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MANAGEMENT OF EXPENDITURES IN CONSTRUCTION COMPANIES UNDER 
CONDITIONS OF USE OF VALUE CONCEPT 

 
У статті досліджуються сучасні концепції які використовуються в процесі управління 
витратами. В економічній науці використовуються наступні концепції:концепція 
альтернативних витрат;  концепція витрато утворюючих чинників; концепція доданої 
вартості; концепція ланцюжка цінностей; концепція альтернативних витрат; концепція 
трансакційних витрат; концепція АВС; концепція стратегічного позиціонування. 
Із переліку всіх вище зазначених концепцій було запропоновано концепцію ланцюжка цінностей 
для використання українськими підприємствами для управління витрат, автором якої є 
М.Портер. Визначено основні теоретичні особливості, переваги та недоліки концепції. В кінці 
побудовано приклад ланцюжка цінностей для підприємств будівельної галузі. 
 
The article examines the modern concepts used in the process of cost management. In economics, the 
following concepts are used: the concept of alternative costs; concept of the cost of creating factors; 
concept of added value; concept of a chain of values; concept of alternative costs; concept of transaction 
costs; ABC concept; concept of strategic positioning. 
From the list of all the above-mentioned concepts, the concept of a chain of values for the use by 
Ukrainian enterprises for cost management, proposed by M.Porter, was proposed. The basic theoretical 
peculiarities, advantages and disadvantages of the concept are defined. At the end, an example of a 
chain of values for the construction industry was built. 
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Постановка проблеми.  Стан економіки в Україні переживає не легкі часи, але поступово удосконалюється. 
Зміни, які здійснюються  в економіці значно впливають на діяльність українських підприємств. 

За розвитком ринкових умов господарювання, підприємства збільшують свою самостійність та 
відповідальність. Всі перетворення та зміни економіки автоматично викликають потребу у вдосконаленні управління 
витратами підприємств. 

Для цього потрібно залучати здобутки міжнародного досвіду, що дозволять підприємствам України 
протистояти конкурентній боротьбі , отримувати максимальний прибуток, мінімізувати витрати та забезпечити 
рентабельність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значущий внесок дослідження концепцій управління витратами 
зробили наступні українські науковці, такі як Г.А. Манухін, Ю.С. Погорєлов, В.С. Шишкова,  Р.П. Лизогуб, 
О.К.Нєженцева, Л.М. Христенко, Т.М. Адаменко, але незважаючи на достатньо велику кількість публікацій 
необхідно відмітити, що потребує подальших доробок концепцій управління витратами  будівельної галузі. 

Метою статті є дослідження управління витратами на підпідприємствах будівельної галузі за умов 
використання концепції ланцюжка цінностей. 

Виклад основного матеріалу.  У своїй природі концепція має бути гнучкою, інтегрованою, відкритою, 
включаючи в себе прийоми та способи, методи та методики, моделі та схеми. 

Іноземні та вітчизняні  науковці у своїх дослідженнях відокремили основні базові концепції управління 
витратами: 

- Концепція витрато утворюючих чинників; 
- Концепція доданої вартості; 
- Концепція ланцюжка цінностей; 
- Концепція альтернативних витрат; 
- Концепція трансакційних витрат; 
- Концепція АВС; 
- Концепція стратегічного позиціонування. 
Для українських підприємств найбільш вдалою та зручною у використані може бути концепція ланцюжка 

цінностей[6]. 
Кожне підприємство повинно розглядатися у контексті загального ланцюга цінності видів економічної 

діяльності, що створюють цінність, але лише як складова цього ланцюга. Поняття ланцюга цінності вперше 
запропонував М.Портер у 1985 Модель ланцюга цінності базується на тому, що будь-який продукт купується на 
ринку лише тому, що він володіє деякою цінністю, за яку покупець готовий заплатити . 

Кожна складова ланцюга розглядається як необхідна чи ні у виробничому процесі, так і з позиції спожитих 
нею ресурсів. Наступним кроком визначається керуючий фактор - параметр, який характеризує вартість здійснення 
конкретної операції. Шляхом контролю за керуючими факторами та перебудови ланцюга утворення вартості 
досягаються стійкі переваги над конкурентами. 

Для того, щоб досягти мети потрібно розглядати утворення вартості не лише в масштабі одного 
підприємства, а й у всій галузі, тобто потрібно враховувати процес визначення вартості від видобутку ресурсів до 
сервісного обслуговування готової продукції. Такий масштаб дає змогу визначити частину галузевого ланцюга 
утворення вартості, де підприємство може реалізувати одну зі своїх стратегій, що буде відповідати стратегічному 
галузевому оточенню[5].  

У ланцюжку цінностей діяльність підприємства ділиться на дві частини рис.1 
 

 
Рис. 1. Види діяльності підприємства 

 



 
Це свідчить, що Концепція ланцюжка цінностей – це всебічний і цілісний підхід до формування та 

управління витратами, який пропонує сукупно враховувати механізми понесення та створення витрат діяльності 
компанії, починаючи від первинних джерел сировини і закінчуючи готовою продукцією або послугами, отриманими 
кінцевими користувачами. 

Також такий поділ діяльності підприємства на стратегічні елементи і процеси дає змогу визначити складові 
витрат, так як вони незмінно присутні в кожній ланці. Розподіл витрат і активів підприємства по ланках ланцюжка 
цінності дозволяє кількісно оцінити кожне з них, тому що якщо ланки ланцюжка пов’язані між собою, то і їх витрати 
теж взаємозалежні. 

При виконанні кожної операції при виробництві продукції до кінцевого результату додається певна цінність, 
тобто вартість, яка накопичується і складає ціну, яку буде сплачувати кінцевий споживач.[1] 

Ланцюжок цінностей є інструментом аналізу всіх джерел, які потенційно надають цінність споживачам. 
Класична модель ланцюжка цінностей включає до свого складу чотири основні елементи, що мають за мету  надання 
кінцевому споживачу максимально позитивного ефекту (наведено схематично на рис 2.) 

 
 

 
 

Рис. 2. Елементи збільшення витрат за Портером 
 

Рисунок складено автором на основі власних досліджень 
У своєму класичному вигляді ланцюжок створення вартості може виглядати наступним чином рис.3. 

 



 
 

Рис. 3. Класична модель ланцюжка цінностей 
 

Концепція ланцюжка цінностей припускає, принаймні, чотири напрямки збільшення прибутку: зв'язок з 
постачальниками, зв'язок зі споживачами,технологічні зв'язки всередині ланцюжка цінностей одного підрозділу 
підприємства, зв'язки між ланцюжками цінностей підрозділів усередині підприємства. В рамках цього підходу 
створюється можливість проаналізувати й обґрунтувати, як збільшення витрат у процесі одного виду економічної 
діяльності, може призвести до зниження загальних витрат. Яскравим прикладом такого рішення є установка 
комп'ютерної системи обліку та звітності, яка шляхом автоматизації великої кількості облікових і звітних операцій 
скорочує загальні та адміністративні витрати підприємства в цілому.[3] 

Основні ідеї на яких ґрунтується моделі ланцюжка цінностей наведено схематично на рис.4 
 

 
 

Рис. 4. Базові ідеї на яких ґрунтується концепція ланцюжка цінностей 
 

При застосуванні даного методу при аналізі витрат потрібно починати з найголовнішого – визначити 
причину появу тих чи інших витрат. При цьому підприємство може прийняти стратегічне рішення та позбутися 
факторів, що спричиняють появу цих витрат. 

Концепція ланцюжка цінностей має свої переваги та недоліки, яки узагальнено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. 
Переваги та недоліки концепції ланцюжка цінностей 

Переваги  Недоліки  
1.ефективно спланувати послідовність того чи 

іншого виду діяльності 
1. отримання інформації щодо витрат конкурентів 
дуже складно 

2.вибрати спосіб мінімізації витрат 2.конкурентні фірми використовують різні методи 
обліку витрат, які не можливо від слідкувати. 

3.визначити шляхи підвищення 
конкурентоспроможності фірми по витратах 

 

 
Створення ланцюжка цінностей розглянуто на прикладі створення продукту будівельного підприємства. В 

сучасних економічних умовах в Українських будівельних підприємств матеріальні витрати складають найбільшу 
частку в усій сукупності витрат. Це спричинено багатьма чинниками, такими як застарілість основних фондів, 



підвищені ціни, застарілість технологій будівництва тощо. [2] 
Будівельне підприємство, яке займається житловим будівництвом, повинно пройти певний алгоритм дій, які 

можна узагальнити і проаналізувати за методом ланцюга цінностей, це дозволить відслідкувати які витрати понесені 
на кожному етапі, від підготовки до введення в експлуатацію та дає можливість прийняти рішення щодо їх 
зменшення. 

можливість прийняти рішення щодо їх зменшення. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Приклад ланцюжка цінностей для будівельного підприємства 

 
Аналіз ланцюжків цінностей – це дуже корисний інструмент для кращого вивчення сильних і слабких сторін 

організації.[5]  
Висновки. Концепція ланцюжка цінностей , автором якої є М.Портер, передбачає що кожному процесу або 

дії додається  цінність, тобто вартість, яка буде накопичуватися протягом усього процесу виготовлення і доведення 
його до споживача. Ця вартість  в кінці стане ціною цього продукту і буде сплачена кінцевим споживачем. 

Складання ланцюжка цінностей дуже складний процес, який починається в першу чергу з визначення 
причини появи тих чи інших витрат. При цьому підприємство повинно прийняти рішення щодо ліквідації тих чи 
інших витрат. 

Для складання ланцюжка цінностей підприємство повинно здійснити певний алгоритм дій, який передбачає: 
- визначити які процеси є основними, а які додатковими; 
- дослідити всі елементи, які повинні призвести до збільшення прибутку; 
- визначити мету створення ланцюжка; 
- грамотне віднесення вартості до кожної складової процесу виготовлення продукту. 
В статті було запропоновано приклад ланцюжка цінностей для підприємства, яке здійснює житлове 

будівництво. Визначено основні складові будівельного процесу, підприємству потрібно лише розрахувати свої 
витрати та віднести їх до кожної складової на всіх етапах будівництва. 

Цей ланцюжок дозволить проаналізувати всі витрати, визначити їх значимість та місце в сукупності всіх 
витрат та можливо зменшити  або зовсім ліквідувати певну статтю витрат[4]. 

Для удосконалення своєї діяльності , підприємства можуть розробляти ланцюжок цінностей  для будь-якого 
конкурентного підприємства для визначення  його слабких та сильних сторін. Ця інформація дозволить розробити 
власну методику конкурентної боротьби. 

Але такий процес є складним у практичному використанні, адже  данні про деякі витрати знайти неможливо. 
 Отже концепція ланцюжка цінностей базується на розширювальному підході до управління витратами і 

пропонує враховувати витрати впродовж усього ланцюжка цінностей у рамках певного набору видів діяльності від 
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вихідних джерел сировини до готової продукції або послуг, отриманих кінцевими користувачами. Акцент в даному 
випадку робиться не тільки на процесах, що відбуваються всередині фірми, а значно ширше виходячи за межі 
конкретного підприємства. 
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