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ВСТУП 

 

В сучасних умовах активного розвитку інформаційного суспільства та 

формування економіки знань запорука підвищення рівня 

конкурентоспроможності національної економіки держави нерозривно пов’язана з 

інноваційним розвитком, який характеризується здатністю національної 

економіки та суспільства генерувати, впроваджувати та здійснювати поширення 

нових технологічних рішень в різні сфери підприємницької діяльності. Більше 

того, головним напрямком реформ, які здійснюються в Україні, є перехід до 

структурно-інноваційних умов господарювання, в яких підприємство несе повну 

економічну відповідальність за результати своєї діяльності. При цьому успіх у 

досягненні визначених цілей будь-якого підприємства нерозривно пов'язаний з 

обсягом витрачених коштів. Як показує досвід високорозвинених країн, 

ключовим фактором економічного зростання є концепція зниження витрат, в т. ч. 

витрат на впровадження ІТ-технологій, яка передбачає, що кожна складова 

одиниця затрачених коштів повинна витрачатися доцільно. 

Відтак, проблеми, пов’язані із забезпеченням роботи на підприємстві щодо 

розробки і реалізації стратегії управління витратами на впровадження ІТ-

технологій є актуальними у кожен момент часу. Ця робота включає ретельні 

техніко-економічні розрахунки з виявлення та мобілізації внутрішніх резервів 

підприємства з метою оптимізації складу, структури та рівня витрат. Враховуючи 

вищенаведене, а також наявність об’єктивно існуючої залежності ефективності та 

конкурентоспроможності підприємства від результатів управління його витратами 

на впровадження ІТ-технологій, випливає гостра актуальність теми дипломної 

роботи. У той же час необхідність вивчення витрат, розуміння їх ролі і сутності в 

сучасних умовах господарювання зумовлені рядом практичних завдань, які 

виникають у процесі розвитку пов'язаних, зокрема, з характерними для України 

процесами трансформаційного періоду. Це зумовлено тим, що витрати на 

впровадження ІТ-технологій безпосередньо впливають на процес ціноутворення 

продукції, визначають рівень ефективності функціонування підприємства. 
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Питанням дослідження різних підходів до проблеми управління витратами 

на впровадження ІТ-технологій присвячено ряд праць зарубіжних і вітчизняних  

учених-економістів: Ансоффа І., Афанасьєва М.В., Адамчук В.В., Баканова М.І., 

Бланка І.А., Бойчик І.М., Покропивного С.Ф., Швиданенко Г.О., Федоніна О.С., 

Шегди А.Г., Фастовець А.А., Марцина В.С. та ін. 

Разом з тим вивчення і аналіз надрукованих з цієї проблеми праць 

дозволили зробити висновок про те, що питання формування  концептуальних і 

методичних підходів до вирішення завдань зниження ІТ-витрат підприємства 

недостатньо розроблені  як у науковому, так і в організаційно-практичному 

аспектах. Це потребує додаткових досліджень, зокрема щодо виявлення 

відповідних заходів по створенню організаційно-економічних умов оптимізації 

витрат на впровадження ІТ-технологій. Таким чином, є об'єктивна необхідність 

подальшого поглиблення теоретичних досліджень і методичних розробок, 

спрямованих на зниження ІТ-витрат в період трансформаційної економіки. 

Виходячи з актуальності теми роботи, можна сформувати її мету – 

обґрунтування теоретико-методичних та прикладних рекомендацій з управління 

на впровадження ІТ-технологій підприємства. 

З урахуванням поставленої мети в роботі поставлено та вирішено такі 

завдання: 

- виявити економічний зміст витрат на впровадження ІТ-технологій 

підприємства, визначити їх місце в системі витрат; 

- удосконалити основи управління витратами на впровадження ІТ-

технологій підприємства; 

- узагальнити економічні показники, які характеризують ефективність 

управління витратами підприємства, та методика їх дослідження; 

- проаналізувати склад та структуру витрат підприємства, їх рівень та 

динаміку; 

- оцінити ефективність управління витратами підприємства; 

- обґрунтувати стратегічні пріоритети оптимізації витрат на впровадження 

ІТ-технологій підприємства; 
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- визначити основні напрями економії витрат та резерви збільшення 

обсягів виробництва і реалізації продукції як важливого напряму управління 

оптимізацією витрат на впровадження ІТ-технологій. 

Об’єктом роботи виступає процес управління витратами на впровадження 

ІТ-технологій підприємства. 

Предметом роботи виступають підходи до розробки стратегії управління та 

обґрунтування механізму і засобів, методи та показники оцінки ІТ-витрат 

підприємства. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Економічний зміст витрат на впровадження ІТ-технологій 

підприємства, їх місце в системі витрат 

 

Будь-яка діяльність суб’єкта господарської діяльності пов’язана з витратами 

матеріально-речових, трудових та інших ресурсів, цінність яких визначається на 

ринку. В системі управління підприємством одним з основних об’єктів виступає 

процес управління витратами господарської діяльності в цілому, та в розрізі їх 

видів, цілей, періодів здійснення. Згідно з НП (с) БО 16 «Витрати» [8] під 

витратами розуміють зменшення економічного впливу внаслідок вибуття активів, 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу, 

якщо вони можуть бути достовірно оцінені.  

За економічною суттю витрати підприємства являють собою сукупність 

затрат живої та уречевленої праці на здійснення його поточної торговельно-

виробничої діяльності; а за натурально-речовим складом – спожиту частину 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів [41, с.367]. 

Елементами витрат підприємства є сукупність їх економічно однорідних 

потоків. Об’єктом витрат є продукція, роботи, послуги або вид діяльності, які 

потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) коштів.  

Не визнаються витратами: платежі за договорами комісії, агентськими 

угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала 

тощо; попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг; погашення одержаних 

позик; витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Вітчизняні та зарубіжні економісти [19; 20; 41-48] подають різні  

тлумачення сутності категорії «витрати». Найчастіше трапляються і дискутуються 

поняття «витрат», які створюють вартість, і «витрат» у формі виплат. Цей 

розподіл ґрунтується на монетарному підході. В мікроекономічному аналізі 



7 

 

широко використовується поняття «граничних витрат» і «граничного продукту». 

Це має важливе значення для управління витратами і пропорціями комбінування 

факторів у виробничому процесі. 

На наш погляд, на основі узагальнення теоретичних джерел щодо 

економічного змісту та сутності економічної категорії «витрати» можна виділити 

два основоположних підходи. Перший базується на розумінні господарського 

життя з позицій трудової теорії вартості, яка передбачає взаємодію у процесі 

виробництва трьох основних факторів (робочої сили, предметів праці та засобів 

праці) з відповідною інтерпретацією поняття вартості, її складових і структури. 

Другий підхід  передбачає, що місце та роль витрат розглядається та 

розкривається в прикладному аспекті як складовий елемент ціни, яка формується 

під дією сукупності факторів у системі функціонування ринку на основі зміни 

попиту та пропозиції. 

В умовах ринкової економіки виникає проблема у визначенні витрат, їх 

розподілу за об’єктами та забезпечення мінімізації, управлінні ними і визнання 

доцільності, досягнення необхідної їх прибутковості. Причому завдання полягає 

не у їх мінімізації, а у досягненні такого рівня, за яким вони визнаються 

споживачами та приносять відповідний прибуток виробникам. Етапи управління 

витратами на впровадження ІТ-технологій підприємства представимо на рис. 1.1. 

Мета аналізу витрат діяльності підприємства полягає в інформаційному 

забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів, у оптимізації та 

обгрунтуванні управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації. Для 

досягнення цієї мети здійснюється аналіз на основі принципів системного, 

комплексного і кібернетичного підходів до аналізу економіки. 

В основі системного підходу лежить дослідження об’єктів як системи, 

розкриття їх цілісності, виявлення багатьох типів зв’язків, зведення їх в єдину 

теоретичну систему. Системний підхід до аналізу витрат передбачає: 

- виявлення місця і ролі показників витрат в оцінці досягнутої 

ефективності виробництва; 
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- розробку принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів і 

резервів раціоналізації витрат; 

- визначення методів вимірювання факторів і резервів раціоналізації 

витрат; 

- встановлення основних напрямів мобілізації виявлених резервів, 

раціонального використання виробничих ресурсів у поточному і перспективному 

плануванні собівартості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексний підхід означає визначення суб’єктів як системи з точки зору 

формування інформації для прийняття управлінських рішень. Комплексний підхід 

збігається з системним підходом лише стосовно визначення окремих аспектів, 

окремих показників. Їх динаміка і прогноз на перспективу не збігаються, коли 

мова йде про аналізований об’єкт загалом. Тоді комплексний підхід виступає як 

принцип системного підходу. Він означає узгодження і одночасне дослідження у 

взаємозв’язку різних аспектів господарської діяльності на основі вивчення 

Оцінка взаємозв’язку цілей діяльності підприємства, необхідних для цього 

витрат на впровадження ІТ-технологій 

Проектування організаційно-економічного механізму управління 

витратами на впровадження ІТ-технологій підприємства 

Аналіз зовнішнього середовища підприємства 

Формування планових і нормативних показників та їх доведення до 

виконавців 

Облік, розподіл та поточний 

контроль витрат 

Аналіз та внутрішній аудит 

витрат 

Економічне стимулювання та санкції за результатами управління 

витратами на впровадження ІТ-технологій 

Рис. 1.1. Етапи процесу управління витратами на впровадження ІТ-

технологій підприємства [62, с.708-443] 
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системи показників з метою отримання кінцевих результатів, визначення і 

вимірювання факторів, що їх зумовлюють, виявлення резервів підвищення 

ефективності виробництва, отримання інформації для обгрунтування 

управлінських рішень. 

Кібернетичний підхід передбачає розгляд об’єктів як системи, яка 

складається з елементарних перетворювачів інформації. При кібернетичному 

підході аналіз підпорядкований цілям синтезу економічної системи і її 

вдосконалення, економіко-математичні методи аналізу збігаються із системним 

дослідженням економіки та управління об’єктом. 

Виходячи з цього, можна виділити загальну блок-схему економічного 

аналізу витрат на впровадження ІТ-технологій підприємства (рис. 1.2). 

Інформаційна база проведення аналітичних досліджень витрат формується за 

вихідною інформацією про кошториси (нормативи) витрат, за даними 

бухгалтерського і статистичного обліку, за матеріалами ревізій і спеціальних 

обстежень та ін. Враховуючи управлінський аспект аналізу витрат виділяємо його 

аналітичні оцінки, пов’язані з пошуком резервів витрат та можливостями їх 

мобілізації. Для цього визначимо послідовність аналізу. На першому етапі 

дається загальна оцінка виконання кошторису (стандартних) витрат в розрізі 

економічних елементів, на другому – оцінка відхилень від стандартних прямих 

витрат, на третьому – аналіз виконання бюджету (кошторису) накладних витрат, 

на четвертому – аналіз собівартості (калькуляції) окремих виробів, на п’ятому 

етапі необхідно дати оцінку впливу зміни витрат на кінцеві виробничі та 

фінансово-господарські результати діяльності підприємства. 

Створення ефективного аналітичного забезпечення управління витратами 

на впровадження ІТ-технологій пов’язане з: 

- виготовленням конкурентоспроможної продукції; 

- наявністю якісної та реальної інформації щодо собівартості окремих видів 

продукції, виконаних робіт (послуг) та їх позицій на ринку; 

- можливість використання гнучкого ціноутворення; 

- надання об’єктивних даних для складання бюджету підприємства; 
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- можливість оцінки реалізації витрат за центрами їх формування та 

центрами відповідальності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою управління витратами на впровадження ІТ-технологій 

господарського суб’єкта проводиться їх класифікація, що дозволяє встановити 

природу та особливості формування і розподілу за визначеними об’єктами 

управління. У моделях IT-витрат, закладених в основу роботи експертного 

програмного забезпечення, використовується їх диференціація: 

- на прямі (бюджетні) й непрямі витрати (за сумісним підходом Microsoft і 

Interpose);  

Блок 1 

Узагальнюючий аналіз витрат на 

впровадження ІТ-технологій 

підприємства 

Блок 2 

Аналіз граничного рівня 

витрат на впровадженння 

ІТ-технологій 

Блок 3 

Аналіз виконання 

кошторису витрат 

підприємства 

Блок 4 

Аналіз витрат підприємства за 

калькуляційними статтями 

(прямі і накладні) 

Блок 6 

Аналіз за центрами формування та 

центрами відповідальності 

Блок 5 

Аналіз нормативної бази 

формування витрат за видами 

діяльності 

Блок 7 

Аналіз кінцевих фінансових результатів 

зміни витрат на впровадження ІТ-технологій 

підприємства 

Рис. 1.2. Загальна модель економічного аналізу ІТ-витрат підприємства 
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- фіксовані, чи капітальні, й поточні вкладення (за підходом Gartner Group) 

(табл. 1.1).  

За першою моделлю прямі витрати – ті, що враховуються прибюджетному 

плануванні. Підприємства, що функціонують на пострадянському просторі, часто 

не мають можливості розпоряджуватися своїм IT-бюджетом через відсутність 

системи бюджетного управління. Прямі витрати передбачаються у бюджетах 

центрального IT-департаменту великої установи, а також робочих або проектних 

груп з підтримки й впровадження інформаційних технологій у її виробничих й 

адміністративних структурних одиницях. У будь-якому разі інформацію про 

прямі витрати слід збирати у бухгалтерській звітності, виокремлюючи загальні 

витрати на заробітну плату, закупівлю обладнання й програмного забезпечення, а 

також суму амортизації на основні фонди, що відносяться до інформаційних 

технологій. 

Планування непрямих IT-витрат сильно ускладнене, часто такі витрати 

взагалі не враховуються. За дослідженнями Interpose, вони складають понад 50 % 

середніх витрат установ на інформаційні технології (рис. 1.3) [73], і їх оцінка 

критична для розрахунку кінцевого значення СВВ. Тут часто доводиться 

користуватися експертними оцінками. Наприклад, за даними Gartner Group: 

- середня компанія втрачає від двох до трьох відсотків доходу протягом 10 

днів після збою в роботі її інформаційної сиcтеми;  

- повне відновлення функціонування системи потребує в середньому 4,8 

дня, після чого компанія виходить на рівень рентабельності, що спостерігався до 

збою;   

- половина компаній, які не змогли відновити функціональність протягом 10 

робочих днів, ніколи не виходять на той рівень рентабельності, що існував до 

збою;  

- 93 % компаній, що ігнорують плани швидкого відновлення й резервування 

даних, протягом п’яти років припиняють існування [73]. 

На практиці такі дані збираються на основі деталізованих форм з обліку 

робочого часу, ведення яких, у свою чергу, займає чимало часу, але це майже 
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єдиний точний спосіб з’ясувати, яку частину робочого часу витрачають 

користувачі на усунення проблем на власних комп’ютерах і комп’ютерах колег. 

Таблиця 1.1  

Класифікація IT-витрат для розрахунку сукупної вартості володіння 

Модель IT-витрат за підходом Microsoft й 

Interpose 
Модель IT-витрат за підходом Gartner Group 

Прямі витрати Непрямі витрати Фіксовані (капітальні) 

вкладення 

Поточні вкладення 

- на апаратне і програмне 

забезпечення (закупівля 

або оренда, нова 

інсталяція або оновлення 

тощо); 

- на телекомунікації 

(канали зв’язку та їх 

обслуговування). 

- вартість розробки і 

впровадження проекту; 

- вартість оновлення і 

модернізації 

інформаційної системи; 

- на управління (мережне 

й системне 

адміністрування, 

проектування); 

- простої (втрата 

продуктивності через 

поломки обладнання або 

профілактичні планові 

зупинки роботи). 

- залучення зовнішніх 

консультантів; 

- витрати на управління 

системою взагалі, тобто 

пов’язані з управлінням й 

адмініструванням 

компонент інформаційної 

системи: навчання 

адміністративного 

персоналу й кінцевих 

користувачів; заробітна 

плата; залучення 

зовнішніх консультантів; 

аутсорінг; навчальні 

курси і сертифікація; 

технічне і організаційне 

адміністрування і сервіс; 

- на підтримку (служба 

технічної підтримки,  

навчання, контракти 

на підтримку й супровід); 

 - первинні закупки 

основного програмного 

забезпечення; 

- витрати, пов’язані з 

активністю користувачів 

інформаційної ситсеми 

(за даними Gather Group, 

ця стаття на 75 % 

обумовлює основні 

фактори, що впливають 

на підсумкову вартість 

володіння): безпосередня 

допомога й додаткове 

налагодження; формальне 

навчання; розробка 

програмних застосувань; 

робота з даними; 

неформальне навчання; 

futz-фактор (параметр, що 

вищначає об’єм витрат, 

пов’язаних з наслідками 

некопетентних дій).  

- на розробку (постановка 

завдання і 

розробка програмних 

застосувань, 

документації, тестування 

й супровід); 

 - первинні закупки 

додаткового програмного 

забезпечення; 

 

- на телекомунікації 

(канали зв’язку та їх 

обслуговування). 

 - первинні закупки 

апаратного забезпечення. 
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Інший спосіб врахувати непрямі витрати – застосувати усереднені значення 

цих чинників по галузі, які постійно надають й оновлюють консалтингові фірми 

[73].  

 

Користувацькі 

витрати 45 % 

Простої, 10 %

Витрати на 

апаратне і 

програмне 

забезпечення, 

21 %

Витрати на 

управління 

інформаційною 

системою, 6 %

Витрати на 

підтримку, 11 %

Витрати на 

розробку 

програмного 

забнзпечення, 4 %

Витрати на 

телекомунікації, 

3 %

 

Рис. 1.3. Узагальнена структура IT-витрат підприємства [11] 

 

В другій моделі IT-витрат, запропонованій Gartner Group, фіксовані 

(капітальні) й поточні вкладення умовно диференціюються за часовою шкалою: 

капітальні вчиняються на етапі побудови інформаційної системи установи, 

поточні витрати – на етапі її функціонування. Вибір певної стратегії, апаратної й 

програмної платформ при здійсненні капітальних вкладень суттєво впливає на 

подальші поточні витрати на функціонування ІС.  

Найсуттєвіші позиції методики розрахунку сукупної вартості володіння, 

запропонованої Interpose, в основу якої покладена класифікація IT-витрат на 

прямі й непрямі, наводяться у табл. 1.2 [12]: 
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Таблиця 1.2  

Систематизація інформації про прямі й непрямі IT-витрати підприємства 

Категорії 

Прямі 

витрати 

 
 

Апаратура і 

програмне 

забезпечення  

Апаратура: 

- повна вартість обладнання без урахування амортизації;  

- амортизація обладнання (термін амортизації враховується в залежності від типу 

техніки);  

- апгрейд, що включає оновлення й зміни в апаратній конфігурації, наприклад: 

заміна жорстких дисків, встановлення додаткових пристроїв типу CD-RW-

приводів;  

- витрати на збільшення об’єму пам’яті для клієнтських місць і решти пристроїв, 

що мають модулі пам’яті;  

- витрати на пристрої збереження інформації;  

- витрати на комп’ютерну периферію (принтери, сканери, плотери та ін.);  

· вартість мережного обладнення концентраторів, комутаторів, мережних плат, 

маршрутизаторів, мостів та ін.). 

 

Програмне забезпечення: 

- витрати на придбання операційних систем; 

- вартість програмних застосувань, що складаються з витрат на стандартні офісні 

застосування й спеціалізоване програмне забезпечення, в тому числі розроблене 

самою компанією; 

- витрати на сервісні програми: діагностичні, з налагодження, програми-

дефрагментатори, криптографичні, антивірусні та ін. 

- вартість програм для комунікацій (клієнтськиї компонент системного 

програмного забезпечення, браузерів, FTP-програм, поштових програм, засобів 

віддаленого доступу та ін. 
Платежі - оплата орендованого обладнання і програмного забезпечення;  

- інші витрати на комп’ютерну «рухомість і нерухомість», що не потрапляють до 

жодної з перерахованих категорій. 

Управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на управління мережею за напрямами: 

- діагностика й ремонт (сервіс рівня 3);  

- управління і планування трафіку. Оптимізація продуктивності – виявлення 

«вузьких місць» в мережі з реалізацією відповідних заходів, виконується 

системним адміністратором;  

- адміністрування користувачів мережі (заведення, вилучення, зміна прав доступу 

до ресурсів мережі);  

- підтримка операційних систем; 

- поточні ремонтні роботи (профілактика);  

- cервіс рівня 2;  

- інші роботи з управління мережею;  

Витрати на управління інформаційною системою за напрямами: 

- дослідження і планування розвитку системи;  

- визначення вартості й закупівля обладнання; 

- ліцензквання і дистрибуція програмного забезпечення; 

- управління обладненням; 

- управління програмними застосуваннями; 

- контроль за таємністю і захист від вірусів; 

- конфігурування і переналагодження обладнання; 

- встановлення обладнання; 

- інші питання управління системою. 

Витрати на управління пристроями збереження даних за напрямами: 

- управління дисками і файлами; планування ємності пристроїв збереження даних. 

Витрати за рештою різновидів управління, наприклад: 

- підтримка, що здійснюється зовнішніми установами (аутсорінг); 

- витрати на відрядження; 

- витрати на навчальні курси і сертифікацію; 

- витрати на підтримку рівня 1 (відповіді на питання користувача, довідки та ін.) 
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Продовження табл. 1.2 

 Розвиток і 

зв’язок 
- витрати на проектування (збирання вимог користува-чів, визначення специфіка-

цій, створення архітектури і прототипів проекту інформаційної системи) й розробку 

програмного забезпечення;  

- витрати на тестування ПЗ й апаратури;  

- витрати на роз робку документації до ПЗ;  

Витрати на комунікації: 

- щорічні витрати на оренду виділених ліній й каналів зв’язку; 

- щорічні витрати на віддалений доступ (до Інтернет); 

- річна вартість корпоративних мереж передачі даних. 

Непря-

мі 

витрати 

Витрати на 

кінцевого 

користувача 

- щорічні витрати адміністративного персоналу на кінцевого користувача;  

- щорічні часові витрати кінцевого користувача на роботу з інформаційним 

сервісом;  

- витрати на підтримку іншими користувачами та самопідтримку;  

- витрати на позапланове навчання (кінцевий користувач);  

- витрати на розробку й формування скриптів кінцевим користувачем;  

- середній час щоденної роботи на комп’ютері (будь-який корпоративний 

користувач, що працює за 

комп’ютером, має визначений робочий день і число годин роботи, під час яких він 

використовує комп’ютер);  

- середній час, витрачений на з’єднання, при використанні переносного 

комп’ютера;  

- середній відсоток важливих даних, розміщених на локальному дискові 

користувача. Ця величина визначає рівень ризиків й, відповідно, витрат й втрат, які 

можуть бути викликані в результаті знищення критично важливих даних). 

Витрати на тенічну підтримку: 

- середній час викликів сервісної служби за місяць (у хвилинах); 

- час простою (у хвилинах); 

- середній відсоток помилкових викликів; 

- середня тривалість кожного виклику; 

- середній час, протягом якого проблема вирішується сервісною службою (у 

годинах); 

- середній відсоток питань, вирішених після першого виклику; 

- середній час, затрачений у місяць на пошук допомоги поза стандартної служби 

підтримки; 

- витрати на типовий різновид діяльності, перерваний на час здійснення підтримки; 

- витрати на робоиу над іншими завданнями, що не нажежать до безпосереднього 

виконання службових обов'язків; 

- час, витрачений на очікування допомоги; 

- витрати часу на читання керуючих вказівок й онлайнової довідкової системи. 

Витрати на підтримку сумісної роботи: 

- середні час, витрачений на допомогу колегам; 

- середній час, витрачений на місяць на futz-фактор; 

Витрати, пов’язані з простоями: 

- час запланованих простоїв у годинах; 

- витрати на заплановані простої (в грошовому виразі); 

час незапланованих простоїв у годинах; 

- вирати на незаплановані простої ( у грошовому виразі). 

 

Невід’ємним з точки зору управління обсягами господарської діяльності 

підприємства є поділ витрат на умовно-змінні (абсолютна величина яких зростає 

із збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується із його зниженням) та 

умовно-постійні (абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) 

випуску продукції істотно не змінюється. 
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1.2. Поняття управління витратами на впровадження ІТ-технологій 

підприємства 

 

Управління витратами підприємства на впровадження ІТ-технологій є 

невід’ємною частиною роботи підприємства, пов’язаної з розробкою економічної 

стратегії його функціонування. Для забезпечення системи постійного ефективного 

моніторингу витрат на вповадження ІТ-технологій підприємства доцільно 

усвідомлювати та запроваджувати на підприємствах систему управління 

витратами. Наведемо на рисунку 1.4 модель управління витратами на 

впровадження ІТ-технологій підприємства. 

Інформаційні ресурси про витрати підприємства формуються за плановими 

показниками та фактичними даними щодо здійснених господарських операцій, 

відображених у фінансовому, внутрішньогосподарському (управлінському) та 

статистичному обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДИ ВИТРАТ 

- постійні  

- змінні 

- граничні 

Система управління: порівняння результатів та регулювання витрат 

Господарський 

процес 

Нормативн

а база 

Фактичний 

результат 

Кошторис 

витрат 

Рис. 1.4. Схема процесу управління витратами на впровадження ІТ-

технологій підприємства 
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Необхідність планування витрат обумовлена потребою у розкритті всіх 

сторін будь-якої підприємницької справи. Планування витрат передбачає систему 

ув’язаних в часі і просторі, узгоджених з метою і ресурсами заходів та дій, 

спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації 

підприємницької ідеї. Планування витрат на впровадження ІТ-технологій є 

відображенням стратегії підприємства, одним з кроків її реалізації. Фактично цей 

процес можна показати так: стратегія  тактика  планування витрат. 

Планування витрат на впровадження ІТ-технологій особливо необхідне у 

випадках здійснення підприємством господарських операцій із значним обсягом  

фінансування (інвестування) та тривалим терміном окупності. 

У найбільш загальному вигляді оцінка ефективності витрат на 

впровадження ІТ-технологій підприємства здійснюється за наступними 

розрахунками (рис. 1.5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саме від цих показників залежить прибутковість роботи підприємства, його 

платоспроможність і  виживання  в конкурентній боротьбі. Функціонально ця 

система оцінки включає в себе: нормування витрат; планування; облік; аналіз та 

стимулювання зниження витрат. 

Стратегію управління витратами на впровадження ІТ-технологій 

Рівень витрат 

Фактичний рівень 

витрат минулого 

періоду 

Плановий рівень 

витрат 

Рівень витрат 

Фактичний рівень 

витрат звітного 

періоду 

Фактичний рівень 

витрат 

Обсяги господар-

ської діяльності 

Рівень доходів min max 

min max 

min > 

> 

Рис. 1.5. Сукупність критеріїв ефективності управління витратами на 

впровадження ІТ-технологій підприємства 
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підприємства представимо на рисунку 1.6. Відповідна послідовність дій має 

починатись з обліку поточних витрат на впровадження ІТ-технологій. На 

наступному етапі здійснюється аналіз обсягу, структури витрат та факторів, які на 

них впливають, міри впливу того, чи іншого фактору. Далі розраховують планову 

величину витрат, залежно від планів малого підприємства щодо збільшення, чи 

зменшення обсягів його господарської діяльності. Відповідно, на основі такого 

плану здійснюють розрахунок прогнозної суми витрат на плановий період.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступний етап передбачає здійснення техніко-економічних розрахунків 

витрат в розрізі статей витрат на впровадження ІТ-технологій підприємства. Для 

одержання більш вірогідних результатів щодо прогнозування витрат 

використовують методи економіко-статистичного моделювання. На останньому 

етапі доцільно провести контроль відповідності фактичної величини витрат на 

Облік витрат, створення 

інформаційної бази для прийняття 

управлінських рішень 

Аналіз витрат, оцінка факторів, які на 

них впливають 

Планування обсягів господарської 

діяльності та витрат 

Розрахунок прогнозної суми витрат 

Техніко-економічні розрахунки витрат 

в розрізі статей витрат 

Економіко-статистичне моделювання 

розміру і рівня витрат за планового 

обсягу господарської діяльності 

Перевірка відповідності фактичної 

величини витрат прогнозованій 

Рис. 1.6. Концептуальна послідовність управління витратами на 

впровадження ІТ-технологій підприємства 
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впровадження ІТ-технологій із запланованим і, відповідно, знову починати процес 

управління витратами на наступний плановий період спочатку.   

Зауважимо, що оцінка витрат на впровадження ІТ-технологій підприємства 

в процесі проведення їх аналізу повинна здійснюватись із урахуванням завдань, 

які стоять перед підприємством на даному етапі його розвитку. Управління 

витратами на впровадження ІТ-технологій в основному спрямоване на досягнення 

оптимального їх рівня, який забезпечив би передбачений планом обсяг 

господарської діяльності підприємства і його прибуток.  

Крім того, дуже важливе значення в процесі управління витратами 

підприємства відіграє врахування факторів впливу на витрати. Фактори, які 

визначають обсяг і рівень витрат на впровадження ІТ-технологій підприємства 

доцільно розглядати і враховувати за двома напрямами: зовнішнім та 

внутрішніми. Значний вплив на роботу підприємства здійснюють фактори 

зовнішнього середовища. До таких факторів, які не є контрольованими 

підприємством, відносять політичні, економічні, міжнародні, конкурентні, 

ринкові, соціальні, технологічні та інші. Всі ці фактори створюють зовнішнє 

середовище діяльності підприємства, його основу для раціонального 

використання наявних матеріальних, трудових та фінансових ресурсів (витрат). 

Кожне підприємство повинно володіти інформацією стосовно динаміки 

зміни кон’юктури ринку, прогнозувати його потреби для чіткого та повного 

задоволення вимог кінцевих споживачів. Ця інформація повинна 

використовуватись для стратегії та тактики розвитку підприємства, отримання 

максимального прибутку. 

У економічній літературі [21; 26; 28] до факторів зовнішнього середовища 

функціонування підприємства (загальноекономічних), які мають вплив на розмір 

витрат також відносять: стан ринків факторів виробництва; кон’юнктуру 

споживчого ринку; стан економіки держави (району функціонування 

підприємства) загалом; рівень та динаміка цін (вплив цього чинника пов'язаний зі 

зміною цін на товари та послуги; підвищення цін при незмінній фізичній масі 
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товарів призводить до зростання обсягів доходу підприємства, а звідси – до 

зниження рівня витрат, і навпаки).  

До факторів внутрішнього середовища функціонування підприємства, які 

визначають розмір та рівень витрат, як правило, відносять: обсяги діяльності 

підприємства; виробничу потужність підприємства; асортимент та номенклатура 

продукції підприємства; умови матеріально-технічного забезпечення 

підприємства; стан і ефективність використання підприємством основних фондів; 

стан та ефективність використання підприємством трудових ресурсів; структура 

капіталу підприємства; швидкість оборотності оборотних активів. 

Послідовність оцінки факторів впливу на витрати на впровадження ІТ-

технологій підприємства та, відповідно, на його виробничо-господарський 

потенціал представлена нами на рис. 1.7 у вигляді послідовності дій, яка дозволяє 

провести цей процес більш ефективно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Категорія витрат характеризує всі сторони та етапи діяльності суб’єктів 

господарювання, ефективність використання їх ресурсів. Враховуючи складність, 

багатоаспектність та різноманіття факторів, які впливають на витрати, необхідно 

Класифікація за групами основних факторів і 

показників, які визначають ефективність 

діяльності підприємства і рівень 
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Рис. 1.7. Послідовність врахування впливу факторів на управління витратами 

на впровадження ІТ-технологій підприємства 
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використання нового підходу в їх дослідженні як об’єкта управління, який 

дозволить розробити алгоритм управління ними (рис. 1.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На наш погляд, слід також зазначити, що для впровадження моделі 

управління ІТ-витратами підприємства у ринкових умовах слід розробити 

методичне, аналітичне і інформаційне забезпечення, яке передбачає відповідне 

планування, нормування, поточний і перспективний аналіз витрат, стимулювання 

підвищення ефективності використання ресурсів. 

 

1.3. Економічні показники, які характеризують ефективність управління 

витратами підприємства, та методика їх дослідження 

 

Загальною метою аналізу показників витрат підприємства є досягнення 

раціонального та ефективного використання його матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів. Відповідно, до поточних задач аналізу поточних витрат 

підприємства можна віднести:  

- оцінку рівня виконання плану (кошторису) витрат по підприємству за 

звітний період;  

Розподіл та групування витрат 

Розрахунок ІТ-витрат 

Формування коригуючих рішень 

Статті калькуляції Економічні елементи 

Ланцюговий звіт про ІТ-витрати Ланцюговий обрахунок робіт, 

пов’язаних з ІТ 

Місце виникнення 

Рис. 1.8. Алгоритм управління витратами підприємства на впровадження  

ІТ-технологій 
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- виявлення існуючих обсягів та динаміки витрат; 

- визначення основних чинників, які впливають на суму і рівень витрат в 

цілому та за окремими статтями витрат;  

- пошук резервів економії коштів при одночасному підвищенні якості 

виробництва продукції (надання послуг);  

- виявлення непродуктивних витрат і втрат, а також розробка заходів щодо 

їх усунення та економічного використання коштів, а, звідси - росту прибутку.  

Інформаційно базою для аналізу витрат підприємства є дані бухгалтерської і 

статистичної звітності, а також планові показники з витрат. Для аналізу даних з 

бухгалтерської звітності використовують такі форми звітності, як: форма №1 

«Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати», «Звіт про власний капітал»; 

форма №5 «Звіт про витрати обігу», форма № 3-торг «Звіт про надходження, 

реалізацію та залишки товарів», «Звіт з праці», «Звіт про використання робочого 

часу», дані про обсяги виробництва і збуту продукції та ін. При проведенні 

детального аналізу вивчають дані синтетичного бухгалтерського обліку, а також 

відповідні до них субрахунки за видами витрат. Крім того, в ході аналізу 

використовують первинні документи (дорожні листи, акти списання природних 

втрат тощо), матеріали ревізій, перевірок, обстежень.  

Для більш глибокого аналізу окремих статей витрат використовують: 

нормативні показники з праці і заробітної плати, дані про одноденну собівартість, 

розмір банківських ставок за користування кредитами і пайової участі власних 

оборотних засобів у оплаті товарів, норми амортизації, індекси цін на товари, а 

також індекси тарифів і ставок за послуги сторонніх організацій тощо.  

До початку аналізу необхідно перевірити достовірність матеріалів, узгодити 

всю інформацію шляхом приведення її до однакового часового періоду та з 

врахуванням індексу цін, що особливо важливо в умовах нестабільності цін, норм, 

ставок і тарифів.  

Аналіз витрат підприємства починають із визначення їх абсолютної 

величини, а потім абсолютної величини за основними статтями витрат. 
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Абсолютна величина витрат характеризує сумарні (загальні) витрати 

підприємства, пов’язані із здійсненням певного обсягу діяльності. 

Оцінку загального рівня витрат здійснюють за звітний період (рік, квартал, 

місяць) і порівнюють з аналогічним показником періоду минулого року для 

визначення суми відносної економії або перевитрат. 

Зіставлення рівнів витрат за ряд років дає можливість встановити тенденцію 

їх зміни. В умовах стабільного розвитку економіки доцільно обчислювати 

показник середньорічного рівня витрат, виходячи з даних про суми витрат і 

обсяги виробництва продукції (надання послуг) за ряд років.  

Аналогічна методика застосовується і в разі розрахунку впливу зростання 

або зниження обсягу продажу на витрати при їх порівнянні з базовим періодом. 

Для розрахунку впливу обсягу товарообороту та інших важливих чинників на 

витрати підприємства користуються також економіко-математичними методами.  

Витрати підприємства безпосередньо залежать від обсягу його діяльності. 

При збільшенні обсягів діяльності підприємства сума витрат зростає, тоді як їх 

рівень дещо знижується. Це відбувається за рахунок того, що одні витрати із 

збільшенням обсягів виробництва збільшуються майже пропорційно (змінні 

витрати), а інші залишаються незмінними, або міняються несуттєво (умовно-

постійні витрати).  

До змінних витрат, як правило, відносять:  витрати на перевезення; витрати 

на оплату праці; витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб; 

витрати на зберігання, підсортування, пакування і передпродажну підготовку 

товарів; витрати на рекламу, відсотки за кредит; втрату матеріалів, сировини і 

товарів у межах норм природних втрат під час перевезення, зберігання та 

реалізації продукції; відрахування на соціальні заходи.  

Інші статті витрат відносяться до умовно-постійних. Зі зміною обсягів 

виробництва і реалізації продукції сума умовно-постійних витрат залишається 

незмінною, а рівень міняється. При рості обсягів діяльності цей рівень 

знижується. Змінні витрати зі збільшенням обсягу виробництва в сумі 

збільшується пропорційно, а рівень їх не змінюється, або змінюється несуттєво.  
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Цей поділ витрат на змінні і умовно-постійні використовується для 

розрахунку впливу обсягів виробництва і реалізації продукції на витрати, а також 

в процесі маржинального аналізу.  

Залежність загальних витрат від обсягів виробництва і реалізації продукції 

може бути відображена рівнянням: 

,/ QВВВ одзмінпостзаг                         (1.1) 

де загВ  – загальні витрати підприємства, грн; 

постВ  – загальна сума умовно-постійних витрат підприємства, грн; 

одзмінВ /  – змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції, грн; 

Q  – виробнича програма підприємства, од. 

До відносних показників, які характеризують витрати підприємства, 

належать: 

- витрати в розрахунку на одну гривню доходів підприємства; 

- витрати в розрахунку на одну гривню інших показників підприємства 

(чистого доходу, валового прибутку, балансового прибутку, чистого прибутку та 

ін.).  

Перший показник в економічній літературі ще називають «рівень витрат» 

( вР ), який розраховують за формулою: 

%,100)/(  ДВРв                                       (1.2) 

В  – витрати підприємства, грн.; 

Д  – обсяг доходу від реалізації продукції (надання послуг) підприємства, 

грн. 

Крім рівня витрат в цілому по підприємству можна розраховувати також 

рівні витрат за окремими товарами і товарними групами підприємства. Такий 

показник називається витратомісткість реалізації відповідної товарної групи 

підприємства. 

На основі інформації про середні витрати підприємства, середні умовно-

постійні та середні змінні витрати можна обгрунтовувати максимально доцільний 
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обсяг доходу підприємства при існуючій структурі витрат. Для цього 

застосовують показник граничних витрат. Граничні витрати характеризують 

приріст загальних витрат при збільшенні обсягу реалізації товарів на одну 

додаткову одиницю ( МС ): 

,/ ТТСМС                              (1.3) 

де ТС – приріст загальних витрат підприємства, грн.; 

Т – приріст обсягу доходу, грн. 

Граничні витрати дають можливість керівництву підприємства оцінити 

вартість кожної додаткової одиниці виготовленої та реалізованої продукції. 

Ефективне зростання обсягів діяльності підприємства відбувається доти, поки 

граничні витрати не досягнуть розміру середніх загальних витрат. Точка перетину 

кривих граничних витрат та середніх загальних витрат називається точкою 

граничного обсягу діяльності або максимально доцільного обсягу доходу 

підприємства. 

Наявність мінімуму граничних витрат свідчить про необхідність проведення 

організаційно-технічних заходів щодо зниження рівня поточних витрат чи 

освоєння нових напрямів діяльності підприємства. 

Збільшення обсягів діяльності підприємства є економічно доцільним доти, 

поки граничні витрати на додаткову одиницю виготовленої і реалізованої 

продукції будуть менші за середні витрати на весь обсяг виробництва продукції. 

Чим більше відхилення між середніми і граничними витратами, тим більші 

можливості підприємства у нарощенні обсягів виробництва і реалізації товарів. 

Вивчення і кількісна оцінка залежності між величиною витрат підприємства 

та обсягом доходу також є основою для прийняття інших управлінських рішень, 

наприклад, щодо: оптимізації асортименту та номенклатури продукції виробничої 

програми підприємства; встановлення ціни на нову продукцію, яку за визначеною 

ціною реалізує підприємство-конкурент; вибір чи заміна устаткування; прийняття 

рішення про купівлю чи виробництво інструментів, комплектуючих; пошук 
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варіантів зміни виробничої потужності підприємства; визначення доцільності 

прийняття додаткового замовлення тощо. 

До відносних показників, які також свідчать про ефективність витрачених 

коштів на ті, чи інші затрати, в економічній літературі [19; 41-48] також 

відносять: 

- доходність витрат підприємства, яка характеризує обсяг доходу 

підприємства, який припадає на одиницю понесених витрат ( ДВ ): 

,/ ВДДВ                                         (1.4) 

де Д  – дохід підприємства, грн.; 

В  – витрати підприємства, грн. 

- прибутковість витрат, яка характеризує обсяг балансового прибутку 

підприємства, який припадає на одиницю понесених ним витрат ( ПВ ): 

,/ ВБППВ                                         (1.5) 

де БП  – валовий прибуток підприємства, грн. 

В загальному ці показники відображають корисний ефект, одержаний 

підприємством внаслідок понесеної однієї гривні витрат. Окрім того, слід 

зазначити, що показники, наведені у формулах 1.4 – 1.5 можуть бути 

розрахованими і за кожною статтею витрат підприємства окремо. Такий аналіз, 

звичайно, є більш ефективним, проте не завжди можливим і вимагає застосування 

комп’ютерного забезпечення обліку поступлення та збуту продукції 

підприємства. 

Витрати підприємства, як правило, в тому числі пов’язані із здійсненням 

процесу реалізації товарів та доведення їх до кінцевого споживача. Витрати 

виражають у грошовій формі, тобто вони є за своєю суттю собівартістю послуг 

підприємства щодо доведення товарів від виробника до споживача та зміною 

форм вартості (перетворення товарів на гроші).  

Витрати підприємства щорічно авансуються як за вартістю, так і в 

натурально-уречевленій формі. Витрати характеризуються абсолютною сумою в 

гривнях та їх відносним рівнем у відсотках до доходу.  
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Рівень витрат належить до якісних показників. Він характеризує економічну 

раціональність господарювання, ефективність використання матеріальних, тру-

дових і фінансових ресурсів, частку цих витрат у доході, тобто в тому числі - в 

роздрібній ціні товару тощо. 

До більш конкретних виробничих показників, які характеризують витрати 

підприємства, належать: 

- потреба в сировинно-матеріальних ресурсах в розрахунку на одиницю 

продукції ( СМіС ), яку визначають за формулою: 

 



n

і

СМіCMiСМі ЦHС
1

                                        (1.6) 

де CMiH  – норми витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції у 

натуральному вимірі; 

СМіЦ  - покупна ціна сировини чи матеріалів, грн. за одиницю. 

- загальні витрати на основну сировину та матеріали, паливо та 

електроенергію, газ та воду, напівфабрикати в собівартості продукції ( CMC ): 





n

³

CMiCMiÔCM CHQC
1

                                    (1.7) 

де ÔQ  - обсяг виробництва продукції в натуральних одиницях (виробнича 

програма підприємства); 

 - сума умовно-змінних витрат у собівартості продукції ( ЗМС ): 





n

і

ЗіЗМ ВС
1

                                              (1.8) 

де ЗіВ  – умовно-змінні витрати на виробництво продукції підприємства, грн.; 

 - сума умовно-постійних витрат у собівартості продукції ( УПС ): 





n

і

ПіУП ВС
1

                                             (1.9) 

де ПіВ  – умовно-постійні витрати у собівартості продукції підприємства, грн. 

 - питома вага умовно-змінних ( ÇÌP ) та умовно-постійних витрат ( ÓÏP ) у 

загальній виробничій собівартості виробництва продукції підприємством: 
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С
P                                          (1.10) 

100
ЗАГ

УП
УП

С

С
P                                          (1.11) 

 - матеріаломісткість виробництва ( ЄМ ) – показник, який характеризує суму 

матеріальних витрат ( СМС ) в обсязі всієї виготовленої підприємством продукції 

( ВП ): 







n

і

iі

СМСМ
Є

QЦ

С

ВП

С
М

1

                                  (1.12) 

де іЦ  – ціна одиниці продукції відповідно до асортименту, грн.; 

iQ  - обсяг конкретного виду продукції в натуральних одиницях в межах 

асортименту; 

n - асортимент продукції підприємства; 

 - енергомісткість виробництва ( ЄЕ ) – показник, який характеризує суму 

витрат на оплату енергоресурсів ( ЕС ) в обсязі виробництва продукції ( ÂÏ ): 







n

і

іі

ЕЕ
Є

QЦ

С

ВП

С
Е

1

                                    (1.13) 

- зарплатомісткість виробництва ( ЄЗП ) – показник, який характеризує суму 

витрат на оплату праці промислово-виробничого персоналу підприємства (ФОП ) 

в обсязі виробництва продукції ( ВП ): 







n

і

іі

Є

QЦ

ФОП

ВП

ФОП
ЗП

1

                                (1.14) 

- собівартість обсягу виготовленої продукції – розраховується як сума всіх 

витрат на виробництво і реалізацію продукції; 

- собівартість одиниці виготовленої продукції ( ОДС ) визначається за 

складеною калькуляцією або шляхом ділення загальної собівартості продукції 

( ЗАГС ) на обсяг її виробництва в натуральному вираженні (Q ): 
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Q

С
С ЗАГ

ОД                                             (1.15)  

- витрати на одну гривню продукції ( Z ) – обчислюються шляхом ділення 

собівартості продукції (С ) на її обсяг у вартісному вираженні (Q ): 

Q

С
Z                                               (1.16) 

Для підприємств доцільно розраховувати такі показники, як: витрати в 

розрахунку на одиницю товарообороту; витратовіддача (обсяг товарообороту 

підприємства, який припадає на одиницю понесених витрат); дохідність витрат 

(обсяг валового доходу підприємства, який припадає на одиницю понесених 

витрат) та прибутковість витрат (обсяг балансового прибутку підприємства, який 

припадає на одиницю понесених витрат). 

Чи не найважливішу роль в управлінні витратами підприємства відіграє 

аналіз беззбитковості та показники витрат, які з ним пов’язані. Аналіз 

беззбитковості – визначення точки беззбитковості, тобто мінімального обсягу 

виробництва продукції, при якому дохід від продажу дорівнює витратам 

виробництва. Для визначення точки беззбитковості необхідно знати: продажну 

ціну одиниці продукції; змінні витрати на одиницю продукції; загальні умовно-

постійні витрати. Обсяг виробництва (збуту), який відповідає беззбитковому 

обсягу діяльності підприємства розраховують за формулою: 

),/( ВЗЦВПТБ                                     (1.17) 

де ТБ  – обсяг виробництва (збуту) продукції, який відповідає критерію 

беззбитковості, од.; 

ВП  – постійні витрати підприємства, грн.;  

Ц  – ціна одиниці продукції, грн.;  

ВЗ  – змінні витрати підприємства, які припадають на одиницю продукції, 

грн.  

Таке співвідношення дозволяє визначати максимальну суму витрат 

виробництва ( )( ВЗЦТБВП  ), а також - мінімальну ціну реалізації продукції, 

виходячи з заданого обсягу продаж, суми постійних та питомих змінних витрат 
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виробництва ( )/( ВЗТБВПЦ  ). Типовий розподіл витрат на умовно-постійні 

та змінні представимо у таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Типовий розподіл поточних витрат підприємства на умовно-постійні та 

змінні 

Умовно-постійні витрати Умовно-змінні витрати 

 

1. Витрати на оплату праці (та соціальні 

заходи) в частині оплати праці за посадовими 

окладами та тарифними ставками, соціальних 

виплат 

1. Витрати на оплату праці (та соціальні 

заходи) в частині оплати праці за 

відрядними розцінками та преміальними 

виплатами 

2. Витрати на оренду та утримання основних 

фондів 

2. Витрати на перевезення, крім витрат на 

управління власного транспорту 

3. Амортизаційні відрахування на повне 

відновлення основних фондів і 

нематеріальних активів 

3. Витрати на зберігання, сортування, 

обробку, пакування та передпродажну 

підготовку товарів 

4. Витрати на поточний ремонт основних 

фондів 

4. Витрати на рекламу 

5. Знос та утримання малоцінних та 

швидкозношуваних предметів 

5. Відсотки за користування кредитами 

6. Витрати на страхування майна 6. Втрата товарів у межах норм природного 

убутку під час перевезення, зберігання, 

реалізації продукції 

7. Інші витрати (в частині витрат, пов’язаних з 

забезпеченням нормальних умов праці, витрат 

на управління виробничим процесом та 

оприлюднення річного звіту тощо) 

7. Інші витрати (оплата послуг комерційних 

банків, витрат на лабораторний аналіз 

товарів, витрат щодо набору робочої сили, 

податків та обов’язкових відрахувань, що 

залежать від обсягів виробництва продукції 

та доходів підприємства, витрат на 

утримання касового господарства тощо) 

 

Відобразимо графічну інтерпритацію беззбиткового обсягу виробництва та 

збуту продукції наведена на рис. 1.10. Слід зазначити, що на точку беззбитковості 

суттєвий вплив чинять такі фактори як зміна ціни на продукцію, динаміка 

постійних та змінних витрат. З підвищенням ціни на продукцію мінімальний 

обсяг виробництва, який відповідає точці беззбитковості зменшується, а при 

зниженні ціни – зростає. При збільшенні постійних витрат мінімальний обсяг 

виробництва, який відповідає точці беззбитковості підвищується. Збереження 

беззбиткового виробництва при рості змінних витрат при інших рівних умовах 

можливе за рахунок збільшення мінімального обсягу виробництва. 
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Окрім того, стан беззбитковості (самоокупності) підприємства 

характеризується низкою показників: порогом рентабельності, запасом фінансової 

міцності та маржею надійності (безпеки), які розраховуються за формулами: 

,ТБЦПР                                                    (1.18) 

,ПРДЗФС факт                                                (1.19) 

ТБДМБ факт                                                  (1.20) 

де ПР  – поріг рентабельності, грн.; 

ЗФС  – запас фінансової стійкості, грн.; 

МБ  – маржа безпеки, грн.; 

фактД  – фактичний обсяг доходу підприємства, грн.  

Тб 

Доходи, 

витрати, грн 

Загальні 

витрати 

Змінні витрати 

Постійні витрати 

Доходи 

Рис. 1.10.Графічна інтерпретація точки беззбитковості підприємства 

Обсяг 
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Такі показники як запас фінансової стійкості та маржа безпеки дозволяють 

дослідити на скільки «далеко» знаходиться підприємство від точки 

беззбитковості. Будь-який розподіл витрат є умовним, але він повинен 

забезпечувати потреби управління витратами і прибутком, якщо після такого 

розподілу отримують рентабельність продукції, яка відповідає величині 

коефіцієнта маржинального прибутку. Цим вимогам відповідає тільки розподіл 

витрат пропорційно маржинальному прибутку.  

Тільки при такому розподілі точки беззбитковості у вартісному виразі за 

окремими видами продукції будуть дорівнювати у сумі величині беззбиткового 

обороту в цілому по підприємству. Ключовим показником у такій системі є дещо 

модифікований коефіцієнт беззбитковості (Кб). Однак, це не тільки коефіцієнт 

розподілу витрат. Його економічний зміст набагато ширший, про що свідчить 

відповідна розрахункова формула:  
 

Кб   
ПЗПр

ПЗ

М

ПЗ


 =

ВзмNiЦi

ПЗ

 )(
,                                (1.21) 

 

де ПЗ – постійні витрати, грн; М – маржинальний прибуток в цілому по 

підприємству, грн; Пр – прибуток, грн; Цi – ціна і-ї продукції підприємства, грн; 

Ni – обсяг виробництва і реалізації і-ї продукції підприємства, од.; Взм – змінні 

витрати, грн. 

Таким чином, у цій формулі задіяні всі елементи системи показників витрат: 

постійні витрати, ціна, змінні витрати, маржинальний прибуток, прибуток. Саме 

тому за допомогою коефіцієнта беззбитковості та пов’язаного з ним запасом 

надійності, можна не тільки розподілити витрати, але і розрахувати прибуток, 

рентабельність, «точку беззбитковості» у натуральному та вартісному виразах за 

видами продукції; «беззбитковий оборот» в цілому по підприємству та, крім того, 

ще і операційний важіль (силу впливу операційного лівереджу). 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Склад та структура витрат підприємства 

 

Аналіз складу та структури витрат підприємства почнемо з аналізу 

операційних витрат цього підприємства. У таблиці 2.1 представлено склад та 

динаміку витрат досліджуваного підприємства за 2009–2013 рр. З таблиці 2.1 

видно, що станом на кінець 2013 р. загальна сума витрат підприємства склала 

1849,5 тис. грн, що перевищує значення цього показника у 2012 р. на 425,9 тис. 

грн, а у 2009 році – на 677,7 тис. грн. Отже, загальні обсяги витрат Підприємство 

зростають, що зумовлено збільшенням обсягів виробництва та реалізації 

продукції підприємства. Збільшення витрат за період 2009 – 2013 років склало 

57,83 % та лише за останній рік витрати підприємства збільшились на 29,92 %. 

Таблиця 2.1 

Склад та динаміка витрат підприємства у 2009-2013 рр., тис. грн 

Показники Роки Абсолютне 

відхилення (тис. 

грн.) 2013 р. від 

Темпи зростання 

(%) 2013 р. до 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 р. 2012 р. 2009 р. 2012 р. 

Матеріальні 

витрати 

812,1 845,4 921,7 982,9 1245,7 433,60 262,80 153,39 126,74 

Витрати на 

оплату праці 

158,4 162,2 169,9 178,2 280,8 122,40 102,60 177,27 157,58 

Відрахування на 

соціальні заходи 

58,6 63,7 64,4 65,9 103,9 45,30 38,00 177,30 157,66 

Амортизація 19,3 22,1 29,8 33,2 5,6 -13,70 -27,60 29,02 16,87 

Інші операційні 

витрати 

123,4 144,6 159,8 163,4 213,5 90,10 50,10 173,01 130,66 

Разом операційні 

витрати 

1171,8 1238,0 1345,6 1423,6 1849,5 677,70 425,90 157,83 129,92 

 

Інформація з табл. 2.1 також засвідчує, що станом на кінець 2013 р. 

найбільші обсяги витрат по підприємству відводились на групу матеріальних 

витрат (1245,7 тис. грн), що є логічним для виробничого підприємства. Причому 

темпи збільшення обсягів матеріальних витрат лише незначно поступаються 
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темпам збільшення загальних витрат по підприємству. Так, порівняно з 2009 р. 

матеріальні витрати підприємства збільшились на 433,6 тис. грн (або на 53,39 %), 

а порівняно з 2012 р. – на 262,8 тис. грн (або на 26,74 %). 

Найбільша сума витрат по підприємству  після матеріальних припадає на 

витрати на оплату праці – станом на кінець 2013 р. - 280,8 тис. грн. Причому ця 

група витрат по досліджуваному підприємству за період 2009-2013 рр. теж 

зростає. У 2009 р. витрати на оплату праці складали 158,4 тис. грн та збільшились 

у 2012 р. до 178,2 тис. грн, а у 2013 р. – до 280,8 тис. грн. Таке збільшення склало 

у 2013 році порівняно з попереднім роком 102,6 тис. грн (або на 57,58 %), а за 

весь досліджуваний період – 122,4 тис. грн (або на 77,27 %). Темпи росту витрат 

на оплату праці є найвищими по підприємству, що слід розцінювати за позитивне 

за умови якщо продуктивність праці по підприємству збільшується та ще й не 

нижчими темпами. Аналогічна динаміка (у відносних показниках) спостерігається 

за відрахуваннями на соціальні заходи. Які збільшились у 2013 р. порівняно з 

попереднім роком на 38,0 тис. грн, а порівняно з 2009 р. – на 45,3 тис. грн. 

За результатами аналізу виявив також, що є одна група витрат 

підприємства, за якою спостерігається зменшення як обсягів, так і питомої ваги 

витрат. Це амортизація. Сума амортизації основних фондів Підприємство 

складала у 2009 р. 19,3 тис. грн, у 2012 р. вона зросла до 33,2 тис. грн, а у 2013 р. – 

зменшилась аж до 5,6 тис. грн. Незначні обсяги амортизаційних відрахувань 

пояснюються переважанням у структурі основних фондів підприємства будівель 

та споруд, норма амортизації на які є низькою, а термін служби - значним. Різке 

зменшення суми амортизації у 2013 р. зумовлене вибуттям частини обладнання 

підприємства (яке згідно даних бухгалтерського обліку повністю зносилось), 

проте фізично підприємство продовжує використовувати це устаткування у 

власному виробничо-господарському процесі. Зменшення амортизації по 

досліджуваному підприємству склало у 2013 р. порівняно з попереднім роком 

27,6 тис. грн (або 83,13 %), а порівняно з 2007 р. – 13,7 тис. грн (або 80,98 %). 

Значну частину інших витрат підприємства також складають витрати, 

пов’язані з обслуговуванням виробничого процесу (оренда частини основних 
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фондів та приміщень, відсотки за користування кредитними коштами). Тому зі 

збільшенням обсягів господарської діяльності підприємства ці витрати теж 

збільшуються. У 2013 р. інші операційні витрати підприємства збільшились 

порівняно з 2012 р. на 50,1 тис. грн (або на 30,66 %), а порівняно з 2009 р. – на 

90,1 тис. грн (або на 73,01 %).  

Викладені вище тенденції призвели до збільшення загальних витрат 

підприємства, які у 2013 р. збільшились порівняно з 2012 р. на 425,9 тис. грн (або 

на 29,92 %), а порівняно з 2009 р. – на 677,7 тис. грн (або на 57,83 %). 

Якщо проаналізувати структуру витрат підприємства, то з рисунка 2.1 

видно, що станом на 2013 р. в структурі витрат цього підприємства переважають 

матеріальні витрати. Питома вага цієї групи витрат складає 67,4 %. На витрати на 

оплату праці припадає 15,2 % витрат підприємства, на соціальні заходи – 5,6 %, 

на амортизацію – 0,3 %, на інші операційні витрати – 11,5 %. На наш погляд, така 

структура є характерною для виробничого підприємства.  

Крім того, зміни які відбуваються за період 2009-2013 рр. у структурі витрат 

цього підприємства теж можна розцінити як позитивні. А саме – скорочується 

питома вага матеріальних витрат (вона скоротилась з 69,3 % у 2009 р. до 67,4 % - 

у 2013 р.); збільшується питома вага витрат на оплату праці (за період 2009-2013 

рр. вона збільшилась на 1,7 % - з 13,5 % до 15,2 %); скорочується питома вага 

амортизації (з 1,6 % до 0,3 % - скорочення склало 1,3 %); збільшується питома 

вага інших операційних витрат (з 10,5 % до 11,5 % - збільшення склало 1 %). 

Серед виявлених тенденцій, на нашу думку, негативним є низький рівень та 

зменшення питомої ваги амортизації. За рахунок цього джерела підприємство 

могло б здійснювати ефективну політику щодо оновлення власної матеріально-

технічної бази, а також зменшувати базу оподаткування прибутку. Зрозуміло, що 

питома вага амортизації, яка складає 0,3 % від загальних операційних витрат 

підприємства не може цього забезпечити. 
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Для більш глибокого аналізу доцільно порівнювати розраховані показники з 

обсягами господарської діяльності підприємства та показниками її ефективності. 

Проаналізуємо обсяг та структуру витрат підприємства за статтями 

калькуляції та занесемо результати цього аналізу у таблицю 2.2. Отже, виробничі 

витрати підприємства станом на кінець 2013 р. склали 2556,6 тис. грн На витрати 

періоду припадає лише 160,6 тис. грн витрат. Як виробничі витрати, так і витрати 

Рис. 2.1. Структура витрат підприємства 
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періоду по Підприємство щорічно зростають. Так, збільшення виробничих витрат 

склало у 2013 р. порівняно з попереднім роком 622,1 тис. грн (або 132,16 %), а 

порівняно з 2009 р. – 948,5 тис. грн (або 158,98 %). Темпи росту витрат періоду є 

вищими (цю тенденцію, на наш погляд, слід розцінювати як негативну). Ці 

витрати збільшились у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 59,33 % (або на 59,8 тис. 

грн), а порівняно з 2009 р. – на 90,28 % або 76,2 тис. грн. Збільшення витрат 

періоду швидшими темпами, ніж виробничих витрат призводить до зменшення 

питомої ваги витрат, які підприємство безпосередньо витрачає на виготовлення 

продукції та збільшення витрат на обслуговування виробничо-господарської 

діяльності підприємства, що є негативним. 

Таблиця 2.2 

Склад та динаміка витрат підприємства за  

статтями калькуляції у 2009-2013 рр., тис. грн 

Показники Роки Абсолютне 

відхилення 

(тис. грн.)  

2013 р. від 

Темпи росту (%) 

2013 р. до 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 р. 2012 р. 2009 р. 2012 р. 

Виробничі витрати 

Прямі матеріальні 

витрати 

1332,8 1457,7 1510,6 1594,6 2113,4 780,60 518,80 158,57 132,53 

Прямі витрати на 

оплату праці 

175,8 182,2 189,8 190,6 273,2 97,40 82,60 155,40 143,34 

Інші прямі витрати 80,2 96,7 104,8 116,1 164,4 84,20 48,30 у 2,05 р. 141,60 

Загальновиробничі 

витрати 

19,3 22,1 29,8 33,2 5,6 -13,70 -27,60 29,02 16,87 

Разом виробничі 

витрати 

1608,1 1758,7 1835,0 1934,5 2556,6 948,50 622,10 158,98 132,16 

Витрати періоду 

Витрати періоду 

операційної 

діяльності 

84,4 93,3 98,1 100,8 160,6 76,20 59,80 190,28 159,33 

Фінансові витрати - - - - - - - - - 

Інвестиційні 

витрати 

- - - - - - - - - 

Разом витрати 

періоду 

84,4 93,3 98,1 100,8 160,6 76,20 59,80 190,28 159,33 

 

Прямі матеріальні витрати по підприємству склали у 2013 р. 2113,4 тис. грн 

та збільшились порівняно з 2012 р. на 518,8 тис. грн (або на 32,53 %), а порівняно 
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з 2007 р. – на 780,6 тис. грн (або на 58,57 %). Ще швидшим є зростання прямих 

витрат на оплату праці. Ці витрати підприємства зросли у 2013 р. порівняно з 

2012 р. на 82,6 тис. грн (або на 43,34 %), а порівняно з 2009 р. – на 97,4 тис. грн 

(або на 55,4 %). 

Дещо негативним є збільшення інших прямих витрат на виробництво 

продукції, зокрема – високі темпи збільшення цієї групи витрат. Станом на кінець 

2013 р. ці витрати склали 164,4 тис. грн та збільшились порівняно з 2012 р. на 48,3 

тис. грн (темпи росту складають 141,6 %), а порівняно з 2009 р. – на 84,2 тис. грн 

(що є у понад два рази більше значення цього показника у 2009 р.). 

Крім того, за результатами аналізу виявлено, що підприємство не здійснює 

фінансових та інвестиційних витрат. На наш погляд, це є негативним та не може 

свідчити про те, що керівництвом підприємства здійснюються адекватні заходи 

щодо розвитку матеріально-технічної бази виробництва. Це може призвести до її 

старіння. 

Загальновиробничі витрати підприємства скорочуються, що може бути 

розцінене як позитивне, проте недостатність фінансування витрат на управління 

виробництвом може призвести до неефективного функціонування та розвитку 

виробничо-господарського процесу на досліджуваному підприємстві. Тому 

керівництву підприємства слід переглянути свою політику щодо фінансування 

загальновиробничих витрат підприємства. Це підтверджується також низькою 

питомою вагою цих витрат у структурі витрат підприємства за статтями 

калькуляції (таблиця 2.3). 

З таблиці 2.3 видно, що станом на кінець 2013 р. виробничі витрати 

Підприємство складають понад 90 % (94,09 %) загальних витрат підприємства. 

Відповідно, на витрати періоду операційної діяльності припадає 5,91 % витрат. 

Протягом досліджуваного періоду спостерігається тенденція до зменшення 

питомої ваги виробничих витрат та збільшення – витрат періоду. На нашу думку, 

це є негативним. Питома вага виробничих витрат за період 2009-2013 рр. 

зменшилась на 0,92 %, а витрат періоду операційної діяльності на аналогічну 

величину зросла. 
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Таблиця 2.3 

Структура витрат підприємства за статтями  

калькуляції у 2009-2013 рр., (%) 

Показник Роки Абсолютне 

відхилення 2013 р. 

від 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 р. 2012 р. 

Виробничі витрати 

Прямі матеріальні витрати 78,75 78,71 78,14 78,35 77,78 -0,97 -0,57 

Прямі витрати на оплату 

праці 

10,39 9,84 9,82 9,36 10,05 -0,33 0,69 

Інші прямі витрати 4,74 5,22 5,42 5,70 6,05 1,31 0,35 

Загальновиробничі витрати 1,14 1,19 1,54 1,63 0,21 -0,93 -1,43 

Разом виробничі витрати 95,01 100,00 100,00 95,05 94,09 -0,92 -0,96 

Витрати періоду 

Витрати періоду операційної 

діяльності 

4,99 5,04 5,07 4,95 5,91 0,92 0,96 

Фінансові витрати - - - - - - - 

Інвестиційні витрати - - - - - - - 

Разом витрати періоду 4,99 5,04 5,07 4,95 5,91 0,92 0,96 

 

Порівняно з 2012 р. у 2013 р. збільшилась питома вага таких витрат, як: 

прямі витрати на оплату праці (на 0,69 %) та інші прямі витрати (на 0,35 %). За 

цей же період скоротилась питома вага таких витрат, як прямі матеріальні витрати 

(на 0,57 %) та загальновиробничі витрати (на 1,43 %).Порівняно з 2009 р. у 2013 р. 

збільшилась питома вага лише інших прямих витрат (на 1,31 %). За цей же період 

скоротилась питома вага таких витрат, як прямі матеріальні витрати (на 0,97 %), 

прямі витрати на оплату праці (на 0,33 %) та загальновиробничі витрати (на 0,93 

%). На наш погляд, серед описаних тенденцій негативним є скорочення питомої 

ваги таких груп витрат як прямі матеріальні та прямі на оплату праці, а також 

збільшення питомої ваги інших прямих витрат. Керівництву підприємства слід 

вести роботу щодо удосконалення як структури витрат, так і питомої ваги цих 

груп витрат. 

Постійний розвиток та вдосконалення інформаційних технологій на 

підприємстві сприяє підвищенню якості виконання поточних завдань персоналом 

компанії. У 2013 р. фахівці дирекції з інвестицій, розвитку та інформаційних 

технологій забезпечували надійну роботу корпоративної мережі, комп’ютерного 
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обладнання та функціонування прикладного програмного забезпечення, що 

використовується в компанії. На основі інформації, наданої відділом інвестицій, 

розвитку та інформаційних технологій Підприємство, представимо у таблиці 2.4 

розподіл витрат на впровадження ІТ-технології Підприємство у 2009-2013 рр. 

Таблиця 2.4 

Розподіл витрат на впровадження ІТ-технології  

Підприємство у 2009-2013 рр., тис. грн 

Показники 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Прямі витрати на 

устаткування і ПЗ: 
97 800 103 879 116 601 117 850 118 667 

- витрати на закупівлю 

устаткування; 

31 600 33 456 37 345 38 657 38 000 

- витрати на програмне 

забезпечення; 

12 000 13500 18770 19480 21340 

- амортизації капітальних 

вкладень в устаткування і 

ПЗ; 

30 200 31 423 33 786 33 213 32 874 

-витрати на комплектуючі; 24 000 25 500 26 700 26 500 26 453 

- витрати на оренду 

устаткування/програмного 

забезпечення 

0 0 0 0 0 

Прямі витрати на управління 

інформаційною системою і 

персонал: 

300 400 316 181 323 816 329 929 325 527 

- витрати на оплату 

персоналу за категоріями 

(включаючи керівництво): 

- служба технічної 

підтримки; 

- системні адміністратори; 

- мережні адміністратори; 

- тренери/фахівці з навчання; 

- персонал служби 

закупівель; 

- служба підтримки 

користувачів; 

- інший персонал; 

200 400 

 

 

30 000 

 

54 000 

42 000 

0 

 

14 400 

 

0 

60 000 

209 800 

 

 

31 500 

 

55 000 

44 000 

0 

 

17 300 

 

0 

62 000 

216 309 

 

 

32 457 

 

57 434 

44 343 

0 

 

17 543 

 

0 

64 532 

221 885 

 

 

33 435 

 

58 467 

45 876 

0 

 

18 342 

 

0 

65 765 

225 872 

 

 

34 323 

 

60 101 

45 954 

0 

 

19 632 

 

0 

65 862 

- витрати на відрядження; 24000 25349 25365 25489 25675 

- консультаційні послуги 

«третіх» фірм та інші 

витрати на обслуговування; 

60 000 62 345 63 444 63 524 63 854 

- витрати на делеговані 

іншим організаціям задачі, 

аутсорсінг; 

0 0 0 0 0 

- витрати на навчання ІТ-

персонала; 

10 000 12 347 12 353 12 642 3 673 

- вартість обслуговування 

техніки за контрактами. 

6 000 6 340 6 345 6 389 6 453 
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Продовження табл. 2.4 

Прямі витрати на розвиток: 415 000 431 000 570 477 573 381 577 342 

- витрати на заробітну плату 

за напрямками розробки: 

проектування; 

розробка; 

тестування; 

документування; 

 

 

150 000 

100 000 

120 000 

45 000 

 

 

153 000 

110 000 

122 000 

46 000 

 

 

157 000 

186 543 

178 000 

48 934 

 

 

157 675 

186 932 

179 453 

49 321 

 

 

 

158 564 

187 545 

181 232 

50 001 

- витрати на заробітну плату 

з супроводу наявних систем 

за напрямками: 

проектування; 

розробка; 

тестування; 

документування; 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

- витрати на оплату послуг 

консультантів або сервісних 

організацій в аспекті 

розвитку. 

0 0 0 0 0 

Прямі витрати на зв'язок: 50 300 51 340 51 675 51 910 51 700 

- витрати на оренду 

виділених ліній і каналів 

зв'язку; 

30 000 31 000 31 330 31 450 31 235 

- витрати на віддалений 

доступ по лініях, що 

комутуються, і Інтернет; 

20 300 20 340 20 345 20 460 20 465 

- річна вартість 

корпоративних мереж 

передачі даних. 

0 0 0 0 0 

Непрямі витрати  

користувача на ІТ: 

36 164 37 453 38 189 38 976 38 989 

- вартість діяльності 

користувача у зв'язку з 

наявністю у нього 

персонального комп’ютера. 

36 164 37 453 38 189 38 976 38 989 

Непрямі витрати на простої  10 849 11 321 11 345 11 541 12 321 

Разом витрати 910 513 951 174 1 112 103 1 123 587 1 124 546 

  

 Із даних таблиці 2.4 можна зробити висновок, що витрати на впровадження 

ІТ-технологій Підприємство мають тенденцію до зростання,  що пов’язано з 

активним розвитком автоматизованої систем технічного обслуговування та 

ремонту (АСТОР), збільшення кількості користувачів системи, впровадження 

системи управління підприємством SAP. Найбільшу частку витрат на 

впровадження ІТ-технологій становлять витрати на розвиток, що пов’язано з 

постійним удосконалення автоматизації процесу взаємодії з клієнтами компанії в 
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частині накопичення статистичної інформації, інформування клієнтів, 

автоматизації надання послуг. 

Із використанням методичних засад поділу витрат на умовно-постійні та 

змінні, здійснимо поділ витрат підприємства на ці групи та занесемо результати 

аналізу у таблицю 2.5. 

Таблиця 2.5 

Склад та динаміка умовно-постійних і змінних витрат підприємства 

у 2009-2013 рр., тис. грн 

Показники Роки Абсолютне 

відхилення 

(тис. грн.) 

2013 р. від 

Темпи 

зростання 

(%) 2013 

року до 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 р. 2012р. 2009р. 2012р. 

Умовно-постійні витрати 

Витрати на оплату праці 41,2 45,6 49,9 53,5 111,5 70,30 58,00 у 2,7 

р. 

у 2,1 

р. 

Витрати на оренду та 

утримання основних 

фондів 

19,3 17,4 15,1 13,2 15,6 -3,70 2,40 80,83 118,2 

Амортизаційні 

відрахування 

19,3 24,4 26,9 33,2 5,6 -13,70 -27,6 29,02 16,87 

Інші постійні витрати 4,1 6,9 6,2 0,1 27,0 22,90 26,90 у 6,6 

р. 

у 270 

р. 

Разом умовно-постійні 

витрати 

83,9 93,3 98,1 100,0 159,7 75,80 59,70 190,3 159,7 

Змінні витрати 

Сировина і матеріали, 

купівельні 

напівфабрикати, 

комплектуючі вироби, 

інші матеріали 

1332,8 1457,7 1510,6 1594,6 2113,4 780,6 518,8 158,6 132,5 

Витрати на перевезення 

матеріалів, 

комплектуючих  

9,5 9,7 10,4 11,3 10,1 0,60 -1,20 106,3 89,38 

Витрати на зберігання, 

сортування, обробку та 

складування товарів 

10,3 12,8 16,9 22,7 26,4 16,10 3,70 у 2,6 

р. 

116,3 

Прямі витрати на оплату 

праці 

175,8 182,2 189,8 190,6 273,2 97,40 82,60 155,4 143,3 

Інші змінні витрати 80,2 95,3 97,3 116,1 134,4 54,20 18,30 167,6 115,8 

Разом змінні витрати  1608,6 1758,7 1835,0 1935,3 2557,5 948,9 622,2 159,0 132,2 

 

Якщо проаналізувати інформацію з таблиці 2.5, то видно, що на умовно-

постійні витрати станом на кінець 2013 р. припадає 159,7 тис. грн, що на 59,7 тис. 
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грн більше (або на 59,7 %), ніж у 2012 р. та на 75,8 тис. грн більше (або на 90,3 

%), ніж у 2009 р. 

Змінні витрати підприємства склали станом на кінець 2013 р. 2557,5 тис. 

грн, проте зростають повільнішими темпами. Так змінні витрати підприємства 

збільшились порівняно з 2012 р. на 622,2 тис. грн (або на 32,2 %), а порівняно з 

2009 р. – на 948,9 тис. грн (або на 59,0 %). 

В складі постійних витрат підприємства переважають витрати на оплату 

праці. Ці ж витрати й зростають найшвидшими темпами (у 2,7 рази порівняно з 

2009 р.). У складі умовно-постійних витрат підприємства збільшуються також 

інші постійні витрати (збільшення склало 22,9 тис. грн за останні три роки - з 4,1 

тис. грн до 27,0 тис. грн).  

У складі умовно-постійних витрат підприємства скорочуються такі групи 

витрат як витрати на оренду та утримання основних фондів (на 3,7 тис. грн або на 

19,17 % у 2013 р. порівняно з 2009 р.) та амортизаційні відрахування (на 13,7 тис. 

грн або на 80,98 % за аналогічний період часу). 

У складі змінних витрат підприємства переважають витрати на сировину і 

матеріали, купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби, інші матеріали. 

Причому за період 2009-2013 рр. зростають усі групи змінних витрат 

підприємства. Найвищі темпи росту припадають на витрати на зберігання, 

сортування, обробку та зберігання товарів (збільшення склало у 2,6 рази). 

Найменші темпи росту припадають на витрати на перевезення матеріалів, 

комплектуючих (збільшення склало лише 6,3 % у 2013 р. порівняно з 2009 р.). 

Решту змінних витрат підприємства зросли за період 2009-2013 рр. приблизно на 

половину. Скорочення змінних витрат відбувалось лише по групі витрати на 

перевезення матеріалів, комплектуючих у 2013 р. порівняно з 2012 р. – на 1,2 тис. 

грн (або на 10,62 %). 

Представимо у таблиці 2.6 структуру умовно-постійних та змінних витрат 

досліджуваного підприємства. З таблиці 2.5 видно, що у 2013 р. на змінні витрати 

підприємства припадало 94,12 % його витрат, відповідно, на умовно-постійні – 

5,88 %. Питома вага умовно-постійних витрат за період 2009-2013 рр. зростає, а 
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змінних – скорочується. Ці тенденції є, на нашу думку, негативними, хоча 

безпосередньо питома вага умовно-постійних витрат підприємства, є, на наш 

погляд, прийнятною.  

Таблиця 2.6 

Структура умовно-постійних та змінних витрат підприємства 

у 2009-2013 рр., % 

Показник Роки Абсолютне 

відхилення 2013 р. 

від 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 р. 2012 р. 

Умовно-постійні витрати 

Витрати на оплату праці 2,43 2,46 2,59 2,63 4,10 1,67 1,47 

Витрати на оренду та 

утримання основних 

фондів 

1,14 0,94 0,79 0,65 0,57 -0,57 -0,07 

Амортизаційні 

відрахування 

1,14 1,32 1,40 1,63 0,21 -0,93 -1,43 

Інші постійні витрати 0,24 0,37 0,32 0,00 0,99 0,75 0,99 

Разом умовно-постійні 

витрати 

4,96 5,09 5,10 4,91 5,88 0,92 0,96 

Змінні витрати 

Сировина і матеріали, 

купівельні 

напівфабрикати, 

комплектуючі вироби, 

інші матеріали 

78,75 78,71 78,55 78,35 77,78 -0,97 -0,57 

Витрати на перевезення 

матеріалів, 

комплектуючих  

0,56 0,52 0,54 0,56 0,37 -0,19 -0,18 

Витрати на зберігання, 

сортування, обробку та 

складування товарів 

0,61 0,69 0,88 1,12 0,97 0,36 -0,14 

Прямі витрати на оплату 

праці 

10,39 9,84 9,87 9,36 10,05 -0,33 0,69 

Інші змінні витрати 4,74 5,15 5,06 5,70 4,95 0,21 -0,76 

Разом змінні витрати  95,04 94,91 94,90 95,09 94,12 -0,92 -0,96 

 

Частка умовно-постійних витрат за останні три роки збільшилась з 4,96 % 

до 5,88 % (збільшення складає 0,92 %). Серед складових умовно-постійних витрат 

у 2013 р. порівняно з попереднім роком збільшились такі статті витрат, як витрати 

на оплату праці (на 1,47 %) та інші постійні витрати (на 0,99 %); зменшились – 
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витрати на оренду та утримання основних фондів (на 0,07 %) та амортизаційні 

відрахування (на 1,43 %). 

Ті ж тенденції за напрямом, але в більших розмірах спостерігаються за 

період 2009-2013 рр. - збільшились такі статті витрат, як витрати на оплату праці 

(на 1,67 %) та інші постійні витрати (на 0,75 %); зменшились – витрати на оренду 

та утримання основних фондів (на 0,57 %) та амортизаційні відрахування (на 

0,93%). 

Частка змінних витрат за останні три роки зменшилась з 95,04 % до 94,12 % 

(зменшення складає 0,92 %). Серед складових змінних витрат у 2013 р. порівняно 

з попереднім роком збільшились лише прямі витрати на оплату праці (на 0,69 %); 

зменшились – витрати на сировину і матеріали, купівельні напівфабрикати, 

комплектуючі вироби, інші матеріали (на 0,57 %), витрати на перевезення (на 0,18 

%), витрати на зберігання, сортування, обробку та складування товарів (на 0,14 %) 

та інші змінні витрати (на 0,76 %). У 2013 р. порівняно з 2009 р. збільшились такі 

статті змінних витрат підприємства, як витрати на зберігання, сортування обробку 

та складування товарів (на 0,36 %) та інші змінні витрати (на 0,21 %); зменшились 

– витрати на сировину і матеріали, купівельні напівфабрикати, комплектуючі 

вироби, інші матеріали (на 0,97 %), витрати на перевезення (на 0,19 %), прямі 

витрати на оплату праці (на 0,33 %). З вищенаведеного видно об’єктивно 

зрозумілу тенденцію до зміни більшості змінних витрат підприємства та 

необгрунтовану (щодо збільшення) умовно-постійних витрат. На подолання цих 

та інших, наведених вище недоліків щодо складу та структури витрат має бути 

направлена політики керівництва підприємства. 

 

2.2. Аналіз рівня та динаміки витрат підприємства 

  

Показники рівня витрат підприємства значною мірою свідчать про 

ефективність коштів, які витрачає підприємство на покриття своїх витрат. 

Зокрема визначають рівень витрат підприємства у його доходах, валовому та 

загальному прибутках і т.ін. Перш, ніж здійснювати безпосередньо аналіз рівня 
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витрат проаналізуємо рівень виконання кошторису (бюджету) витрат діяльності 

Підприємство. 

Кошторис діяльності підприємства виражає поелементний розріз витрат, 

оскільки цим досягається їх сумування незалежно від типу діяльності чи виду 

продукції, яка виготовляється підприємством. За кошторисом можна дати оцінку 

повноти покриття витрат матеріальних, трудових, фінансових, інноваційних та 

інших ресурсів за визначений період діяльності підприємства. В процесі аналізу 

кошторису витрат вирішуються такі завдання: визначається обгрунтованість 

планового кошторису витрат при індикативному чи бізнес-плануванні; 

проводиться аналіз виконання планового кошторису та впливу факторів на зміну 

фактичного кошторису порівняно з запланованим; проводиться аналіз резервів 

раціоналізації кошторисних витрат; проводиться аналіз ефективності 

раціоналізації кошторису за зміною граничного рівня витрат. У таблиці 2.7 

наведено характеристику виконання кошторису витрат операційної діяльності 

підприємство у 2013 р. 

Таблиця 2.7 

Характеристика виконання кошторису витрат діяльності  

підприємства у 2013 р. 

Елементи витрат Очікуваний результат Фактичний результат Відхилення (+,-) 

Сума, 

тис. грн. 

Питома 

вага, % 

Сума, 

тис. грн. 

Питома 

вага, % 

Сума, 

тис. грн. 

Питома 

вага, % 

Матеріальні витрати (за 

вирахуванням вартості 

зворотних відходів), у т.ч.: 

1800,0 75,00 2113,4 77,78 313,40 2,78 

- сировина і матеріали 1200,0 50,00 1415,2 52,08 215,20 2,08 

- покупні комплектуючі і 

напівфабрикати 

240,00 10,00 645,50 23,76 405,50 13,76 

- паливо 240,00 10,00 62,30 2,29 -177,70 -7,71 

- енергія 72,00 3,00 29,70 1,09 -42,30 -1,91 

- інші матеріальні витрати 48,00 2,00 79,50 2,93 31,50 0,93 

Витрати на оплату праці 240,00 10,00 280,80 10,33 40,80 0,33 

Відрахування на соціальні 

заходи 

88,80 3,70 103,90 3,82 15,10 0,12 

Амортизаційні відрахування 24,00 1,00 5,60 0,21 -18,40 -0,79 

Інші витрати 247,20 10,30 213,50 7,86 -33,70 -2,44 

Разом кошторис витрат 2400,0 100,00 2717,2 100,00 317,20 - 
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З таблиці 2.7 видно, що в загальному відбулось перевиконання плану 

(кошторису) витрат на виробництво і збут продукції, яке склало 317,2 тис. грн 

(тобто фактичні витрати підприємства у 2013 р. перевищили заплановані згідно 

кошторису на 13,2 %). Це відбулось за рахунок перевиконання за такими статтями 

витрат: матеріальні витрати (перевиконання – 313,4 тис. грн); витрати на оплату 

праці (40,8 тис. грн) та відрахування на соціальні заходи. Лише по амортизації 

основних фондів  (на 18,4 тис. грн) та інших витратах (на 33,7 тис. грн) 

підприємство витратило менше коштів, ніж було заплановано. 

До позитивного слід віднести економію таких матеріальних витрат 

підприємства як паливо (177,7 тис. грн або 7,71 % у структурі витрат); енергію 

(42,3 тис. грн або 1,91 %). В структурі витрат перевищення планових показників 

склало по матеріальних витратах (на 2,78 %); витратах на оплату праці (на 0,33 

%), відрахуваннях на соціальні заходи (на 0,12 %). Економія відбулась по  

амортизаційних відрахуваннях (на 0,79 %). 

Проведемо аналіз рівня витрат підприємства та занесемо його результати у 

таблицю 2.8. Аналіз виявив, що рівень загальних витрат підприємства у 2013 р. 

склав 57,61 %. На нашу думку, такий рівень витрат є прийнятним як для 

виробничого підприємства та свідчить про те, що у рентабельності продукції 

підприємства валовий прибуток (включаючи ПДВ) складає 42,39 %. Причому 

рівень операційних витрат досліджуваного підприємства протягом останніх трьох 

років знижується, що є позитивним. Так цей показник складав у 2009 р. 57,72 %, 

(що на 0,11 % більше значення 2013 р.) а у 2012 р. – 57,93 % (що на 0,32 % більше 

2013 р.). Підприємству слід працювати над збереженням існуючого рівня витрат 

для забезпечення належної ефективності фінансово-господарської діяльності. 

У структурі витрат найвищий рівень станом на кінець 2011 р. припадає на 

матеріальні витрати – 38,8 %, що є закономірним для виробничого підприємства. 

Позитивним є також зменшення цього показника за період 2009-2013 рр. Так 

рівень матеріальних витрат підприємства зменшився у 2013 р. порівняно з 2009 та 

2012 рр. на 1,2 %. 
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 Таблиця 2.8 

Склад та рівень витрат підприємства у доході (виручці) від реалізації  

продукції у  2009-2013 рр.  

Показники Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

Сума, 

тис. 

грн. 

Рівень, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Рівень, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Рівень, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Рівень, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Рівень, 

% 

Матеріальні 

витрати 

812,1 40,00 845,4 39,15 921,7 39,36 982,90 40,00 1245,7 38,80 

Витрати на 

оплату праці 

158,4 7,80 162,2 7,51 169,9 7,26 178,20 7,25 280,80 8,75 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

58,6 2,89 63,7 2,95 64,4 2,75 65,90 2,68 103,90 3,24 

Амортизація 
19,3 0,95 22,1 1,02 29,8 1,27 33,20 1,35 5,60 0,17 

Інші 

операційні 

витрати 

123,4 6,08 144,6 6,70 159,8 6,82 163,40 6,65 213,50 6,65 

Разом 

операційні 

витрати 

1171,8 57,72 1238,0 57,33 1345,6 57,46 1423,6 57,93 1849,5 57,61 

Дохід 

(виручка) від 

реалізації 

продукції 

2030,1 100,0 2159,6 100,0 2341,7 100,0 2457,3 100,0 3210,6 100,0 

 

У структурі витрат досліджуваного підприємства зростає рівень витрат на 

оплату праці. У 2009 році цей показник складав 7,8 %, у 2012 р. – зменшився до 

7,25 %, але у 2013 р. зріс до 8,75 %, що є досить високим, проте, на нашу думку, 

прийнятним значенням. Відповідно, до зростання рівня витрат на оплату праці, 

збільшується також рівень витрат на соціальні заходи. 

За період 2009-2013 рр. скоротився рівень амортизації. Станом на кінець 

2013 р. цей показник складав 0,17 %. Стабільним протягом двох останніх років, 

проте дещо більшим порівняно з 2009 роком є рівень інших операційних витрат 

Підприємство. Цей показник збільшився порівняно з 2009 р. на 0,57 % та складає 

станом на кінець 2013 р. 6,65 %. 

У таблиці 2.9 наведено аналіз динаміки рівня операційних витрат 

Підприємство за період 2009-2013 рр. З цієї таблиці видно, що за період 2009-
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2013 рр. найбільше зріс рівень таких витрат, як витрати на оплату праці (на 0,94 

%) та скоротився рівень матеріальних витрат (на 1,2 %). Рівень загальних 

операційних витрат зменшився на 0,12 %. 

Таблиця 2.9 

Відхилення рівнів витрат підприємства  

у 2013 р. до 2009 та 2012 рр.  

 

Показник 

Абсолютне відхилення 

показника 

2013 рік до 

2012 року 

2013 рік до 

2009 року 

Рівень матеріальних витрат -1,20 -1,20 

Рівень витрат на оплату праці 1,49 0,94 

Рівень відрахувань на соціальні заходи 0,55 0,35 

Рівень амортизації -1,18 -0,78 

Рівень інших операційних витрат 0,00 0,57 

Рівень загальних операційних витрат -0,33 -0,12 

 

Проведемо аналіз рівня витрат підприємству у таких показниках, як чистий 

дохід, валовий та чистий прибуток та занесемо його результати у таблицю 2.10. 

З таблиці 2.10 видно, що рівень витрат підприємства у його чистому доході 

складає 66,14 %, що є, на наш погляд, прийнятним значенням. Цей показник за 

період 2009-2013 рр. зростає, проте не значно (лише 0,31 % за останній рік та 0,55 

% за останні два роки). Тенденції щодо зміни окремих показників рівня витрат 

підприємства у його чистому доході відповідають тенденціям зміни рівня витрат 

Підприємство у доході цього підприємства (що було описано вище). 

Щодо коефіцієнта співвідношення витрат підприємства до його валового та 

чистого прибутку, то станом на кінець 2013 ро. перший показник складав 23,35, а 

другий – 21,63. Це означає, що витрати підприємства перевищували його валовий 

прибуток у понад 23 рази, а чистий прибуток – у понад 21 раз. Негативним є 

збільшення коефіцієнта співвідношення витрат до валового прибутку у 2013 р. 

порівняно з 2012 р. у 21,43 рази, а порівняно з 2009 р. – у 21,41 рази. Це відбулось 

за рахунок різкого суттєвого зменшення валового прибутку підприємства у 2013 

р. 
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Таблиця 2.10 

Рівень витрат підприємства у чистому доході, валовому та чистому прибутку  

у 2009-2013 рр. 

Показник Роки Абсолютне 

відхилення 2013 

року від 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 

року 

2012 

року 

Рівень витрат до чистого доходу підприємства, % 

Матеріальні витрати 45,46 46,54 45,70 45,45 44,55 -0,91 -0,91 

Витрати на оплату праці 8,87 8,62 8,44 8,24 10,04 1,17 1,80 

Витрати на соціальні 

заходи 

3,28 3,18 3,12 3,05 3,72 0,44 0,67 

Амортизація 1,08 1,22 1,48 1,54 0,20 -0,88 -1,34 

Інші операційні витрати 6,91 7,01 7,42 7,56 7,63 0,73 0,08 

Разом операційні 

витрати 

65,59 66,59 66,16 65,83 66,14 0,55 0,31 

Коефіцієнт співвідношення витрат до валового прибутку підприємства 

Матеріальні витрати 1,35 1,34 1,33 1,33 15,73 14,38 14,40 

Витрати на оплату праці 0,26 0,25 0,25 0,24 3,55 3,28 3,31 

Витрати на соціальні 

заходи 

0,10 0,09 0,09 0,09 1,31 1,21 1,22 

Амортизація 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 0,04 0,03 

Інші операційні витрати 0,20 0,21 0,21 0,22 2,70 2,49 2,48 

Разом операційні 

витрати 

1,94 1,92 1,92 1,92 23,35 21,41 21,43 

Коефіцієнт співвідношення витрат до чистого прибутку підприємства 

Матеріальні витрати 10,70 10,44 10,10 9,90 14,57 3,87 4,67 

Витрати на оплату праці 2,09 2,01 1,82 1,79 3,28 1,20 1,49 

Витрати на соціальні 

заходи 

0,77 0,74 0,70 0,66 1,22 0,44 0,55 

Амортизація 0,25 0,26 0,31 0,33 0,07 -0,19 -0,27 

Інші операційні витрати 1,63 1,63 1,64 1,65 2,50 0,87 0,85 

Разом операційні 

витрати 

15,44 15,08 15,57 14,34 21,63 6,19 7,30 

 

Керівництву підприємства слід працювати над зниженням коефіцієнтів 

співвідношення витрат та прибутку.  
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2.3. Оцінка ефективності управління витратами підприємства 

 

Перші висновки щодо ефективності стратегічного управління поточними 

витратами Підприємство було зроблено у попередньому підрозділі цієї роботи. 

Разом з тим тенденції щодо зміни обсягів та рівня витрат підприємства слід 

порівнювати з тенденціями щодо зміни обсягів та ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства (таблиця 2.11).  

Валовий прибуток підприємства як вже зазначало, у 2013 р. зменшився, що 

зумовлено, в тому числі, неефективним управлінням витратами досліджуваного 

підприємства. Це вплинуло також негативно на рівень валового прибутку до 

обсягів доходу. Цей показник склав у 2013 р. лише 2,5 %, що є вкрай низьким 

значенням, враховуючи що цей показник складав у 2009 році 29,7 %, а у 2012 р. – 

30,2 %. 

Таблиця 2.11 

Показники ефективності фінансово-господарської діяльності  

підприємства у 2009-2011 рр. 

Показники Роки Темпи зростання, % 

2009 2010 2011 2012 2013 2013р. до 

2009р. 

2013р. до 

2012р. 

Рівень валового прибутку 

до доходу (виручки) від 

реалізації продукції, % 

29,7 29,9 30,1 30,2 32,5 8,42 8,28 

Інші операційні доходи, 

тис. грн. 

7,2 6,8 5,9 5,2 6,3 87,50 121,15 

Чистий прибуток, тис. грн 75,9 84,7 90,4 99,3 85,5 112,65 86,10 

Рентабельність 

господарської діяльності, 

% 

3,7 3,8 3,9 4,0 2,7 72,97 67,50 

Рентабельність активів, % 19,8 20,1 20,9 24,5 20,8 105,05 84,90 

Рентабельність власного 

капіталу, % 

51,8 53,3 59,8 66,6 51,1 98,65 76,73 

 

Негативним є також скорочення інших операційних доходів Підприємство у 

2009-2013 рр. Так цей показник у 2013 р. збільшився на 21,15 %, проте порівняно 

з 2009 р. – скоротився на 12,5 %. 
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Чистий прибуток підприємства у 2009 р. складав 75,9 тис. грн, у 2012 р. 

збільшився до 99,3 тис. грн, проте у 2013 р. знову скоротився до 85,5 тис. грн. 

Останнє значення є більшим за чистий прибуток у 2007 р. на 12,65 %, але нижчим 

за значення 2012 р. – на 13,9 %. 

Вищеописані тенденції вплинули на показники рентабельності 

підприємства. Так, станом на кінець 2013 р. рентабельність господарської 

діяльності підприємства склала 2,7 %, що на 1,3 % менше значення цього 

показника у 2012 р. (або на 32,5 %) та на 1,0 % менше 2009 р. (або на 27,03 %). 

Негативно слід розцінити зменшення усіх показників рентабельності 

підприємства у 2013 р. порівняно з попереднім роком – рентабельність активів 

скоротилась на 3,7 %, а рентабельність власного капіталу – на 15,5 %. 

Значною мірою така ситуація може бути зумовлена недостатньою 

ефективністю політики управління витратами підприємства. Окрім якісної 

необхідно проводити також кількісну оцінку залежності між величиною витрат 

підприємства та обсягами діяльності підприємства. Для оцінки ефективності 

понесених підприємством витрат використовують такі показники, як: 

витратовіддача; дохідність витрат та прибутковість витрат. Здійснимо розрахунок 

цих показників по підприємству та наведемо його результати у таблицях 2.12 та 

2.13.  

З таблиці 2.12 видно, що станом на кінець 2013 р. витратовіддача 

операційних витрат підприємства склала 1,74 грн/грн. На наш погляд, таке 

значення цього показника ефективності витрат досліджуваного підприємства є 

недостатнім, оскільки з однієї гривні витрат підприємство отримує дохід у розмірі 

лише 1,74 грн. До позитивного слід віднести незначне, проте все ж зростання 

цього показника за період 2009-2013 рр. У 2009 р. витратовіддача операційних 

витрат Підприємство складала 1,73 грн/грн; у 2012 р. значення цього показника не 

змінилось; у 2013 р. збільшилось на 0,01 грн/грн (або на 0,6 %). Керівництву 

підприємства слід здійснювати заходи щодо збільшення цього показника з метою 

забезпечення покращення загальних показників ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства. 



53 

 

Таблиця 2.12 

Показники витратовіддачі витрат підприємства 

та їх динаміка у 2009-2013 рр., грн/грн 

Показники Роки Абсолютне відх. 

2013 р. від 

Темпи росту (%) 

2011 р. до 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 р. 2012 р. 2009 р. 2012 р. 

Матеріальні витрати 2,5 2,49 2,51 2,5 2,58 0,08 0,08 103,2 103,2 

Витрати на оплату 

праці 

12,82 12,96 13,6 13,8 11,4 -1,42 -2,40 88,92 82,61 

Відрахування на 

соціальні заходи 

34,6 35,4 36,9 37,3 30,9 -3,70 -6,40 89,31 82,84 

Амортизація 105,2 102,3 84,9 74,0 573,3 468,1 499,3 у 5,5 р. у 7,7 р. 

Інші операційні 

витрати 

16,5 15,2 15,1 15,04 15,04 -1,46 - 91,15 100,0 

Разом операційні 

витрати  

1,73 1,74 1,73 1,73 1,74 0,01 0,01 100,6 100,6 

 

Найбільше значення витратовіддачі по підприємству за весь досліджуваний 

період припадає на амортизацію, проте це відбувається не за рахунок ефективного 

використання підприємством цих витрат, а через їх незначний обсяг, що теж є 

негативним. 

Позитивно, що за період 2009-2013 рр. збільшуються показники 

витратовіддачі матеріальних витрат, амортизації та загальних операційних витрат. 

Так витратовіддача матеріальних витрат Підприємство збільшилась у 2013 р. 

порівняно з 2009 та 2012 рр. на 0,08 грн/грн (або на 3,2 %). Витратовіддача 

амортизації збільшилась у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 499,3 грн/грн (або у 7,7 

разів), а порівняно з 2009 р. – на 468,1 грн/грн (або у 5,5 разів). 

За досліджуваний період скорочується витратовіддача витрат на оплату 

праці, відрахувань на соціальні заходи та інших операційних витрат, що є 

негативним. Так витратовіддача витрат на оплату праці Підприємство зменшилась 

у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 2,4 грн/грн (або на 17,39 %), а порівняно з 2009 р. 

– на 1,42 грн/грн (або на 11,08 %). Витратовіддача відрахувань на соціальні 

заходи зменшилась у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 6,4 грн/грн (або на 17,16 %), а 

порівняно з 2009 р. – на 3,7 грн/грн (або на 10,69 %). Витратовіддача інших 

операційних витрат скоротилась у 2013 р. порівняно з 2009 р. на 1,46 грн/грн (або 

на 8,85 %). 



54 

 

Інформація, наведена в таблиці 2.13 відображає, що станом на кінець 2013 

р. прибутковість операційних витрат підприємства склала 0,046 грн./грн., що є 

неналежним низьким значенням, оскільки означає, що з однієї гривні, понесеної 

на витрати досліджуване підприємство отримало лише 4,6 коп. чистого прибутку. 

Більше того, негативним є зменшення цього показника протягом досліджуваного 

періоду. Найбільше значення прибутковості витрат підприємства спостерігалось у 

2012 р. – 0,07 грн/грн. Проте у 2013 р. цей показник знизився на 34,29 % (або на 

0,02 грн./грн.), що є негативним. 

Таблиця 2.13 

Показники прибутковості витрат підприємства 

та їх динаміка у 2009-2013 рр., грн/грн 

Показники Роки Абсолютне 

відхилення 2013 

року від 

Темпи росту 

(%) 2013 року 

до 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 

року 

2012 

року 

2009 

року 

2012 

року 

Матеріальні витрати 0,093 0,098 0,10 0,101 0,069 -0,02 -0,03 74,19 68,32 

Витрати на оплату 

праці 

0,48 0,52 0,54 0,557 0,304 -0,18 -0,25 63,33 54,58 

Відрахування на 

соціальні заходи 

1,3 1,41 1,49 1,507 0,823 -0,48 -0,68 63,31 54,61 

Амортизація 3,94 3,51 3,12 2,991 15,3 11,36 12,31 у 3,8 р. у 5,1 р. 

Інші операційні 

витрати 

0,615 0,61 0,607 0,604 0,40 -0,22 -0,20 65,04 66,23 

Разом операційні 

витрати  

0,065 0,066 0,069 0,07 0,046 -0,02 -0,02 70,77 65,71 

 

Протягом 2009-2013 рр. по досліджуваному підприємству збільшується 

лише прибутковість амортизації. Цей показник збільшився у 2013 р. порівняно з 

2012 р. на 12,31 грн/грн (або у 5,1 разів), а порівняно з 2009 р. – на 11,36 грн/грн 

(або у 3,8 разів). Прибутковість інших груп витрат підприємства знижується. 

Найшвидшими темпами зменшується прибутковість матеріальних витрат 

підприємства – на 0,03 грн/грн (або на 31,68 %) у 2013. порівняно з 2012 р. та на 

0,02 грн/грн (або на 25,81 %) у 2013 р. порівняно з 2009 р. Показники 

прибутковості витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та інших 
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операційних витрат за останні три роки зменшились від 40 % до 30 %, що теж є 

негативним.  

Темпи росту доходу (виручки) від реалізації продукції підприємства у 2009-

2013 рр. значно перевищують темпи росту основних показників ефективності 

витрат цього підприємства, що слід розцінювати як негативне. Негативним слід 

розцінювати нижчі темпи витратовіддачі та прибутковості витрат Підприємство 

порівняно з темпами росту обсягів господарської діяльності. Керівництву 

підприємства слід працювати над усуненням цих негативних тенденцій. 

Здійснимо розрахунок більш конкретних виробничих показників, які 

характеризують ефективність витрат підприємства, таких як рівень сировинно-

матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю продукції; питома вага змінних 

та умовно-постійних витрат у загальній виробничій собівартості; матеріало-, 

енерго- та зарплатомісткість виробництва (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Показники ефективності виробничих витрат підприємства 

та їх динаміка у 2009-2013 рр.  

Показники Роки Абсолютне 

відхилення 

2013 р. від 

Темпи 

зростання (%) 

2013 р. до 
2009 2010 2011 2012 2013 2009 р. 2012 р. 2009 р. 2012 р. 

Рівень сировинно-

матеріальних ресурсів у 

собівартості продукції, % 

79,74 79,65 79,41 79,31 78,78 -0,96 -0,53 х х 

Питома вага змінних 

витрат у собівартості 

продукції, % 

92,8 92,9 93,0 93,0 91,4 -1,40 -1,60 х х 

Питома вага умовно-

постійних витрат у 

собівартості продукції, % 

7,2 7,2 7,1 7,0 8,6 1,40 1,60 х х 

Матеріаломісткість 

виробництва, грн/грн 

74,7 74,6 74,5 74,3 73,8 -0,90 -0,50 98,80 99,33 

Енергомісткість 

виробництва, грн/грн 

5,04 5,03 5,02 5,01 4,98 -0,06 -0,03 98,81 99,40 

Зарплатомісткість 

виробництва, грн/грн 

16,2 15,9 14,8 14,4 16,2 - 1,80 100,0 112,5 
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З таблиці 2.14 видно, що станом на кінець 2013 р. рівень сировинно-

матеріальних ресурсів у собівартості продукції підприємства складає 78,78 %, що 

є досить високим значенням та означає, що підприємство не має широких 

можливостей щодо зменшення рівня собівартості виготовлення продукції, 

оскільки майже 80 % собівартості сформовано за рахунок сировинних та 

матеріальних ресурсів. Лише 16,2 % собівартості продукції сформовано за 

рахунок витрат на оплату праці та близько 5 % - енергомісткості виробництва. 

До позитивного можна віднести зниження рівня сировинно-матеріальних 

ресурсів у собівартості продукції – з 79,74 % у 2009 р. до 78,78 % у 2013 р. Таке 

скорочення складає 0,96 %. Лише за останній рік цей показник зменшився на 0,53 

%, що є позитивним. 

Дещо негативною є тенденція до збільшення питомої ваги умовно-

постійних витрат у собівартості продукції підприємства. Частка цих витрат 

складає станом на кінець 2013 р. 8,6 % та збільшилась порівняно з 2012 р. на 1,6 

%, а порівняно з 2009 р. – на 1,4 %. Відповідні зміни, але до зменшення 

відбуваються з питомою вагою змінних витрат підприємства, яка проте станом на 

кінець 2013 р. все ще залишається оптимальною (91,4 %). 

Позитивні зміни відбуваються за такими показниками ефективності витрат 

досліджуваного підприємства як матеріаломісткість та енергомісткість 

виробництва. Перший показник зменшився у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 0,5 

грн/грн (або на 0,67 %), а порівняно з 2009 р. – на 0,9 грн/грн (або на 1,2 %). 

Натомість енергомісткість виробництва на підприємству знижується дещо 

повільнішими темпами: на 0,03 грн/грн (або на 0,6 %) у 2013 р. порівняно з 2012 

р. та на 0,06 грн/грн (або на 1,19 %) у 2013 р. порівняно з 2009 р. 

Показник зарплатомісткості виробництва у 2012 р. порівняно з 2009 р. 

скоротився, проте у 2013 р. знову досяг значення 2009 р. – 16,2 грн/грн. Це 

означає, що з однієї гривні витраченої на оплату праці робітників, зайнятих 

виробництвом продукції, підприємство отримує 16,2 грн готової продукції. 

До зовнішніх факторів впливу на валовий фонд підприємства доцільно 

віднести такі: 
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1. Стан ринків факторів виробництва. В існуючих умовах розвитку ринку 

виробників та постачальників електроенергії досліджуване підприємство може 

значно оновити власну матеріально-технічну базу, за рахунок чого підвищити 

якісні та кількісні показники виготовлення продукції і, тим самим, збільшити 

обсяги доходу (виручки) від реалізації продукції та знизити рівень витрат у 

розрахунку на одиницю продукції. Водночас аналіз виявив, що досліджуване 

підприємство не використовує у повній мірі можливості щодо оновлення 

матеріально-технічної бази, придбання та встановлення сучасного обладнання. 

2. Стан економіки країни. Враховуючи, ситуацію, що склалась в економіці 

України: падіння основних економічних показників: рівень цін, темпи інфляції 

тощо, що стримує розвиток нових робочих місць, падіння реальних доходів 

населення, та політична криза визначає загальні умови функціонування 

промислових підприємств, в т. ч. у енергетичні галузі, їх контрагентів, 

результативності господарюючих на ринку суб’єктів тощо, цей фактор чинить 

негативний вплив на обсяги та рівень валового фонду досліджуваного 

підприємства. 

3. Механізми державного регулювання енергетичної галузі. Серед факторів 

зовнішнього середовища цей фактор має чи не найвагоміший вплив. Зокрема, 

можемо зазначити, що неефективна та неналежна діяльність органів державного 

управління всіх рівнів призвела до погіршення показників ефективності 

фінансово-господарської діяльності та використання ресурсів промисловими 

підприємствами; високої енерго- та ресурсомісткості виробництва; недостатності 

фінансових ресурсів для модернізації техніко-технологічної бази; значної 

регіональної зосередженості збуту продукції; невисокої інвестиційної активності 

підприємств; існування тіньового сектора ринку. 

Серед факторів внутрішнього середовища впливу на витрати підприємства, 

на наш погляд, можна виділити фактори, вплив яких можна визначити кількісно 

та фактори, висновки про вплив на витрати за якими можуть вказувати лише на 

напрями впливу (сприяють зниженню витрат чи ведуть до їх збільшення): 
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1. Збільшення обсягів доходу (виручки) від реалізації продукції 

підприємства. Збільшення обсягів доходу позитивно впливає на рівень витрат 

підприємства. Обсяги доходу по досліджуваному підприємству щорічно 

зростають, що є позитивним. Розрахунок кількісного впливу зміни обсягу доходу 

на рівень витрат підприємства розрахуємо за формулою: 

%,100)//()(  ббзбДВ ДВДВR                                (2.1) 

де )( ДВR – зміна рівня витрат за рахунок зміни обсягу доходу, %; 

зД – дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства у звітному році, 

грн.; 

бД – дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства у базовому році, 

грн.; 

бВ  – витрати підприємства у базовому році, грн. 

За рахунок збільшення доходу підприємства у 2013 р. порівняно з 2010 р. з 

2457,3 тис. грн до 3210,6 тис. грн рівень витрат знизився: (1423,6/3210,6 – 

1423,6/2457,3) х 100 % = - 13,6 %.  

2. Стан та ефективність використання основних фондів підприємства. Цей 

фактор теж має вплив на обсяги та рівень витрат виробничого підприємства. Тому 

проаналізуємо ефективність використання, залучених у господарську діяльність 

основних фондів досліджуваного підприємства (таблиця 2.14). 

З даних таблиці 2.14 можна зробити висновок, що практично всі показники 

ефективності використання основних фондів протягом досліджуваного періоду 

зростають, що є позитивним. Так, фондовіддача станом на 2013 р. становить 12,9 

грн/грн, проте, зрозуміло, що значення цього показника є недостатнім. Лише 12,9 

грн виготовленої та реалізованої продукції отримує підприємство з однієї гривні, 

вкладеної в основні фонди. Проте позитивно, що показник фондовіддачі основних 

фондів підприємства збільшився за останній рік на 2,98 грн/грн (або на 30 %), а 

порівняно з 2009 р. – на 5,43 грн/грн (або на 72,7 %). 

Ці зміни вплинули позитивно на показник фондомісткості основних фондів 

підприємства. Цей показник зменшується, що є позитивним. 
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Таблиця 2.14 

Показники ефективності використання основних фондів  

підприємства у 2009-2013 рр. 

Показники Роки Абсолютне 

відхилення 2013 

року від 

Темпи росту 

(%) 2013 року 

до 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 

року 

2012 

року 

2009 

року 

2012 

року 

Фондовіддача, 

грн/грн 

7,47 8,22 8,54 9,92 12,9 5,43 2,98 172,7 130,0 

Фондомісткість, 

грн/грн 

0,13 0,12 0,11 0,10 0,08 -0,05 -0,02 61,54 80,00 

Прибутковість 

основних фондів, 

грн/грн 

0,28 0,32 0,39 0,40 0,34 0,06 -0,06 121,4 85,00 

 

Прибутковість основних фондів досліджуваного підприємства у 2012 р. 

порівняно з 2009 р. збільшилась майже на половину, проте у 2013 р. дещо 

скоротилась – на 0,06 грн/грн (або на 15 %). Проте позитивним є збільшення 

показника прибутковості витрат у 2013 р. порівняно з базовим – 2009 р. (на 0,06 

грн/грн або на 21,4 %). 

Покращення показників ефективності використання основних фондів 

Підприємство є позитивним та веде до зниження рівня його витрат. Розрахунок 

впливу зміни фондовіддачі на витрати досліджуваного підприємства розрахуємо 

за формулою: 

%,100]/())/[)(  ббббЗВбФВВ ОФФВВОФФВВR          (2.2) 

де )(ФВВR – зміна рівня витрат за рахунок зміни фондовіддачі, %; 

ЗВФВ  – фондовіддача у звітному році, грн./грн.; 

бФВ – фондовіддача у базовому році, грн./грн.; 

бОВ – вартість основних фондів у базовому році, грн.; 

бВ  – витрати у базовому році, грн. 
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За рахунок зростання фондовіддачі підприємства у 2013 р. порівняно з 2012 

р. з 9,92 грн/грн до 12,9 грн/грн рівень витрат підприємства знизився на: 

[1423,6/[(12,9 х 247,7) – 1423,6/(9,92 х 247,7)] х 100 % = - 13,4 %.  

3. Стан та ефективність використання трудових ресурсів. Цей фактор має 

вплив через продуктивність праці на обсяги виробництва і реалізації продукції 

підприємством, а, відповідно, і на обсяг та рівень його витрат. 

Продуктивність праці промислово-виробничого персоналу підприємства 

склала у 2013 р. 89,18 тис. грн людину. На наш погляд, значення цього показника є 

недостатньо високим. Лише трохи більше семи тисяч гривень виготовленої 

продукції припадає на одну особу промислово-виробничого персоналу 

досліджуваного підприємства в середньому на місяць. До позитивного можна 

віднести збільшення показника продуктивності праці за період 2009-2013 рр. Так, 

порівняно з 2012 р. продуктивність праці збільшилась на 14,72 тис. грн/ людину 

(або на 19,8 %), а порівняно з 2009 р. – на 27,66 тис. грн/ людину (або на 45,0 %), 

що є позитивним. 

Таблиця 2.15 

Показники ефективності використання трудових ресурсів  

підприємства за 2009-2013 рр. 

Показники Роки Абсолютне 

відхилення 2013 

року від 

Темпи росту 

(%) 2013 року 

до 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 

року 

2012 

року 

2009 

року 

2012 

року 

Продуктивність 

праці, тис. 

грн/людину 

61,52 66,74 72,35 74,46 89,18 27,66 14,72 145,0 119,8 

Трудомісткість, 

людей/тис.грн 

0,016 0,015 0,014 0,013 0,011 -0,01 0,00 68,75 84,62 

Дохід на одну 

гривню фонду 

оплати праці, 

грн/грн 

11,43 12,25 13,34 13,79 12,82 1,39 -0,97 112,2 92,97 

 

Покращення показника продуктивності праці позитивно вплинуло на 

зниження рівня трудомісткості виробництва продукції на досліджуваному 

підприємстві.  
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Щодо доходу підприємства у розрахунку на одну гривню фонду оплати 

праці, то значення цього показника склало у 2013 р. 12,82 грн/грн. Порівняно з 

2012 р. цей показник зменшився на 0,97 грн/грн (або на 7,03 %), проте порівняно з 

2009 р. збільшився на 1,39 грн/грн (або на 12,2 %), що є позитивним. 

Розрахунок міри впливу зміни продуктивності праці на витрати 

Підприємство розрахуємо за формулою: 

    %,100]/())/([)(  ббббЗВбППВ ЧППВЧППВR                 (2.3) 

де )(ППВR – зміна рівня витрат за рахунок зміни продуктивності праці, %; 

ЗВПП  – продуктивність праці промислово-виробничого персоналу 

підприємства у звітному році, тис. грн. / людину; 

бПП  – продуктивність праці промислово-виробничого персоналу 

підприємства у базовому році, тис. грн. / людину; 

бЧ  – чисельність промислово-виробничого персоналу у базовому році, 

людей; 

бВ  – витрати у базовому році, грн. 

За рахунок зростання продуктивності праці персоналу підприємства у 

2013 р. порівняно з 2012 р. з 74,46 тис.грн/ос. до 89,18 тис.грн/ос. рівень витрат 

підприємства знизився на: [1423,6 / 89,18 х 33] - [1423,6 / 74,46 х 33] = - 9,6 %. 

4. На рівень витрат підприємства має вплив також і безпосередньо зміна 

обсягу витрат. Розрахунок кількісного впливу зміни загального розміру витрат 

підприємства на їх рівень розрахуємо за формулою: 

%,100/)()(  ббЗВВ ДВВR                             (2.4) 

де )(ВВR – зміна рівня витрат за рахунок зміни обсягу доходу, %; 

бД  – дохід підприємства у базовому році, грн.; 

бЗ ВВ , – витрати у звітному та базовому роках, відповідно, грн. 

За рахунок зростання загальних витрат підприємства у 2013 р. порівняно з 

2012 р. з 1423,6 тис. грн до 1849,5 тис. грн рівень витрат зріс (1849,5 – 1423,6)/ 

2457,3 х 100 % = 17,3 %. 
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Більш детальна та якісна робота щодо оцінки ефективності стратегічного 

управління витратами підприємства передбачає також розробку та реалізацію 

оптимізаційних задач, розв’язання яких може забезпечувати оптимальний підбір 

асортиментної структури, його складу, ресурсного потенціалу підприємства, за 

якого з врахуванням інших існуючих обмежень і вимог забезпечується мінімізація 

витрат або їх дотримання на певному рівні.  
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Стратегічні пріоритети оптимізації витрат підприємства 

 

 Концепція управління витратами на впровадження ІТ-технології як в 

економічній літературі, так і у практиці підприємств, з’явилась відносно недавно. 

Основні положення цієї системи виходять із загальних підходів до управління 

підприємством та базуються на фундаментальних поняттях і принципах 

стратегічного менеджменту. Поява систем управління витратами стала 

результатом злиття трьох напрямів стратегічного менеджменту: аналіз ланцюжків 

цінностей; стратегічне позиціонування; аналіз і управління факторами, які 

визначають витрати. 

Під ланцюжком цінностей слід розуміти узгоджений набір видів діяльності, 

які створюють цінність для підприємства, починаючи від вихідних джерел 

сировини, від постачальників досліджуваного підприємства до готової продукції, 

поставленої кінцевому споживачу, включаючи його обслуговування. Акцент 

робиться не лише на процесах, які відбуваються всередині підприємства, а більш 

широко - виходячи за межі конкретного підприємства.  

Стратегічне позиціонування впливає на процеси управління витратами 

підприємства в залежності від його стратегічного вибору щодо створення 

конкурентних переваг. Так, підприємство може забезпечити собі конкурентні 

переваги на ринку за рахунок: або низьких витрат (лідерство за витратами), або 

пропонуючи споживачам продукцію, яка відрізняється, в тому числі за якісними і 

конкурентними характеристиками від продукції конкурентів (стратегія 

диференціації продукції). 

Підходи до управління витратами будуть відрізнятись, залежно від 

стратегічного позиціонування досліджуваного підприємства.  

Перелік витратоформуючих факторів підприємства не обмежується 

джерелами витрат, які відповідають визначеним етапам бізнес-процесів та 
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елементам діяльності підприємства. Ці фактори  поділяються на структурні та 

функціональні. Витратоформуючі фактори також залежать від стратегічної 

орієнтації підприємства, яка полягає в тому, щоб бути лідером у своєму виді 

діяльності чи слідувати за лідером.  

При формуванні стратегії управління витратами на впровадження ІТ-

технологій Підприємства пропонуємо приймати рішення щодо обсягів і структури 

витрат на основі аналізу маржинального прибутку, застосування якого дозволяє 

окрім забезпечення оптимізації витрат підприємства на впровадження ІТ-

технологій. 

Основними положеннями, припущеннями та обмеженнями, які лежать в 

основі цього аналізу є таке: 

1) всі інші змінні фактори залишаються постійними (обсяг виробництва є 

єдиним фактором, який може викликати зміну витрат та доходу (виручки) від 

реалізації продукції; інші фактори (такі як технологія виробництва, ціни на 

сировину та готову продукцію, заробітна плата персоналу підприємства) протягом 

аналізованого періоду залишаються незмінними; 

2) різниця між запасами готової продукції на початок та на кінець 

аналізованого періоду є незначними (обсяг виробництва має дорівнювати обсягу 

реалізації продукції); 

3) загальні витрати та дохід є лінійною функцією від виробничої програми 

підприємства (лінійний зв'язок між змінними витратами на одиницю продукції, 

ціною та обсягом діяльності, а також незмінність умовно-постійних витрат 

зберігаються лише за умов релевантного діапазону діяльності підприємства); 

4) витрати можна точно розділити на змінні та умовно-постійні; 

5) маржинальний прибуток є показником, який придатний для 

обгрунтування коротко- та середньострокових рішень (в довготерміновому плані 

всі витрати є змінними, а тому показник маржинального прибутку звичайно не 

використовується для аналізу довготермінових рішень). 

Для визначення коефіцієнта маржинального прибутку слід використовувати 

формули (3.1 – 3.2): 
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  ,/QМПКМП рр                                        (3.1) 

,/ 11 PМПКМП рр                                       (3.2) 

де  рКМП - коефіцієнт маржинального прибутку; 

рМП – маржинальний прибуток, грн.; 

Q – обсяг виробництва продукції, грн.; 

1рМП  – маржинальний прибуток на одиницю продукції, грн.; 

1P  - ціна одиниці продукції, грн. 

Коефіцієнт маржинального прибутку вказує, який маржинальний прибуток 

буде отримано у разі збільшення виручки на одну гривню. Планування прибутку 

слід здійснювати із урахуванням таких основних формул: 

 

,УПВЗВQОПр                                         (3.3) 

,УПВМПОП рр                                         (3.4) 

,1 УПВQМПОП рр                                     (3.5) 

де рОП  - операційний прибуток, грн; 

ЗВ  - змінні витрати, грн; 

УПВ  – умовно-постійні витрати, грн. 

Загальна інформація про підприємство та його технологічно-виробничі 

процеси наведена у підрозділі 2.1 цієї роботи. З 2002 р. підприємство розпочало 

виготовлення пристроїв для пломбування приладів обліку електроенергії, 

ізоляційних ковпачків К-1 і К-22, ізоляторів типу ШФ-20Г повітряних ліній 

електропередач. На основі інформації, наданої економічним відділом 

підприємства, представимо у таблиці 3.1 розподіл витрат підприємства у 2013 р. 

за основними товарними групами. 
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Таблиця 3.1 

Розподіл витрат підприємства  

за основними товарними групами у 2013 р., тис. грн 

Показники Ізоляційні 

ковпачки 

К-1 

Ізоляційні 

ковпачки 

К-22 

Пласти-кові 

пломби  

Ізолятори 

типу ТФ-

20Г 

Разом 

Основні матеріали 555,32 424,56 283,04 152,28 1415,20 

Покупні вироби 225,93 193,65 129,10 96,83 645,50 

Технологічна 

електроенергія 

7,53 6,45 4,30 3,23 21,50 

Зарплата основних 

робітників 

56,64 56,64 47,20 28,32 188,80 

Соціальне страхування 20,97 20,97 17,48 10,49 69,90 

Загальновиробничі 

витрати, в т.ч.: 

56,73 56,73 44,11 58,13 215,70 

- амортизація (в цехах) 1,40 1,40 1,40 1,40 5,60 

- транспортні витрати 12,56 12,56 3,14 3,14 31,40 

- енергія та вода 16,00 16,00 12,80 19,20 64,00 

- технічне 

обслуговування 

(будинки та споруди) 

7,62 7,62 7,62 15,24 38,10 

- зарплата допоміжним 

робітникам 

11,43 11,43 11,43 11,43 45,70 

- інші виробничі 

витрати 

7,73 7,73 7,73 7,73 30,90 

Виробнича собівартість 559,42 498,69 351,69 279,11 1688,90 

Адміністративні та 

збутові витрати, в т.ч.: 

35,77 35,77 35,77 32,91 140,20 

- амортизація 

(адміністративні 

будинки) 

- - - - - 

- енергія та вода 0,60 0,60 0,60 0,60 2,40 

- відрядження 4,29 4,29 4,29 1,43 14,30 

- зарплата і соціальне 

страхування 

20,10 20,10 20,10 20,10 80,40 

- інші адміністративні 

витрати 

10,78 10,78 10,78 10,78 43,10 

Інші витрати 5,10 5,10 5,10 5,10 20,40 

Повна собівартість 963,98 799,87 566,09 387,27 2717,20 

 

 У таблиці 3.2 представимо звіт про прибутки у розрізі товарних груп 

досліджуваного підприємства у 2013 р. 
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Таблиця 3.2 

Основні економічні показники за товарними групами  

підприємства у 2013 р. 

Показник Разом Тип продукції 

Ізоляційні 

ковпачки 

К-1 

Ізоляційні 

ковпачки 

К-22 

Пластикові 

пломби 

Ізолятори 

типу ТФ-

10Г 

Дохід від реалізації 

продукції, тис. грн 

3210,6 1150,7 1015,5 648,1 396,3 

Обсяг реалізації, умовних 

одиниць 

х 622 812 7201 1585 

Середня ціна одиниці 

продукції, грн 

х 1850,0 1250,6 90,0 250,0 

Повна собівартість, тис. 

грн 

2717,2 963,98 799,87 566,09 387,27 

Операційний прибуток*, 

тис. грн 

493,4 186,72 215,63 82,01 9,03 

* - у таблиці операційний прибуток подано з урахуванням ПДВ  

 

З таблиці видно, що найменш прибутковим для аналізованого підприємства 

є ізолятори типу ТФ-10Г. Не зважаючи на те, що за цією товарною групою 

підприємство все ж отримує чистий прибуток, проте у найменшому розмірі 

порівняно з виробами в межах інших товарних груп.  

Для подальшого аналізу слід розподілити витрати підприємства на змінні і 

умовно-постійні, а також на прямі та непрямі; розрахувати змінні витрати за 

кожним видом продукції та загальні умовно-постійні витрати; розрахувати 

маржинальний прибуток за видами продукції.  

З використанням методу аналізу розрахунків, який передбачає розподіл 

витрат на змінні та умовно-постійні на підставі вивчення даних бухгалтерського 

обліку здійснимо розподіл витрат підприємства на змінні та умовно-постійні, а 

також прямі та непрямі і занесемо результати цього аналізу у таблицю 3.3 та рис. 

3.1.  
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Таблиця 3.3 

Розподіл витрат підприємства на змінні та умовно-постійні, прямі та непрямі за 

видами продукції підприємства у 2013 р. 

Витрати Сума, 

тис. 

грн 

Пос-

тійні/ 

змін-

ні 

Пря-

мі/ 

не-

прям

і 

Загалом 

по 

підпри-

ємству 

Продукція 

Ізоляці- 

йні 

ковпачки 

К-1 

Ізоляці-

йні 

ковпачк

и К-22 

Пласти-

кові 

пломби 

Ізолятори 

типу ТФ-

10Г 

Основні матеріали 1415,2 Зм Пр - 0,893 0,523 0,039 0,096 

Покупні вироби 645,5 Зм Пр - 0,363 0,238 0,018 0,061 

Технологічна 

електроенергія 

21,50 Зм Пр - 0,012 0,008 0,0006 0,002 

Зарплата основних 

робітників 

188,8 Зм Пр - 0,091 0,070 0,0066 0,018 

Соціальне 

страхування 

69,90 Зм Пр - 0,034 0,026 0,0024 0,0066 

ІТ-витрати 20,40 Зм Пр 20,4 - - - - 

Загальновиробничі 

витрати, в т.ч.: 

215,7 - - - -    

- амортизація  5,60 Пост Пр - 1,4 1,4 1,4 1,4 

- транспортні 

витрати 

31,40 Зм Пр - 0,020 0,015 0,0004 0,002 

- енергія та вода 64,00 Пост Непр 64,0 - - - - 

- технічне 

обслуговування 

(будинки та 

споруди) 

38,10 Пост Непр 38,1 - - - - 

- зарплата 

допоміжним 

робітникам 

45,70 Пост Непр 45,7 - - - - 

- інші виробничі 

витрати 

30,90 Пост Непр 30,9 - - - - 

Адміністративні та 

збутові витрати, в 

т.ч.: 

140,2 - - - - - - - 

- амортизація 

(адміністративні 

будинки) 

- Пост Непр - - - - - 

- енергія та вода 2,40 Пост Непр 2,4 - - - - 

- відрядження 14,30 Пост Непр 14,3 - - - - 

- зарплата і 

соціальне 

страхування 

80,40 Пост Непр 80,4 - - - - 

- інші 

адміністративні 

витрати 

43,10 Пост Непр 43,1 - - - - 
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З використанням даних з таблиці 3.4 можна розрахувати плановий прибуток 

підприємства за умови відмови від виробництва ізоляторів типу ТФ-10Г: 

прибуток = 437,0 х 622 + 370 х 812 + 23 х 7201 = 737,8 (тис. грн). 

Отже, виходячи з цих розрахунків, керівництву Підприємства слід подумати 

над прийняттям рішення щодо відмови від виробництва ізоляторів типу ТФ-10Г, 

сконцентрувавши всі ресурси на виготовленні ізоляційних ковпачків, пластикових 

пломб. 

Використовуючи наведене вище рівняння, можна отримати величину 

планового прибутку для різних обсягів продажу продукції підприємства. Окрім 

того наведене вище рівняння дозволяє відповісти на запитання чи варто 

припиняти виробництво тієї чи іншої продукції. У разі зняття продукту зникне і 

дохід від його реалізації, змінні витрати, а також прямі постійні витрати на цей 

продукт. Якщо дохід, який буде втрачений у випадку припинення виробництва 

ізоляторів типу ТФ-10Г, є більшим ніж витрати, які будуть зекономлені, то 

припинення виробництва є невигідним. Якщо ж втрачений дохід є меншим ніж 

зекономлені витрати – то припинення виробництва є вигідним. 

 Змінні 

 

Умовно-постійні 

 

 

Прямі 

Основні матеріали 

Покупні вироби 

Технологічна електроенергія 

Зарплата основних робітників 

Соціальне страхування 

Транспортні витрати 

Амортизація  

 

 

 

Непрямі 

 Допоміжні матеріали (в цехах) 

Енергія та вода 

Технічне обслуговування 

виробничих приміщень 

Зарплата допоміжним 

робітникам 

Інші виробничі витрати 

Адміністративні і збутові 

витрати 

ІТ-витрати 

 
Рис. 3.1 Розподіл витрат підприємства на змінні та умовно-постійні, прямі 

та непрямі для забезпечення удосконалення управління витратами 

підприємства 
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Таблиця 3.4 

Розрахунок коефіцієнта маржинального прибутку  

підприємства за товарними групами у 2013 р. 

Показник Тип продукції Разом 
Ізоляційні 

ковпачки К-

1 

Ізоляці-йні 

ковпачки К-

22 

Пластикові 

пломби 

Ізолятори 

типу ТФ-

10Г 

Обсяг реалізації, ум.од 622 812 7201 1585 х 

Середня ціна, грн 1850,0 1250,6 90,0 250,0 3210,6 

Змінні витрати, грн/од. 1413,0 880,0 67,0 185,6  

Маржинальний прибуток, 

грн./од. 

437,0 370,0 23,0 64,4  

Загальний маржинальний 

прибуток, тис. грн. 

271,8 300,4 165,6 102,1 839,9 

Умовно-постійні витрати, 

тис. грн. 

    324,5 

Податок на додану 

вартість, тис. грн. 

    414,2 

Операційний прибуток, 

тис. грн. 

    101,2 

Коефіцієнт маржинального 

прибутку, % 

23,6 29,6 25,6 25,8  

* - примітка: добуток маржинального прибутку на одиницю на обсяг реалізації продукції Підприємства не 

дорівнює загальному маржинальному прибутку (розрахованому як виручка від реалізації за мінусом змінних 

витрат) за рахунок заокруглень 

 

Розрахуємо дохід, який буде втрачений у випадку припинення ізолятора 

типу ТФ-10Г: втрачений дохід = 1585 * 250,0 = 396,3 (тис. грн). 

Розрахуємо витрати, які будуть зекономлені у випадку припинення 

виробництва Ізолятори типу ТФ-10Г: зекономлені витрати = 1585 * 185,6 + 1,4 = 

295,6 (тис. грн). Втрачений дохід є на 100,7 тис. грн більшим ніж зекономлені 

витрати. Отже, припинення виробництва цієї групи товарів Підприємства є 

невигідним. Припинення виробництва не тільки не покращить, а навіть погіршить 

загальний фінансовий стан підприємства. 

Підсумовуючи вищенаведене, ми вважаємо, що керівництву Підприємства 

не слід приймати рішення про обсяги виробництва та витрати на виробництво 

своїх товарів без детальних розрахунків. Таку практику розрахунків основних 

показників витрат та обсягів збуту товарів слід використовувати підприємству 

при плануванні своєї діяльності не лише на один, а й на декілька років наперед. 
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Окрім того, загальні висновки, які можна зробити на основі аналізу 

маржинального прибутку: 

- маржинальний прибуток має бути позитивним, тобто ціна продажу 

повинна бути більшою за змінні витрати на одиницю, інакше кожна наступна 

одиниця продукту буде тільки збільшувати збитки підприємства; 

- підприємство повинно продати якусь кількість продукту для покриття 

умовно-постійних витрат; 

- після того, як умовно-постійні витрати покриті, кожна додатково 

продана одиниця продукції збільшує прибуток; 

- аналіз змінних / умовно-постійних витрат слід використовувати при 

вивченні впливу обсягу виробництва на витрати; 

- поділ витрат на прямі / непрямі слід використовувати при вивченні 

впливу випуску або відмови від випуску певної продукції на витрати незалежно 

від обсягу.  

При плануванні обсягів виробництва і реалізації продукції, а отже і обсягів 

витрат Підприємства слід також враховувати методику розподілу накладних 

витрат за методом поопераційного обліку. За інформацією традиційного обліку 

виробництво ізоляторів типу ТФ-10Г у більших кількостях, є менш прибутковим 

(порівняно з іншими видами продукції підприємства) при заданому рівні ціни. 

Тому у керівництва підприємства, що опирається на цю інформацію, виникає 

стимул або збільшувати ціну на ці вироби або переорієнтовуватися на збільшення 

збуту і випуску інших видів продукції. Окрім того, як показує поглиблений аналіз 

використання операцій, виробництво ізоляторів типу ТФ-10Г вимагає значно 

більших зусиль, пов’язаних з обслуговуванням виробництва, оскільки: 

- сировину і матеріали для їх виготовлення замовляють часто і у 

невеликих кількостях; 

- запускають у виробництво невеликими партіями; 

- виробничий процес передбачає значну номенклатуру матеріалів; 

- нестандартна специфікація вимагає частих корекцій вже в ході 

технологічного процесу; 



72 

 

- вимоги до якості потребують інколи повторних перевірок однієї і тієї ж 

партії. 

На рис. 3.2 нами відображено схему розподілу накладних витрат за методом 

поопераційного обліку, яку слід використовувати керівництву Підприємства при 

плануванні витрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з рисунка, для побудови моделі поопераційного обліку і розподілу 

накладних витрат необхідно відповісти на такі запитання: які операції (роботи, 

процедури) ховаються за блоком накладних витрат підприємства; у яку вартість 

Ресурси та витрати 

Оплата праці Матеріальні 

ресурси 

Аморти-

зація 

Зовнішні 

послуги 

Налагодження 
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Підготовка 
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жувань 

Кількість 
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замовлень 
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Ізоляційні 
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Пластикові 

пломби 
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ІТ центри 

виникнення витрат 
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виникнення витрат 

Виробничі центри 
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Об’єкти витрат 

Операції 

Рис. 3.2. Схема розподілу витрат за методом поопераційного обліку, яку слід 

використовувати керівництву підприємства 

 при плануванні витрат 
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обходиться підприємству виконання кожної з цих операцій; для чого, власне, 

потрібне виконання цих операцій; яку кількість кожної операції вимагає той чи 

інший виріб (послуга) чи інший об’єкт витрат? 

Операції – це роботи чи дії, які регулярно чи періодично здійснюються в 

ході виробничо-комерційної діяльності підприємства для створення чи 

обслуговування об’єктів витрат. Під об’єктами витрат (або калькуляційними 

об’єктами) розуміють будь-яку облікову одиницю (підрозділ, вид продукції, 

контракт, споживач, канал збуту), витрати на яку необхідно оцінити окремо. 

Вихідними даними для визначення основних операцій і складання їх 

довідника можуть слугувати: схема організаційної структури підприємства; схеми 

основних технологічних процесів; положення про відділи і посадові інструкції; 

штатний розпис підприємства. 

Виділяти операції можна послідовно, аналізуючи функціональні сфери 

«маркетинг», «дослідження і розробки», «постачання», «виробництво», 

«логістика», «збут», «післязбутове обслуговування». Керівництву Підприємства 

слід визначити типовий алгоритм проходження процесу виконання замовлення: 

від першого контакту зі споживачем та переддоговірної роботи до відвантаження 

готової продукції і виставлення рахунку. 

Так, наприклад, розглядаючи функціональну сферу «постачання», можна 

відокремити операції: а) «визначення потреби в закупівлях»; б) «пошук і вибір 

постачальників»; в) «розміщення і супроводження (експедиція) замовлення»; г) 

«прийняття замовлення за кількістю і якістю»; д) «проведення розрахунків з 

постачальником»; е) «виставлення претензій». 

Однак лише операції а) – в) переважно обмежуються відділом матеріально-

технічного постачання, в той час як операція г) вимагає співпраці з складом і 

відділом технічного контролю, операція д) – з бухгалтерією, операція е) – з 

юридичною службою. 

Загальна кількість операцій, які слід ідентифікувати, залежить від завдання, 

розміру підприємства, складності і диверсифікованості його діяльності.  
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Фактично, на етапі вартісної оцінки операцій виявляється властивість 

поопераційного обліку пов’язувати операційні витрати підприємства з 

операціями, які не призводять до безпосереднього перетворення сировини у 

готові вироби. Перш ніж розподілити статті витрат на операції, варто визначити 

структуру так званих ресурсів – тобто «того, хто виконує операції» (персонал) або 

«те, що виконує операції» (обладнання). Далі встановлюється перелік витрат, 

спрямованих на забезпечення діяльності кожного ресурсу і формується сума 

витрат ресурсу – сума закріплених за ресурсом витрат. 

Основними ресурсами є персонал, обладнання, в т.ч. комп’ютерне, 

транспорт і приміщення. Для більшості накладних витрат підприємства 

визначальним ресурсом буде персонал, наприклад працівники відділу постачання, 

і при визначенні його повної вартості враховуються фонд оплати праці, соціальні 

відрахування, амортизація обладнання і транспорту, пальне, витрати на навчання, 

відрядження, витрати на телефонний та мобільний зв’язок, канцтовари. Більшість 

цих витрат можна пов’язати з певним ресурсом, використовуючи інформацію з 

реєстрів бухгалтерського обліку або первинні документи (наприклад, авансові 

звіти, розшифровки переговорів за конкретними номерами телефонів тощо). 

Ресурсом «Обладнання» може виступати, наприклад, обладнання, яке 

застосовується при аналізі якості матеріалів чи готових виробів. Часом 

обладнання і персонал можна об’єднати в один ресурс, якщо вони тісно пов’язані 

виробничим процесом. Ресурсу «Приміщення» підприємства відповідають 

витрати на амортизацію, електроенергію, газ, воду, ремонтні роботи. Усі ці 

витрати, як правило, перераховують на 1 кв. метр приміщення. Витрати цього 

ресурсу переносять на вартість ресурсів «Персонал» чи «Обладнання» 

пропорційно до зайнятої площі, в залежності від того, для кого (чи чого) постійно 

використовується приміщення. Отримана вартість ресурсів переноситься на 

операції пропорційно до баз розподілу (так званих драйверів ресурсу). 

Драйверами ресурсів виступає робочий чи машинний час, витрачений на певну 

операцію. 
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Значення баз розподілу отримується шляхом опитування працівників 

Підприємства, протягом якого вони розподіляють свій робочий час і час роботи 

обладнання між виконуваними операціями, наприклад опираючись на досвід 

останніх кількох місяців чи року. Звичайно, має сенс виділяти лише ті операції, 

які займають не менше 5 % часу працівника або ж, в перерахунку на витрати, не 

менше принаймні 1-2 % суми накладних витрат підприємства. Багато операцій 

виконуються більш ніж одним ресурсом, наприклад, операція «вхідного контролю 

якості матеріалів» виконується відділом технічного контролю і центральною 

лабораторією. 

Після повного розподілу вартості ресурсів на операції фактично отримуємо 

представлення кореспонденції рахунків накладних витрат не тільки з ресурсними 

рахунками, що їх формують (зарплата, відрахування, амортизація, електроенергія, 

послуги сторонніх організацій тощо), а й з операціями. 

Для потреб калькулювання собівартості важливо заздалегідь класифікувати 

операції за критерієм зв’язку з певними об’єктами витрат. Відповідно, групування 

операцій у цьому випадку матиме вигляд: операції, специфічні для одиниці 

продукції, споживають ресурси у пропорції до кількості виробів. 

Прикладами операцій, специфічних для одиниці продукції, є підготовка 

сировини, її внутрішньозаводське перекачування, обробка на токарних верстатах 

тощо. Фактично, вартість цих операцій входить до прямих витрат виробництва і 

точно розподіляється на кінцеві об’єкти калькулювання. 

В операціях, специфічних для партії виробів, що одночасно обробляються, 

споживання ресурсів пропорційне до кількості партій, але постійне відносно всіх 

виробів у партії. 

Операції підтримки конкретного виробу доцільно виділяти у випадку, якщо 

певний виріб зумовлює нестандартно великі витрати на оперативну інженерну 

підтримку (часті технологічні заміни), посилений контроль якості і т.п. До таких 

операцій належать розробка і оновлення специфічної конструкторської і 

технологічної документації на виріб, розробка відповідного оснащення, освоєння 

виробу. 
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Операції, специфічні для конкретного замовлення, визначаються як 

операції, які необхідно здійснити при виконанні конкретного замовлення клієнта. 

До операцій, специфічних для конкретного замовлення, відносять такі операції, 

як: калькулювання собівартості і ціни, планування виробництва («розбиття» 

замовлення на декілька виробничих підзамовлень) виставлення рахунку, 

стягнення платежу у випадку затримки. У випадку, якщо замовлення споживача 

перетворюється в єдине внутрішнє виробниче замовлення на партію продукції, до 

цих операцій автоматично відносяться і операції, специфічні для партії. Більшість 

операцій матеріального постачання також виникають внаслідок надходження 

замовлення від покупця. 

Операції, пов’язані з певним клієнтом, виділяються, коли їхнє виконання і 

затрата ресурсів зумовлені виключно обслуговуванням певного клієнта. До таких 

відносяться операцій з інженерної проробки спеціального, нестандартного 

замовлення, індивідуального післязбутового обслуговування і технічної 

підтримки, а також численні операції нижчих рівнів (зокрема, специфічні для 

замовлення чи партії) у випадку, якщо вимоги споживача до функціональних 

характеристик, якості продукції, складу сировини, термінів постачання істотно 

відрізняються за інтенсивністю зусиль і напруженням ресурсів підприємства. 

До операцій підтримки каналу збуту (споживчого сегменту) відносять 

витрати на цільову (стосовно певного каналу чи споживчого сегменту) рекламу і 

акції з просування збуту, дослідження сегмента ринку, роботу торгових агентів. 

До операцій підтримки конкретного постачальника відносяться розробка 

специфікацій на конкретний вид матеріалу, узгодження планів постачання, 

спеціальний вхідний контроль матеріалів, а також додаткові навантаження на 

типові операції підтримки партії, що пов’язані з порушенням постачальником 

договірних умов. 

Операції, спрямовані на загальну організацію та управління і підтримку 

життєдіяльності підприємства, не залежать від обсягу виробництва і збуту, 

способу їх організації чи диверсифікації продуктової палітри і портфеля клієнтури 

(це, фактично, усі операції, пов’язані з загальним керівництвом та 
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адміністративною роботою на підприємстві). Операції підтримки життєдіяльності 

підприємства не повинні розподілятися на продукцію чи інші калькуляційні 

об’єкти, але їх загальну вартість необхідно враховувати, плануючи прибуток, 

аналізуючи операційний важіль Підприємства і можливі резерви скорочення 

витрат. 

Операції підтримки споживчого сегменту та дистрибуційних каналів так 

само повинні враховуватися лише при аналізі рентабельності цих відповідних 

об’єктів, а не розподілятися на продукцію, оскільки в цьому випадку розподіл 

буде занадто приблизний. 

 

3.2. Основні напрями економії витрат підприємства 

 

Із використанням виявлених у другому розділі роботи як недоліків, так і 

сильних сторін роботи Підприємства щодо управління витратами, ми можемо 

зробити висновок, що подальша робота з пошуку напрямів економії витрат цього 

підприємства полягає в застосуванні сучасних підходів менеджменту витрат. 

Загалом керівництву Підприємства для забезпечення економії витрат слід 

врахувати наведені нижче управлінські підходи. 

Перший підхід стосується короткотермінових рішень, які звично 

приймаються в умовах обмеженого часу та недостатньої інформації і тому 

вимушено обмежуються розглядом змінних та прямих витрат. Необхідна для цих 

потреб інформація легко доступна з традиційних систем обліку витрат. 

Управлінці досліджуваного підприємства повинні зауважити тут для себе 

декілька моментів. 

По-перше, обґрунтування управлінського рішення з точки зору витрат 

означає формування чіткого розуміння, які з витрат є релевантними для цього 

рішення: тобто які витрати збільшаться або зменшаться в його результаті. 

Неуникні витрати не повинні братися до розрахунку при короткотерміновому 

аналізі. 
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По-друге, маржинальний прибуток забезпечує значно кращий орієнтир, ніж 

повний операційний прибуток у випадку, коли підприємство прагне завантажити 

зайві потужності. Адже доходи від реалізації зникнуть моментально, в той час як 

умовно-постійні витрати залишаться – і навіть збитковий виріб може позитивно 

вплинути на фінансовий результат підприємства. 

Другий підхід ґрунтується на тому, що в довгостроковому періоді всі 

витрати повинні компенсуватися, інакше підприємство «проїдатиме» власний 

капітал і врешті-решт опиниться на межі банкрутства. Тому управлінці 

підприємства повинні добре усвідомлювати поведінку не лише прямих, а й ІТ-

витрат. В сучасному технологічному і висококонкурентному середовищі частка  

ІТ-витрат відчутно зростає і просто не може бути ігнорованою. 

Традиційні методики розподілу витрат настільки умовні, що часом краще 

взагалі обходитись без розподілу, ніж покладатися на спотворену картину витрат. 

Поопераційно-орієнтований облік витрат є потужним інструментом аналізу 

витрат, роблячи очевидними усі причинно-наслідкові зв’язки між виробами і 

ресурсами. Через не викривлене перенесення на внутрішньогосподарські операції 

усі витрати стають прямими, і управлінці отримують чітке бачення того, які 

організаційні ресурси необхідні для виготовлення і продажу виробу і далі, 

наскільки вигідною для Підприємства є співпраця з певним споживачем чи 

постачальником. 

Поопераційно-орієнтоване управління витратами здійснюється у три етапи. 

По-перше, підприємство шукає способи оптимізації своїх внутрішніх процесів, 

пов’язаних з виконанням замовлень, та резерви їх здешевлення. По-друге, 

підприємство реформує продуктовий асортимент та портфель клієнтів з метою 

переорієнтації своїх ресурсів на найбільш вигідні напрямки діяльності. По-третє, 

управлінці з’ясовують величину не використовуваних ресурсів, які авансуються, 

але не використовуються внаслідок або підвищення ефективності внутрішніх 

операцій, або зміни структури попиту. 

Поопераційно-орієнтований облік витрат опирається на принцип, що усі 

витрати є змінними в довготерміновому періоді. Тому навіть очевидно умовно-
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постійні витрати, зв’язані в організаційних ресурсах, стають уникними, якщо 

управлінці знають напевне, що дані ресурси більше не потрібні для проведення 

операцій і що скорочення асигнування цих ресурсів не призведе до неочікуваних 

руйнівних наслідків у майбутньому. 

Слід зазначити, що посилити інформаційно-аналітичну цінність 

поопераційно-орієнтованого обліку витрат дозволяє застосування так званого 

АВВ аналізу, оскільки він дозволяє: розраховувати обсяги виконання операцій і 

кошторисні ставки розподілу витрат не лише після завершення звітного періоду 

та на основі історичних даних про витрати і обсяги діяльності; значення 

кошторисних ставок в АВВ не є спотвореними, витрати невикористовуваного 

ресурсу не повинні розподілятися на об’єкти витрат, що не спричиняють 

необхідність утримання цього ресурсу; АВВ дає змогу калькулювати собівартість 

наперед, використовуючи планові ставки драйверів, що розраховуються на основі 

прогнозованого рівня використання наявних ресурсів; АВВ – це фактично 

система аналізу потужностей ресурсів, оцінки ефективності їх використання, 

відокремлення незавантажених потужностей та управління ними – або збільшення 

потреби в операціях, які виконуються цими ресурсами, або скорочення наявного 

рівня ресурсу (зменшення асигнування на ресурс). 

АВВ є важливим елементом загальної системи управління витратами 

підприємства. Функції, які максимально повно з інформаційно-аналітичної точки 

зору забезпечує АВВ, виділені забарвленими прямокутниками на рис 3.3. 

З використанням АВВ створюються такі переваги перед традиційним 

підходом до бюджетування витрат: 

1. Замість планування витрат для функціональних пі 

дрозділів та відділів, яке здійснюється на основі планової чисельності 

працівників і попередньо досягнутого рівня витрат (планування від досягнутого), 

АВВ планує витрати для виконання окремих операцій 
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2. Завдяки АВВ з’являється краще розуміння причин споживання ресурсів, а 

також підвищується контрольованість витрат. Поопераційний бюджетний 

контроль, при якому кошториси центрів відповідальності подані у 

поопераційному форматі, не завжди придатний для щомісячного моніторингу 
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Рис. 3.3. Система управління витратами підприємства  

з використанням АВВ аналізу 
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внаслідок короткотермінових коливань рівня використання ресурсів. Однак 

коливання обсягів виконання операцій в кінцевому рахунку спрямовує увагу на 

те, чи використовується ресурсний потенціал ефективно і який його рівень може 

бути необхідним в майбутньому. 

3. Використання АВВ зменшує інформаційну нерівність між керівниками і 

підлеглими, дає першим чітке уявлення про потенціал других і складність 

виконуваних ними робіт. Усвідомлення того, що підвищуються рівень 

інформованості керівника, прозорість процесу планування і об’єктивність 

індивідуальної оцінки працівників, заохочує підлеглих до скорочення бюджетних 

«буферів», які обов’язково закладаються при бюджетуванні на основі співучасті 

шляхом навмисної переоцінки витрат і недооцінки доходів. 

Одним із напрямків формування організаційно-економічних умов зниження 

витрат на впровадження ІТ-технологій підприємства є вдосконалення 

інформаційного забезпечення управління процесу виробництва. Це зумовлено 

тим, що в ринкових умовах інформація стає одним із найважливіших ресурсів, від 

якості якого залежить ефективність прийняття управлінських рішень, а також 

величина тих чи інших витрат Підприємства. Розв'язання цього завдання, на нашу 

думку, полягає в обґрунтуванні окремої інформаційної стратегії, яка сама може 

ділитися  на декілька стратегій. Одночасно розробка такої стратегії, спрямованої 

на розв'язання конкретної задачі, є одним із наукових завдань економічного 

розвитку виробництва в сучасних умовах. При цьому, як правило, ця розробка 

проводиться на глобальному рівні, хоча вирішення багатьох задач потребує 

конкретизації стратегії на функціональному рівні.  

Для зниження ризику при прийнятті оптимальних рішень на 

функціональному рівні треба враховувати конкретні дані, їх актуальність, повноту 

і достовірність. Основними складовими інформаційної стратегії мінімізації витрат 

на впровадження ІТ-технологій Підприємства мають стати: стратегія сприйняття 

інформації, стратегія аналізу та інтерпретації інформації, стратегія 

розповсюдження інформації, стратегія захисту інформації. Визначення складових 

частин загальної інформаційної стратегії мінімізації витрат на впровадження ІТ-
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технологій підприємства в якості стратегій засновано на тому, що в широкому 

розумінні стратегія – це послідовність дій для досягнення поставлених цілей. 

Тобто кожна складова частина загальної стратегії є окремою діяльністю зі своїм 

планом дій, який спрямовано на досягнення головної мети – зниження витрат 

Підприємства, в т.ч. на впровадження ІТ-технологій . 

Разом з цим головною рисою запропонованої інформаційної стратегії 

мінімізації витрат на впровадження ІТ-технологій є, з одного боку, розглядання 

ієрархії конкретних (окремих) цілей загального завдання мінімізації витрат на 

впровадження ІТ-технологій на її певних функціональних рівнях, а з іншого – 

скорочення сукупних витрат підприємства в залежності від повноти і 

достовірності інформації на кожному рівні її реалізації. 

Слід зазначити, що ключовим елементом запропонованої інформаційної 

стратегії мінімізації витрат на впровадження ІТ-технологій є стратегія аналізу та 

інтерпретації інформації. Це пов'язано з тим, що ця складова є базою для 

прийняття оптимальних рішень. Для наповнення стратегії аналізу та інтерпретації 

інформації потрібно виконати низку задач (оцінки ефективності співвідношення 

витрат, обсягу виробництва та прибутку; врахування динаміки умовно-постійних 

витрат підприємства; розробки механізму покриття витрат), які в межах 

інформаційної невизначеності є суттєвими для формування організаційно-

економічних умов зниження витрат на впровадження ІТ-технологій. 

Однією з умов зниження витрат на впровадження ІТ-технологій 

Підприємства є оцінка оптимального співвідношення обсягу виробництва, витрат 

і прибутку. З метою реалізації такого підходу, на нашу думку, слід здійснювати 

поетапний аналіз залежності одного з параметрів моделі (обсяг виробництва, 

витрати, прибуток) від двох інших. Таке поетапне порівняння дає можливість 

уникнути притаманних класичним підходам недоліків та одночасно одержати 

точні оцінки, які враховують сукупність факторів вирішення завдання зменшення 

витрат. При цьому відмінною рисою запропонованого підходу є можливість 

формування асортименту продукції, виходячи з прогнозних значень зміни обсягу 

виробництва і можливих витрат. 



83 

 

Реалізація запропонованого підходу щодо формування асортименту  

продукції потребує також всебічної оцінки зміни витрат – як змінної, так і 

умовно-постійної їх складової. Як правило, всі дослідження зведені до врахування 

змінної складової витрат. Проте необхідно враховувати також зміну умовно-

постійної складової (амортизаційні відрахування та ін.), оскільки її коливання 

можуть призвести до коливань прибутку підприємства і, як наслідок, підвищення 

ризику збитків. 

Для вирішення такої задачі слід реалізувати на практиці комплексний 

підхід, який полягає у: 

1) використанні графічної моделі «витрати – обсяг – прибуток» для 

наочного відображення доходу підприємства і рівня сукупних витрат; 

2) врахуванні можливих змін окремих факторів виробництва; 

3) врахуванні того, що можлива зміна динаміки рівня умовно-постійних 

витрат. 

Одним із напрямків вирішення задачі зменшення витрат на впровадження 

ІТ-технологій Підприємства є розробка ефективного механізму покриття цих 

витрат як за рахунок раціонального використання наявних ресурсів, так і за 

рахунок залучення необхідних додаткових ресурсів на основі ринкових методів 

господарювання. Враховуючи, що у немає достатніх власних коштів для покриття 

витрат (зокрема за умови значного збільшення обсягів господарської діяльності), 

керівництво цього підприємства має розробити механізм покриття витрат на 

впровадження ІТ-технологій на основі залучених коштів. В основу такого 

механізму слід покласти комплексний аналіз фінансового і виробничого впливу 

(фінансові і виробничі моделі), котрий дозволяє врахувати, з одного боку, вартісні 

характеристики ресурсів, а з іншого – вартісні характеристики позикових коштів, 

що в кінцевому результаті сприяє прийняттю найбільш ефективних рішень при 

розгляді завдання мінімізації витрат на впровадження ІТ-технологій. Пропонуємо 

критерій оптимальності залучення позик для покриття витрат Підприємства в 

умовах обмеженості ресурсів у вигляді цільової функції: 

1kw(t)                                                          (3.6) 
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при таких обмеженнях: 
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                                          (3.7) 

де )(tkw – загальний коефіцієнт покриття витрат, який характеризує 

наявність у підприємства власних коштів для покриття витрат на виробництво і 

збут продукції. Він розраховується як відношення обсягу власних коштів 

підприємства до витрат виробництва на певний період часу; 

tС  – величина коштів, що є у підприємства для покриття витрат у період 

часу t; 

tZ   – витрати на впровадження ІТ-технологій у період часу t; 

t

wZ  – витрати на впровадження ІТ-технологій, пов'язані з залученням 

додаткових коштів у період часу t. 

Відмінною рисою запропонованого механізму покриття витрат є те, що 

вирішення завдання покриття витрат на впровадження ІТ-технологій в умовах 

обмеженості ресурсів адекватне вирішенню завдання покриття витрат у часовій 

площині через те, що основним змінним параметром, який бере участь як у 

визначенні обсягів залучення позикових коштів, так і засобів їх залучення, є 

часовий фактор. 

У теоретичній та аналітичній частинах цієї роботи зроблено висновки про 

залежність економії витрат підприємства від ефективності використання наявних 

у нього ресурсів, пошуку і використання резервів у зменшенні витрат. ІТ-ресурси 

є джерелом надання послуг для споживачів, вимагаючи при цьому відповідних 

витрат.  

Відповідно, значне місце в ефективному управлінні витратами займають 

ресурсні стратегії. В умовах ринкових відносин підприємство може сформувати 

необхідні для розширення сфер своєї діяльності ресурси тільки за умов 

рентабельної роботи та ефективного управління витратами. Основні напрямки 
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економії витрат на впровадження ІТ-технологій Підприємства представлено на 

рис. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Основні напрями економії витрат на впровадження ІТ-витрат  

підприємства 

 

Для визначення оптимальної структури граничних витрат дуже важливо 

розраховувати величину загальних витрат на одиницю продукції (тобто 

враховувати адміністративно-управлінські витрати, витрати на збут, а також інші 

витрати), а не тільки величину собівартості. Це дозволить скласти повну картину 

динаміки витрат в цілому по підприємству й виявити найбільш важливі тенденції, 

що роблять вплив на ефект масштабу. Він також дозволяє виявити той момент, 

коли підприємству необхідно провести модернізацію технологічної бази. 

Як один із напрямів оптимізації витрат підприємства пропонується 

враховувати наведену у таблиці 3.5 порівняльну характеристику форм кооперації 

Напрями зниження витрат на впровадження ІТ-технологій підприємства 

 

Спрощення впровадження – використання стандартизованої глобальної методологію та 

пакет засобів для спрощення та пришвидшення процесу впровадження й оновлення. 

 

Спрощення навчання - зменшує час, потрібний для навчання й пристосування, 

працівники отримують засоби та функції відповідно до своєї ролі, що пришвидшує 

їхню роботу. 

 

Просте налаштування - спрощення процесу підключення рішення програмного 

продукту до наявних інформаційних систем, навіть у кількох розташуваннях. 

 

Спрощення та пришвидшення виконання типових задач у галузі інформаційних 

технологій - надає можливість забезпечити кінцевих користувачів функціями, зокрема 

функцією автоматичного звітування, які допомагають звільнити персонал із підтримки 

комп’ютерних систем для виконання важливіших задач. Разом із тим, це рішення 

полегшує виконання низки задач у галузі інформаційних технологій. 

 

Інтеграція із продуктами й технологіями Microsoft - завдяки глибокій інтеграції з 

іншими продуктами й технологіями Microsoft,  програмний продуки дасть змогу 

отримати максимум від ваших інформаційних ресурсів.  
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підприємств та їх вплив на структуру витрат і конкурентоспроможність 

Підприємства. Слід зазначити, що легальні форми кооперації підприємств 

покращують структуру їхніх витрат. 

Таблиця 3.5 

Варіанти зниження витрат підприємства в залежності від форми його 

кооперації з малими і великими підприємствами 

Напрями кооперації 

підприємства 

Виникнення економічного виграшу в результаті кооперації за 

рахунок: 

з великими промисловими 

підприємствами 

зниження витрат на малому 

підприємстві 

зниження витрат на великому 

підприємстві 

з малими підприємствами 

підрядниками й 

субпідрядниками 

зниження умовно-постійних 

витрат на одиницю продукції і 

одноразових витрат 

зниження умовно-постійних 

витрат на одиницю продукції 

з малими підприємствами, які 

працюють на умовах лізингу 
зниження одноразових витрат 

зниження умовно-постійних 

витрат на одиницю продукції 

з венчурними малими 

підприємствами 

зниження змінних і умовно-

постійних витрат на одиницю 

продукції 

зниження одноразових витрат 

з малими підприємствами, які 

працюють на умовах 

франчайзингу 

зниження одноразових витрат і 

умовно-постійних витрат на 

одиницю продукції 

зниження змінних витрат на 

одиницю продукції 

 

Зниження загальних витрат на одиницю продукції підприємства може 

забезпечуватись за рахунок зниження змінних витрат на одиницю продукції, 

розширення обсягів продажу з метою розподілу одноразових витрат на більший 

випуск продукції  і скорочення умовно-постійних витрат на одиницю продукції.  

 

3.3. Резерви збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції як 

важливий напрям оптимізації витрат на впровадження ІТ-технологій 

підприємства 

                   

Загальновідомо, що при збільшенні обсягів виробництва і реалізації 

продукції підприємство має змогу отримувати певну «економію» на змінних 

витратах на одиницю продукції, що веде до збільшення маржинального прибутку 

та зниження загального рівня витрат. Отже, одне з основних місць при розробці 

стратегічних і тактичних заходів оптимізації витрат кожного підприємства має 

відводитись розробці і реалізації заходів щодо збільшення обсягів виробництва і 
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реалізації товарів. Передумовою планування є прогнозування значень тих, чи 

інших показників. Тому проаналізуємо існуючі тенденції щодо зміни обсягів 

доходу та витрат підприємства у 2009-2013 рр. та екстраполюємо їх на період 

2012 -2013 рр. (рис. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлено, що при збереженні цих тенденцій можна прогнозувати значення 

доходу та поточних витрат для аналізованого підприємства як у таблиці 3.6. 

Отже, підприємству варто зберегти поточні тенденції зміни доходу і витрат, 

адже це дозволить (за рахунок економії на масштабах діяльності) щорічно 

збільшувати рівень маржинального прибутку – одного з основних критеріїв 

ефективності управління витратами підприємства. 

На основі виявлених у другому розділі роботи недоліків та особливостей 

формування витрат Підприємства видається доцільним запропонувати такі 

резерви збільшення обсягів виробництва продукції досліджуваним 

підприємством: за рахунок покращення якості продукції (робіт, послуг); за 
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Рис. 3.5. Графічна інтерпретація доходу і витрат на впровадження ІТ-

технологій підприємства та трендових моделей зміни цих показників 
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рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; за рахунок 

зниження витрат на впровадження ІТ-технологій; за рахунок економії і 

раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців; за 

рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, направлених на 

підвищення продуктивності праці. 

Таблиця 3.6 

Рівняння тенденцій, прогнозовані значення доходу і витрат на впровадження ІТ-

технологій підприємства та їх вплив на зміну  

маржинального прибутку у 2014 та 2015 рр. 

Показники Рівняння тенденції 

зміни показників 

Прогнозне значення 

показника у 2014 р. 

Прогнозне значення 

показника у 2015 р. 

Дохід, тис. грн у=84,4х
2
-240,3х+2232,8 3829,4 4686,3 

Витрати на 

впровадження ІТ-

технологій, тис. грн 

у=49,3х
2
-141,5х+1288,3 2214,1 2713,5 

Приріст 

маржинального 

прибутку до 

попереднього року,% 

- 0,21 0,18 

 

Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення обсягів 

виробництва продукції, на нашу думку, є зниження витрат на впровадження ІТ-

технологій. Для пошуку й підрахунку резервів зростання обсягів виробництва за 

рахунок зниження витрат на впровадження ІТ-технологій керівництву 

Підприємства слід аналізувати звітні дані щодо витрат на впровадження ІТ-

технологій за калькуляціями, користуючись методом порівняння фактичного 

рівня витрат з прогресивними науково обґрунтованими нормами і нормативами за 

видами витрат (програмне забезпечення, комп’ютерне устаткування), 

нормативами використання технологічних потужностей, комп’терного 

обладнання, нормами непрямих витрат користувача на ІТ, капітальних вкладень 

тощо.  

Після визначення основних напрямів економії витрат Підприємства за всіма 

калькуляційними статтями необхідно деталізувати резерви збільшення обсягів 

виробництва за рахунок зниження затрат живої та уречевленої праці за окремими 
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напрямками. Економія затрат живої праці на Підприємства може бути досягнена 

за рахунок здійснення таких заходів: підвищення продуктивності праці і 

зниження трудомісткості; скорочення витрат за понаднормові години роботи, 

виплат за цілоденні та внутрішньозмінні простої тощо. Підрахунок зростання 

обсягів виробництва за рахунок виявлених резервів зниження витрат ми 

рекомендуємо проводити за такими напрямами: (1) Здійснення організаційно-

технічних заходів. За рахунок цього можна одержати економію ресурсів протягом 

12 місяців з моменту повного впровадження цих заходів; (2) Зменшення кількості 

працівників. Це дозволить забезпечити економію за рахунок того, що він 

передбачає збільшення продуктивності праці, а отже -  збільшення обсягу 

виробництва з меншою кількістю працівників;  (3) Зменшення прямих 

матеріальних витрат; (4) Зниження умовно-постійних витрат з метою 

забезпечення збільшення обсягів виробництва продукції; (5) Впровадження ІТ-

технологій.  

На рисунку 3.6 представлено вплив впровадження ІТ-технологій на 

ефективність функціонування підприємства, який ми пропонуємо враховувати 

керівництву Підприємства при здійсненні господарської діяльності. 

З рисунка 3.6 видно, що впровадження ІТ-технологій впливає не лише на 

зростання продуктивності праці, але і на темпи й ефективність науково-

технічного прогресу, структуру виробництва і функціональний розподіл 

потужностей. Ринкові умови господарювання ставлять вимогу активного і 

широкого використання вищеназваних чинників у комплексі. 

Окрім того проведений нами аналіз виявив, що впровадження ІТ-технологій 

підприємства за існуючих умов може бути досягнуто за такими напрямами (рис. 

3.7). Часто діяльність, спрямована на збільшення обсягів реалізації продукції 

більшою мірою зумовлена необхідністю стимулювання збуту товарів (оскільки 

цей фактор  по відношенню до підприємства є зовнішнім, а отже і меншою мірою 

піддається впливу та контролю з боку керівництва підприємства). Відомо, що 

утримати наявного споживача значно легше і дешевше, ніж здобути нового. Але 

не всі споживачі, які купують у підприємства протягом однакового періоду 
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ідентичний набір продукції, платять однакову ціну, приносять підприємству 

однаковий прибуток. У Підприємства є такі клієнти, які розміщують великі 

замовлення з певною прогнозованою періодичністю (санаторії, бази відпочинку, 

готелі), погоджуються на стандартні умови постачання, платежу і 

обслуговування, і не завдають працівникам підприємства додаткового клопоту 

після виконання угоди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Багатоспрямований вплив впровадження ІТ-технологій на 

ефективність функціонування Підприємства  

(запропоновано автором) 

Структуру виробництва і 

функціональний розподіл 

потужностей 

Краще використання 

основних фондів та 

оборотних активів 

Економію сировини, 

матеріалів, палива, енергії 

 Забезпечує 

Темпи й ефективність 

впровадження на підприємстві 

науково-технічного прогресу 

 Впливає на 

Зростання продуктивності праці 

персоналу підприємства 

Повнішому задоволенню попиту 

споживачів 

Виходу підприємства на зовнішній 

ринок, збільшенню експорту 

Підвищення ефективності 

функціонування підприємства за 

рахунок оптимізації витрат 

 Сприяє 

Впровадження 

ІТ-технологій 

ПАТ 

«Прикарпаття-

обленерго» 

Зростання ефективності 

інвестицій 



91 

 

Але є й такі покупці, які вимагають до себе особливого ставлення, 

нав’язують свої специфічні умови, терміни постачання, способи пакування і 

транспортування і часто їх змінюють, замовляють часто і невеликими партіями, 

вимагають постійного інформування про поточний статус виконання їхнього 

замовлення, шлють численні рекламації і навіть повертають товар, потребують 

додаткової післязбутової технічної підтримки і загалом тримають в постійній 

напрузі персонал підприємства. 

Зрозуміло, що другий тип споживачів навряд чи є настільки ж прибутковим, 

як перший, і часом керівництво підприємства інтуїтивно відчуває додаткові 

витрати такої співпраці, однак використовувані системи обліку витрат не дають 

змоги оцінити ці витрати в кількісному виразі і критично переглянути хоча б 

цінову політику. 

Якщо для структури збуту більш-менш придатним є правило 20-80, то для 

структури прибутку це співвідношення має інший вигляд: 50 % споживачів разом 

забезпечують прибуток, у 4-5 разів більший за кінцевий фінансовий результат. 

Тобто увесь зароблений з цими 50 % клієнтів прибуток «проїдається» надмірними 

витратами на обслуговування другої частини клієнтів. 

Відомі підприємства з розвинених країн світу спостерігають непропорційно 

високе зростання частки маркетингових і збутових витрат в порівнянні зі 

збільшенням обсягів реалізації продукції. Якщо 30 років тому частка цих витрат 

становила 5-7 % від вартості реалізації, то зараз сягає 22 %. Темп їх приросту 

перевищує темп приросту обсягів збуту, тобто вони є не просто змінними, а 

прогресивно змінними витратами. Це часто призводить до того, що процес збуту 

продукції «коштує» значно дорожче, ніж її виготовлення. 

Проблема витрат на обслуговування споживача виникає і у випадку, коли 

торгові агенти і дилери підприємства виробника отримують комісійні в 

залежності від обсягу збуту. Встановлення залежності від рентабельності 

споживача змусить їх звертати більшу увагу на тип споживача і його закупівельну 

поведінку. 
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Рис. 3.7. Напрями підвищення ефективності функціонування  

Підприємства за рахунок оптимізації ІТ-витрат 

(запропоновано автором) 
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споживачів. Фактично, будується АВС/М-модель, де: кінцевим об’єктом витрат є 

не виріб, а покупець; на виріб розподіляються лише витрати стандартних для усіх 

випадків операцій; стандартна собівартість виробу переноситься на конкретного 

покупця і коригується на усі нестандартні витрати, які виникають вздовж 

ланцюжка бізнес-процесу виконання замовлення. 

До операцій, на які у першу чергу впливає нетипова поведінка споживача 

(нестандартне технічне завдання, підвищена терміновість виконання і вимоги до 

якості, непоступливість в умовах контракту, недисциплінованість в розрахунках), 

належать: переддоговірна і договірна робота (робота комерційного відділу і 

керівництва); уточнення технічних деталей замовлення (робота служб 

маркетингу, головного конструктора і технолога); уточнення ціни замовлення 

(робота планового і комерційного відділу); пошук постачальників для 

специфічних матеріалів і вхідний контроль якості (робота відділу постачання, 

лабораторій, складського персоналу); розробка і коригування виробничих планів 

(виробничо-диспетчерська служба); маршрутизація і поточне коригування 

технологічного процесу (технологи); контроль техпроцесу і якості продукції 

(метрологічна служба, відділ технічного контролю); оформлення комерційних 

документів і стягнення платежу (комерційний відділ і бухгалтерія); обробка 

рекламацій (відділ маркетингу, виробничі відділи); післязбутове обслуговування 

(відділ маркетингу). 

Більшість цих витрат є специфічними для партії (замовлення), тобто не 

залежать від його величини і вартості. Поопераційні бази розподілу повинні 

враховувати відносну складність роботи з різними типами споживачів. 

Частина витрат, які теж повинні враховуватися в аналізі і переважно 

фіксуються в рамках традиційного позамовного обліку, пов’язані з розробкою 

спеціального оснащення, виготовлення інструментів, нестандартним пакуванням. 

Поряд з витратами, оціненими в ході здійснення поопераційного обліку, в 

багатьох випадках слід виділяти витрати фінансового характеру, пов’язані з 

іммобілізацією коштів підприємства-виробника у дебіторській заборгованості 

(внаслідок особливих умов торгового кредиту чи його прострочення) і спеціально 
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створених для забезпечення безперебійного постачання страхових запасах 

сировини і готової продукції. Ці витрати, а також витрати на підтримання 

постійної комунікації зі споживачем, цільові акції зі стимулювання збуту, є 

специфічними для споживача і залежать від важливості його для підприємства. 

Споживачів продукції Підприємства можна групувати за розрахованим на 

основі даних поопераційного обліку профілем прибутковості: 

- «вимогливі» – використовують значний обсяг дорогих обслуговуючих 

операцій, але зберігають при цьому високу рентабельність для підприємства 

(права верхня чверть на рис. 3.8); 

- «улюбленці» – лояльні до підприємства споживачі, які здійснюють 

регулярні замовлення, не ставлять високих вимог до рівня обслуговування, 

споживають незначну кількість відповідних операцій, нечутливі до ціни і, 

відповідно, забезпечують високу рентабельність (ліва верхня чверть); 

- «дешеві» – через чутливість до ціни забезпечують невисокий рівень 

рентабельності, який є однак цілком достатнім для покриття скромних витрат на 

їх обслуговування (нижня ліва чверть); 

- «агресивні» – споживачі з високими і нестабільними претензіями до 

обслуговування, але без відповідної компенсації ціною та обсягами реалізації 

(нижня права чверть). 

Завданням маркетингової служби Підприємства є насамперед переведення 

агресивних споживачів у одну з інших категорій. Зіставляючи інформацію про 

джерела доходів підприємства і структуру його витрат, аналіз рентабельності 

споживачів на основі поопераційного обліку забезпечує інформацію для 

прийняття рішень, спрямованих на: виявлення «збиткових» споживачів і 

оптимізацію портфеля замовлень; вдосконалення способів пакування продукції, 

доставки і післязбутового обслуговування; підвищення гнучкості системи цін; 

обґрунтування системи знижок, пільг, торгових кредитів та інших варіантів 

просування продукції на ринок; зміну закупівельної стратегії «неприбуткових» 

споживачів. 
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У таблиці 3.7 наведено можливі стратегії взаємодії зі споживачами усіх 

категорій. 

Однак слід розуміти, що відносини з деякими «дорогими» в обслуговуванні 

клієнтами потрібно підтримувати з точки зору престижу. Так само і деякі 

неприбуткові продукти доводиться утримувати в асортименті, оскільки вони є 

невід’ємним доповненням основної продукції, або ж споживач хоче отримати 

повну лінійку товарів у одного продавця. 
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Рис. 3.8. Групування покупців продукції Підприємства за профілем 

прибутковості та напрями зміни «неприбуткових» покупців 
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Таблиця 3.7 

Пропонована для підприємства стратегія взаємодії з споживачами різних 

категорій 

Категорія споживачів Тип поведінки підприємства 

Улюбленці Таких споживачів необхідно «оберігати» від конкурента 

шляхом надання додаткових знижок або покращення рівня 

обслуговування 

Дешеві Системою знижок можна привабити споживача до більш 

рентабельного асортименту закупівель 

Вимогливі Підприємство повинно насамперед шукати шляхи 

внутрішньої економії, скоротивши вартість виконання 

операцій з обслуговування споживача, наприклад, шляхом 

реорганізації безпосередньо ділових процедур. Збільшення 

обсягів продажу таким клієнтам можуть забезпечити 

економію масштабу і певне здешевлення. 

Агресивні Пошук внутрішніх резервів зменшення вартості операцій. 

Підприємство повинно намагатися вплинути на закупівельну 

поведінку споживача, надавши йому інформацію про фактори 

власних накладних витрат, запропонувавши менш витратний 

варіант співпраці. Якщо споживач відмовляється змінювати 

свою стратегію, доцільно простимулювати його зміною 

власної цінової політики - надання знижки при більш 

стандартизованому замовленні чи націнки за додаткове 

використання внутрішніх операцій. 

 

Важливу роль у забезпеченні виготовлення планового обсягу продукції 

підприємства, а також з відповідним рівнем якості та витрат відіграє рішення 

щодо обрання оптимального постачальника та/чи підприємства збутової мережі. 

Вибір оптимального постачальника передбачає не лише аналіз якісних 

характеристик і закупівельної ціни, гуртових знижок, умов оплати і транспортно-

експедиційних витрат, а й оцінку повної вартості володіння і користування 

придбаним матеріалом, опираючись на досвід співпраці з постачальником. 

Йдеться про залежність, зображену на рис 3.9. 

На різних стадіях бізнес-процесів «закупівля» і «логістика постачання» 

викликатимуть додаткові напруження, пов’язані з підвищеною частотою і 

витратністю здійснення певних операцій, появою і усуненням браку, 

замороженням коштів у запасах, рекламаціями чи зривом виконання договірних 

зобов’язань перед власним замовником. Значна частина цих додаткових витрат 

або захована у комплексних статтях, або взагалі потребує додаткової економічної 
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оцінки за методом альтернативних втрат. Альтернативні втрати - це прибуток, 

нереалізований від втрачених замовлень, додаткові витрати на відновлення 

репутації, чи втрати від невикористання коштів на інші цілі, які дають змогу 

отримати прибуток (наприклад, банківський депозит чи сплата заборгованості в 

бюджет і уникнення пені та штрафів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина операцій, на які впливає рівень постачання, супроводжують партію 

продукції чи виробниче замовлення і залежать від кількості партій, запусків 

виробничих лінії чи поставок (замовлення, прийняття, рекламації, видача у 

виробництво, розрахунки). Частина – специфічні для окремого виробу, і залежать 

від кількості змін і нововведень у виробах: внесення змін у специфікації 

матеріалів, розробка стандартів якості. Ще частина – специфічні для кожного 

окремого постачальника: вони з’являються при появі нового постачальника і 

залежать від їх кількості: аудит постачальника при його виборі і періодичному 

перегляді, обговорення планів і умов постачання (договірна робота), встановлення 

і підтримка спеціальних процедур при розміщенні замовлення, прийнятті і 

контролі поставки, підтримка постійної комунікації з постачальником. 
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Рис. 3.9. Залежність характеристик постачальника та оцінки вартості 

співпраці з ним 
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Для оцінки та порівняння відносної ефективності постачальників можна 

користуватися індексом додаткових витрат від неефективного постачання, що 

визначається за формулою: 

),/()( ТВЦДВТВЦІЕП                               (3.8) 

де ІЕП  – індекс ефективності постачальника; 

Ц – закупівельна ціна матеріалів, комплектуючих і т.ін., грн; 

ТВ  – транспортні витрати, грн; 

ДВ  – додаткові витрати та втрати внаслідок неналежного і неефективного 

постачання, грн. 

З використанням наведеного методичного забезпечення керівництво 

Підприємства може переглянути свої відносини з окремими постачальниками, 

оскільки дефекти і порушені ними терміни поставок призводять до витрат, які 

значно перевищують додаткові витрати при роботі з іншими постачальниками. 

Ідеальний постачальник, з точки зору практики роботи провідних підприємств-

виробників продукції, повинен володіти такими характеристиками:  

- самостійно визначати необхідність постачання в узгодженні з 

виробничими планами Підприємства, використовуючи електронну систему 

передачі даних чи контролюючи потребу в матеріалі на місці своїми власними 

працівниками (не потрібно здійснювати процедуру замовлення матеріалу, 

експедиції поставки і зменшується паперова робота); 

- гарантовано не допускати браку в доставлених партіях матеріалів (не 

потрібно проводити вхідний контроль якості); 

- доставляти матеріали точно в необхідний термін безпосередньо до 

виробничої лінії (відпадає потреба в утриманні складських приміщень, запасів, 

внутрішньовиробничому переміщенні матеріалів); 

- вчасно реагувати на зміну вимог замовника і розробляти видозмінені чи 

нові матеріали з огляду на зміну конструкції і технології виготовлення виробу (не 

потрібно утримувати власний інженерний персонал). 
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Закупівельна ціна від такого постачальника буде напевно вищою за 

середню, але економія внутрішніх ресурсів підприємства забезпечує достатній 

виграш. Саме з цих міркувань Підприємства доцільно формувати створення 

стратегічних альянсів із окремим постачальниками та/чи збутовими 

організаціями. Поопераційно-орієнтований облік витрат дає змогу реалізувати 

внутрішні і зовнішні резерви вдосконалення структури заготівельних витрат 

Підприємства через формування об’єктивної інформації для: вдосконалення 

логістичних процесів (ранжування відповідних логістичних операцій за витратами 

і створюваною вартістю); підвищення переконливості в переговорах з 

постачальниками (стосовно зміни якості, термінів постачання, розмірів 

транзитних партій, підвищення рівня кооперації тощо). 

Оперативне управління обсягами виробництва та збуту продукції (а через 

них і витратами на виробництво і збут продукції) Підприємства має передбачати 

щомісячний (чи навіть щотижневий) контроль собівартості продукції та своєчасне 

прийняття рішень. З цією метою пропонується впровадити систему моніторингу 

беззбитковості продукції, яка на основі агрегованих даних, одержаних з 

повномасштабного аналізу беззбитковості, дозволить оперативно розраховувати 

основні показники беззбитковості та планувати потреби Підприємства в 

матеріальних і фінансових ресурсах. Ілюстративно представимо цю систему на 

рис. 3.11. 

Наступним етапом дослідження роботи є розроблення рекомендацій  

досягнення необхідного значення стратегічного показника Підприємства в 2014 р. 

(собівартість продукції -0,9 %). Проведемо аналізування фактичного значення 

собівартості реалізованої продукції у 2013 р. через його порівняння із значенням у 

2010-2012 рр. та величиною, якої необхідно досягти у плановому періоді. З метою 

визначення повної собівартості Підприємства за 2010-2013 рр., необхідно 

провести дослідження наступних величин як: собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут та інші 

операційні витрати за відповідний період.  
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Резерви збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції 

підприємства лежать також у забезпечені роботи з систематичного моніторингу 

поточних обсягів виробництва (та збуту продукції) та витрат підприємства з 

метою забезпечення планових обсягів його діяльності відповідно до 

розрахунків беззбитковості діяльності (та інших індикативних критеріїв 

ефективності виробничого процесу). 

ВХІДНІ ПАРАМЕТРИ 
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Рис. 3.11. Система моніторингу обсягів виробництва і реалізації продукції, 

спрямованого на забезпечення оптимізації витрат підприємства 
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Вхідними параметрами запропонованої системи моніторингу є обсяги 

виробництва, витрати на виробництво і збут продукції, а також статистичні 

дані за базовими показниками Підприємства. Пропонується також включати в 

цей набір такі нестабільні параметри, як ринкові ціни на продукцію 

підприємства та ресурси, які споживаються ним. У такому випадку на систему 

моніторингу буде покладено задачу сценарного аналізу беззбитковості. 

Сценарний аналіз дозволяє здійснювати оцінку ризиків одержання прибутку 

при раптовій зміні умов виробництва і реалізації продукції. 
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ВИСНОВКИ  

 

Будь-яка діяльність суб’єкта господарської чи підприємницької діяльності 

пов’язана з витратами матеріально-речових, трудових та інших ресурсів, цінність 

яких визначається на ринку. В системі управління підприємством одним з 

основних об’єктів виступає процес управління витратами на впровадження ІТ-

технологій підприємства в цілому, та в розрізі їх видів, цілей, періодів здійснення.  

В умовах ринкової економіки виникає проблема у визначенні витрат на 

впровадження ІТ-технологій підприємства, їх розподілу за об’єктами та 

забезпечення мінімізації, управлінні ними і визнання доцільності, досягнення 

необхідної їх прибутковості. Причому завдання полягає не у їх мінімізації, а у 

досягненні такого рівня, за яким вони визнаються споживачами та приносять 

відповідний прибуток виробникам. Все це досягається за рахунок формування і 

реалізації належної стратегії управління витратами на впровадження ІТ-

технологій підприємства. 

Визначальними в системі комплексного економічного аналізу та в 

аналітичному забезпеченні групування витратами за схемою «діяльність – 

витрати – фінансовий результат» є їх групування за економічними елементами та 

статтями калькуляції. Останнє дозволяє встановити цільове здійснення витрат, 

узагальнити їх за місцем виникнення, відповідно до виготовленої продукції, 

виконаних робіт, стосовно до видів діяльності та у зв’язку з проведенням різних 

організаційно-технічних заходів. Управління витратами на впровадження ІТ-

технологій підприємства на підприємстві здійснюється за місцем їх виникнення та 

за центрами відповідальності. Для здійснення аналізу раціональності витрат та 

контролю за їх рівнем, формуються бюджети витрат за калькуляційними 

підрозділами. 

У аналітичній частині роботи на практичних матеріалах досліджуваного 

підприємства – здійснено аналіз витрат цього підприємства. Загальні обсяги 

витрат підприємства протягом досліджуваного періоду (2009-2013 рр.) зростають, 

що зумовлено збільшенням обсягів виробництва та реалізації продукції 
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підприємства. Збільшення витрат за період 2007 – 2011 років склало 57,83 % та 

лише за останній рік витрати підприємства збільшились на 29,92 %. Найбільші 

обсяги витрат по підприємству відводяться на групу матеріальних витрат, що є 

логічним для виробничого підприємства. Причому темпи збільшення обсягів 

матеріальних витрат лише незначно поступаються темпам збільшення загальних 

витрат по підприємству. Питома вага матеріальних витрат складає 67,4 %. На 

витрати на оплату праці припадає 15,2 %, на соціальні заходи – 5,6%, на 

амортизацію – 0,3 %, на інші операційні витрати – 11,5 %.  

Серед виявлених тенденцій негативним є низький рівень та зменшення 

питомої ваги амортизації. За рахунок цього джерела підприємство могло б 

здійснювати ефективну політику щодо оновлення власної матеріально-технічної 

бази, а також зменшувати базу оподаткування прибутку. Зрозуміло, що питома 

вага амортизації, яка складає 0,3 % від загальних операційних витрат 

підприємства не може цього забезпечити. 

Окрім того аналіз виявив, що недостатність фінансування витрат на 

впровадження ІТ-технологій, що може призвести до неефективного 

функціонування та розвитку виробничо-господарського процесу. Тому 

керівництву підприємства слід переглянути свою політику щодо фінансування 

загальновиробничих витрат. 

На змінні витрати підприємства припадає 94,1 %, відповідно, на умовно-

постійні – 5,88 %. Питома вага останніх зростає, що є швидше негативним, хоча 

безпосередньо питома вага умовно-постійних витрат підприємства, є прийнятною.  

За результатами аналізу виявлено, що рівень витрат у доході (виручці) від 

реалізації продукції підприємства складає 57,61 %, що є прийнятним як для 

виробничого підприємства та свідчить про те, що у рентабельності продукції 

підприємства валовий прибуток (включаючи ПДВ) складає 42,39 %. Причому 

рівень операційних витрат досліджуваного підприємства протягом останніх трьох 

років знижується, що є позитивним.  

Виявлено, що рівень витрат підприємства у чистому доході складає 66,14 %, 

що є прийнятним значенням. Причому цей показник зростає. Натомість 
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коефіцієнт співвідношення витрат підприємства до його валового та чистого 

прибутку складає 23,35, а другий – 21,63. Це означає, що витрати підприємства 

перевищували його валовий прибуток у понад 23 рази, а чистий прибуток – у 

понад 21 раз. Керівництву підприємства слід працювати над зниженням 

коефіцієнтів співвідношення витрат та прибутку.  

Станом на кінець 2013 р. витратовіддача витрат підприємства склала 1,74 

грн/грн. Значення цього показника ефективності витрат є недостатнім, оскільки з 

однієї гривні витрат підприємство отримує дохід у розмірі лише 1,74 грн. До 

позитивного слід віднести незначне, проте все ж зростання цього показника за 

період 2009-2013рр.  

Аналіз ефективності витрат підприємства у динаміці засвідчив, що темпи 

росту доходу (виручки) від реалізації продукції підприємства значно 

перевищують темпи росту основних показників ефективності витрат цього 

підприємства, що слід розцінювати як негативне. Негативним слід розцінювати 

нижчі темпи витратовіддачі та прибутковості витрат Підприємства порівняно з 

темпами росту обсягів господарської діяльності. Керівництву підприємства слід 

працювати над усуненням цих негативних тенденцій. 

У аналітичній частині роботи проведено також аналіз факторів впливу на 

витрати підприємства. Серед зовнішніх факторів проаналізовано вплив: стану 

ринків факторів виробництва; економіки країни; механізму державного 

регулювання виробничої діяльності. Серед факторів внутрішнього середовища - 

зміни обсягів доходу (виручки) від реалізації продукції підприємства; 

ефективності використання основних фондів; стану та ефективності використання 

трудових ресурсів; оборотності товарних запасів; загального обсягу витрат.  

При формуванні стратегії управління витратами підприємства пропонується 

приймати рішення щодо обсягів і структури витрат на основі аналізу 

маржинального прибутку, застосування якого дозволяє окрім забезпечення 

оптимізації витрат підприємства одночасно дати відповіді на такі питання: чи 

вигідніше припинити, чи продовжувати випуск продукції, яка за бухгалтерськими 

даними є низькорентабельною; для випуску якого виду продукції вигідніше 
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використати обмежені виробничі потужності підприємства; чи приймати 

замовлення, якщо ціна, яку покупець згоден платити є нижчою за звичайну 

відпускну ціну. 

Відповідно до цього у рекомендаційній частині дипломної роботи здійснено 

розподіл основних економічних показників та витрат підприємства, включаючи 

поділ на змінні і умовно-постійні та прямі і непрямі за товарними групами та 

розраховано для них коефіцієнти маржинального прибутку. За цими 

розрахунками пропонується керівництву підприємства подумати над прийняттям 

рішення щодо відмови від виробництва ізоляторів типу ТФ-10Г, сконцентрувавши 

всі ресурси на виготовленні ізоляційних ковпачків та пластикових пломб. 

Із використанням виявлених у другому розділі роботи як недоліків, так і 

сильних сторін роботи щодо управління витратами підприємства, зроблено 

висновок, що подальша робота з пошуку напрямів економії витрат цього 

підприємства полягає в застосуванні сучасних підходів менеджменту витрат. 

Зокрема доцільно перейти до поопераційно-орієнтованого управління витратами 

та посилити інформаційно-аналітичну цінність поопераційно-орієнтованого 

обліку витрат через застосування так званого АВВ аналізу. 

При збільшенні обсягів виробництва і реалізації продукції підприємство має 

змогу отримувати певну «економію» на змінних витратах на одиницю продукції, 

що веде до збільшення маржинального прибутку та зниження загального рівня 

витрат. Отже, одне з основних місць при розробці стратегічних і тактичних 

заходів оптимізації витрат аналізованого підприємства має відводитись розробці і 

реалізації заходів щодо збільшення обсягів виробництва і реалізації товарів.  

Резерви збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства 

лежать також у забезпечені роботи з систематичного моніторингу обсягів 

виробництва (та збуту продукції) та витрат підприємства з метою забезпечення 

планових обсягів його діяльності відповідно до розрахунків беззбитковості 

діяльності (та інших індикативних критеріїв ефективності виробничого процесу). 
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