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дження до бюджетів усіх рівнів та зумовить збільшення видатків на соціальні 
виплати (допомога по безробіттю). Низка норм Податкового кодексу України 
вигідна лише для великого бізнесу та відобразиться подальшим зростанням 
тіньового сектору економіки. Деклароване зменшення кількості податків і 
зборів має відбутися за рахунок непрацюючих зборів – збір із власників со-
бак, збір за використання символіки, за участь на бігах тощо. Їх питома вага в 
загальному обсязі місцевих податків і зборів не перевищує 1 %, а тому їх ска-
сування насправді не забезпечить зменшення податкового тиску. Тож подат-
ковий кодекс разом із Бюджетним кодексом не дають змоги розширювати ба-
зу прямих надходжень до бюджетів, унеможливлюють ефективне фінансу-
вання та роботу органів місцевого самоврядування. 
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системы налогообложения для малых предприятий 

На сегодня существует несколько способов налогообложения доходов субъек-
тов предпринимательской деятельности, каждый из которых имеет свои преимуще-
ства и недостатки, поэтому каждый субъект предпринимательской деятельности са-
мостоятельно по своему желанию может выбрать тот, который наиболее соответству-
ет условиям и особенностям осуществления предпринимательской деятельности. 
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Today there are several ways to income taxation of business entities, each of which 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ 

Розглянуто проблему механізму управління витратами – процесу цілеспрямо-
ваного формування витрат за їх видами, місцями та носіями, тобто процесу визна-
чення оптимального рівня витрат підприємства. Розкрито поняття витрат і теоретич-
ні аспекти управління витратами. 

Ключові слова: витрати, механізм управління витратами, функції управління 
витратами. 
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Постановка проблеми. Основним мотивом діяльності будь-якого під-
приємства в ринкових умовах є максимізація прибутку. Реальні можливості 
реалізації цієї стратегічної мети в багатьох випадках обмежені витратами ви-
робництва та попитом на продукцію, що виробляється. Отримання найбіль-
шого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фі-
нансових ресурсів залежать від того, як підприємство вирішує питання уп-
равління витратами, котре передбачає пошук способів їх зниження. Величина 
витрат істотно впливає на формування фінансових результатів, а також є ос-
новою для оцінювання ефективності діяльності підприємства. Зважене й об-
думане вирішення питань щодо управління витратами на підприємстві забез-
печить високий рівень ефективності його діяльності. Саме тому пошук шля-
хів зниження витрат виробництва у сучасних умовах варто розглядати як 
фактор підвищення прибутковості та ефективності роботи підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та результатів. Вагомий внесок у роз-
робку проблем управління витратами зробили такі вітчизняні учені, як 
М.Г. Грещак, Ю.С. Цал-Цалко, О.С. Коцюба, А.М. Турило, Є.В. Мних, 
Л.В. Нападовська. Аналогічні питання досліджували Р. Ентоні, Ч.Т. Хорн-
грен, Дж. Рис, Дж. Фостер та ін. Аналізуючи останні дослідження і публікації, 
можна зробити висновок, що раціональне управління витратами підприємства 
сприятиме його ефективній діяльності, забезпечить стабільність та конкурен-
тоспроможності в ринковому середовищі. У процесі дослідження використо-
вували позиції різних дослідників щодо проблеми управління витратами. 

Мета дослідження. Дослідити особливості формування витрат у буді-
вельній галузі та шляхи ефективного управління ними. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність будь-якого суб'єкта госпо-
дарювання розпочинається зі здійснення витрат. Спочатку підприємству не-
обхідно придбати основні фонди, тобто будівлі, приміщення, устаткування, 
транспортні засоби, які будуть забезпечувати його діяльність протягом трива-
лого періоду часу. Потім треба закупити матеріальні ресурси, які в процесі 
виробництва будуть перетворюватися на готову продукцію. У процесі реалі-
зації підприємство відшкодовує здійснені витрати, якщо воно працює ефек-
тивно, отримує прибуток. Чим більша величина понесених витрат і рівень їх 
віддачі, тим більше прибутку отримає підприємство. Своєю чергою, прибу-
ток є джерелом формування власних фінансових ресурсів підприємства, які 
знову можуть бути вкладені у виробництво. Це приводить до збільшення 
ринкової вартості підприємства, що за ринкових умов господарювання є ос-
новною метою діяльності будь-якого суб'єкта господарювання [4]. 

Пошук шляхів управління витратами виробництва в сучасних умовах 
потрібно розглядати як фактор підвищення прибутковості й ефективності ро-
боти підприємств, забезпечення їх стабільності та конкурентоспроможності в 
ринковому середовищі, розширення можливостей внутрішньовиробничої 
реструктуризації відповідно до змін кон'юнктури ринку, що стане реальним 
досягненням довготривалого економічного зростання підприємств. 

Будівництво є окремою самостійною галуззю економіки країни, яка 
призначена для введення в дію нових, а також реконструкції, розширення, ре-
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монту і технічного переозброєння діючих об'єктів виробничого та невироб-
ничого призначення. Визначальна роль галузі будівництва полягає у створен-
ні умов для динамічного розвитку економіки країни [1]. Для врахування такої 
специфіки будівельної галузі розроблено документи, що регламентують виз-
начення та облік витрат. Такими документами є: 

1. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтаж-
них робіт; 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти". 
Господарська діяльність будівельних організацій здійснюється в умо-

вах конкуренції та наростаючої невизначеності бізнес-ситуації, неясності і 
невизначеності у кінцевих результатах. Саме тому перед організаціями пос-
тає завдання по-новому вирішувати проблему виживання та розвитку, ство-
рювати механізми, що дають змогу приймати скоординовані та ефективні уп-
равлінські рішення [3]. Управління витратами є однією з найважливіших 
складових частин процесу управління підприємством. Процес управління 
витратами є досить складним, він складається з декількох елементів. Загаль-
ну схему управління витратами підприємства наведено на рис. [4]. 

 
Рис. Схема управління витратами на підприємстві 

Управляти витратами означає: організувати облік витрат по кожному 
підрозділу, аналізувати структуру витрат та її вплив на результати діяльності 
підприємства; приймати обґрунтовані управлінські рішення; планувати рі-
вень витрат; планувати прибуток з урахуванням обсягів здійснюваних витрат 
та змін у ринковому середовищі; формувати дієву систему мотивації праців-
ників до контролю та зменшення витрат; контролювати рівень витрат та вжи-
вати заходів для їх зменшення [4]. 

Як галузь матеріального виробництва будівництво має низку прита-
манних ознак, що відрізняють його від інших галузей. Особливості діяльнос-
ті пояснюються характером кінцевої продукції, специфічними умовами пра-
ці, організацією виробництва, управління і матеріально-технічного забезпе-
чення. Загальні особливості будівельної галузі зумовлюють складність в уп-
равлінні витратами. Ефективне управління витратами передбачає своєчасний 
аналіз та контроль за кожною із складових цих витрат. Відповідно до бухгал-
терського обліку, поточні витрати визначають як добуток собівартості реалі-
зованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших опера-
ційних витрат, фінансових витрат. Тому під час визначення величини витрат, 
її відхилень від планових показників, потрібно звертати увагу на те, за раху-
нок чого, якої з її складових, відбулася зміна. 
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Ще одним основним аналізом витрат у здійсненні виробничо-госпо-
дарської діяльності є аналіз операційних витрат за економічними елементами 
та за статтями калькуляції. Визначення структури витрат за економічними еле-
ментами дає змогу визначити роль окремих елементів у загальних витратах, 
виявити резерви подальшого їх зниження. Як відомо, за елементами опера-
ційних витрат витрати поділяють на: матеріальні витрати, витрати на оплату 
праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та ін. операційні витрати. 

Оскільки будівництво досить матеріаломістка галузь, найбільшу час-
тку серед цих витрат переважно займають матеріальні витрати. Тому управ-
лінню саме цими витратами потрібно приділяти особливу увагу, шукати шля-
хи їх зниження. Вирішенням є пошук вигідних джерел поставок сировини, 
матеріалів, а також, можливо, збільшення розмірів одноразових закупівель з 
метою отримання знижок тощо. Значну частку витрат займають витрати на 
оплату праці, тому необхідно шукати шляхи зростання продуктивності праці 
працівників. Зокрема, потрібно підвищити ефективність використання робо-
чого часу, використовувати системи матеріального і морального стимулю-
вання з метою зростання результативності роботи, підвищувати рівень квалі-
фікації працівників, а також оптимізувати чисельність працівників. 

До інших операційних витрат відносять втрати від браку, втрати від 
знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані еконо-
мічні санкції, витрати на відрядження управлінського персоналу, витрати на 
проведення рекламних заходів і інші операційні витрати. Висока питома вага 
вказаних витрат свідчить про істотні прорахунки у веденні господарства. То-
му адміністративному персоналу необхідно приймати оптимальні управ-
лінські рішення, прогнозувати їх вплив на фінансові результати діяльності 
підприємства і таким чином уникати малоефективних і збиткових дій. 

Ефективність виробництва визначають і оцінюють за спільним для 
всіх ланок народного господарства принципом і єдиним критерієм зіставлен-
ня результатів виробництва і затрат. Крім загальних для всіх рівнів управлін-
ня показників ефективності виробництва, застосовують специфічні показни-
ки, перелік яких визначається галузевими методиками планування ефектив-
ності виробництва. Економічні показники є важливим інструментом оцінки 
планування та управління діяльністю підприємства. На підприємствах є пев-
на система економічних показників для оцінки ефективності формування 
витрат, до яких, зокрема, можна віднести: коефіцієнт покриття виробничих 
витрат, коефіцієнт окупності виробничих витрат, коефіцієнти покриття та 
окупності реалізованих виробничих витрат, коефіцієнт ефективності загаль-
ногосподарського управління, коефіцієнт ефективності постійних витрат, ва-
лова рентабельність виробничих витрат та ін. [5]. Аналіз цих показників про-
водиться одночасно з комплексним техніко-економічним аналізом роботи 
підприємства. Це дає змогу знайти недоліки у роботі підприємства та підви-
щити економічну ефективність виробництва. 

В умовах ринкової економіки виробники зацікавлені у зниженні вит-
рат, оскільки це прямо пов'язано з прибутковістю роботи. Разом з тим, зни-
ження витрат виробництва не повинно негативно вплинути на якість продук-
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ції, ефективність виробництва. Оскільки головною метою управління витра-
тами підприємства є підвищення конкурентоспроможності та ефективності 
його діяльності. Тому питання зниження витрат виробництва розглядають у 
сукупності з іншими важливими показниками ефективності господарювання. 
При цьому ефективність управління витратами виробництва підвищується 
тоді, коли результати виробництва – обсяги виробництва, прибуток – збіль-
шуються вищими темпами, ніж зростають витрати. 

Витрати виробництва як предмет управління ними потрібно розгляда-
ти з позицій активного і своєчасного впливу на них з метою зниження рівня 
непродуктивних витрат, уникнення втрат виробництва, зниження впливу 
факторів, які підвищують витрати виробництва і знижують ефективність ро-
боти підприємств. Одним із напрямів підвищення ефективності управління 
витратами потрібно вважати формування її комплексної системи. Важливими 
умовами формування системи управління витратами виробництва є [4]: 

1) оперативне забезпечення інформацією адміністрацію підприємств, яка 
необхідна для прийняття ними управлінських рішень з питань регулю-
вання витрат виробництва з урахуванням економічних наслідків, прийня-
тих рішень і їх вплив на ефективність роботи підприємства; 

2) спостереження і контроль за фактичним рівнем витрат відповідно до 
визначених у плановій або нормативній документації величин; 

3) виявлення відхилень фактичних витрат від установлених нормативів і 
оцінка їх впливу на показники ефективності виробництва; 

4) систематизація інформації управлінського обліку виробничої діяльності 
підприємств; 

5) вироблення заходів щодо зниження витрат виробництва із забезпечення 
заданих параметрів ефективності: рентабельності виробництва, якості 
продукції, прибутковості роботи підприємства, забезпечення стабільнос-
ті його фінансового стану. 
Висновки. Отже, витрати є необхідною умовою функціонування під-

приємства. Величина витрат істотно впливає на формування фінансових ре-
зультатів, а також є основою для оцінки ефективності діяльності підприємства. 
Тому зважене й обдумане вирішення питань щодо управління витратами на 
підприємстві забезпечить високий рівень ефективності його діяльності. 

Треба пам'ятати, що ефективне управління витратами передбачає не 
тільки оперування кінцевим показником витрат. Важливим є збір, нагрома-
дження, контроль і аналіз витрат не лише на стадії виготовлення продукції, а 
на усіх без винятку стадіях життєвого циклу продукту. Потрібно приділяти 
увагу прогнозуванню основних показників витрат, виявленню та усуненню 
негативних відхилень. 

Також ефективне управління витратами неможливе без детального 
вивчення структури витрат, питомої ваги кожної із її елементів. 

Разом з тим, зниження витрат виробництва не повинно негативно 
вплинути на якість продукції, ефективність виробництва. Тому питання зни-
ження витрат виробництва розглядають в сукупності з іншими важливими 
показниками ефективності господарювання. 
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Червинская О.С., Трач Н.В. Особенности формирования затрат в стро-
ительной отрасли 

Рассмотрена проблема механизма управления затратами – процесса целенаправ-
ленного формирования затрат по их видам, местам и носителями, то есть процесса 
определения оптимального уровня затрат предприятия. Раскрыто понятие затрат и те-
оретические аспекты управления затратами. 

Ключевые слова: затраты, механизм управления расходами, функции управле-
ния затратами. 

Chervinska О.S., Trach N.V. Features of costs in the construction in-
dustry 

The problem of management by the costs is devoted – the process of formation costs 
by type, places and holder – the process of determining the optimal level of costs. The con-
cepts of cost and theoretical aspects of cost management are devoted. 

Keywords: cost, cost control mechanism, the functions of government expenditure. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ  
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Сформульовано методичні підходи щодо оцінки рівня економічного розвитку 
регіону. На основі запропонованої методики проаналізовано основні економічні по-
казники розвитку Харківської області та сформульовано чинники погіршення дина-
міки окремих з них. 

Ключові слова: економіка регіону, економічні показники розвитку регіону, 
оцінка економічного стану регіону. 


