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Вирішальну роль в намаганні зменшити витрати на підприємстві відіграє 

вміння раціонального використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність 
переходу до оптимальної системи управління витратами.  

Функціонування підприємств в цих умовах вимагає удосконалення методів і 
форм системи управління витратами та побудови адаптивних структур управління. [3] 

Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо 
їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання 
їхнього зниження. 

Система управління витратами має функціональний та організаційний аспекти. 
Вона включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії 
ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та 
аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат. 

Однією з найважливіших і найскладніших проблем для  підприємства є 
проблема управління витратами.  

Формуючи систему управління витратами, потрібно враховувати їхні 
особливості, а саме: динамізм витрат, тобто те, що вони постійно рухаються та 
змінюються; різноманіття витрат, тобто потрібно застосовувати багато методів і 
прийомів в управлінні ними. 

Система виробничого обліку – це система обліку, яка забезпечує калькуляцію і 
контроль витрат.  

Вибір системи виробничого обліку залежить від технології і організації 
виробництва. Тому різні підприємства використовують різні системи виробничого 
обліку. 

Метод повних витрат (AbsorpionCosting, AC) полягає в калькульції продукції  з 
розподілом всіх виробничих витрат між реалізованою продукцією і залишками 
продукції на складі. 

Метод  прямих витрат (DirectCosting, DC)- це метод калькуляції собівартості 
продукції, при якому всі витрати розділяються на постійні і змінні. 

Ідея, покладена в основу стандарт – костинг просто, і базується на тому, що 
більшість сучасних технологій стабільні. А це, в свою чергу, дозволяє встановлювати 
норматив, яких визначається як рівень, розрахований по якомусь стандарту і 
відповідає необхідному результату.[2] 

Сенс таргет-костингу виробляти лише ті продукти, розрахункова собівартість 
яких не перевищує цільовий. Якщо ж різниця між величинами все таки існує, але не 
перевищує 3-5 %, також приймається рішення про виробництво, а існуюча проблема 
вирішується за допомогою кайзер-костинг. 

Термін «кайзер-костинг» означає забезпечення необхідного рівня собівартості 
продукції та пошук можливостей зниження витрат до певного цільового рівня.[1] 
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Витрати суб’єктів підприємства або економічні витрати необхідно аналізувати 
з позиції чітких методологічних орієнтирів, які б підказували дослідникам 
найкоротший шлях до істини, а в прагматичному плані сприяли їх оптимізації. 
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Найбільш поширеною формою державно-приватного партнерства (ДПП) в 
портовій галузі визнано концесію. В міжнародній практиці не вироблено єдиного 
підходу до розрахунку розміру концесійних платежів ,тому ми можемо спиратись 
лише на кращі приклади реалізації концесії в морських портах. Взірцем концесійних 
відносин можна вважати порт Антверпен (Бельгія). У структурі доходів порту 
Антверпен доходи від оренди та концесії мають найбільшу питому вагу і становлять 
47%. Строк дії концесійної угоди визначається на основі  таких критеріїв, як 
плановані інвестиції в нерухомість, якість проекту, план-схема, ефективність 
використання портового простору, прогнозоване генерування трафіка, мінімальний 
тоннаж. Строк дії концесії  впливає на визначення розміру концесійних платежів. 
Розмір концесійних платежів залежить від місце розташування об’єкта концесії,стан 
земельної ділянки,під’їзних шляхів, характер планованої діяльності.  

Аналіз підходів до визначення розміру концесійних платежів  дозволив 
згрупувати їх в три основні групи (рис.1). 
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Підходи до визначення розміру концесійних платежів в 
морських портах
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Рис.1 – Основні підходи до визначення розміру концесійних платежів у морських 

портах 
Джерело:Складено автором 

 
Державно-орієнтований підхід полягає в максимальному збереженні 

економічних інтересів держави як власника об'єктів концесії. Виходячи з цього, 
концепція обчислення платежів від вартості основних засобів створює однозначну і 


