
тельности, обосновать уровни безубыточности и зоны экономической 
безопасности. 

На пятом этапе, который может осуществляться как по итогам го-
да, так и (лучше) помесячно, что возможно в условиях циклического 
непрерывного производства, производится мониторинг хозяйственно-
финансовой деятельности. Фактические затраты сравниваются с про-
гнозными, а также с рассчитываемыми по специальной технологии нор-
мативными (при фактическом объеме производства, но прогнозных 
удельных нормативах). Это позволяет выявить экономию или перерас-
ход средств, принять соответствующие управленческие решения, учесть 
полученные результаты при последующем планировании. 

Такие расчеты могут выполняться не только в целом по издерж-
кам хлебобулочного производства, но и в разрезе статей затрат (начиная 
от приобретения сырья. В таком случае может быть выявлено влияние 
на издержки и их изменение (факта по сравнению с планом) различных 
факторов, включая объемы закупок, их удельную цену (или затраты), 
структуру и т.п. 

При обосновании развития того или иного субъекта хозяйствен-
ной деятельности на несколько лет вперед (например, на 2010-2015гг.), 
или при помесячном планировании на год, по итогам каждого последу-
ющего года или месяца (январь.....декабрь) вносятся необходимые кор-
рективы, то есть осуществляется скользящее планирование производ-
ства. 

Лучшие результаты даёт встраивание индикативного планирова-
ния в общую систему стратегического управления на основе разработки 
стратегий перспективного развития. Существуют разнообразные эталон-
ные стратегии, для реального проектирования используется какая-либо из 
них или специфическая, с учётом особенностей и этапа развития того или 
иного производства. В хлебобулочном секторе потребительской коопера-
ции региона необходимо применение комбинированной стратегии, как 
сочетания необходимости концентрации производства (для мелких по 
размерам деятельности райпотребсоюзов и райпо), интегрированной 
диверсификации (расширения ассортимента хлебобулочных изделий и 
спектра выпускаемой пищевой продукции для крупных субъектов дея-

тельности) и минимизации удельных издержек (для всех райпотребсою-
зов и райпо). Такое сочетание перспективных направлений развития 
обеспечит увеличение объёмов выпуска продукции, повышение конку-
рентоспособности и эффективности производства. 

Поступила в редколлегию 22.03.10 

УДК 330.341.1 

О.О. ЗАМУЛА, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», 
О.В. ЗАМУЛА, асистент, НТУ «ХПІ»  
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В статье исследуется понятие "технология управления затратами" на уровне 
промышленного предприятия и анализируются современные приемы, призван-
ные значительно повысить производительность операционной деятельности, а, 
следовательно, улучшить финансовое состояние субъектов хозяйствования. 
In the article the notion «cost management technology»on enterprise level is investigated. 
The modern methods for productivity increasing of operating activities and enterprises 
financial condition improving, as a result, are analyzed. 
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Вступ. Господарська діяльність комерційної організації як будь-
якої соціально-економічної системи пов’язана зі споживанням ресурсів. 
До таких ресурсів відносяться матеріальні, фінансові, трудові та нема-
теріальні. Завданням кожної подібної системи є отримання максималь-
ного доходу за мінімальних витрат. Отже, в глобалізованому ринково-
му середовищі для успішного функціонування будь-якого підприємст-
ва необхідно ефективно використовувати ресурси, виготовляти конку-
рентоспроможну продукцію, що вимагає впровадження сучасних тех-
нологій управління витратами в цілях зменшення собівартості продук-
тів та послуг. Тому першочерговим завданням менеджменту організації 
є дослідження формування витрат підприємства та вибір оптимальної 
технології управління ними.  



Постановка проблеми. Управлінню витратами присвячено бага-
то робіт, зокрема [1-6].Але у цих роботах недостатньо уваги приділяєть-
ся поняттю технологія управління витратами як ключового елементу 
системи управління підприємствами. Тому необхідно сформувати ком-
плексний підхід до цієї проблеми. 

Поняття технології управління витратами перш за все ґрунтується 
на визначенні терміну «технологія». Будь-яка технологія – це сукупність 
знань та відомостей про послідовність окремих виробничих процесів і 
операцій або ж сукупність способів переробки, обробки, виготовлення 
чогось [7]. В такому разі технологія управління витратами повинна міс-
тити знання та відомості про послідовність процесів отримання, збері-
гання, обробки матеріальних та інформаційних ресурсів, а також залу-
чення, розподілу й використання фінансових та трудових ресурсів.  

Як один з основних елементів системи управління, ефективна те-
хнологія управління повинна забезпечувати: 

по-перше, ефективне використання ресурсу. Серед елементів сис-
теми управління витратами саме технологія займає центральне місце, 
тому що від обраної технології залежить рівень та структура витрат, як 
предмет управління, рівень професійної підготовки відповідальних осіб 
чи підрозділів, тобто суб’єктів управління, як здатність засвоїти та за-
стосувати на практиці технологічні знання, а також технологічне осна-
щення, покликане бути знаряддям праці, що відповідає рівню науково-
технічного розвитку суспільства.. 

по-друге, циклічність процесу споживання ресурсів для постійно-
го відтворення виробництва, кожен цикл повинен поділятися на проце-
си, а процеси, в свою чергу – на етапи, процедури, стадії, операції, при-
йоми. Циклічність в управлінні витратами здійснюється шляхом коор-
динації всіх функцій менеджменту [8, с.27]. При цьому формуються як 
елементи організаційної структури підприємств, покликані координува-
ти діяльність всіх її елементів по забезпеченню ефективного викорис-
тання ресурсів, так і сама структура витрат підприємства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок функцій управління витратами 

 
по-третє, органічно поєднувати операційну діяльність з інвести-

ційною, що повинно позитивно позначатися на фінансовому стані під-
приємства, тобто забезпечувати рентабельність виробництва одночасно 
з додержанням норм фінансової стійкості підприємства (рис. 2);  

по-четверте, відповідати всім властивостям сучасних інформа-
ційних технологій. Інформаційна технологія – це цілеспрямована орга-
нізована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів 
обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки 
даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до 
джерел інформації незалежно від місця їх розташування. Також важли-
вим моментом у реалізації ефективних технологій є відповідність пре-
дметів праці, засобів праці та робочої сили [9].  
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Рис. 2. Технологія управління витратами 
 
В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій існує ве-

личезний резерв росту ефективності соціально-економічних систем. Ці 
технології покликані прискорювати і покращувати протікання процесів 
використання ресурсів у виробничій діяльності підприємств. 

Сьогодні операційна діяльність підприємств значно ускладнюєть-
ся, що пов’язано із загостренням конкурентної боротьби, впливом фі-
нансово-економічних та банківських криз, постійною зміною виробни-
чих технологій. Тому для успішного їх функціонування найбільш ефек-
тивним способом є зниження операційних витрат без зниження якості 
продукції. За останнє десятиліття виникло декілька прийомів, викорис-
товуючи які в управлінських технологіях, можна значно підвищити 
продуктивність операційної діяльності підприємств, а саме аутсорсинг, 
аутстаффінг та фріланс.  

Замкнуті підприємства (інсорсингові) переповнені великою кіль-
кістю бізнес-процесів, які приймають форму елементів організаційної 
структури зі значною кількістю зв’язків та роздутим штатом працівни-
ків, що у більшості випадків призводить до втрати конкурентоспромож-
ності кінцевого продукту.  

На сьогодні існує ряд сучасних технологічних прийомів, покли-
каних вирішити вище згадані проблеми. 

По-перше, це аутсорсинг – цілеспрямоване виділення деяких бі-
знес-процесів (чи навіть систем) та делегування їх реалізації другим 
виконавцям. При цьому за межі підприємства виводиться не конкрет-
ний персонал, а визначена функція, тобто фірма-замовник звертається 
до послуг співробітників іншої компанії. Головними експортерами аут-
сорсингових послуг сьогодні є Індія та Китай. Україна теж активно 
розвивається в цьому напрямку, адже у 2006 р. Київ увійшов в ТОП-50 
аутсорсингових міст світу. ІТ-аутсорсинг займає значну частку вітчиз-
няного ринку з розроблення програмного забезпечення, що у грошово-
му вираженні сягає 158 млн. грн. [10]. 

По-друге, це аутстаффінг (Outstaffing) або лізинг персоналу – 
процедура виведення персоналу за штат, за якою робітники офіційно є 
співробітниками компанії-лізингодавця, а у роботодавця працюють по 
договору здійснення послуг чи надання персоналу. Аутстаффінг персо-
налу в даний час не дуже розвинений в Україні, і його термінологія 
поки що не усталена, тому на практиці може застосуються кілька назв 
цього процесу, у той час як у США й Західній Європі аутсорсинг (аутс-
таффінг) персоналу відноситься до числа напрямків‚ які досить швидко 
розвиваються, що приносить аутсорсинговим компаніям дохід понад 
$60 млрд. у рік [11].  

По-третє, це фріланс (Free-lance), що в перекладі з англійської 
означає «вільний художник». Та віднедавна цей термін відносять до 
будь-яких професіоналів, які працюють дистанційно. Близько 20 млн. 
американців та 4 млн. жителів Західної Європи працюють, не виходячи 
з дому, за власним комп’ютером. В Україні цей напрямок лише почи-
нає розвиватися. Тим не менш, наша держава має потужний людський 
потенціал, достатній для заповнення цієї ринкової ніші. А широке 
впровадження новітніх технологій може значно скоротити витрати 
операційної діяльності вітчизняних підприємств [12].  

Висновки. Успішне функціонування будь-якого підприємства 
ґрунтується на ефективному використанні ресурсів, що пов’язано з ви-
бором оптимальної технології управління ними. Технологія управління 
витратами містить знання та відомості про послідовність процесів 
отримання, зберігання, обробки матеріальних та інформаційних ресур-
сів, а також залучення, розподілу й використання фінансових та трудо-
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вих ресурсів. Сьогодні існує декілька сучасних прийомів в управлінсь-
ких технологіях, а саме аутсорсинг, аутстаффінг та фріланс, використо-
вуючи які можна значно скоротити витрати операційної діяльності віт-
чизняних підприємств, а, отже, покращити їх фінансовий стан.  
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МОДЕЛЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ  
АУДИТОРСКОГО РИСКА 

На основі базових положень теорії надійності систем розроблено математичну 
модель кількісної оцінки аудиторського ризику 

The mathematical model quantitative estimation of audit risk on the basis of base 
positions reliability theory of the systems is developed. 

В результате решения Аудиторской палаты Украины о принятии 
Международных стандартов аудита (МСА) в качестве Национальных 
стандартов аудита, все отечественные субъекты аудиторской деятельно-
сти стали обязаны в своей практике придерживаться требований МСА с 
целью обеспечения обоснованной уверенности в том, что финансовая 
отчетность проверяемого объекта в целом не содержит существенных 

искажений. В данном контексте особую актуальность приобретает про-
проблема управления аудиторским риском в процессе предоставления 
аудиторских услуг. В свою очередь, одним из ключевых условий ус-
пешного преодоления данной проблемы является решение задачи адек-
ватной количественной оценки аудиторского риска, обусловленного 
значительным числом факторов объективного и субъективного харак-
тера. Основная сложность решения данной задачи состоит в том, что в 
процессе оценки аудиторского риска неизбежно приходится иметь дело 
с большим количеством профессиональных суждений аудитора, испо-
льзуемых в качестве экспертных оценок по различным аспектам деяте-
льности проверяемого субъекта хозяйствования. Это требует такого 
уровня формализации экспертных оценок, который позволил бы при-
нимать адекватные управленческие решения как на стадии принятия 
аудиторского задания, так и в процессе его выполнения. 

Исходя из изложенного выше, целью нашего исследования явля-
лось создание математической модели аудиторского риска, отвечаю-
щей ключевым концептуальным положениям Международных станда-
ртов аудита и дающей возможность:  

– должным образом формализовать и систематизировать проце-
дуры оценки различных аспектов аудиторского риска; 

– получать интегральную количественную оценку аудиторского 
риска по результатам выполненных аудиторских процедур. 

В качестве методологической базы исследования были использо-
ваны:  

1. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принятый Меж-
дународной федерацией бухгалтеров; 

2. Международный стандарт контроля качества «Контроль каче-
ства для фирм, выполняющих аудит и обзор исторической финансовой 
информации, а также иное предоставление уверенности и сопутствую-
щих услуг» (МСКК 1); 

3. Международная концептуальная основа заданий по предоста-
влению уверенности; 

4. Международные стандарты аудита (МСА 200 – 330); 
5. Основные положения теории управления рисками; 
6. Теория надежности систем. 


