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дозволить зробити моніторинг тенденцій загальної потреби підприємства в ОЗ для 

підтримки оптимальних обсягів виробництва продукції на рівні 

платоспроможного попиту з урахуванням динаміки цін на ринку товарів і послуг. 

Таким чином, ефективність управління ОЗ знаходить відображення у збільшенні 

виробництва продукції, поліпшенні її якості, підвищенні продуктивності праці, 

зниженні витрат виробництва. 

 

 

Мордовцев О.С., к.екон.н., доцент, Харків, НТУ «ХПІ» 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Проблема формування єдиного, дієвого та універсального методичного 

підходу до управління витратами промислового підприємства є важливим аспектом 

для його успішності на конкурентних внутрішніх ринках України та при веденні 

зовнішньоекономічної діяльності на світовому ринку. Основою формування 

методичного підходу до управління витратами промислового підприємства є чітке 

розуміння економічної сутності категорії «витрати».  Систематизуємо складові 

компоненти поняття «витрати» за усіма підходами та проілюструємо на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Система підходів до трактування категорії витрати 
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 Ефективність заходів щодо скорочення витрат залежить від ступеню їх 

узгодженості із завданнями діяльності і розвитку підприємства. 

 Система управління витратами однією з підсистем системи управління 

підприємством. Отже, розподіл функцій і завдань системи управління витратами 

необхідно здійснювати узгоджено із функціями управління (рис. 2): функції і 

завдання управління підприємством, функції і завдання системи управління 

витратами. Реалізація кожної функції управління передбачає процеси прийняття 

управлінських рішень на всіх стадіях управління. Крім того, за своєю 

економічною суттю, витрати є ресурсами підприємства. 

 

Рисунок 2 – Механізм розподілу функцій системи управління витрат 

промислового підприємства 

Таким чином, проведений аналіз сучасних методів управління витратами 

показав, що для вирішення проблеми оптимізації витрат та ефективності 

господарювання необхідний індивідуальний підхід до вибору існуючих 

методичних підходів до управління витратами з урахуванням галузевих 

особливостей, організаційної структури і масштабності підприємства. 

Запропонована система функцій і завдань управління витратами підприємства 

відображає загальну систему функцій системи управління підприємством в 
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цілому. Кожна функція передбачає вирішення певного переліку завдань. 

Запропоновані інструменти вирішення завдань є елементами інструментального 

забезпечення системи управління підприємства в цілому, що в свою чергу 

дозволяє розробити уніфікований підхід щодо оцінки ефективності 

функціонування системи управління витратами в рамках системи управління 

підприємством. 

 

 

Нифталиев В.Д., магистрант, Харьков, НТУ «ХПІ» 

 

СУЩНОСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий - это сфера 

хозяйственной деятельности, связанная с международной производственной и 

научно-технической кооперацией, экспортом и импортом продукции, выходом 

предприятия на внешний рынок. 

Развитие внешнеэкономической деятельности дает предприятию новые 

возможности, такие как использование преимуществ международной 

кооперации производства и свобода в принятии решений для осуществления 

своих производственных задач.  

Отличия внешнеэкономической деятельности предприятия от 

внутрихозяйственной заключаются в том, что внешнеэкономическая 

деятельность осуществляется на валютной основе, регулируется специальными 

мерами государства. На внешнеэкономическую деятельность предприятия 

оказывает влияние уровень развития и стабильность национальной экономики, 

система мировых цен, а также правовая система собственной страны и 

правовые системы стран, в которых предприятие осуществляет 

внешнеэкономическую деятельность, социо-культурная среда зарубежных 

стран. 

Критерием выбора способа выхода на мировой рынок 


