого 
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продукту, а й дослідити причинно-на-
слідкові зв’язки між окремими елементами 
ланцюжка та факторами навколишнього 
ринкового середовища. 

Концепція ланцюжка цінностей, та-
ким чином, ґрунтується на розширюваль-
ному підході до формування й управління 
витратами і пропонує враховувати витра-
тоутворюючі механізми по всьому ланцю-
жку цінностей у рамках погодженого на-
бору видів діяльності, починаючи від вихі-
дних джерел сировини і, закінчуючи гото-
вою продукцією чи послугами, отримани-
ми кінцевими користувачами. У цій конце-
пції є очевидне раціональне зерно, однак 
пропоновані в ній підходи до управління 
витратами важкореалізовані у вітчизняно-
му господарському середовищі через від-
сутність необхідної інформації. 

Концепція альтернативності витрат 
[11], чи витрат пропущених можливостей, 
ґрунтується на тому, що будь-яке фінансо-
ве рішення приймається у результаті порі-
вняння альтернативних витрат, і практична 
реалізація всякого управлінського рішення 
в цьому випадку пов'язана з відмовленням 
від якогось альтернативного варіанта. 

Дія даної концепції поширюється:  
− на поточні операційні витрати, на-

приклад здійснити доставку власним 
транспортом чи скористатися послугами 
спеціалізованих структур;  

− на прийняття фінансових рішень 
поточного характеру, наприклад щодо 
управління дебіторською заборгованістю: 
дебіторська заборгованість рівносильна 
омертвінню оборотних коштів; альтерна-
тивою цьому могло б бути депонування 
коштів у банку й одержання відсотків по 
депозитах чи придбання короткострокових 
фінансових активів; однак багато компаній 
змушені підтримувати певний рівень дебі-
торської заборгованості, надаючи покуп-
цям право розстрочки платежів і стиму-
люючи прискорення оплати за товари, ро-
боти і послуги, продані у кредит, ціновими 
знижками для підтримки свого збутового 
ринку;  

− на організацію внутріфірмового 
управління, зокрема на створення системи 
управлінського контролю; будь-яка систе-

ма контролю пов'язана з витратами, яких у 
принципі можна уникнути; з іншого боку, 
відсутність систематизованого контролю 
може призвести до набагато більших 
утрат;  

− на прийняття і проведення інвести-
ційних рішень, наприклад при оцінці варі-
антів можливого вкладення капіталу.  

Концепція трансакційних витрат. 
Концептуально трансакційні витрати виз-
рівали у 30-х роках ХХ ст. у рамках "ново-
го інституціоналізму". Як самостійна тема 
проблематика трансакційних витрат заяв-
ляє про себе у 60-70-х роках у США і Захі-
дній Європі і пов'язана в першу чергу з 
іменами двох економістів – Р. Коуза й 
О. Вільямсона [18].  

У вітчизняній економічній літературі 
ця проблема зачіпається, головним чином 
із 90-х років ХХ ст. У другій половині 90-х 
років у роботах таких авторів, як  
В. Кокорєв,  Р. Капелюшніков,  В.  Курче-
нков і  В. Радаєв проблематика трансак-
ційних витрат розглядається системно, а 
витрати, що мають природу трансакційних 
витрат, трактуються як економічна катего-
рія. Причому якщо спочатку трансакційні 
витрати згадувалися в економічних дослі-
дженнях, присвячених підприємництву, 
побічно, оскільки не зауважувати їх було 
просто неможливо, то в останні роки вони 
все частіше виступають як самостійний 
предмет досліджень.  

Доктринним зерном концепції є той 
факт, що у будь-якій економіці є два види 
витрат: виробничі (операційні) і трансак-
ційні. Базовою одиницею в теорії трансак-
ційних витрат визнається акт економічної 
взаємодії, угода, трансакція. Категорія 
трансакції розуміється гранично широко і 
використовується для позначення обміну 
товарами, юридичними зобов'язаннями, 
угодами короткострокового й довгостро-
кового характеру, що вимагають детально-
го документального оформлення і припус-
кають просте взаєморозуміння сторін. Ви-
трати і втрати, якими може супроводжува-
тися така взаємодія, одержали назву транс-
акційних витрат. 

Ортодоксальна класична теорія роз-
глядала ринок як зроблений механізм, де 
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немає необхідності враховувати витрати на 
обслуговування угод. Однак у сучасних 
умовах при кожній угоді необхідно прово-
дити переговори, здійснювати нагляд, 
установлювати взаємозв'язки, усувати роз-
біжності. Причому це справедливо як при 
вступі організації у контакт із зовнішніми 
суб'єктами ринкових відносин, так і усере-
дині організації, оскільки ділове співробіт-
ництво у рамках ієрархічних структур та-
кож не вільне від витрат і втрат. Трансак-
ційні витрати включають витрати збору і 
переробки інформації, проведення перего-
ворів і прийняття рішень, контролю за до-
триманням контрактів і примусу до їх ви-
конання. 

Концепція трансакційних витрат є 
предметом підвищених інтересів українсь-
ких економістів в останні роки. Однак об-
лік їх в управлінні витратами у вітчизня-
них організаціях надзвичайно проблемати-
чний: по-перше, через високу частку поді-
бних витрат, що носять нелегальний харак-
тер; по-друге, через труднощі їх виділення 
із сукупності легальних витрат, тому що 
вітчизняними регулятивами бухгалтерсь-
кого обліку таке поняття, як трансакційні 
витрати, не передбачено.  

Концепція ABC формалізує облік і 
аналіз витрат по видах діяльності у частині 
розподілу накладних витрат на конкретні 
товари, роботи й послуги. В основі конце-
пції ABC лежить економічний розрахунок 
реальної собівартості продукції, робіт, по-
слуг, що не потребує обов'язкового відо-
браження даних у рамках головної книги. 
Найбільш ефективно концепція ABC реалі-
зується у тих випадках, коли з накладних 
витрат виділяються витрати стратегічного 
характеру (дослідження й розробки, марке-
тинг і поширення), і витрати розглядають-
ся в повному обсязі в найширшому змісті 
слова, незалежно від того, наскільки точно 
вони оцінені у виробничому сегменті по-
точного ланцюжка цінностей. 

Концепція стратегічного позиціону-
вання була заявлена у 90-х роках відомими 
у США експертами зі стратегічного вико-
ристання інформації про витрати 
Дж. Шанком і В. Говіндараджаном [15,  
с. 26]. Автори по-новому розставляють ак-

центи у бухгалтерському й управлінському 
обліку і застосовують інформацію про ви-
трати до розробки стратегії компанії на 
шляху до досягнення конкурентних пере-
ваг. Ключовою ідеєю концепції є включен-
ня у сферу управлінського обліку й аналізу 
витрат докладної інформації про стратегі-
чний розвиток компанії, галузі й економіки 
в цілому. Традиційно облік і аналіз витрат 
розглядаються з позиції оцінки відбитих у 
бухгалтерському обліку господарських 
операцій, здійснених у результаті альтер-
нативних управлінських рішень. Однак об-
лік не є самоціллю, а служить засобом для 
досягнення успіху в бізнесі. Тому оцінку 
прийнятим у компанії системі та методо-
логії обліку варто давати з позиції їх від-
повідності чи невідповідності прийнятій 
стратегії розвитку. 

Перераховані концепції управління 
витратами, як видно, не однорідні. Одні 
концепції (функціональні витратоутворю-
ючі чинники, додана вартість) ґрунтуються 
на облікових характеристиках витрат і сто-
суються бухгалтерської сторони управлін-
ня витратами. Інші концепції (структурні 
витратоутворюючі чинники, ланцюжок 
цінностей, АВС, стратегічне позиціону-
вання) розглядають витрати як об'єкт 
управління не стільки в обліковому, скіль-
ки в економічному плані.  

Отже, управління витратами – це 
процес цілеспрямованого формування ви-
трат щодо їх видів, місць та носіїв при по-
стійному контролі рівня витрат і стимулю-
ванні їх зниження. Система управління ви-
тратами має функціональний та організа-
ційний аспекти. Вона включає такі органі-
заційні підсистеми: пошук і виявлення 
чинників економії ресурсів; нормування 
витрат ресурсів; планування витрат за їх 
видами; облік та аналіз витрат; стимулю-
вання економії ресурсів і зниження витрат. 

У сфері матеріального виробництва 
природа чинників управління різноманіт-
на. Це можуть бути взаємозалежні між со-
бою чинники виробничо-технічного, еко-
номічного, соціального, організаційного, 
правового й політичного характеру. Наскі-
льки різноманітна природа чинників 
управління й природа впливу на них, на-
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стільки різноманітна і природа механізмів 
управління. У такому механізмі узгоджен-
ня інтересів управління взаємодіючих сто-
рін досягається вибором методів і ресурсів 
управління відповідно до природи чинни-
ків управління, на які здійснюється вплив. 
При неузгодженості інтересів не можна 
досягти ефективного впливу на чинники 
управління, а отже, неможливо досягти по-
ставленої мети. 
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