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Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 
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Одним з найважливіших аспектів розвитку підприємства є оптимізація 

витрат. У цій роботі визначимо, як трактують деякі вчені категорію 

«Управління витратами», а також обґрунтуємо переваги удосконалення 

системи управління витратами. 

Як бачимо у таблиці 1, в формуванні поняття «Управління витратами» 

деякі науковці дотримуються системного підходу. 

Таблиця 1 – Еволюція трактувань системи управління витратами 

Визначення категорії «система управління витратами» Автор 

Система принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, 

заснована на використанні об’єктивних економічних законів відносно 

формування й регулювання витрат, забезпечення ефективного використання 

ресурсів і капіталу підприємства в різних видах його діяльності відповідно 

до стратегічних та поточних цілей розвитку 

А. А. 

Пилипенко 

[2] 

Система, керований блок (суб’єкт управління) якої спрямовано на 

послідовну реалізацію функцій управління витратами за допомогою певних 

методів, що дозволяє регулювати чинники та управляти процесами 

формування витрат з метою оптимізації їх структури та рівня 

Л. М. 

Христенко, 

Р. О. 

Мозговий [3] 

Система конкретних заходів з оптимізації співвідношення «затрати-

результат», забезпечує досягнення підпорядкованих цілей шляхом 

регулювання процесів, що становлять господарську діяльність 

С. Ковтун, 

Н. Ткачук, 

С. Савлук [1] 

На нашу думку, удосконалена система управління витратами буде 

позитивно впливати на виробництво підприємства та показувати збільшення 

динаміки розвитку основних показників. Переваги удосконаленої системи 

управління витратами: 

1) Прийняття управлінських рішень з урахуванням їхніх економічних 

наслідків; 

2) Контроль витрат у зіставленні з нормами; 

3) Формування економічної стратегії; 

4) Оцінка  формування  собівартості  та  прибутку  протягом виробничого 

періоду; 
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