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ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА: МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
ТА ОПТИМІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Постановка проблеми. Перехід від парадигми
функціонального підходу управління компаніями, яка
виявилася неспроможною в умовах існуючих невизначеності та високої турбулентності сучасної ринкової
кон’юнктури мобільно та ефективно вирішувати актуальні виклики сьогодення, до процесного підходу,
який передбачає високий ступінь мобільності та адаптивності компанії і який повинен ґрунтуватися на
принципах реінжинірингу бізнес-процесів та використанні високотехнологічного забезпечення [1, с. 519;
2, с. 606—607].
З урахуванням сутності та специфіки процесного
і функціонального підходів на підприємствах формуються та реалізуються механізми управління, у тому
числі механізми управління та оптимізації витрат.
Зараз в складних економічних умовах в Україні
для підприємств все більш актуальним стає питання
ефективного управління витратами з урахуванням
можливостей стимулювання економії ресурсів, контролю і прогнозування витрат, зокрема в системі «Витрати — випуск — прибуток».
Крім того варто відзначити, що в умовах все
більшої автоматизації діяльності підприємств у світі
особливий інтерес викликає процедура оптимізації витрат на основі моделювання та перепроектування бізнес-процесів. Саме тому ці питання управління та оптимізації витрат в контексті обраного більшістю підприємств процесного підходу потребують подальшого
дослідження.
Аналіз останніх досліджень. Питанням обліку,
контролю, управління та оптимізації витрат присвячено роботи багатьох відомих вчених-економістів, а
саме: І. Андрющенко [3; 4], Р. Бугріменко [3], О. Біла
[6], І. Боднарюк [6], П. Смірнова [5], О. Чумак [4],
М. Чорна [5], Г. Партин [5], Ю. Погорелов, Л. Христенко, А. Алєйніков, Г. А. Макухін та ін. [8]. У цих та
інших працях [1-16] значна увага приділяється питанням розкриття суті та специфіки обліку, управлінню
та оптимізації витрат на підприємствах, зокрема на
підґрунті процесного підходу [17]. У свою чергу, проблеми автоматизації та впровадження сучасного інструментарію бізнес-проектування [17], інформаційних систем в управлінні, обліку та аудиті витрат досліджують у своїх працях Ю. Кузьмінський [9],
В. Шківр, А. Загородній, О. Височан [10], П. Куцик
[11], С. Лучик [12], В. Кобець, О. Яценко та ін. [1; 2;

2019/№2

13; 14-16], але на практиці вони так й залишаються
невирішеними.
Віддаючи належне внеску науковців у розкритті
сутності та специфіки процесного і функціонального
підходів, зокрема питань управління та оптимізації витрат, необхідно відзначити, що зараз в реаліях все
більшої автоматизації діяльності підприємств у світі
особливий інтерес викликає процедура управління та
оптимізації витрат на основі моделювання та перепроектування бізнес-процесів. Саме тому ці питання в
контексті обраного більшістю успішних закордонних
та вітчизняних підприємств процесного підходу потребують подальшого дослідження.
Метою статті є визначення особливостей процедури управління та оптимізації витрат на основі
функціонального моделювання та перепроектування
бізнес-процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно
П(С)БО 16 «Витрати», їх економічна сутність визначається наступним чином: «Витрати — це зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) [16].
Виходячи з даного визначення, витрати можна
розглядати як суму ресурсів, витрачених на виробництво продукції (робіт, послуг), а також як вартісну
оцінку спожитих у процесі виробництва матеріалів,
палива, основних засобів, трудових ресурсів, фінансових активів та інших витрат. Отже, система оптимізації
витрат підприємства повинна надати змогу отримати
інформацію про кількісну оцінку суми витрат на виготовлення продукції, тобто, перш за все, на виробничу собівартість. Такий підхід дасть змогу реагувати
керівництву підприємства на відхилення фактичних
витрат від нормативних значень [18, с. 221-222].
Оптимізація витрат підприємства, перш за все,
спрямована на вирішення наступних питань: оцінку
обґрунтованості абсолютної величини витратами; її
відповідність плановим величинам; оцінку факторів
формування величини та структури витрат; своєчасне
виявлення резервів зменшення витрат та виявлення
і обґрунтування механізмів мобілізації таких резервів.
Відповідно, оптимізація витрат суб’єкта господарювання є однією із сукупності технологій цільового пла-
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нування прибутку, що визначає параметри моделі управління прибутком підприємства. Під методом оптимізації абсолютної величини затрат підприємства розуміють органічну сукупність фінансових, математичних та статистичних прийомів цільового моделювання
фінансових процесів та показників, що дозволяють із
прийнятним рівнем статистичної достовірності обґрунтовувати управлінські рішення щодо визначення
абсолютної величини чи структури витрат підприємства. Слід відмітити, що серед таких методів оптимізації абсолютної величини витрат суб’єкта господарювання заслуговують на увагу наступні: АВС - аналіз;
ХУZ - аналіз; вартісний аналіз [15, с. 119].
Отже, сучасна економічна політика і складні
умови господарювання вітчизняних підприємств, необхідність скорочення витрат ресурсів зумовлюють
необхідність удосконалення методів управління витратами на підставі використання сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання.
Ефективне впровадження процедури управління
витрат на основі моделювання та перепроектування
бізнес-процесів є актуальним питанням особливо для
експортно-орієнтованих підприємств, які прагнуть залишитися конкурентоспроможними та покращити
власні позиції на ринку.
Прикладом такого підприємства є ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», який «щомісяця відвантажує більше 200 вагонів готової продукції — обладнання для металургійних комбінатів, гірничодобувної промисловості, енергетичного комплексу
та ін. Кожне відвантаження унікальне, географія поставок: Україна, Росія, Казахстан, Білорусія, Країни
Східної і Західної Європи, Азія, Африка, Північна
і Південна Америка» [17].
Пропонується показати практичне застосовування процедури моделювання та перепроектування

бізнес-процесів для оптимізації витрат на прикладі окремого підрозділу — залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ».
Моделювання бізнес-процесів — це візуальне
відображення суб’єктивного бачення реально існуючих в організації сукупностей робіт за допомогою
графічних, табличних і текстових засобів [17, с. 22].
Так, для моделювання бізнес-процесів використовуються декілька різних методів, основою яких є як
структурний, так і об’єктно-орієнтований підходи до
моделювання. До найбільш поширених методологій
моделювання бізнес-процесів відносяться наступні
нотації:
— IDEF0 (Integration Definition for Function
Modeling) — відображає процесний підхід до формування та ідентифікації бізнес-процесів підприємства;
IDEF3 — демонструє послідовність процесів підприємства;
— ARIS (Architecture of Integrated Information
System) — призначена для структурованого опису діяльності компаній у вигляді взаємопов’язаних графічних моделей, зручних для аналізу й встановлює зв’язок
між різними моделями;
— BPMN (Business Process Modeling Notation) —
описує умовні позначення для відображення бізнеспроцесів у вигляді діаграм бізнес-процесів [17, с. 205].
Проведений нами аналіз діяльності ПрАТ
«НКМЗ» на підставі офіційних даних підприємства
[17] дозволяє констатувати, що в контексті удосконалення основних та додаткових бізнес-процесів виробництва і доставки продукції споживачу машинобудівне
підприємство намагається розробити таку мережу бізнес-процесів підприємства, яка дозволяла б здійснювати процес транспортування та перевезення вантажів
(автомобільним, залізничним, морським транспортом)
оптимальним способом (рис. 1), тобто своєчасно і економічно. Залізничному цеху в перевезеннях вантажів
ПрАТ «НКМЗ» відведена особлива роль.

Рис. 1. Перевезення вантажів та готової продукції ПрАТ «НКМЗ»Джерело:
фото з офіційного сайту ПрАТ «НКМЗ» [7].
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Саме тому, пропонується використати нотацію
IDEF0 для функціонального моделювання управління
витрат на прикладі залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ».
Застосовувати IDEF0 рекомендується на початкових
стадіях планування та проектування бізнес-процесів
управління перевезень залізничного цеху ПрАТ
«НКМЗ», які охоплюють ресурси, інструкції, регла-

менти, механізми управління і т.п., основні та допоміжні процеси, персонал, обладнання, залізничний
транспорт та програмне забезпечення.
Найбільш загальне та абстрактне описання процесу управління витратами підприємства дає діаграма
«вищого рівня» (А-0), яка представлена на рис. 2 в нотації моделювання бізнес-процесів IDEF0.

Рис. 2. Схема моделі управління витратами (УВ) залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ»
вищого рівня А-0 в нотації моделювання бізнес-процесів IDEF0
Джерело: власна розробка.

Стрілки на даній діаграмі (рис. 2) відображають
зв'язок процесу управління витратами підприємства
(об’єкту моделювання) із зовнішнім середовищем.
Оскільки єдиний блок А-0 (рис. 2) представляє собою
весь об’єкт, то його ім’я є загальним для всього процесу. Це стосується і всіх стрілок діаграми, оскільки
вони представляють собою повний комплект зовнішніх інтерфейсів об’єкту.
Діаграма А-0 встановлює область моделювання
процесу управління витратами залізничного цеху
ПрАТ «НКМЗ» та її межі. Входами процесу управління витратами залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ» є
наступні: завдання (потреба) — необхідність аналізу
витрат та собівартості; дані обліку: витрати, фінансово-економічні показники, інформація про використання ресурсів, дані калькулювання собівартості. Виходами процесу управління витрат залізничного цеху
ПрАТ «НКМЗ» є: дані про резерви зниження та можливості оптимізації витрат.
Керування процесом загального управління витратами ПрАТ «НКМЗ» входить до компетенції правління підприємства, фахівців планово-фінансового
відділу, інноваційного розвитку підприємства, за посередництва економістів цехів, фахівців бухгалтерії та
планово-економічного відділів.
За діаграмою «вищого рівня» А-0 (рис. 2) слідує
низка «дочірніх» діаграм, які дають більш детальне
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уявлення про процес управління витратами залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ». На рис. 3 представлена «дочірня» діаграма, створена під час декомпозиції діаграми вищого рівня. Ця діаграма охоплює ту саму область, що і «материнський» блок, але описує її більш
детально.
Далі, на підставі отриманої моделі в нотації
IDEF0 з’являється можливість визначення «вузьких
місць» (недоліків) у системі обліку та управління витрат залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ».
Враховуючи вищенаведене, в контексті застосування процесного підходу в умовах залізничного цеху
ПрАТ «НКМЗ» далі (в межах блоку А4, див. рис. 3)
пропонується використання функціонально-вартісного аналізу (ФВА, Activity Based Costing, АВС) для
удосконалення управління витратами.
В основі методу ФВА лежать дані, які «забезпечують менеджерів інформацією, необхідною для обґрунтування та прийняття управлінських рішень при застосуванні ... реінжинірингу бізнес-процесів (Business
Process Reengineering, BPR)». Функціонально-вартісний аналіз — метод визначення вартості та інших характеристик виробів, послуг і споживачів, що використовують як основи функції та ресурси, задіяні у виробництві, маркетингу, продажу, доставці, технічній
підтримці, наданні послуг, обслуговуванні клієнтів, а
також забезпечення якості. Метод ФВА надає інфор-
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мацію у формі, зрозумілій для персоналу підприємства, безпосередньо бере участь у бізнес-процесі; розподіляє накладні витрати відповідно до детального
прорахунку використання ресурсів, дозволяє вказати
на можливі шляхи покращення вартісних показників;

дозволяє отримати великий обсяг ФВА-інформації для
прийняття рішення. Основні напрямки використання
ФВА-моделі для реорганізації бізнес-процесів — це
підвищення продуктивності, зниження вартості, трудомісткості, часу та підвищення якості [22].

Рис. 3. Схема моделі першого рівня А0 управління витратами залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ»
в нотації IDEF0
Джерело: власна розробка.

Висновки. Питання врахування нових можливостей моделювання бізнес-процесів для подальшого використання отриманих результатів для прогнозування
і планування витрат, їх обліку та контролю, набувають
все більшої актуальності в умовах складного фінансового стану вітчизняних промислових підприємств при
управлінні витратами.
Саме тому визначення завдяки функціональному
моделюванню бізнес-процесів резервів скорочення
витрат дає можливість підприємству заздалегідь підготуватися до можливих ризиків та загроз, зокрема до
підвищення вартості ресурсів і зростання витрат та собівартості, а також своєчасно розробити заходи зниження можливих негативних наслідків, встановити існуючі «вузькі місця» за усіма процесам утворення
«ланцюжка цінності», які потребують обов'язкового
усунення та ліквідації.
Враховуючи вищенаведене, нами було запропоновано застосовувати процедуру моделювання та
перепроектування бізнес-процесів для оптимізації витрат підприємства і використання функціональновартісного аналізу для удосконалення управління витратами. Для удосконалення управління витратами
підрозділу машинобудівного підприємства було запропоновано використання методологій моделювання
бізнес-процесів нотації IDEF0 (Integration Definition
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for Function Modeling), яка відображає процесний підхід до формування та ідентифікації бізнес-процесів
підприємства.
Запропонований для використання функціонально-вартісний аналіз дозволяє виконати наступні
види робіт: визначення та проведення загального аналізу собівартості бізнес-процесів на підприємстві
(маркетинг, виробництво продукції і надання послуг,
збут, менеджмент якості, технічне та гарантійне обслуговування та ін.); проведення функціонального аналізу, пов'язаного з встановленням і обґрунтуванням
виконуваних структурними підрозділами підприємств
функцій з метою забезпечення випуску продукції високої якості та надання послуг; визначення та аналіз
основних, додаткових і непотрібних функціональних
витрат; порівняльний аналіз альтернативних варіантів
зниження витрат у виробництві, збуті та управлінні за
рахунок впорядкування функцій структурних підрозділів підприємства; аналіз інтегрованого поліпшення
результатів діяльності підприємства [22].
Предметом наступних досліджень буде пошук резервів та обґрунтування скорочення витрат на кожній
стадії виробничого чи управлінського ланцюжка доданої вартості, по кожному етапу бізнес-процесу підготовки, виробництва, транспортування вантажів сировини, матеріалів, інших ресурсів та готової продукції
на підприємстві.
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