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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто план заходів щодо зниження витрат, як 

частини стратегії бізнесу. Наведено приклади роботи з програ-
мами «мінус 20%» та «Cost Cutting & Програма заходів щодо 
зниження втрат і скорочення операційних витрат». Розгляну-
то позиції постійного вдосконалення витрат і безперервного 
поліпшення як філософії бізнесу. Досліджено передові світо-
ві практики щодо скорочення витрат. Застосування програм 
оптимізації витрат компанії орієнтують виробників до конструк-
тивних дій і системного підходу під час аналізу методів опти-
мізації витрат, встановлені резервів зниження собівартості та 
виборі методики оптимізації витрат.

Ключові слова: програма оптимізація витрат, стратегії 
компанії.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен план мероприятий по снижению рас-

ходов, как части стратегии бизнеса. Приведены примеры рабо-
ты с программами «минус 20%» и «Cost Cutting & Мероприятия 
по снижению потерь и сокращению операционных расходов». 
Рассмотрены позиции постоянного совершенствования рас-
ходов и непрерывного улучшения как философии бизнеса. 
Исследованы передовые мировые практики по сокращению 
расходов. Применение программ оптимизации расходов ком-
пании ориентируют производителей на конструктивные дей-
ствия и системный подход при анализе методов оптимизации 
расходов, установлении резервов снижения себестоимости и 
выборе методики оптимизации расходов.

Ключевые слова: программа оптимизация расходов, 
стратегии компании.

ANNOTATION 
The paper consider an action plan to reduce costs as part of 

business strategy. Examples of programs «minus 20%» and «Cost 
Cutting & program of measures to reduce losses and reduce op-
erating costs». We consider the position of continuous improve-
ment and continuous improvement as a business philosophy. The 
advanced world practices on expense reduction are researched. 
Application of programs of an expense optimization of the compa-
ny orient producers to constructive actions and system approach 
in the analysis of optimization methods of expenses, establishment 
of allowances of decrease in cost value and the choice of a tech-
nique of an expense optimization. 

Keywords: cost optimization program, company’s strategy.

Постановка проблеми. Ситуація в економі-
ці України залишається складною вже декіль-
ка років поряд. Не став винятком і 2016 рік: 
опитування експертів Bloomberg свідчить, що 
українська економіка в найближчі два кварта-
ли може скоротитися на 0,5% після коротко-
термінового зростання на 1,3% у квітні-червні. 

Політичні ризики, війна, уповільнення росту і 
недостатні резерви досі тяжіють над кредитним 
прогнозом для країни. Перспектива ризику де-
фолту України в найближчі три роки становить 
17,8% – третє місце у світі після Греції та Ве-
несуели [1]. Такий стан економіки України не 
може не позначитися на економічному розви-
тку та фінансовій стабільності підприємств. На 
сьогодні більша частина бізнесу прагне до ско-
рочення витрат, але до цього питання потрібно 
відноситися уважно. Невірно обрана стратегія 
скорочення витрат, може привести до відтоку 
професійних та кваліфікованих кадрів, погір-
шення якості продукції, скорочення попиту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Більшість учених, які аналізують застосування 
програм оптимізації витрат компаній [2; 3; 4], 
орієнтують виробників до конструктивних, 
осмислених дій і системного підходу під час 
аналізу методів оптимізації витрат, встановлені 
резервів зниження собівартості та виборі мето-
дики оптимізації витрат. Інші вчені [5] з метою 
підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства рекомендують робити динамічний прогноз 
собівартості продукції на основі оперативного 
вибору обліково-аналітичних дій у сфері управ-
ління витратами. Але в літературі, на нашу 
думку, недостатньо уваги приділяється питан-
ню оптимізації витрат компанії в залежності 
від вибраної стратегії розвитку.

Мета статті. Розглянути план заходів зі ско-
рочення витрат залежно від вибраної стратегії 
розвитку для оптимізації складу витрат компа-
нії в нестійкому ринковому середовищі.

Результати досліджень. Програма скорочен-
ня витрат повинна бути частиною загальної 
стратегії компанії, яка приймається стратегіч-
ним комітетом компанії або її керівництвом. 
Під стратегією компанії розуміємо систематич-
ний план його потенційної поведінки в умовах 
неповноти інформації про майбутній розвиток 
середовища та підприємництва, який містить 
формування місії, довгострокових цілей, а та-
кож шляхів і правил прийняття рішень для 
найбільш ефективного використання стратегіч-гр
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них ресурсів, сильних сторін і можливостей, 
усунення слабких сторін та захист від загроз 
зовнішнього середовища задля майбутньої при-
бутковості. Отже, необхідність розробки ком-
панією стратегії скорочення витрат викликана 
нестабільністю ринкового середовища та непо-
внотою інформації про її майбутній стан [6]. 
Стратегія компанії може містити декілька на-
прямів скорочення витрат, залежно від обсягів 
та виду діяльності підприємства. Така програма 
скорочення витрат може включати окремі про-
екти, наприклад: енергозбереження, оптиміза-
ція виробництва, оптимізація рекламної кампа-
нії та маркетингових витрат тощо. 

Кожен із названих проектів має містити на-
зву, конкретні статті витрат для оптимізації 
(наприклад, закупівля енергозберігаючих ламп, 
утеплювача, фінансування проведення відповід-
них робіт), фактори впливу (валютні ризики, ці-
нові обмеження, терміни тощо), сутність заходу 
(обґрунтування та етапи впровадження), вартість 
(калькуляція статей витрат із повним обґрунту-
ванням). Також кожен проект повинен містити 
розрахунок ефективності, причому, якщо фі-
нансова віддача спостерігатиметься за рік або в 
період високого рівня інфляції, то вищезазна-
чений розрахунок здійснюється з урахуванням 
вартості грошей у часі. Для дієвого впроваджен-
ня проекту обов’язково потрібно визначитися з 
відповідальними особами та їх мотиваційними 
схемами та термінами реалізації. Усе це мож-
на реалізувати в практичної діяльності компанії 
за допомогою ERP системи або більш простими 
програмними продуктами: 1С-Підприємство, Бі-
трікс, Project management (рис. 1).

ПРОЕКТ ЗІ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ

Програма зі скорочення витрат включає окремі 
проекти та є стратегічною ініціативою

Затверджується Бюджетним або Стратегічним 
комітетом

1. Найменування проекту
2. Статті витрат для оптимізації
3. Фактори впливу (носії витрат)
4. Сутність заходу
5. Вартість заходу
6. Ефект від проведення заходу
7. Відповідальні за впровадження заходу
8. Строки реалізації
9. Мотиваційна схема

Рис. 1. Структура програми скорочення витрат  
з урахуванням стратегії компанії

Коли компанія має стратегію бізнесу та чіткі 
наміри щодо скорочення витрат, вона може за-
стосувати одну з найвідоміших програм скоро-
чення – програму «мінус 20%». Сутність такої 
програми полягає в тому, що під час складання 
бюджетів на наступний рік, центри фінансової 
відповідальності (ЦФВ) (всі або окремі) отриму-

ють завдання скоротити свої витрати на 20%. 
Зазначимо, що статті скорочення витрат по-
винні бути обґрунтовані та захищені при при-
йнятті та затвердженні бюджету. Один із при-
кладів методики проведення скорочення витрат 
за такою програмою наведено на рис. 2. 

-20%
Програма «мінус 20%»

Бюджетування та захист
операційного бюджету на рік

-3%

-8%

-4%

-5%

Деталізація та обґрунтування 
операційних витрат

Ліміти та нормування

Ретроспективний аналіз та 
прогнозування: розуміння причин 
та усунення негативного тренду

Аналіз. Занурення. Drill Down

Рис. 2. Застосування програми «мінус 20%»  
для скорочення витрат компанії

Окрім деталізації та обґрунтування опера-
ційних витрат, для ЦФВ, які пов’язані з ви-
робництвом, логістикою, особливостями реалі-
зацією бажано застосовувати ліміти та норми 
відповідно до сфери діяльності. Прогнозування 
з урахуванням макроекономічної ситуації та се-
зонності, аналіз попередніх рішень, результатів 
та помилок теж дозволяє компанії скоротити 
свої витрати. І на останнє, як говорять фінан-
систи-практики: «якщо маєш проблеми – за-
нурюйся!». Тобто, якщо потрібно – виїхати на 
виробництво й оцінити цикл виробництва само-
стійно, виїхати в точку продажу і там провести 
аналітичну оцінку, відвідати самостійно сервіс-
ні центи тощо.

Крім того, таке занурення вимагає не тіль-
ки володиння практичною інформацією вироб-
ництва (реалізації), але й деталізацію на рівні 
аналітики або Drill Down. Саме така глибока 
деталізація дозволяє знайти справді результа-
тивні джерела скорочення витрат. У цьому ви-
падку компанія аналізує маржинальний дохід 
за видами продукції (як по клієнтам так і по 
регіонам) та за торговими об’єктами в розрізі 
продавців.

Крім того, необхідно аналізувати бізнес у різ-
них розрізах, це може бути: ЦФВ, продукти, 
проекти, договори, клієнти, менеджери. У ре-
зультаті компанія матиме вичерпну інформацію 
щодо своїх найбільш привабливих продуктів 
(маржинальність, динаміка, обсяги), клієнтах, 
менеджерах тощо. Поглиблення в деталі дозво-
ляє вивчити інформацію, дослідити проблеми та 
сконцентрувати зусилля на важливих сегментах.

Після такого глибокого аналізу наступним 
кроком може стати одна з програм «Cost Cutting 
& Програма заходів щодо зниження втрат і ско-
рочення операційних витрат». Кожна з частин 
програми має свої переваги та недоліки (рис. 3). 
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Надалі компанія розробляє свою власну про-
граму оптимізації, в основі якої полягає оцінка 
окремих показників план-факт у динаміці:

Матеріальні витрати. За результатами ана-
лізу, план дій за цим напрямом може містити 
скорочення виробничих норм на одиницю про-
дукції, яку випускають, введення технологіч-
них нормативів на виробничі втрати. Достатньо 
розповсюдженим є скорочення закупівельних 
цін за допомогою централізованих закупок або 
тендерів. Скорочення відсотку бракованої про-
дукції, за часту з модернізацією обладнання – 
те ж доволі знайомі кроки.

Трудові витрати. Після проведення оцінки, 
найчастіше компанії застосовують нормування 
трудовитрат, скорочення нормативів на одини-
цю виробленої продукції, впровадження новіт-
ніх технологій.

Енерговитрати – проводиться оцінка ефектив-
ності витрат на скорочення використання енергії. 
Передбачають впровадження енергозберігаючих 
технологій, модернізацію обладнання та ін.

Управлінські та комерційні витрати. У разі 
незадовільних результатів проведеного аналізу, 
як правило, компанії концентруються на: впро-
вадженні автоматизації системи управління 
(ERP); скороченню витрат на утримання офісу, 
мобільного зв’язку, відрядження; аутсорсингу 
функцій. Фахівці рекомендують при проведен-
ні аналізу цього блоку особливу увагу приділи-

ти співвідношенню виробничого персоналу та 
адміністративно-управлінського персоналу та 
оцінки ефективності застосовуваних заходів із 
просування продукції.

Усі підсумки 1 етапу за напрямами аналізу 
перевіряються з позицій економічного ефекту 
(таблиця 1).

Крім того, ніколи не буде зайвим дослідити 
передові світові практики щодо скорочення ви-
трат: Кайдзен (фокусується на безперервному 
вдосконаленні процесів виробництва, розробки, 
допоміжних бізнес-процесів і управління, а та-
кож усіх аспектів життя), Канбан (організація 
виробництва і постачання, що дозволяє реалі-
зувати принцип «точно в термін»), 5S (систе-
ма організації та раціоналізації робочого місця, 
один з інструментів бережливого виробництва), 
Lean (методологія розробки програмного забез-
печення, що використовує методи концепції бе-
режливого виробництва), Activity Based Costing 
(спеціальна модель опису витрат, яка ідентифі-
кує роботи фірми і призначає витрати кожної 
такої роботи відповідно до справжньої вартості 
кожної окремо взятої роботи) [7].

Висновок. Отже, план заходів зі скорочення 
витрат повинен бути стратегічною ініціативою 
та частиною стратегії бізнесу. Велике значен-
ня для поліпшення швидкості та контроля ре-
алізації відповідних заходів мають інструмен-
ти управління проектами: пошук внутрішніх 

Таблиця 1
Визначення економічного ефекту (на прикладі ТОВ «Нео-Бізнес Системи»)

№ Заходи зі скорочення собівартості Строк 
окупності, р

Річний 
ефект, тис. грн

Термін 
виконання

1 Впровадження системи навігації для контролю ви-
трат пального на базі приборів ГЛОНАСС/GPS. 1,5 500 01.03.2016

2 Оновлення парку (придбання у лізинг). Економія на 
ремонті старих авто. 1,5 600 01.05.2016

3 Відмова від оренди (склад запчастин). 0 500 01.03.2016
4 Перегляд нормативів по пальному, скорочення норм. 0 500 01.03.2016

Скорочення собівартості, всього за рік. 2100

Рис. 3. Переваги та недоліки програми «Cost Cutting & Програма оптимізації витрат»

Cost Cutting & Програма оптимізації

Покращення показників прибутку
Миттєвий ефект.
Звільнення від збиткових процесів 
та функцій.

Розвиток бізнесу.
Збереження команди 
професіоналів.
Система безперервних покращень.
Внутрішні резерви.

Призупинення проектів розвитку 
бізнесу.
Ефективність скорочення витрат із 
часом скорочується.
Втрата кращих професійних 
кадрів.

Трудомісткість процесів 
(проектний менеджмент).
Необхідна умова – ентузіазм СЕО.

+

--

+
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резервів, факторний аналіз, занурення Drill 
Down. Необхідною умовою ефективності заходів 
зі скорочення витрат є мотивація та заохочення 
ініціативи робітників або робочих груп. 
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