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НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА  

У РИНКОВИХ УМОВАХ

DIRECTIONS AND METHODS OF ENTERPRISE COST OPTIMIZATION  
IN MARKET CONDITIONS

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено проблему недосконалості сучасних 

методичних підходів до обліку витрат. Визначено основні ме-
тодологічні основи управління витратами та встановлено на-
прями оптимізації їхньої структури, що дозволять ефективніше 
використовувати ресурси підприємства, знизити собівартість 
продукції та максимізувати прибуток. 

Ключові слова: витрати, витрати виробництва, оптиміза-
ція витрат, конкурентоспроможність підприємств, ефективність 
виробництва.

АННОТАЦИЯ
В статье освещена проблема несовершенства современ-

ных методических подходов к учету затрат. Определены ос-
новные методологические основы управления затратами и 
установлены направления оптимизации их структуры, которые 
позволят более эффективно использовать ресурсы предпри-
ятия, снизить себестоимость продукции и максимизировать 
прибыль.

Ключевые слова: расходы, издержки производства, опти-
мизация затрат, конкурентоспособность предприятий, эффек-
тивность производства.

АNNOTATION 
In the article the problem of imperfection of modern meth-

odological approaches to cost accounting. Basic methodological 
foundations of cost management and optimization of their estab-
lished areas of structures that allow more efficient use of the com-
pany’s resources reduce production costs and maximize profits.

Keywords: сosts, production costs, costs, competitiveness of 
enterprises, production efficiency.

Постановка проблеми. Виробництво овочів 
є одним із найбільш трудомістких та ризико-
вих напрямів у рослинництві. Така його ризи-
ковість визначається декількома факторами. 
По-перше, ризики в значній мірі формує швид-
копсувний характер великої номенклатури ово-
чевої продукції, що у поєднанні з недостатніс-
тю потужностей для її зберігання та переробки 
створює загрозу її втрати при перевиробництві. 
По-друге, слабка державна підтримка вітчизня-
ного виробника у періоди, коли з виробництва 
надходять овочі національних підприємств, а 
держава не обмежує їх імпорт з інших країн на 
величину урожаю, отриманого всередині Укра-
їни, створює ризик того, що така продукція 
або її частина залишиться непроданою. У та-

ких умовах для кожного сільськогосподарсько-
го виробника, який займається вирощуванням 
овочів, особливо гостро стоїть питання оцінки 
ефективності діяльності в розрізі кожного з ви-
дів овочевої продукції. При цьому найбільш 
яскравим індикатором такої ефективності є 
величина прибутку та рівень рентабельнос-
ті, на які, в свою чергу, впливає правильність 
визнання витрат, пов’язаних із конкретним 
видом продукції. Оскільки витрати підприєм-
ства знаходяться в компетенції бухгалтерсько-
го обліку, дослідження питань, пов’язаних із 
формуванням собівартості продукції у ньому, 
в тому числі продукції овочівництва, для на-
уковців облікового профілю не втрачають своєї 
актуальності. Сучасні умови господарювання 
та підвищення ролі новітніх технологій у світі 
висувають нові вимоги до системи управління 
витратами [1]. Усе частіше необхідність змен-
шення собівартості продукції (або послуг) та 
зміцнення конкурентних позицій підприємства 
на ринку змушують підприємства шукати нові 
шляхи й методи оптимізації поточних витрат та 
економії ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження структури витрат та методів їх опти-
мізації знайшло відображення в наукових робо-
тах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, 
серед яких А. Чандлер, В. Панасюк, А. Юда-
нов, А. Пилипенко, В. Лебедєв, А. Тимохов, 
О. Амосов, С. Архієреєв, Т. Резнікова, А. За-
харов, А. Зокін, Е. Гончарова, В. Палій, Н. Єго-
рова, І. Романенко, О. Турчинов, С. Ніколає-
ва, А. Бородкін, А. Гальчинський, В. Торопов, 
В. Петрова, К. Філіппов, Б. Мігалатий, Е. Бріг-
хем, Дж. Шанк та ін. Широке коло завдань і 
методів їх вирішення, пов’язаних з управлін-
ням витратами на підприємствах, знайшло ві-
дображення в наукових роботах багатьох ві-
тчизняних учених, таких як М. Корінько [1], 
Г. Тітаренко [1], Т. Котенко [2], Л. Ковален-
ко [3], Л. Ремньова [3] та ін. 
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Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на велику кіль-
кість досліджень у цьому напрямі, відсутність 
системних та комплексних підходів до вирішен-
ня цих питань не дозволяє конкретизувати прі-
оритетні напрями та методи оптимізації витрат 
на вітчизняних підприємствах, що можуть бути 
застосовані на практиці в сучасних умовах.

Усе частіше необхідність зменшення собі-
вартості продукції (або послуг) та зміцнення 
конкурентних позицій підприємства на ринку 
змушують підприємства шукати нові шляхи й 
методи оптимізації поточних витрат та економії 
ресурсів.

Мета статті полягає у висвітленні сучасно-
го порядку обліку витрат, систематизації тео-
ретичних основ та практичних рекомендацій 
щодо сучасних шляхів та методів оптимізації 
витрат підприємства в ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За економічною сутністю витрати є грошовим 
вираженням витрачених за певний період чин-
ників виробництва, необхідних для здійснення 
підприємництвом своєї виробничої і реаліза-
ційної діяльності, тобто витрат різних ресурсів 
(праці, сировини, матеріалів, основних засобів, 
фінансових ресурсів) у процесі виробництва, 
обігу і розподілу продукції, також до витрат 
варто відносити втрачені економічні вигоди, 
пов’язані з упущеною можливістю найопти-
мальнішого застосування своїх ресурсів. 

Під поточними витратами зазвичай розу-
міють ті витрати підприємства, що пов’язані 
безпосередньо із виконанням підприємством 
своєї основної функції – виготовлення продук-
ції, і відносять до них витрати на придбання 
сировини, основних та допоміжних матеріалів, 
оплату праці, загальновиробничі та накладні 
витрати. Поточні витрати майже завжди здій-
снюються в натуральній та грошовій формах. 
Але для оцінювання результатів діяльності 
підприємства вирішальною є грошова оцінка 
витрат, оскільки лише вона виражає вартість 
продукції. 

В ринкових умовах управління поточними 
витратами як засіб досягнення високого еко-
номічного результату виробничо-господарської 
діяльності підприємства орієнтується не тільки 
на їх зниження, а й на зростання прибутку і 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства. Теоретичним підґрунтям управління 
витратами має стати маржинальний підхід, в 
якому взаємопов’язані економічний і бухгалтер-
ський підходи до грошової оцінки витрат і при-
бутку, а також розроблено критерії підвищення 
ефективності господарської діяльності підпри-
ємства та оптимізації використання факторів 
виробництва. В той же час особливістю витрат 
як об’єкта управління є динамізм, що створює 
певні проблеми під час їх оцінювання й аналі-
зу. При стратегічному і поточному плануванні 
діяльності підприємства зниження поточних 
майбутніх витрат та ефективність використан-

ня його ресурсів досягаються завдяки створен-
ню комплексного методичного забезпечення, до 
якого варто включити: аналіз беззбитковості 
виробництва, маржинальний аналіз витрат і 
прибутку, функціонально-вартісний та техніко-
економічний аналіз. Планування поточних ви-
трат здійснюється за допомогою нормативного 
методу шляхом розроблення бюджету потреб у 
матеріалах, бюджету загальновиробничих ви-
трат, бюджету прямих витрат на оплату праці, 
бюджету витрат на збут, бюджету виробничої 
собівартості продукції, бюджету загальногоспо-
дарських витрат на базі бюджету реалізації про-
дукції. Для ефективного управління витратами 
велика роль надається формуванню адміністра-
тивно-управлінських та виробничих центрів 
відповідальності, які безпосередньо впливають 
на витрати ресурсів у натуральному вираженні, 
а також на їх види, величину, структуру, рі-
вень і динаміку. 

Для обґрунтованого управління витрата-
ми та комплексного здійснення їх оптимізації 
необхідно забезпечити керівників релевантною 
інформацією та організувати комунікації між 
ними, що вимагає створення інформаційної 
системи управління витратами. В ринкових 
умовах функціональною підсистемою інформа-
ційної системи управління витратами виступає 
управлінський облік, що виконує функції на-
дання апаратові управління спеціально підго-
товленої інформації для прийняття рішень та її 
руху між рівнями управління. 

Під час проведення аналізу витрат підпри-
ємства варто враховувати обсяги та структуру 
випуску продукції, ефективність використання 
персоналу підприємства та основних фондів, 
а також рівень собівартості продукції, що до-
зволить чітко встановити джерела покриття та 
ефективність використання грошових коштів 
підприємства і визначити основні заходи для їх 
оптимізації. Для визначення повної структури 
та обліку витрат їх розподіляють на дві осно-
вні групи: перша група витрат включається до 
собівартості реалізованої продукції, а друга – 
обліковується відокремлено. До першої групи 
відносять витрати на придбання сировини і 
матеріалів, витрати на оплату праці, відраху-
вання на соціальні заходи, амортизацію та інші 
операційні витрати. До другої ж відносяться ад-
міністративні витрати, витрати на збут та інші 
операційні витрати.

 Облік витрат – відображення витрат, що 
здійснюються на підприємстві протягом певно-
го періоду, пов’язаних з процесами постачання, 
виробництва і реалізації в розрізах, що форму-
ють собівартість готової продукції. 

Таке відображення забезпечує отримання 
вичерпаної інформації, необхідної для того, 
щоб управляти витратами підприємства, оці-
нювати його діяльність шляхом визначення 
фінансових результатів, визначати оптималь-
ну структуру витрат та впроваджувати методи 
по їх зниженню. 
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Існують три загальні методи обліку витрат, 
які забезпечують досягнення визначеної мети 
та вирішення конкретного завдання: норматив-
ний, оперативного контролю та фактичної со-
бівартості.

Сучасні методи оптимізації витрат мають 
бути гнучкими, простими у використанні, на-
давати в оперативному порядку необхідну для 
прийняття управлінських рішень інформацію. 

При цьому оперативність інформації є дуже 
важливим аспектом, оскільки своєчасний 
вплив на рівень виробничих витрат і форму-
вання собівартості продукції можливий тільки 
при такій організації обліку, при якій причи-
ни змін собівартості, допущення перевитрат і 
отримання економії розкриваються не тільки 
шляхом аналізу звітних калькуляцій, але й у 
процесі господарської діяльності на підставі 
первинної документації та поточних облікових 
записів.

З урахуванням вищенаведених особливостей 
після проведення комплексного аналізу підхо-

дів щодо сучасних напрямів оптимізації витрат 
підприємства можна виділити заходи, що є до-
цільними у сучасних умовах (рис. 1).

Висновки. Успішне функціонування під-
приємства в сучасних умовах господарювання 
залежить від управління витратами, у про-
цесі якого приймаються рішення, спрямовані 
на підвищення ефективності його виробни-
чо-господарської діяльності, конкурентоспро-
можності й прибутковості. Особливості витрат 
як об’єкта управління полягають в їхній різ-
номанітності, постійному зміненні під впли-
вом зовнішнього і внутрішнього середовища, 
різній динаміці у різні періоди часу. Усе це 
призводить до ускладнення точного кількіс-
ного оцінювання величини, динаміки, рівня 
витрат, визначення впливу витрат на еконо-
мічні результати діяльності підприємства та 
методи їх оптимізації. Ефективність плануван-
ня і контролю рівня витрат залежить також 
від своєчасного забезпечення релевантною ін-
формацією всіх рівнів управління витратами. 
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Рис.1. Заходи щодо оптимізації витрат підприємства у сучасних умовах
Джерело: представлено автором з використанням [4]
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Для вирішення задач одержання максимально 
можливого прибутку та зниження рівня по-
точних витрат розроблено заходи щодо оптимі-
зації витрат підприємства на базі маржиналь-
ного аналізу витрат і прибутку, що сприяють 
зростанню ефективності виробничої діяльності 
завдяки зниженню витрат. Всі ці заходи до-
зволять збільшити обсяг продажів і понизити 
собівартість продукції, що дозволить підпри-
ємству вкладати засоби, що звільнилися, в роз-
виток та розширення власного виробництва, 
що, в свою чергу, відкриє нові можливості 
для впровадження нової техніки та підвищен-
ня ефективності виробництва та, як наслідок, 
підвищення рівня прибутковості підприємства 
в цілому.
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