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Артем Дмитренко (Україна)

ДІАГНОСТИКА ВИТРАТНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
АНОТАЦІЯ
Вступ. Витра ти виступа ють необхі дним а трибутом і безумовним дра йвером
ді яльності будь-якого суб’єкта господа рюва ння, а дже без вида ткі в
неможливим є отрима ння та на лежне оформлення і розпоряджа ння
дохода ми пі дприємства . Витра ти супроводжують функці онува ння компа ні ї
упродовж усього терміну її і снува ння, тому їх пра вильна і дентифі ка ці я, облі к,
групува ння, розподі л, а на лі з та на ступне прогнозува ння й пла нува ння є
необхі дною передумовою за безпечення ефективної ді яльності .
Мета. Метою ста тті є ґрунтовне дослі дження методичних пі дході в до
комплексного ді а гностува ння витра тності функці онува ння пі дприємства , а
та кож пропозиці я вла сного ба чення р озв’яза ння і дентифі кова них у да ні й
площині проблем.
Метод (методологія). У ста тті за стосова но ряд за га льнона укових методі в
дослі дження, зокрема а бстрактно-теоретичний, ді а лектичний методи, і ндукції
та дедукції, а налізу й синтезу, що були вжиті для і дентифі кації та уза гальнення
теоретико-методичних основ діагностування витра тності ді яльності суб’єкті в
господа рюва ння та розробки комплексу ключових її і ндика торі в .
Результати. У ста тті досліджено за вдання, особливості та аспекти ді а гностики
витра тності
функці онува ння
виробничо-комерці йних
пі дприємств.
Проа на лі зова но і снуючі у ві тчизняних та за рубі жних джерела х методичні
пі дходи до а на лі зу ефективності упра влі ння витра та ми. Ді а гностику
витра тності функці онува ння за пропонова но зді йснюва ти за п’ятьма
а спекта ми: обсяги та структура витра т, питомі витра ти, критичний обсяг
виробництва , спожива ння ресурсі в та ва рті сть ка пі та лу пі дприємства .
Сформова но комплексний на бі р індикаторів витратності ді яльності та пода но
рекоменда ці ї щодо їх обра хунку. Озна чені пропозиці ї можуть бути
використа ні для комплексного аналізу витратності промислових, торгівельних,
сі льськогосподарських, пі дприємств секцій «Інформація та телекомуні ка ці ї»,
«Професі йна , на укова та техні чна ді яльні сть» тощо.
Дмитренко А. Ді а гностика витра тності функці о нува ння пі дприємства .
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EVALUATION OF FUNCTIONING
COSTS OF AN ENTERPRISE
ABSTRACT
Introduction. Cos ts a re a necessary a ttribute a nd an unconditional dri ver of a ny
bus iness entity. Not having made a n expense it i s impos s i bl e for a compa ny to
obta in a nd dispose i ts revenues. Costs accompany operati ons of a n enterpri s e
throughout its existence, so their proper i denti fi ca ti on, a ccounti ng, groupi ng,
di s tribution, analysis and subsequent forecasti ng a nd pl a nni ng a re neces s a ry
proces s es for effecti ve bus i nes s a cti vi ty.
Purpose. The goal of the article is a thorough study of available methodol ogi ca l
a pproaches to comprehensi ve a na l ys i s of comp a ny’s functi oni ng cos ts , a nd
forthcoming ela bora ti on of propos a l s for s ol vi ng the i denti fi ed probl ems .
Method (methodology). The a uthor uses a number of general scientific resea rch
methods, i ncluding a bstract-theoreti ca l , di a l ecti ca l methods , i nducti on a n d
deduction, a nalysis a nd s ynthesis, that were exploited to identify a nd genera l i ze
the theoretical a nd methodological bases for cost analysis and devel opi ng a s et
of key i ndi ca tors .
Results. The a rti cl e di s cl os es the ta s ks , fea tures a nd a s pects of bus i ne s s
functi oning cost diagnostics of i ndustrial and trading enterpri s es . The exi s ti ng
methodological approaches to the a nalys i s of cos t ma na gement effi ci ency i n
domestic and foreign s ources were analyzed . The a uthor proposes to decompose
s uch a research into five a spects: volume and structure of expens es , uni t cos ts ,
cri ti cal output, resource consumption and cost of ca pital. A comprehensive set of
performance i ndicators was formed and recommendations for their ca l cul a ti on
were s uggested. These proposals ca n be us ed for a profound cos t a na l ys i s of
i ndustrial, commercial, agricultural business entities, enterpri s es repres enti ng
s uch s ectors as «Information a nd Telecommunications», «Professional, s cienti fi c
a nd techni ca l a cti vi ti es » a nd others .
Dmytrenko, A. (2020). Eva luation of functioning costs of an enterprise . Economic
analysis, 30 (3), 175-181.
DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.03.175
Keywords: cos ts ; expens es ; l os s es ; i ncome; res ource cons umpti on; cos t of
ca pi ta l .
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Вступ

Мета та завдання статті

Витрати, як фундаментальна господарська
категорія, завжди знаходяться у центрі уваги
дослідників протягом усього відслідкованого
періоду розвитку економічної думки. Витрати
підприємства є ключовим об’єктом управління у
багатьох науках та сферах діяльності, зокрема у
менеджменті,
маркетингу,
фінансах,
бухгалтерському
обліку,
податковій справі,
юриспруденції тощо як на мікро-, так і на мезо- й
макрорівнях.
Не менш актуальним серед наведених галузей є
питання аналізу витратності діяльності як
ключового
аспекту
бізнес-діагностики
підприємства. Проблемам економічного аналізу
витратності діяльності присвячені праці багатьох
видатних українських вчених, серед яких доцільно
назвати Н. С. Артамонової, М. Г. Грещака,
Н. М. Євдокимової, П. В. Іванюти, О. В. Мачулки,
В. О. Мец, Є. В. Мниха, А. М. Турила, Ю. С. ЦалЦалка, Г. О. Швиданенко та багатьох інших.
Віддаючи
належне
досягненням
вказаних
науковців, слід наголосити, що рух України до
світових, трансатлантичних та європейських
соціально-політичних структур, глобалізація бізнесу
зумовлюють перманентний прогрес способів,
методів та засобів господарської діяльності,
постійну
трансформацію
вітчизняного
законодавства, зокрема у сфері бухгалтерського
обліку. Означені процеси вимагають коригування та
подальшого розвитку методичних підходів та
інструментів економічного аналізу витратності
діяльності підприємства.

Метою
даної статті
виступає критичне
оцінювання наявного у науковій літературі та
практиці господарювання методичного доробку
пов’язаного з комплексним аналізом витратності
діяльності
виробничо-комерційних
суб’єктів
господарювання та формування узагальнень і
рекомендацій
у
вказаній
області.
Відтак
завданнями дослідження є ідентифікація ключових
аспектів діагностики, а також напрацювання
сукупності й уточнення технології обчислення
індикаторів витратності функціонування, які можуть
бути взяті за основу при налагодженні системи
діагностики
підприємства
та
розробці
управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження
Серед останніх досліджень вітчизняних вчених,
праці яких присвячені аналізу витратності
функціонування підприємства, слід виділити
наробок таких науковців як Оченаш В. А. [2],
Загородній А. Г., Ясінська А. І. [3], Колесник В. М.,
Савченко Т. В. [4], та Піскунова Н. В.,
Федорець М. Г., Піскунова К. С. [5]. У вказаних
роботах дослідники представили власне бачення
сукупності показників ефективності управління
витратами з позицій системного підходу як для
промислових
підприємств,
так
і
сільськогосподарських виробників. У таблиці 1
подано особливості запропонованих методичних
підходів.

Таблиця 1. Особливості оцінювання витратності діяльності підприємств окремими вітчизняними науковцями
Автор
1

Оченаш В. А. [2]

Загородній А. Г.,
Ясінська А. І. [3,
с. 334-336]

Колесник В. М.,
Савченко Т. В. [4,
с. 68-69]

Особливості методики оцінювання витратності діяльності
2
Відслідковувані показники поділені на дві групи: узагальнюючі та часткові . До
узагальнюючих віднесено коефіцієнт загального рівня витрат на виробництво ,
коефіцієнт, що характеризує матеріалоємність, коефіцієнт, що характеризує
трудоємність, коефіцієнт, що характеризує рівень амортизації та коефіцієнт дохідності .
Як часткові індикатори застосовуються матеріалоємність та врожайність.
Ефективність управління витратами запропоновано оцінювати у чотирьох аспектах:
– рівень досягнення цілей, на які спрямовувались витрати;
– співвідношення результату та витрат на його досягнення;
– тенденції зміни непродуктивних витрат;
– комплексний показник ефективності управління витратами підприємства .
На початковому етапі передбачається визначення групових показників оцінки
ефективності менеджменту витрат у таких аспектах, як управління матеріальними
витратами, управління виробничими основними фондами та управління трудовими
ресурсами. Кожен аспект оцінювання має свою сукупність досліджуваних індикаторів.
На заключному етапі пропонується обчислювати інтегральний показник ефективності
управління витратами з урахуванням значення вагових коефіцієнтів групових
індикаторів.
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Продовження таблиці 1
1

Піскунова Н. В.,
Федорець М. Г.,
Піскунова К. С. [5,
с. 362-363]

2
Розрахунок 15 показників окремі з яких мають субіндикатори-фактори, зокрема:
загальні операційні витрати на 1 грн. операційних доходів; загальні витрати від
звичайної діяльності на 1 грн. загальних доходів від звичайної діяльності; витрати на 1
грн. доходів від іншої операційної діяльності; витрати на 1 грн. доходів від
інвестиційної діяльності (участі в капіталі); фінансові витрати на 1 грн. фінансових
доходів; витрати на 1 грн. доходів від іншої звичайної діяльності; інші витрати на 1 грн.
інших доходів; собівартість реалізованої продукції на 1 грн. чистого доходу; частка
постійних витрат у валовому прибутку; рентабельність основної діяльності;
рентабельність операційної діяльності; рентабельність звичайної діяльності; податкове
навантаження; питомі витрати на податок на прибуток; чиста рентабельність; рівень
витрат звичайної діяльності на 1 працівника.

Наведені у таблиці авторські методичні підходи
характеризуються
цілим
рядом
позитивних
моментів, до яких можна віднести необхідність
оцінювання
рівня
витратності
ключових
виробничих ресурсів (персонал, основні засоби та
оборотні активи) й застосування показників
питомих
витрат
як
ключових
індикаторів
ефективності управління. Водночас вважаємо за
доцільне обрати саме параметр «витратність» як
іманентну характеристику ефективності управління
витратами. Ще одним, на наш погляд, важливим
завданням є забезпечення логіки у зіставленні

фінансових параметрів, їх відповідності видам
діяльності та узгодження між собою з урахуванням
національних
та
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку. Також слід відмітити
відсутність в означених методиках таких необхідних
аспектів дослідження та об’єктів управлінського
впливу, як критичний обсяг виробництва й
середньозважена вартість капіталу підприємства .
Зважаючи на викладене вище, діагностика
витратності функціонування, на нашу думку, має
відбуватися за наступними аспектами:

Аналіз динаміки обсягів та структури витрат підприємства

Аналіз
витратності
функціонування
підприємства

Аналіз питомих витрат
Визначення критичного обсягу виробництва і
реалізації продукції
Аналіз споживання ресурсів

Ідентифікація середньозваженої вартості капіталу підприємства

Рис. 1. Аспекти діагностики витратності функціонування підприємства
Починатися
дослідження
витратності
функціонування підприємства, природньо, повинно
з аналізу динаміки обсягів та структури витрат
компанії як на загальнокорпоративному рівні, так і
на
рівні
окремих
підрозділів,
центрів
відповідальності, напрямків діяльності та продуктів.
При цьому важливу роль має відігравати
налагодження ефективної системи внутрішнього
управлінського обліку, яка має сформувати
інформаційну
базу
для
ідентифікації
та
структуризації витрат у розрізі:
– умовно-постійних/умовно-змінних;
– продуктивних/непродуктивних тощо.
Найбільш
інформативними
індикаторами
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ефективності
cost-management
є
показники
питомих витрат, що відображають зв’язок між
понесеними витратами та доходами, які отримані з
їх допомогою. При цьому принципово важливою є
сегрегація ефектів профільної (core activity) та
непрофільної (non-core activity) видів діяльності .
Логіка
співвіднесення
доходів
та
витрат
відображена на рисунку 2.
Зважаючи на структуру звітів про фінансові
результати (income statements), складених за
національними та міжнародними стандартами
фінансової звітності, а також логіку формування
фінансових ефектів доцільно запропонувати
розрахунок двох індикаторів:
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Витрати

Непрофільна діяльність
(non-core activity)

Профільна діяльність
(core activity)

Доходи

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг), р. 2050
Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), р.
2000

Адміністративні витрати,
р. 2130

Витрати на збут,
р. 2130

Інші операційні доходи,
р. 2120

Інші операційні витрати,
р. 2180

Доходи від участі в капіталі,
р. 2200

Фінансові витрати,
р. 2250

Інші фінансові доходи,
р. 2220

Втрати від участі у капіталі,
р. 2255

Інші доходи,
р. 2240

Інші витрати,
р. 2270

Рис. 2. Фінансові ефекти діяльності виробничо-комерційного підприємства1
1

На рисунку наведені посилання на рядки звіту про фінансові результати, складеного за національними
стандартами бухгалтерського обліку.
1. Питомі витрати на 1 грн. чистого доходу –
як показник витратності профільної діяльності:
В
ПВДЧ = Ч⁄В
(1)
ПД
, де ВЧ – обсяг чистої виручки від реалізації
продукції (товарів робіт послуг); В ПД – витрати
профільної діяльності підприємства як сума
собівартості реалізованої продукції (товарів робіт
послуг), адміністративних витрат та витрат на збут.
2. Питомі витрати на 1 грн. сукупного доходу
– як вимірник витратності усієї діяльності
підприємства:
ПВДС =

ДС
⁄В
с

(2)

, де ДС – обсяг сукупних доходів від профільної
та непрофільної діяльності як сума чистої виручки
від реалізації продукції (товарів робіт послуг), інших
операційних доходів, доходів від участі у капіталі,
інших фінансових доходів та інших доходів
підприємства; ВС – сукупні витрати від профільної та
непрофільної діяльності підприємства як сума

собівартості реалізованої продукції (товарів робіт
послуг), адміністративних витрат, витрат на збут,
інших операційних витрат, фінансових витрат, втрат
від участі у капіталі та інших витрат підприємства .
Подані показники питомих витрат, на нашу
думку,
є
важливими
індикаторами
рівня
витратності діяльності та ефективності управління.
Їхні значення мають становити ПВДЧ(ДС) ≤ 1 та мати
низхідну тенденцію.
Важливим
індикатором
витратності
функціонування
виступає
критичний
обсяг
виробництва і реалізації продукції який є
відправною точкою у плануванні масштабів
діяльності підприємства. Такий обсяг, як відомо,
обчислюють у натуральних та вартісних показниках
та доповнюють коефіцієнтом безпеки виробництва,
який
характеризує
безпечність
профільної
діяльності та віддаленість від зони збитків.
Необхідним аспектом комплексного аналізу
витратності функціонування виступає оцінювання
рівня
споживання
ресурсів.
Раціональне
використання
належної
якості
факторів
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виробництва є передумовою ефективної діяльності
підприємства, адже забезпечує йому випуск
конкурентоспроможної продукції, продаж якої
дозволяє розраховувати на одержання високих
фінансових
результатів.
На
даному етапі
діагностики слід дослідити рівень споживання
таких ресурсів, як основні засоби, оборотні кошти,
персонал у розрахунку на 1 гривню чистої виручки
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компанії.
У
випадку
ж
значного
рівня
диверсифікації джерел доходів підприємства у
розрізі видів діяльності (суттєвого внеску іншої
операційної, фінансової та іншої діяльності)
обчислення
ресурсоспоживання
доцільно
здійснювати вже на 1 грн. сукупних доходів. Можна
запропонувати наступну сукупність індикаторів
ресурсоспоживання:

Таблиця 3. Показники рівня споживання ресурсів та порядок їх обчислення
Назва показника
1. Фондомісткість
2. Коефіцієнт завантаження
оборотних активів
3. Зарплатомісткість

Формула обчислення показника
ОсЗ
ФМ = СР,
Вч

де ОсЗср – середньорічний обсяг основних засобів;
ВЧ – обсяг чистої виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
ОбА СР
КЗОбА =
,
Вч

де ОбАср – середньорічний обсяг оборотних активів
ФОП
ЗМ =
,
Вч

де ФОП – річний обсяг фонду оплати праці

У ресурсовитратних виробництвах доцільним є
обчислення матеріаломісткіості та енергомісткості .
Ці показники можна розраховувати як по
підприємству у цілому, так і за окремими
виробами. Матеріаломісткість обчислюється як
відношення вартості застосованих матеріальних
ресурсів (сировини, основних і допоміжних
матеріалів, покупних напівфабрикатів, паливномастильних матеріалів, різноманітних видів енергії)
до собівартості або обсягу виробництва продукції.
Енергомісткість характеризує витрати паливноенергетичних ресурсів та розраховується як
співвідношення вартості спожитих палива, енергії
(електричної, теплової), пари та собівартості
продукції (вартості товарної продукції).
Фундаментальним показником, що відображає
витратність залучення фінансових ресурсів з різних
джерел, виступає середньозважена
вартість
капіталу (WACC від англ. weighted average cost of
capital). Розрахунок цього індикатора, необхідність
якого уникають у своїх методиках багато
вітчизняних учених, має велике практичне значення
для оцінюваної компанії, адже:
– WACC є вимогою до мінімальної прибутковості
його профільної діяльності .
– Показник вартості капіталу використовується як
критерій (дисконтна ставка) у процесі
ідентифікації економічної доцільності окремих
проєктів
реального
та
фінансового
інвестування, а також отримання активів у
лізинг.
– Рівень вартості капіталу підприємства є
основним фактором і параметром розрахунку
його ринкової ціни.
Розрахунок середньозваженої вартості капіталу
підприємства слід здійснювати за загальною
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технологією, широко висвітленою у навчальних та
наукових джерелах з врахуванням податкового та
емісійного
(витрат
залучення)
коректорів.
Враховуючи, що при обслуговуванні отриманих
кредитних ресурсів у вітчизняного підприємства позичальника, як правило, виникають й супутні
платежі (різноманітні страховки та комісії на
користь фінансової установи), для обчислення
вартості кредитних ресурсів слід застосовувати
рекомендації Національної комісії, що здійснює
регулювання у сфері ринків фінансових послуг [1].
Розрахунок реальної вартості конкретного джерела
передбачає наступні послідовні дії:
1. Ідентифікацію
графіка
платежів
з
обслуговування кредитних коштів.
2. Формування необхідного для табличного
редактора Excel інформаційного масиву з
деталізацією за часом притоків та відтоків
коштів за кредитною операцією.
3. Розрахунок реальної вартості кредиту за
допомогою функції ЧИСТВНДОХ (XIRR у
англійській та українській версіях Microsoft
Office) редактора Microsoft Excel . Вказана
функція підбирає точну ставку дисконтування
платежів позичальника на користь кредитора з
урахуванням
календарного
графіку
їх
здійснення, підсумковий результат теперішньої
вартості яких дорівнюватиме чистій сумі
отриманого кредиту.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Аналіз витратності діяльності є невід’ємним
елементом
комплексної
бізнес-діагностики
підприємства. Запропоновані у статті аспекти
дослідження та сукупність індикаторів дозволяють
аналітику сформувати адекватне уявлення про
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ефективність управління витратами на цільовому
підприємстві та бути основою для формування його
системи
КРІ.
Представлена
методика
рекомендується до застосування промисловими,
торгівельними,
сільськогосподарськими,
транспортними, підприємствами сфер інформації та

телекомунікацій, професійної, наукової та технічної
та більшості інших видів діяльності. Водночас для
суб’єктів господарювання, що представляють такі
сфери економіки як фінансова і страхова діяльність,
зважаючи на специфіку їх функціонування, мають
використовуватися інші підходи.
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