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Шуміло О. С., Пакуліна А. А., Далудіна І. В. Теоретичні аспекти управління витратами на підприємстві
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів управління витратами підприємства: дослідження підходів до визначення суті витрат, 
їх класифікації, особливостей застосування принципів, методів та функцій управління з метою підвищення ефективності управлінських рішень. 
Досліджено сутність понять «витрати» та «управління витратами підприємства». За результатами компаративного аналізу визначено, що 
єдиного розуміння цих понять у науковій літературі не існує, погляди на ці категорію серед науковців досить різні. Класифіковано витрати, 
залежно від цілей управління, за трьома напрямами: витрати для визначення собівартості продукції й отриманого прибутку, оцінки запасів; 
витрати для прийняття управлінських рішень і планування; витрати для здійснення процесу контролювання та регулювання. З метою по-
кращення процесу управління витратами на підприємстві досліджено та доповнено теоретичні основи управління: принципи, функції, методи. 
Принципи визначені відповідно до загальних принципів управління та спеціальних стосовно витрат підприємства. Зазначені принципи можуть 
бути основою та задавати напрям усій системі управління витратами, для кожного підприємства вони мають застосовуватися з урахуванням 
його особливостей – економічних та організаційних. Функції управління витратами на підприємстві запропоновано визначати відповідно до 
таких елементів управлінського циклу: планування та прогнозування, організація, мотивація, облік та аналіз, контроль. З метою підвищення 
ефективності управління витратами підприємства, що полягає в пошуку оптимізації розміру витрат і забезпечення їх запланованого рівня, 
розглянуто базові методи управління витратами. Досліджено такі методи управління витратами на підприємстві: директ-костинг, таргет-
костинг, кайзен-костинг, бенчмаркінг витрат, облік витрат за функціями, LCC-аналіз, теорія обмежень.
Ключові слова: витрати підприємства, управління, принципи, функції, методи.
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Шумило О. С., Пакулина А. А., Далудина И. В. Теоретические аспекты управления расходами на предприятии
Целью статьи является исследование теоретических аспектов управления затратами предприятия: исследование подходов к определению 
сущности расходов, их классификации, особенностей применения принципов, методов и функций управления с целью повышения эффективности 
управленческих решений. Исследована сущность понятий «расходы» и «управление расходами предприятия». По результатам сравнительного 
анализа определено, что единого понятия этих категорий в научной литературе не существует, взгляды на эти категории среди ученых весь-
ма различны. Классифицированы расходы, в зависимости от целей управления, по трем направлениям: расходы для определения себестоимости 
продукции и получения прибыли, оценки запасов; расходы для принятия управленческих решений и планирования; расходы для осуществления про-
цесса контроля и регулирования. С целью улучшения процесса управления затратами на предприятии исследованы и дополнены теоретические 
основы управления: принципы, функции, методы. Принципы определены в соответствии с общими принципами управления и специальными от-
носительно расходов предприятия. Указанные принципы могут служить основой и задавать направление всей системе управления расходами, 
для каждого предприятия они должны определяться с учетом его особенностей – экономических и организационных. Функции управления затра-
тами на предприятии предложено определять в соответствии с такими элементами управленческого цикла: планирование и прогнозирование, 
организация, мотивация, учет и анализ, контроль. С целью повышения эффективности управления расходами предприятия, заключающейся в 
поиске оптимизации расходов и обеспечения их запланированного уровня, рассмотрены базовые методы управления расходами. Исследованы 
следующие методы управления расходами предприятия: директ-костинг, таргет-костинг, кайзен-костинг, бенчмаркенг расходов, учет рас-
ходов по функциям, LCC-анализ, теория ограничений.
Ключевые слова: расходы предприятия, управление, принципы, функции, методы.
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Shumilo O. S., Pakulina A. A., Daludina I. V. Theoretical Aspects of Costs Management in the Enterprise
The article is aimed at researching the theoretical aspects of enterprise costs management: researching the approaches to defining the nature of costs, clas-
sifying them, and applying principles, methods and management functions to improve the efficiency of managerial decisions. The essence of the concepts of 
«costs» and «management of enterprise costs» are researched. According to the results of comparative analysis it is defined that there is no single concept of 
these categories in the scientific literature, views on these categories among scholars are very different. The costs are classified, depending on management 
objectives, on three following directions: costs for defining the self-cost of production and gain of profit, valuation of stocks; costs for making managerial 
decisions and planning; costs for implementing the process of control and regulation. In order to improve the costs management process in the enterprise, 
theoretical bases of management are researched and supplemented as follows: principles, functions, methods. The principles are defined in accordance with 
the general management principles and the special principles regarding the costs of enterprise. These principles can serve as a basis and set the direction of the 
entire system of cost management, for each enterprise they should be defined in view of its features, both economic and organizational. The functions of costs 
management in the enterprise are proposed to be defined in accordance with such elements of the management cycle: planning and forecasting, organization, 
motivation, accounting and analysis, control. In order to improve the management of enterprise costs, consisting in a search for costs optimization and ensur-
ing their planned level, the basic methods of cost management are considered. The following methods of the management of enterprise costs are researched: 
direct-costing, target-costing, kaizen-costing, benchmarking of costs, accounting by functions, LCC analysis, theory of limitations.
Keywords: enterprise costs, management, principles, functions, methods.
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Раціональне управління витратами виробництва 
завжди є актуальним питанням для кожного 
підприємства, адже основною метою господа-

рювання є отримання максимального прибутку та мі-
німізація витрат – матеріальних, трудових, фінансових 
та інших. Ефективність діяльності підприємства, його 
конкурентоспроможність, стійке функціонування в 
поточному періоді та розвиток у майбутньому значною 
мірою залежить від прийняття рішень щодо оптимі-
зації витрат. Витрати є необхідною умовою функціо-
нування підприємства, їх якість і кількість безпосе-
редньо впливає на фінансові результати. Ефективне 
управління витратами на підприємстві має базувати-
ся на теоретико-прикладних аспектах управління, які 
потребують дослідження та доповнення з урахуван-
ням сучасної специфіки функціонування підприємств  
у трансформаційному економічному середовищі.

Дослідженню питань управління витратами під-
приємства значну увагу приділяли вітчизняні та за-
рубіжні вчені, наукові праці яких створюють певний 
методологічний базис, а саме: Палій В., Єгорова Н., 
Романенко І., Турчинов О., Ніколаєва С., Бланк І., Бо-
родкін А., Гальчинський А., Торопов В., Філіппов К., 

Мігалатий Б., Шеремет А., Турило А., Брігхем Е., Пор-
тер М., Томпсон А., Стрікленд А. та інші. Усі вони зро-
били значний вклад у розвиток теорії та методології 
управління витратами, але деякі питання щодо управ-
ління витратами виробництва потребують уточнен-
ня, що обумовлено важливістю цієї системи в системі 
управління підприємством і змінами сучасного транс-
формаційного середовища існування підприємства.

Метою статті є дослідження теоретичних ас-
пектів управління витратами підприємства: підходів 
до визначення суті витрат, їх класифікації, особли-
востей застосування принципів, методів та функцій 
управління з метою підвищення ефективності управ-
лінських рішень.

У сучасній економічній науковій літературі се-
ред науковців не існує єдиного визначення суті 
витрат. Погляди на цю категорію досить різ-

ні, що знижує на практиці ефективність управління 
ними. За твердженням Е. Брігхема, витрати за своїм 
змістом – це явні витрати підприємства, які приво-
дять до отримання економічних вигод [1]. Ч. Т. Хорн-
грен вважає, що витрати – це ресурси, які викорис-
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товуються для досягнення цілей [2]. На думку З.-М. 
В. Задорожного, витрати – це вартість усіх викорис-
товуваних ресурсів, необхідних для випуску визна-
ченого обсягу продукції [3]. В. К. Скляренко розуміє 
витрати як грошову оцінку вартості матеріальних, 
трудових, фінансових, природних, інформаційних та 
інших видів ресурсів на виробництво та реалізацію 
за певний період часу [4]. Н. М. Ткаченко трактує ви-
трати як спожиті в процесі виробництва засоби ви-
робництва, які втілюють у собі працю в минулому 
(сировину, матеріали, амортизацію основних засобів, 
працю працівників, зайнятих у процесі виробництва 
з відповідними на неї урахуваннями та ін.) [5]. Г. І. Чу- 
бирка визначає методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про витрати під-
приємства та її розкриття в фінансовій звітності [6]. 
Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» витрати – це 
зменшення активів або збільшення зобов’язань, що 
призводить до зменшення власного капіталу підпри-
ємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок 
його вилучення або розподілу власниками), за умови, 
що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. У за-
гальному вигляді витрати підприємства, пов’язані зі 
звичайною діяльністю, складаються із собівартості 
реалізованих товарів (визначається за П(С)БО 9 «За-
паси») [14], адміністративних витрат, витрат на збут 
та інших операційних витрат. При цьому, вартісні ви-
трати на певний фактор виробництва можуть істотно 
відрізнятися залежно від рішення, яке приймається, і, 
звичайно, вони не однакові на різних підприємствах. 

Зазначимо, що серед науковців не існує єдності 
щодо визначення суті поняття «управління витрата-
ми». Так, управління витратами розглядають як: засіб 
досягнення підприємством економічного результату, 

який не зводиться лише до зниження витрат, а й по-
ширюється на всі елементи управління [7]; процес ці-
леспрямованого формування оптимального рівня ви-
трат підприємства [8]; безперервний процес їх обліку, 
аналізу, планування та контролю, результатом якого 
є знаходження управлінського рішення, що спрямо-
ване на оптимізацію затрат і їх зниження [9]. Управ-
ління витратами підприємства являє собою процес 
цілеспрямованого впливу на склад, структуру та по-
ведінку витрат, а також їх облік, планування, аналіз 
та контроль для прийняття управлінського рішення 
щодо їх оптимізації [10].

Під час управління витратами підприємства 
слід ґрунтуватися на існуючих класифікаціях 
витрат за відповідними ознаками, зокрема 

при прийнятті управлінських рішень щодо ефектив-
ності управління витратами; при аналізуванні витрат 
з метою інформаційного забезпечення та контролю 
за витратами в системі управління витратами; при 
визначенні собівартості одиниці продукції, фінансо-
вих результатів та ефективності діяльності тощо; у 
маркетинговій діяльності підприємства при форму-
ванні цінової політики; при вкладанні коштів у різно-
манітні проєкти і т. п. [11].

Найпоширенішою є класифікація витрат за-
лежно від цілей управління, де виділяють три напря-
ми: витрати для визначення собівартості продукції 
й отриманого прибутку, оцінки запасів; витрати для 
прийняття управлінських рішень і планування; ви-
трати для здійснення процесу контролювання та ре-
гулювання (рис. 1).

Під час управління виробничим підприємством 
вагомого значення набуває управління витратами, 

Напрями класифікації витрат підприємства  
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і планування

Витрати для здійснення 
процесу контролювання 

та регулювання

 продукції й отриманого 
   прибутку;
 оцінки запасів; 
  вхідні, спожиті; 
 витрати на продукцію;
 витрати періоду; 
 основні, накладні; 
 прямі, непрямі; 
 одноелементні; 
 комплексні та інші

 постійні, змінні; 
 продуктивні,
   непродуктивні;
 релевантні (поворотні),
   нерелевантні 
   (безповоротні);
 середні; 
 граничні та інші

 регульовані, 
   нерегульовані;
 постійні, змінні;
 нормовані, 
   ненормованіі;
 ті, що плануються, 
   ті, що не плануються 
   та інші

Рис. 1. Напрями класифікації витрат підприємства залежно від цілей управління 
Джерело: складено за [11; 12].
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яке можна визначити як процес формування, розпо-
діл і використання витрат підприємства в результаті 
господарської діяльності, що базується на визначе-
них принципах:
 застосування системного підходу до управ-

ління витратами;
 самостійне визначення підприємством форм і 

документації системи управління витратами;
 управління витратами на усіх стадіях життє-

вого циклу продукції;
 поєднання мінімізації витрат з підвищенням 

якості продукції;
 використання ефективних методів зниження 

витрат, контроль за недопущенням зайвих ви-
трат;

 єдність і універсальність інформаційного за-
безпечення рівня витрат для внутрішнього 
призначення;

 пріоритет стратегічних цілей, де стратегія 
враховує внутрішні можливості підприємства 
та всі зовнішні умови його функціонування;

 безперервність;
 економічна обґрунтованість і достовірність.

Зазначені принципи можуть бути основою та 
задавати напрям усій системі управління ви-
тратами, але для кожного підприємства мають 

застосовуватися з урахуванням його особливостей – 
економічних та організаційних.

Мета управління витратами підприємства – за-
безпечення ефективності виробництва – досягається 
шляхом вирішення таких завдань: 
 контроль за господарською діяльністю під-

приємства; 
 контроль за зміною рівня, обсягом і структу-

рою витрат на обсяг виробництва та одиницю 
продукції; 

 вибір способу нормування витрат і зміна норм 
за рахунок використання новітніх технологій, 
впровадження наукових розробок, удоскона-
лення організації праці на підприємстві; 

 пошук резервів зниження витрат на підпри-
ємстві.

Управління витратами є однією зі складових 
менеджменту підприємства та передбачає виконан-
ня всіх функцій, властивих управлінню – розробки, 
прийняття управлінських рішень, а також контролю 
за їх виконанням. Реалізація функцій управління ви-
тратами підприємства відбувається відповідно до 
таких елементів управлінського циклу, як плануван-
ня та прогнозування, організація, мотивація, облік та 
аналіз, контроль.

Планування є однією із головних функцій 
управління витратами. Завдяки плануванню створю-
ється майбутній орієнтир діяльності підприємства 
в майбутньому періоді. Розрізняють перспективне 
(довгострокове), поточне (короткострокове) плану-
вання та оперативне. 

Перспективне планування дає змогу розробити 
стратегію розвитку господарюючого суб’єкта, 
врахувати впливи внутрішнього та зовніш-

нього середовища. Ступінь точності такого плануван-
ня невеликий і залежить від багатьох чинників впливу 
– як економічних, так і соціальних, політичних, тех-
нологічних та інших. Поточне планування відбува-
ється із перспективою на рік, точність його більша, 
воно спрямовано на реалізацію перспективного пла-
нування. У сучасних умовах господарювання, сповне-
них постійних змін, актуальності набуває оперативне 
планування, розроблюються управлінські заходи для 
коригування процесу виробництва на підприємстві.

Прогнозування з відносною точністю повинно 
давати оцінку розміру витрат. Результати прогнозу 
оптимального співвідношення «витрати – результа-
ти» є вихідною базою для розрахунку максимально 
допустимих витрат у цілому та по окремих стадіях 
життєвого циклу на перспективу, для визначення 
кращої структури сумарних витрат і максимально 
можливих економічних результатів [13].

Організація, як функція під час управління ви-
тратами, полягає у визначенні осіб, які управляють 
витратами; способів управління; місць формування 
витрат, тобто сфери відповідальності, пов’язаної з 
певними видами витрат під час виготовлення продук-
ції; організації підрозділів відповідальності за управ-
ління витратами на підприємстві; забезпечує налаго-
дження взаємодії між працівниками та координацію 
дій на основі внутрішніх інформаційних зав’язків для 
управління втратами.

Функція мотивації в управлінні витратам під-
приємства полягає в активізації працівників і підви-
щенні зацікавленості в ефективній роботі підприєм-
ства, отриманні прибутку та зниженні витрат. Для ме-
неджерів підприємств інструментами впливу на ефек-
тивність роботи працівників є стимулювання – засоби, 
які б сприяли дотримуванню працівниками запланова-
них витрат і пошуків можливостей їх зниження.

Функція обліку та аналізу. Облік витрат сприяє 
вимірюванню та реєстрації фактів споживання ре-
сурсів у процесі функціонування підприємства. Ана-
ліз витрат підприємства забезпечує визначення тен-
денцій і закономірностей виробничого ресурсоспо-
живання. Аналіз витрат полягає у визначенні ступеня 
досягнення фінансових показників підприємства, ви-
значенні динаміки показників за ряд років, що, своєю 
чергою, сприяє підвищенню методичного забезпе-
чення витрат підприємства. За результатами аналізу 
проводиться прогнозування витрат на підприємстві.

Контроль під час управління витратами підпри-
ємства проводиться з метою контролювання рівня 
витрат і порівняння їх із нормативними значеннями 
(плановими). Завданнями контролю витрат на під-
приємстві є: моніторинг витрат; виявлення відхилень 
фактичного рівня витрат від планового; аналіз відхи-
лень та обґрунтування і розробка регулюючих захо-
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дів. Особливістю контролю є його безперервне здій-
снення, що забезпечує своєчасне виявлення недоліків 
та попередження їх у майбутньому. За часовою озна-
кою розрізняють: поточний контроль, що відбува-
ється щодня, коли контролюються всі матеріальні 
цінності шляхом проведення обліку; періодичний, 
який встановлює підприємство і здійснює із певними 
проміжками часу; разовий контроль проводиться у 
формі ревізій та інвентаризацій. Під час управління 
витратами на підприємстві контроль проводиться 
за місцями та центрами їх формування. Суб’єктами 
контролю є ініціатори, особи які зацікавлені в ін-
формації про обсяг, динаміку, структуру виробничих 
витрат, і виконавці, які проводять контроль витрат 
(державні установи, що виконують функцію здійснен-
ня контролю на підприємствах).

Ефективність управління витратами підприєм-
ства полягає в пошуку оптимізації розміру ви-
трат і забезпеченні їх запланованого рівня, що 

базується на використанні різних методів управління. 
Серед найбільш популярних методів управління ви-
тратами на підприємстві є такі: директ-костинг, тар-
гет-костинг, кайзен-костинг, бенчмаркінг витрат, об-
лік витрат за функціями, LCC-аналіз, теорія обмежень.

Метод директ-костинг – система обліку, в якій 
витрати класифіковано на постійні та змінні, облік 
витрат проводиться за їх видами та місцем виникнен-
ня. Перевагами цього методу є отримання даних із 
регулярної звітності. Головна функція цього методу –  
управління витратами та фінансовим результатом. 
На основі застосування методу директ-костинг ви-
значається точна і повна собівартість, але неможли-
ве встановлення невиправданих витрат, яких можна 
було б уникнути.

Метод таргет-костинг частіше застосовуєть-
ся під час управління витратами в інноваційних га-
лузях та у сфері обслуговування. Суть методу полягає  
в управлінні витратами і прибутком шляхом знижен-
ня витрат і контролем за ними, у формуванні собівар-
тості продукції на основі раніше визначеної ціни. За-
значимо, що при цьому рівень витрат підприємства 
формують бажані прибуток та очікувана ціна.

Суть методу управління витратами кайзен-кос-
тинг полягає в повільному зниженні витрат, що при-
веде до досягнення необхідного рівня собівартості 
та прибутку. Під час управління за цим методом усу-
вається різниця між цільовою та розрахунковою (на 
етапі проєктування) собівартістю.

Бенчмаркінг витрат – це система управління, 
заснована на спостереженнях за успішними конку-
рентами, що передбачає впровадження перейманих 
методів управління витратами та впровадження їх у 
практику свого підприємства для підвищення резуль-
татів діяльності. При використанні цього методу до-
цільно враховувати динаміку ринкового середовища 
та зміни на підприємствах-еталонах.

Облік витрат за функціями – це облік витрат 
на підставі видів діяльності. Він може контролювати 
накладні витрати шляхом виділення першопричин 
тих чи інших витрат. Управління витратами на основі 
видів діяльності передбачає, що будь-яка діяльність, 
яка потребує витрачання ресурсів, породжує витра-
ти, і собівартість продукції визначається операціями, 
які необхідні для її створення: розробкою, проєкту-
ванням, виробництвом, маркетингом, доставкою та 
сервісним обслуговуванням. Зрозумівши всі операції, 
які утворюють те чи інше виробництво, можна управ-
ляти витратами [15]. 

LCC-аналіз. Даний метод застосовується при 
стратегічному управлінні, бо він охоплює період у 
кілька років. Планові витрати визначаються на кож-
ній стадії життєвого циклу продукту. LCC-аналіз – 
єдиний метод управління витратами, який передба-
чає врахування впливу інфляції через дисконтування 
грошових потоків у прийнятті рішень. Перевагами 
даного методу є отримання в довгостроковому пері-
оді оцінки здійснених витрат і їх покриття відповід-
ними доходами; забезпечення точного прогнозу всіх 
витрат і співвідношення отримуваного доходу та ви-
трат щодо виробництва в цілому; забезпечення стра-
тегічного бачення структури витрат і зіставлення її зі 
структурою доходів. Недоліками є відсутність періо-
дизації фінансових результатів; невизначеність в об-
ліку накладних витрат; може потребувати витрат на 
отримання великої додаткової інформації [16].

Теорія обмежень ґрунтується на тому, що для 
кожного підприємства існують обмеження, які запо-
бігають досяганню головної мети. Для забезпечення 
реалізації мети має місце управління вузькими місця-
ми, яке складеться із таких етапів процесу обмежень: 
ідентифікація, спроба усунення обмеження, повер-
нення на початок циклу.

Зважаючи на велику кількість існуючих методів 
управління витратами, для кожного підприємства 
має бути індивідуальний підхід до їх вибору. Обрані 
методи управління витратами мають забезпечува-
ти оперативне та стратегічне управління підприєм-
ством, що сприятиме його ефективній господарській 
діяльності.

ВИСНОВКИ
Під час дослідження визначено, що в науковій 

економічній літературі не існує єдиного визначення 
суті понять «витрати» та «управління витратами», 
що ускладнює процес управління витратами на прак-
тиці. З метою покращення процесу управління витра-
тами досліджено та доповнено теоретичний базис: 
класифіковано витрати підприємства залежно від ці-
лей управління; визначено принципи, функції та ме-
тоди управління. Дослідження теоретичних аспектів 
управління витратами підприємства надає можли-
вість повнішого розуміння суті процесу управління 
витратами та підвищує його ефективність, що в під-
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сумку вплине на покращення фінансового результату 
діяльності підприємства.                   
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