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Розбудова ринкових відносин вимагає від підприємств підвищеної уваги 

до ефективності господарювання, виробництва конкурентоспроможної 

продукції та послуг. Погіршення конкурентоспроможності підприємств 

призводить до появи зворотних тенденцій: зменшення обсягу продажів, 

прибутку і рентабельності. В умовах конкуренції, яка стає дедалі більш 

жорсткою, кожен підприємець повинен розробляти свою тактику і стратегію 

для перемоги в гострій конкурентній боротьбі, завоюванні і утриманні міцних 

конкурентних позицій. Недаремно вважається, що без стратегічного бачення 

майбутнього, без пошуку довготривалих конкурентних переваг неможливо 

досягти ефективного функціонування будь-якого бізнесу. 

Актуальність вивчення проблеми управління витратним механізмом 

обумовлена об’єктивними і суб’єктивними причинами, пов’язаними з 

постійною зміною економічної ситуації, значним ростом конкуренції між 

суб’єктами господарювання за ринки ресурсів і ринки готової продукції. 

Один  із  провідних  теоретиків  в   галузі   стратегічного   менеджменту 

М. Портер виділяє три основні підходи до вироблення стратегії поведінки 

підприємства на ринку. Перший із них базується на лідерстві в мінімізації 

витрат. Сутність цього підходу в тому, що добиваючись самих низьких витрат 

виробництва і реалізації своєї продукції, тим самим за рахунок більш низьких 

цін на аналогічну продукцію підприємство отримує можливість завоювання 

більшої частки ринку. Використання цієї стратегії має свої обов’язкові 

передумови: хороша організація виробництва і постачання, сучасна технологія і 

інженерно-конструкторська база тощо [1]. 

Звичайно, витрати виробництва є важливим внутрішнім фактором, що 
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безпосередньо впливає на процес ціноутворення, тому з метою підвищення 

конкурентоспроможності продукції підприємства намагаються їх мінімізувати. 

Складність в тому, щоб в процесі мінімізації витрат не зменшувати обсяги 

виробленої продукції, не втрачати якісних параметрів, пропонувати достатньо 

диференційовану продукцію високої споживчої вартості з метою якнайкращого 

задоволення існуючого попиту. Саме тому на нашу думку підприємствам більш 

важливо оптимізувати витрати, налагодити систему управління витратним 

механізмом, що дозволить приймати найбільш адекватні і своєчасні 

управлінські рішення, які сприятимуть реалізації головної мети підприємства – 

займати міцні конкурентні позиції зявдяки високому рівню 

конкурентоспроможності. Слід відзначити, що витрати вкрай рідко 

розглядають як системний об’єкт управління, а рішення у цій сфері зазвичай 

приймаються поспіхом і необґрунтовано, здебільшого як реакція на зміни умов 

господарювання під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. В тойже час, 

рівень витрат – це один із основних факторів прибуткового виробництва, тому  

в останні роки в умовах постійного подорожчання матеріально-технічних 

ресурсів зростання витрат стало однією із основних причин зниження рівня 

рентабельності [2]. 

Проблема управління витратами актуальна для усіх підприємств 

національної економіки. Постійний контроль і грамотне управління витратами, 

оптимальний їх рівень являється безперечним резервом підвищення 

ефективності виробництва. Враховуючи обмеженість різних видів ресурсів та 

зростання їх вартості, проблема вивчення витрат та їх оптимізації ще довго не 

втратить своєї актуальності. 
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