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Основною характеристикою єдиного народногосподарського
комплексу України в сучасних умовах функціонування є ступінь
розвитку його базисних галузей промисловості, зокрема будівництва,
транспорту та зв’язку, які формують ефективну інфраструктуру
матеріального виробництва в державі й забезпечують стратегічний
вектор її розвитку в цілому. Розробка стратегічних планів розвитку
дорожнього господарства як складової дорожньо-транспортного
комплексу базується на загальнонаукових принципах планування
(системності; довгостроковості; безперервності; комплексності;
оптимальності), відповідно до яких Державна служба автомобільних
доріг України Укравтодор розробляє відповідні програми і концепції
діяльності й розвитку автомобільних доріг.
Вітчизняний дорожньо-транспортний комплекс включає усі види
транспорту й відповідні до них транспортно-експедиційні роботи і
послуги, а також дорожнє господарство, до складу якого входять
підприємства і організації з будівництва й експлуатації автомобільних
доріг. Саме ці підприємства підтримують на належному рівні стан
дорожньої мережі за регіонами та областями України.
Залучення
додаткових
джерел
фінансування
діяльності
підприємств дорожнього господарства й посилення контролю за
ефективним використанням наявних у них коштів, спрямованих на
будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання
автомобільних доріг, потребує прийняття прогресивних управлінських
рішень щодо збільшення прибутку таких підприємств на засадах
управління витратами. Виявлення прихованих резервів зростання
прибутку здійснюється в декількох напрямах, зокрема, під час
регулювання процесу утворення витрат на всіх стадіях виробничого
циклу, а також при формуванні ефективної системи управління
витратами, виходячи з їхньої структури і зміни в часі. Коло вирішення
означених питань зумовлює необхідність пошуку нових напрямів
підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів підприємств
дорожнього господарства на основі застосування сучасного
теоретичного апарату та методичного інструментарію управління
витратами.
Розгляду економічної сутності витрат як базової економічної
категорії присвячено досить багато наукових праць закрубіжних
учених, зокрема: Г. Фанделя, П. Хейне, О. Шмаленбаха, Б. Естрема,
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У. Ульсона, Р. Ленквіста, К. Макконелла, С. Брю, Р. Мюллендорфа,
М. Карренбауера, К. Друрі, Дж. Шанка, В. Говиндараджана та ін.
Активний розвиток положень теорії управління витратами знайшов
відображення в роботах провідних українських науковців: І.О. Бланка,
Ю.М. Великого,
І.Є. Давидовича,
О.Д. Данилюка,
В.Л. Диканя,
С.І. Дробязко
Л.Г. Мельника,
О.О. Орлова,
Ю.С. Погорелова,
А.М. Поддєрьогіна, Ю.С. Цал-Цалка, М.Г. Чумаченка, А.І. Яковлева та
інших. Більшість робіт присвячено теоретичним і практичним питанням
сутності витрат, їх класифікації та розробці рекомендацій щодо
зниження останніх.
Методологічні основи та практичні аспекти управління витратами
підприємств дорожнього господарства як відособленої специфічної
сфери промислового та цивільного будівництва наведено в роботах
вітчизняних
наукових
шкіл
під
керівництвом
Р.Б. Тяна,
В.Г. Шинкаренка, О.С. Іванілова, С.А. Ушацького.
Аналіз практичного досвіду функціонування вітчизняних
підприємств дорожнього господарства вказує на недосконалість
методичних підходів до встановлення основних правил проведення
управлінської процедури стосовно витрат з експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального користування.

ВИСНОВКИ
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У монографії запропоновано перспективне вирішення наукових
завдань щодо управління витратами підприємств дорожнього
господарства, зокрема, витратами на експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування. Зміст основних
висновків зводиться до такого.
Узагальнення теоретичних положень управління витратами на
підприємствах дорожнього господарства як структурно-змістовного
аспекту управлінської діяльності має вираження у вигляді певної
динамічної системи взаємозалежних цілісних елементів, об’єднаних
спільною метою оптимізації витрат при будівництві та експлуатації
автомобільних доріг. Аналіз сутності та змісту витрат підприємства
свідчить про об’єктивну необхідність їх розмежування за окремими
видами відповідно до якісних характеристик та з урахуванням їхньої
належності до певних науково-теоретичних підходів до управління.
Класифікація витрат підприємства на основі встановлення їх
класифікаційних ознак у поєднанні з науково-теоретичними підходами
до управління надає комплексне уявлення щодо основних властивостей
витрат в межах графічної шкали оцінок таких підходів, а також створює
необхідні умови для аналізу витрат як об’єкту управління.
Удосконалення системи управління витратами підприємств
дорожнього господарства можливе шляхом побудови просторовоматричної структури структурно-функціональної підсистеми за
цільовою, функціональною та забезпечуючою складовими, до яких
відповідно належать: цільові настанови щодо управління витратами;
оперативне управління виробництвом; управління фінансовоекономічною діяльністю; управління персоналом; фінансове, технічне,
організаційно-економічне, нормативне, інформаційне забезпечення
тощо.
Визначення теоретико-методичного підходу до формування
ефективної системи управління витратами підприємств дорожнього
господарства дозволяє розробити механізм, структурований за рівнем
методології, теоретичним рівнем, цілями, науково-методичним
інструментарієм, забезпеченням та реалізацією. Функціонування
системи передбачає реалізацію дієвих економіко-математичних
моделей у складі методики управління річними витратами на
експлуатаційне
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування.
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Алгоритм реалізації методики управління річними витратами на
експлуатаційне
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування за циклом PDCA забезпечує відповідність тривалості
циклів фінансової звітності підприємства циклу планування його
господарської діяльності терміном на один рік. Побудова моделей
управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних
доріг загального користування відбувається відповідно до обраної
класифікаційної ознаки в межах означеної методики і передбачає
використання сучасних економіко-математичних методів.
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53394/30315.html
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