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У статті розглянуто поняття собівар-
тості, виявлено причини зростання та 
основні резерви зменшення її рівня на підпри-
ємствах будівельної сфери. Проаналізовано 
економічну вигоду від упровадження ефек-
тивної політки зі зниження собівартості. 
Розглянуто особливості системи управ-
ління витратами, враховуючи специфіку 
будівництва, галузеві особливості впливу 
на облік витрат та взаємовідносини між 
суб'єктами інвестиційнобудівельної діяль-
ності. Актуалізовано дану проблему в умо-
вах нестабільного економічного середовища 
України та підтверджено статистичною 
інформацією за 2017–2018 рр. Розроблені 
етапи моделі стратегічного управління 
витратами, представлений ланцюжок цін-
ностей компанії та запропоновані заходи 
щодо оптимізації рівня витрат допоможуть 
підприємству підвищити ефективність 
виробничих процесів, досягнути поставле-
них стратегічних цілей та посилити свої 
конкурентні позиції на ринку будівництва 
України. 
ключові слова: собівартість, резерви зни-
ження собівартості, витрати, стратегічна 
модель, SWOTаналіз.

В статье рассмотрено понятие себестои-
мости, выявлены причины роста и основные 
резервы снижения ее уровня на предприя-
тиях строительной сферы. Проанализиро-
вана экономическая выгода от внедрения 
эффективной политики по снижению себе-
стоимости продукции. Рассмотрены осо-
бенности системы управления затратами 
с учетом специфики строительной сферы, 
отраслевых особенностей влияния на учет 
расходов и взаимоотношений между субъ-
ектами инвестиционностроительной 
деятельности. Актуализирована данная 
проблема в условиях нестабильной экономи-
ческой среды Украины и подтверждена ста-
тистической информацией за 2017–2018 гг. 
Разработанные этапы модели стратеги-
ческого управления затратами, представ-
ленная цепочка ценностей компании и пред-
ложенные мероприятия по оптимизации их 
уровня помогут предприятию повысить 
эффективность производственных про-
цессов, достичь поставленных стратеги-
ческих целей и усилить свои конкурентные 
позиции на рынке строительства Украины. 
ключевые слова: себестоимость, резервы 
снижения себестоимости, затраты, стра-
тегическая модель, SWOTанализ.

The article discusses the definition of the concept of cost. In the process of research we have confirmed, that the concept of cost does not have a single 
definition. Because of this, we have given our definition of the cost. Also we identified the reasons of growth and the main reserves for reducing level at 
the construction industry enterprises. That is why, we analyzed the economic benefits of implementing an effective policy to reduce production costs. The 
features and the processes of cost management at the construction industry are considered. This problem is actualized in the conditions of the unstable 
economic environment of Ukraine. We confirmed the existence of the problem using statistical information for 20172018. We found out that the main rea-
sons for cost growth are: using outdated equipment and technologies, using obsolete methods of production, lack of control, low productivity, high prices 
for raw materials, large losses from shortages. Because of this, we identified ways to reduce the cost of construction companies and have presented the 
steps for developing a cost management system. We developed a strategic cost management model for construction companies and proposed basic 
measures to optimize their level. The model is simple and does not require any financial resources. The main stages of this model are: defining a strategic 
goal, conducting SWOT – analysis, identifying competitors in the construction market, product development and cost analysis, developing a cost manage-
ment strategy, evaluating the effectiveness of the strategy, creating and implementing a strategic cost management model and evaluating the strengths, 
weaknesses, opportunities and threats involved in a project. The main point is that the model is an informative and reliable basis for any company. But the 
important condition is that, when a company implements this model in production, it is important to take into account the scale of activity and specific features 
of the industry. As a result, the developed model of strategic cost management will provide efficient economic development for the construction company, 
help to achieve strategic goals and reinforce its competitive position in the construction market. 
Key words: cost price, costs, cost reduction measures, strategic model, SWOT analysis.

удосконаленнЯ системи уПравліннЯ витратами  
на БудівельниХ ПідПриЄмстваХ
IMPROVING THE COST MANAGEMENT SYSTEM  
IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

Постановка проблеми. В умовах нестабільної 
економіки України та мінливого зовнішнього сере-
довища однією з головних проблем розвитку буді-
вельних підприємств є відсутність дієвого меха-
нізму управління витратами. При цьому витрати 
становлять основу собівартості, яка, своєю чер-
гою, є одним із найважливіших показників діяль-
ності будь-якого підприємства, адже впливає на 
розмір отримуваного прибутку. Від того, наскільки 
успішним є контроль керівництва над процесом 
утворення витрат, залежать загальний еконо-
мічний ефект підприємства і стан його ресурсної 
бази. Для вітчизняних підприємств набуває акту-
альності розроблення стратегічної системи захо-
дів щодо зниження собівартості продукції та опти-
мізації витрат.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження проблеми управ-
ління рівнем, структурою та складом витрат зро-
били вчені різних періодів. А.Д. Леонов [3, с. 42] 
у своїх працях розглядав проблеми та шляхи зни-
ження собівартості готової продукції промислових 
підприємств, а, наприклад, А.А. Філінков [1, с. 43] 
виділив причини росту собівартості та запропо-
нував напрями її зниження. Такі вітчизняні вчені, 
як П.С. Мазаєва [6, с. 57] та А.В. Череп [7, с. 67], 
запропонували методи управління витратами 
виробництва продукції та провели їх порівняльний 
аналіз. А.М. Поддерьогін [5, с. 156] проаналізу-
вав значимість та важливість проведення аналізу 
управління витратами. Дослідженням системи 
управління витрат та розробленням резервів їх 
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зниження займалися такі економісти, як Е.Д. Дми-
тренко, Л.Г. Цимбалюк, Н.П. Скригун [4, с. 88].

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування поняття собівартості продукції 
будівельних підприємств, виявлення причин та 
наслідків зростання її рівня. Основними завдан-
нями є пошук резервів зниження витрат, визна-
чення заходів щодо їх оптимізації та розроблення 
дієвої стратегічної моделі управління витратами, 
у результаті чого будівельне підприємство України 
отримає дієвий механізм оперативного управління 
та контролю витрат.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному світі прогресивного вдосконалення 
фінансових взаємовідносин, підвищення конку-
рентної боротьби та збільшення рівня доходів 
комерційних організацій набуває актуальності 
проблема впровадження нових підходів до управ-
ління витратами. У зв’язку із цим виникла необ-
хідність знайти ефективну інформаційну систему 
управління ресурсами та резервами, важливими 
як для визначення напрямів подальшого розвитку, 
так і для поточних питань виробничої діяльності, 
у тому числі для успішного управління витратами. 
Актуальність визначається й тим, що калькулю-
вання собівартості є найважливішим інструментом 
регулювання рівня витрат.

Категорія собівартості не має єдиного визна-
чення. Опираючись на дослідження А.А. Філін-
кова, можна трактувати собівартість продукції як 
виражені в грошовій формі сукупні витрати на під-
готовку і випуск продукції, робіт та послуг [1, с. 43].

Сьогодні зростання собівартості продукції під-
приємств є частим явищем у діяльності будівель-
них підприємств, що призводить до кризового стану 
та банкрутства. За даними Державної служби ста-
тистики України [2], витрати на виробництво та 
реалізацію продукції великих будівельних підпри-
ємств у 2017 р. становили 9 283,8 тис грн, серед-
ніх – 84 480,5 тис грн, малих – 87 052,1 тис грн. 
Аналізуючи дані 2018 р., собівартість великих 
підприємств становить 15 587 тис грн, середніх – 
115 250,2 тис грн, а малих – 11 7826,5 тис грн. Отже, 
можемо сказати, що спостерігається стрімка дина-
міка росту собівартості, що перешкоджає розвитку 
вітчизняних підприємств.

Досліджуючи причини зростання собівартості, 
виділимо ті з них, що притаманні підприємствам 
будівельної галузі [3, с. 42]:

– використання застарілого обладнання;
– застосування витратних технологій, прийо-

мів та способів виготовлення продукції;
– відсутність контролю та організації праці;
– низька продуктивність праці;
– високі ціни на сировину та матеріали;
– великі втрати від браку.
Для того щоб ефективно управляти собівар-

тістю продукції, необхідною умовою є проведення 

комплексного техніко-економічного аналізу роботи 
підприємства, який включає не лише освоєння тех-
нічного та організаційного рівня виробництва, а й 
використання основних засобів, сировини, мате-
ріалів і виробничих потужностей, робочої сили 
та у цілому господарських зв’язків, адже головне 
завдання проведення аналізу собівартості продук-
ції – знайти джерела та способи зниження собі-
вартості для підвищення прибутку компанії.

Опираючись на дослідження таких економістів, 
як А.А. Філінков [1, с. 56], Е.Д. Дмитренко, Л.Г. Цим-
балюк, Н.П. Скригун [4, с. 88], представимо осно-
вні резерви зменшення собівартості будівельних 
підприємств:

1. Підвищення продуктивності праці:
– вдосконалення структури кадрів;
– матеріальне забезпечення;
– підвищення трудової дисципліни.
2. Поліпшення використання основних засобів:
– поліпшення використання виробничих потуж-

ностей;
– оновлення основних засобів та модернізація 

основних засобів;
– ліквідація втрат від браку.
3. Економія матеріальних та енергетичних 

витрат:
– удосконалення технологій та методів;
– використання нових енергоносіїв;
– застосування нових матеріалів.
4. Зниження витрат на обслуговування вироб-

ництва:
– вдосконалення виробничої структури;
– організація нової структури управління;
– підвищення технологічної дисципліни.
Треба враховувати той  факт, що не завжди 

можна отримати бажаний економічний ефект від 
використання заходів, націлених на вдоскона-
лення техніки і технології. Тут необхідно провести 
комплексний аналіз, оцінити підприємство як сис-
тему і віднайти ті важелі, які допоможуть удоско-
налити виробничий процес та поліпшити організа-
цію праці.

Унаслідок проведення ефективної політки зі 
зниження собівартості підприємство отримає еко-
номічну вигоду, що виражається у такому:

1. Збільшення прибутку та розмірів відраху-
вань до фондів економічного стимулювання.

2. Зростання прибутку, що залишається у роз-
порядженні підприємства.

3. Виникнення передумов для виплати диві-
дендів акціонерним товариствам за рахунок збіль-
шення розміру прибутку.

4. Поліпшення фінансового стану підприємства.
Розроблення дієвої стратегічної моделі опти-

мізації витрат потребує не лише дослідження 
собівартості продукції, а й аналізу механізму 
управління та контролю витрат, адже управління 
витратами є інструментом удосконалення бізнес-
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процесів [5, с. 156]. При цьому необхідно врахо-
вувати специфіку діяльності будівельних підпри-
ємств, а саме галузеві особливості впливу на облік 
витрат, взаємовідносини між суб’єктами інвести-
ційно-будівельної діяльності, групування витрат 
на будівництво об’єктів.

Будівництво являє собою складну систему, 
адже це галузь матеріального виробництва, яка 
вводить нові, реконструює, розширює, ремонтує 
і технічно переозброює діючі об’єкти виробни-
чого та невиробничого призначення. Узагальню-
ючи дослідження П.С. Мазаєвої [6, с. 57], можемо 
сказати, що система управління витратами – це 
система з характерними для неї властивостями, 
функціями і засобами зв’язку, яка повною мірою 
охоплює процеси та явища, завдання та принципи 
діяльності підприємства, а також адаптує набуті 
знання до умов середовища.

При цьому така система повинна опиратися на 
загальні принципи управління:

– системності процесів управління витратами;
– гнучкості механізмів управління;
– охоплення всіх стадій життєвого циклу про-

дукції;
– універсальності та єдності методики і підхо-

дів до управління витратами;
– збереження принципів зниження витрат із збе-

реження якісних характеристик продукції та послуг;
– застосування сучасних удосконалених інстру-

ментів управління витратами;

– мотивації всіх учасників системи управління 
витратами;

– своєчасного надання точної та повної інфор-
мації для швидкого реагування на ситуацію та 
прийняття рішень.

Таким чином, на основі добре організованої сис-
теми управління витратами розробляють та адап-
тують стратегічну модель, яка є ключем процесів 
підвищення ефективності виробничих процесів та 
оптимізації витрат, адже витрати повинні бути еко-
номічно обґрунтованими і контрольованими.

Модель стратегічного управління витратами – 
це стратегія розвитку, розроблення якої повинно 
відповідати головній меті та завданням компанії, 
а послідовність процесів та етапів її реалізації 
повинна забезпечувати підвищення ефективності 
виробничої та невиробничої діяльності [7, с. 67].

Основною метою стратегічної моделі обліку 
витрат є створення такої системи, яка буде вико-
нувати функції планування, аналізу та контролю 
діяльності як окремих філіалів, так і всієї організа-
ції у цілому.

Ураховуючи особливості та характер діяльності 
будівельних підприємств, ми розробили модель 
стратегічного управління витратами (рис. 1).

Усі вказані вище етапи є взаємопов’язаними, 
тобто зміна результатів проведення якогось 
етапу вимагає зміни та пристосування наступ-
ного. Слід відзначити, що важливим при цьому є 
саме SWOT-аналіз як до розроблення стратегії 

 рис. 1. стратегічна модель управління витратами
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управління витратами, так і після її реаліза-
ції, адже він дасть можливість виявити ймовірні 
шляхи оптимізації ланцюжка цінностей, виділити 
напрями розвитку виробничої діяльності та про-
вести коригування діючої системи управління 
витратами. Також важливим кроком під час роз-
роблення індивідуальної стратегічної моделі 
управління витратами є побудова ланцюжка цін-
ностей компанії. Суб’єктами класичного ланцюжка 
є: середовище впливу, постачальники сировини та 
матеріалів, постачальники сировини та матеріа-
лів, потенційні покупці, населення.

Ланцюжок цінностей є системою послідовних 
процесів створення цінностей підприємства. Він 
допомагає визначити залежність виробництва 
від таких зовнішніх чинників, як постачальники та 
покупці, витрати на маркетинг та на споживання 
продукції, а також витрати каналів збуту, тому він 
має бути індивідуальним, адаптованим до кон-
кретного виду діяльності та пристосованим до 
зовнішнього середовища.

На основі результатів проведеного 
SWOT-аналізу суб’єктів ланцюжка цінностей під-
приємство може отримати загальну картину пріо-
ритетних напрямів розвитку своєї діяльності.

Для підприємств будівельної сфери доцільним 
буде запропонувати стратегію оптимізації витрат, 
яка включає систему таких заходів:

1. Підвищення технічного рівня виробництва.
2. Підвищення рівня організації виробництва.
3. Скорочення відходів і витрат.
4. Зміна асортименту, обсягу продукції.
5. Освоєння нового виробництва, відкриття 

нових цехів, складів та філій.
6. Застосування некласичних методів зниження 

витрат.
7. Упровадження нових, більш економних 

матеріалів та замінників.
8. Комплексне використання сировини і мате-

ріалів.
9. Застосування методу мінімізації рівня витрат 

у чистому доході.
10. Розроблення економічного механізму 

управління витратами на персонал.
11. Зниження витрат на ремонт устаткування 

шляхом застосування прогресивних методів ремонту.
12. Зниження цехових і загальнозаводських 

витрат у результаті скорочення адміністративно-
управлінського персоналу.

Отже, для того щоб організувати ефективну 
систему управління витратами на будівельному 
підприємстві, необхідною умовою є проведення 
комплексного аналізу галузевих особливостей 
підприємства, врахування взаємозв’язку суб’єктів 
інвестиційно-будівельної діяльності, групування 
витрат на будівництво та особливості собівар-
тості будівельної продукції. Така система пови-
нна включати прогнозування, планування витрат, 

їх організацію, координацію, регулювання та кон-
троль, адже у собівартості як у загальній еконо-
мічній категорії знаходять своє відображення всі 
боки діяльності підприємства, а саме рівень тех-
нологічного оснащення виробництва, організація 
праці, ступінь використання виробничих потуж-
ностей, використання трудових та матеріальних 
ресурсів.

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, сучасний стан ринку будівництва 
та наявні проблеми розвитку будівельних під-
приємств підтверджують необхідність удоскона-
лення системи управління витратами та пошук 
шляхів їх оптимізації. У цих умовах для підпри-
ємств будівельної галузі доцільним є розроб-
лення стратегічної моделі оптимізації витрат, яка 
є індивідуальною, а тому потребує врахування 
специфіки галузі підприємства, особливості сис-
теми формування витрат та масштаби діяльності. 
Перш ніж розробляти та впроваджувати систему 
управління витратами, необхідною умовою є гра-
мотно проведений аналіз собівартості продукції. 
У цілому важливими етапами побудови моделі є 
проведення аналізу суб’єктів ланцюжку цінностей, 
визначення конкурентів, дослідження основних 
переваг і недоліків, оцінка можливостей і загроз 
на основі SWOT-аналізу, що дасть змогу проана-
лізувати вплив чинників на рівень витрат та оці-
нити силу зв’язків між адресатами та чинниками 
впливу. Така модель повинна включати низку 
заходів, основними з яких є: підвищення техніч-
ного рівня виробництва, вдосконалення організа-
ції праці та організаційної структури управління, 
модернізація застарілого обладнання та застосу-
вання більш економних матеріалів, зміна обсягу, 
асортименту та характеристик продукції, галузеві 
та інші чинники. Розроблена модель стратегічного 
управління витратами забезпечить ефективний 
економічний розвиток підприємству, допоможе 
досягнути стратегічних цілей та посилити свої кон-
курентні позиції на ринку будівництва.
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