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Розроблено методи управління витратами, які забезпечать прибутковість діяльності підприєм-
ства за рахунок зниження собівартості продукції і підвищать рівень конкурентоспроможності в
умовах мережевої економіки.
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ВСТУП
Становлення в Україні економіки ринкового типу нерозривно пов’язане з появою нових вимог

до управління підприємствами. У останні десятиліття стала загальновизнаною визначальна зна-
чущість менеджменту в розвитку підприємств і розроблено достатньо багато рекомендацій з ви-
бору функцій і методів управління. Зміни, що відбулися в зовнішньому середовищі функціону-
вання зумовлюють необхідність застосування інноваційних технологій в управлінні внутрішнім
середовищем, зокрема витратами підприємства, які базуються на інтеграції принципів процесу
виробництва продукції і теорії логістичних систем.

Управління витратами — один з найважливіших напрямів менеджменту вітчизняних
підприємств, що визначають конкурентоспроможність його продукції, фінансову стійкість, неза-
лежність і рентабельність.

На сьогоднішній день однієї з основних причин збиткової роботи підприємств України є не-
ефективна система управління витратами, яка характеризується високою матеріаломісткістю про-
дукції, низькою часткою витрат на оплату праці, відсутністю дієвої політики розподілу постійних
витрат, зростанням витрат на зміст і ремонт устаткування внаслідок його значного морального
зносу і т.д.

На практиці підприємства досить часто як один з напрямів мінімізації витрат використовують
придбання дешевої сировини, матеріалів і комплектуючих, що зрештою приводить до зниження
конкурентоспроможності продукції. Методи мінімізації витрат, пов’язані з пошуком резервів зни-
ження витрат виробництва і реалізації продукції, контроль за рівнем витрат на різних етапах ви-
робництва, застосування ефективних заходів калькуляції собівартості на основі розробки обґрун-
тованих норм розподілу постійних витрат залишаються не вирішеними.

Таким чином, упровадження ефективного механізму управління витратами на підприємстві
дозволить підвищити конкурентоспроможність його продукції, забезпечити зростання прибутку і
створити основу для розширення ринків збуту, освоєння нових видів виробництв.

Питання управління витратами промислових підприємств активно досліджували А. Бандурін,
І. Білоусова, І. Бланк, С. Голов, Н. Єфремова, А. Єльченко, В. Лисенко, Ж. Піскова, В. Родіонова та
ін. Проте недостатньо розробленими залишаються питання методичного забезпечення процесів
управління витратами в умовах мережевої економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка методів управління витратами, реалізація якої дозволить забезпечити

прибутковість діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості продукції, а також за-
безпечити високий рівень конкурентоспроможності в умовах мережевої економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічна теорія і практика розробила достатню кількість ефективних і різноманітних ме-

тодів управління витратами на підприємстві. Враховуючи, що ефективність управління витрата-
ми більшою мірою залежить від зовнішнього середовища, а саме постачальників сировини і ма-
теріалів, покупців готової продукції і рівня оподаткування, важливе значення відводиться мето-
дам вивчення середовища функціонування підприємства. Багатьма аналітиками, консультантами
та іншими фахівцями у області економіки підприємств указується на неодмінне проведення SWOT-
аналізу.

Портфельний аналіз (Portfolio-аналіз) поєднує в собі привабливість ринку і сильні сторони
діяльності підприємства, які в сумі визначають його конкурентоспроможність. Метою є визна-
чення позиції кожного продукту підприємства відповідно до цих двох незалежних елементів [2].
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Оптимізацію матеріально-технічного забезпечення слід починати з АВС-аналізу. Первинним
етапом є збір достовірної інформації про виробничі ресурси, що закупляються, постачальників і
ситуацію на ринку конкретних видів ресурсів. Подальшим етапом є класифікація всіх постачаль-
ників і матеріалів на три категорії: А, В і С. Класифікаційною ознакою постачальників виступає
питомий оборот у вартісному виразі. До категорії А-постачальників відносяться підприємства з
високими показниками обороту, до В-постачальників — з меншим оборотом, а до С-постачаль-
ників — з незначним. Кумулятивний оборот групи А-постачальників займає велику частину від
всього обороту в порівнянні з іншими групами.

У кризовій ситуації постачальники категорії А виконують велику роль. Все велика неплато-
спроможність підприємства вимушує постачальників зменшувати об’єми поставок на дане підпри-
ємство або припинити їх взагалі, щоб понизити ризик неплатежів. Важливість постачальника
визначається також його місцем на ринку. Якщо він є, наприклад, єдиним виробником даного
виду продукції в країні, то відмова від поставки загрожує підприємству зупинкою власного ви-
робництва. Пошук і укладення контракту з новим постачальником може зайняти багато часу, тим
більше, якщо стан підприємства є незадовільним.

У управлінні постачанням найбільша увага повинна надаватися взаємодії з А-постачальника-
ми. В першу чергу, необхідно сконцентрувати всі зусилля на стабілізації партнерських відносин:
контролювати виконання своїх зобов’язань, стимулювати зацікавленість постачальника в даних
поставках, скоротити об’єм і якісно поліпшити документообіг. Не менш важливою задачею є ви-
роблення гнучких поставок: прискорення виконання замовлень, варіювання об’ємами партій.

Поява боргу не обов’язково стає причиною припинення поставок продукції або наданні по-
слуг. Сучасні умови функціонування організацій характеризуються посиленням конкуренції за
споживача, тому в більшості випадків кредитори зацікавлені в збереженні своїх боржників і поліп-
шенні їх фінансового стану. Класифікація матеріалів і деталей аналогічна і дає ті ж результати,
що і класифікація постачальників. Проте, якщо вид деталей, що закупляється, поступає від де-
кількох постачальників, то необхідно використовувати як агреговане значення обороту даного
вигляду, так і в розрізі постачальників. Це сприяє виробленню заходів щодо економії в заготовчій
діяльності і складуванні.

На підставі АВС-аналізу виділяються запаси виробничих ресурсів, що не мають критичного
значення для функціонування підприємства. Такі запаси підлягають негайному зменшенню або
ліквідації. Результати даного аналізу в поєднанні з виробничою програмою лежать в основі зни-
ження витрат за допомогою мінімізації страхових і недоторканних запасів.

Перегляду і коректуванню підлягає структура площ, використовуваних під зберігання запасів
матеріалів і готової продукції. Криза і механізми підвищення ефективності функціонування
підприємства вимушують знижувати заготовчі витрати. Першими кроками керівництва в рішенні
цієї задачі є централізація запасів, консервація і продаж непотрібних ресурсів і устаткування,
здача в оренду невживаних і звільнених площ [1].

При зниженні витрат, пов’язаних з постачальницькою діяльністю, доцільно використовувати
системний підхід. Часто економія витрат по окремих складових викликає збільшення величини
загальних витрат.

Наприклад, витрати на транспортування продукції можуть бути понижені, якщо збільшити
об’єм партії, що перевозиться. Але у такому разі зростають витрати на складування і зберігання.
Приріст витрат на зміст може значно перевищувати економію на перевезеннях, і в цілому ефект є
негативним. Застосування АВС-аналізу більш ефективне в сукупності з XYZ-аналізом, за допо-
могою якого запаси класифікуються залежно від характеру їх споживання і точності прогнозуван-
ня змін в їх потребі.

Слід додати, що зміни в постачальницько-заготовчій сфері, викликані необхідністю підвищен-
ня стійкості підприємства до кризових умов, закінчуються упровадженням системи контролю за
використовуванням ресурсів з введенням персональної відповідальності за їх використовуван-
ням. Підхід до зниження собівартості повинен грунтуватися на ефективних методах аналізу і ух-
валення рішень. Тотальне скорочення витрат не веде до підвищення співвідношення «вигоди —
витрати». Найбільший ефект досягається за рахунок знаходження і усуненні «вузьких» і «слаб-
ких» місць як у виробництві, так і в управлінні. Організація на підприємстві процесу функціо-
нально-вартісного аналізу (ФВА) ідентична організації проекту. Метод може застосовуватися в
різних областях: розробка нових продуктів і поліпшення вартісних показників вже вироблюваних
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продуктів, оптимізація технологічних процесів і т.д. Його можна використовувати для оцінки
ефективності і поліпшення реалізації антикризової стратегії і тактики.

Процес збуту продукції для підприємства ділиться на кінцеве число функцій. Визначається
вартість кожної функції для одного замовлення, підсумовування яких дає загальну величину ви-
трат на обслуговування даного замовлення. Віднімаючи цю величину з виручки від реалізації,
можна прогнозувати, одержить підприємство зрештою прибуток або збиток, і планувати найвигід-
нішу ціну.

ФВА дозволяє відповісти на питання, робота з якою групою клієнтів приносить найбільшу
частину прибутку, а з якою групою — знижує її розмір. Результати порівняльного аналізу плано-
ваних і фактичних показників використовуються для вибору альтернативних дій залежно від ве-
личини відхилення траєкторії запланованого розвитку підприємства від очікуваної траєкторії:
продовження використовування діючого механізму управління — синтез системи нових страте-
гічних цілей у випадку, якщо були досягнуті поставлені; або його перетворення — розробка сис-
теми коректування стратегій для ліквідації даного відхилення.

Вказане вище відхилення траєкторій називається стратегічним розривом. Планована траєкто-
рія розвитку визначається поставленими стратегічними цілями, а очікувана будується на основі
результатів вжитим підприємством особливим заходам відносно підвищення і розвитку потенці-
алу успіху. Отже, стратегічний розрив сигналізує про часткову або повну нездатність підприєм-
ства розвиватися по наміченій траєкторії на базі потенціалу успіху, що тільки є в даний час.

Для ліквідації стратегічного розриву, що характеризує глибини кризи на підприємстві, викори-
стовується такий інструмент контроллінга, як розробка сценаріїв майбутнього.

Грунтуючись на практиці зарубіжних фірм можна припустити, що для нормально функціону-
ючої виробничо-господарської системи ФВА бажано проводити щокварталу, в передкризовому
періоді — щомісячно або кожного тижня. Даний метод може застосовуватися і у міру виникнення
потреби.

Невід’ємною частиною методів управління витратами на підприємстві є аналіз конкуренто-
спроможності продукції. Існують різні його підходи і методи. Даний аналіз носить порівняльний
характер. Проте, одних результатів об’єктивного порівняння недостатньо, щоб ухвалювати ефек-
тивні управлінські рішення, орієнтовані на управління витратами.

Цінова політика є однією з головних складових системи управління витратами підприємства, а
також найважливішим механізмом, що забезпечує багато пріоритетів його економічного розвит-
ку. Вона істотно впливає на об’єм операційної діяльності підприємства, формування його іміджу
у споживачів продукції, рівень фінансового стану в цілому. Крім того, цінова політика є дієвим
інструментом його конкурентної боротьби на товарному ринку. Конкретний рівень цін на продук-
цію, встановлюваний в процесі формування цінової політики, прямо впливає як на суму опера-
ційного доходу, так і на суму операційного прибутку.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дають змогу сформулювати такі висновки.
По-перше, використання розглянутих в статті методів управління витратами на промислових

підприємствах дозволить їм забезпечити сталий розвиток.
По-друге, зазначені методи управління витратами на промислових підприємствах можуть підви-

щити рівень конкурентоспроможності продукції в умовах мереженої економіки.
По-третє, в подальших дослідженнях доцільно здійснити оцінку ефективності управління ви-

тратами в умовах мереженої економіки.
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