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Вступ 7 

ВСТУП 
 

 

Через обмеженість всіх видів ресурсів виробництво без ви-

трат взагалі неможливо. У процесах виробництва й доведення 

продукції до споживача застосовуються сотні різних матеріалів, 

комплектувальних виробів, використовуються різні види устат-

кування й інструменту, провадиться велика кількість різноманіт-

них операцій. В результаті формуються витрати підприємства, 

пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції.  

Управління витратами виступає однією з найважливіших 

конкретних функцій менеджменту. Формування ефективної сис-

теми  управління витратами та впровадження в управлінську 

практику відповідного сучасного інструментарію є необхідною 

вимогою для забезпечення високої конкурентоспроможності під-

приємств. 

Особливо актуально проблема управління витратами стоїть 

перед вітчизняними підприємствами, які нині перебувають на 

етапі пошуку раціональних організаційних форм і методів мене-

джменту з урахуванням міжнародних вимог і правил, що підви-

щує вимоги до кваліфікації фахівців економічного профілю та 

керівників. Саме вони повинні формувати систему управління 

витратами на підприємстві, опрацьовувати методичну базу пла-

нування, обліку витрат, калькулювання собівартості продукції, 

обґрунтовувати заходи щодо раціонального використання ресур-

сів та їх економії, вміти обґрунтовувати та реалізовувати ефекти-

вні управлінські рішення, спираючись на показники витрат.  

Управління витратами являє собою процес планомірного, 

цілеспрямованого впливу на фактори й умови формування витрат 

з метою зниження їхньої величини до оптимального рівня. При 

цьому витрати є складним для управління об’єктом, який має ряд 

особливостей, зокрема:  
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— динамізм, що пояснюється постійними змінами факторів, 

які визначають рівень витрат; 

— різноманітність (прийоми та методи в управлінні, класи-

фікація, можливості впливу, віднесення на підрозділи та види  

діяльності); 

— труднощі виміру, обліку та оцінки; 

— складність та суперечливість впливу витрат на економіч-

ний результат. 

Знання цих особливостей є запорукою ефективної організа-

ції процесів управління витратами в організації. Відповідно, фо-

рмування професійних компетентностей щодо володіння метода-

ми і засобами управління витратами підприємства та цілісного 

уявлення про систему управління поточними витратами на рівні 

підприємства та його структурних підрозділів у майбутніх фахів-

ців з економіки та менеджменту є важливим завданням в системі 

їх підготовки.  

Мета посібника полягає у наданні допомоги здобувачам ви-

щої освіти, які вивчають дисципліну «Управління витратами», 

а також широкому загалу учасників підприємницької діяльності в 

оволодінні основами управління витратами суб’єктів господарю-

вання, орієнтуванні у ситуаціях і проблемах, які пов’язані з фор-

муванням витрат, реалізації можливостей впливу на фактори, що 

визначають витрати підприємств різної галузевої належності. 

Завданнями дисципліни «Управління витратами» визначені 

наступні: 

— формування цілісної системи знань щодо сутності та ви-

дів витрат як об’єкту управління, законодавчого, нормативного та 

методичного забезпечення реалізації функцій управління витра-

тами; 

— засвоєння сучасного арсеналу методів управління витра-

тами та особливостей їх застосування в умовах вітчизняних під-

приємств; 
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— обґрунтування можливостей використання показників 

витрат  в системі обґрунтування управлінських рішень; 

— визначення особливостей формування та управління ви-

тратами в окремих галузях. 

Теоретичною і методологічною основою курсу є сучасна 

економічна теорія, законодавчі та нормативні акти України з еко-

номічних питань, спеціальна література з проблем поточних ви-

трат підприємств на виробництво і реалізацію продукції.  

Представлений навчальний посібник містить теоретичні за-

сади управління витратами, а логіка його побудови підпорядко-

вана меті та завданням викладання курсу. Матеріал викладено з 

урахуванням сучасних умов господарювання, змін чинних зако-

нодавчих та інструктивних актів України. 

Викладений у посібнику матеріал спирається на сучасний 

вітчизняний та міжнародний досвід реалізації процесів управлін-

ня формуванням витрат на підприємстві. Посібник містить дета-

льну характеристику витрат як об’єкту управління, факторів, що 

на них впливають, місць виникнення витрат. Охарактеризовано 

нормативне та методичне забезпечення процесів формування ви-

трат.  Розкрито сутність управління витратами, методи та функції 

управління ними, зміст стратегічного управління витратами. Роз-

глянуто особливості управління витратами в різних галузях та за-

соби оцінки ефективності управління. Значну увагу приділено 

питанням використання показників витрат при обґрунтуванні 

управлінських рішень, оптимізації витрат на управління.   

Кожен з розділів посібника містить контрольні питання, які 

можуть бути використані в процесі вивчення та засвоєння викла-

деного матеріалу здобувачами, а також викладачами при підгото-

вці практичних занять. 
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