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Актуальність теми

магістерської роботи. На розвиток теорії і

практики управління витратами та методику економічного аналізу фінансовогосподарської діяльності сучасного підприємства суттєво впливає процес
поглиблення ринкових відносин у діяльності суб’єктів господарювання.
Основна мета трансформацій у цій сфері полягає у розкритті інформації,
необхідної для прийняття поточних та стратегічних управлінських рішень.
Особливої актуальності ці питання набувають у галузі будівництва, продукція
якої досить матеріаломістка, втім в умовах жорсткої конкуренції обмежується
граничною ринковою ціною закупівельних тендерів та ціновою пропозицією
конкурентів. Неодмінною умовою збереження суб’єктами господарювання
конкурентних позицій є не тільки зниження собівартості реалізованої
продукції, але й розробка аналітичного забезпечення стратегічного управління
витратами, спрямованого на пошук резервів формування стійкої конкурентної
переваги за витратами.
Однією з головних причин нераціонального управління витратами
вітчизняних

виробників

виступає

відсутність

сучасного

аналітичного

забезпечення управління витратами, адаптованого до господарської діяльності
підприємства в оперативному та стратегічному аспектах, що призводить до
прийняття необґрунтованих управлінських рішень через нерозуміння механізму
цільової собівартості, а отже, як наслідок, зниження прибутковості окремого
підприємства. Це актуалізує дослідження проблем вдосконалення аналізу
витрат діяльності промислового підприємства у частині формулювання його
завдань, виокремлення нових об’єктів аналізу витрат фінансово - господарської
діяльності, моделювання системи факторів та резервів мінімізації витрат у
конкурентному середовищі, розширення меж інформаційної бази аналізу,
поповнення інструментарію аналізу, удосконалення технології аналізу витрат
діяльності підприємства.

Вагомим внеском у розвиток методології аналізу витрат діяльності
промислового підприємства є праці провідних вітчизняних науковців, зокрема:
П. Й. Атамаса, Ф. Ф. Бутинця, В. М. Івахненка, С. В. Калабухової, Г. І.
Кіндрацької, І. Д. Лазаришиної, Є.В. Мниха, С.З. Мошенського, О. В.Олійник,
І. М. Парасій-Вергуненко, П. Я. Поповича, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченка, Г. А.
Ямборко, М.І. Яцківа, Ю. Ю. Миронової та зарубіжних вчених Е.А. Аткінсона,
В. Говиндараджана, Ш. Датара, К. Друрі, В. В.Ковалева, М. Портера, Г. В.
Савицької, Дж. Фостера, Ч.Т. Хонгрена, О. Д. Шеремета, Дж.К. Шанка.
Вагомий внесок у вивчення особливостей формування витрат та їх впливу
на фінансові результати зробили такі відомі вітчизняні та зарубіжні дослідники,
як А.В. Череп, А.М. Турило, А.С. Полянська, А.Г. Загородній, І.А. Бланк, Е.Ф.
Брігхем та інші.
Критичний аналіз фахової літератури свідчить, що у сучасній вітчизняній
методології аналізу витрат діяльності промислового підприємства, що
базується на нормативному методі їх калькулювання, практично не враховано
зарубіжний досвід та теоретичні засади концептуального розвитку технологій
менеджменту операційних витрат, їх бюджетування. Не достатньо уваги
вітчизняні науковці також приділяють питанням мінімізації витрат на основі
функціонального та процесного підходів до їх обліку.
Віддаючи належне плідній праці вітчизняних і зарубіжних вчених та
значимості здобутих ними результатів, слід визнати, що окремі теоретичні,
методичні й практичні положення аналізу витрат діяльності промислового
підприємства потребують доопрацювання. Зокрема, до таких питань належать:
уточнення підходів до трактування сутності витрат операційної діяльності як
обліково-аналітичного об’єкта та їхньої класифікації для процедур поточного та
стратегічного контролю і управління; розбудова інформаційної бази та
інструментарію аналізу витрат з урахуванням функціонального та процесного
підходів до їх обліку; удосконалення технології аналізу витрат діяльності
підприємства для досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства.
В умовах ринкової економіки головним мотивом діяльності будь-якого

підприємства є максимізація його основного фінансового результату – чистого
прибутку. Однак, реальні можливості досягнення цієї мети обмежені витратами
виробництва та попитом на вироблену продукцію. Оскільки обсяг витрат
суттєво

впливає

на

формування

фінансових результатів,

ефективність

управління ними у значній мірі визначає, наскільки успішною буде
господарська діяльність підприємства. Однак слід враховувати, що управління
витратами – це динамічний процес, який полягає у досягненні високого
економічного результату діяльності підприємства, що не зводиться лише до
зниження затрат, а поширюється на всі елементи управління. Саме тому пошук
шляхів зниження витрат виробництва у сучасних умовах варто розглядати як
фактор підвищення прибутковості та ефективності діяльності підприємств.
Метою дипломної роботи є наукове обґрунтування теоретичних
підходів та удосконалення методичного забезпечення формування витрат на
підприємстві та їх впливу на результати господарської діяльності.
Відповідно до поставленої мети в дипломній роботі було визначено і
вирі-шено наступні завдання:
– досліджено трактування економічної сутності витрат та сучасні
концепції управління витратами;
– виявлено фактори економічного впливу на процес управління витратами
підприємства;
– проаналізовано показники фінансово-господарської діяльності ТОВ
«Кепстон Лок»;
– проаналізовано та здійснено оцінку структури витрат ТОВ «Кепстон
Лок»;
– проведено дослідження особливостей управління формування витрат
ТОВ «Кепстон Лок»;
– виявлено особливості впливу витрат на результати господарської діяльності підприємства;
– здійснено пошук резервів управління витратами ТОВ «Кепстон Лок»;

– оптимізовано структуру витрат з метою покращення фінансових результатів діяльності підприємства;
– розраховано ефективність від запропонованих заходів для підприємства в
умо-вах оптимальних параметрів управління витратами.
Об'єкт дослідження – процес формування витрат підприємства.
Предмет дослідження – є комплекс теоретичних, методичних та
практич-них питань аналізу витрат діяльності підприємства.
Методи

дослідження.

Для

досягнення

завдань

і

мети

роботи

використано сукупність наукових методів: методи наукового узагальнення,
порівняння, групування та системного аналізу − для визначення сутності
витрат, механізмів їх утворення та поведінки, розбудови класифікації витрат
операційної діяльності, вивчення концептуальних підходів до управління
витратами діяльності підприємства; методи аналізу та синтезу − для розробки
технології аналізу витрат діяльності підприємства; економіко-математичні
методи, графічні та табличні прийоми – при проведенні експериментальних
процедур аналізу виробничих витрат з використанням різних облікових систем
калькулювання

собівартості

продукції,

аналізу

операційних

витрат

з

використанням систем стратегічного контролю витрат та визначенні їх впливу
на

прийняття

рішень

щодо

ефективності

господарської

діяльності

підприємства.
Інформаційною

базою

дослідження

є:

монографії

зарубіжних

та

вітчизняних вчених, періодичні друковані та електронні матеріали з проблем
економічного аналізу витрат та калькулювання собівартості продукції у
промисловості; первинна документація управлінського та бухгалтерського
обліку, дані фінансової та управлінської звітності ТОВ «Кепстон Лок»;
аналітичні та інформативні матеріали, опубліковані у наукових виданнях у
галузі будівництва.
Наукова
теоретичних

новизна
положень

структурування

дипломної
та

роботи

методичних

витрат підприємства

полягає

підходів

до

в

удосконаленні
оцінювання

у процесі управління

та

витратами,

організації

аналізу

витрат

діяльності

промислового

підприємства

та

формування економічних результатів діяльності підприємства. Враховуючи
специфіку сфери діяльності підприємства, ми визначили, що доцільно
впроваджувати заходи зі зниження витрат за такими статтями, як матеріальні
витрати, витрати на оплату праці та адміністративні витрати. Перші два
напрями включаються в собівартість реалізованої продукції, тому сприятимуть
зменшенню її рівня.
Запропоновано
підприємства,
ефективності

що

підхід
дає

до

оцінювання

можливість

здійснюваних

відносного

провести

підприємством

рівня

комплексне

витрат,

витрат

оцінювання

виконати

ґрунтовне

аналізування динаміки їх рівня і виявити резерви підвищення економічних
результатів діяльності підприємства.
Практична
спрямованості на

значимість

одержаних

результатів

полягає

у

їх

удосконалення аналітичного забезпечення управління

витратами стратегічно-орієнтованих підприємств будівної промисловості, що
забезпечує формування масиву суттєвої і доречної інформації для прийняття
оперативних

та

функціонування,

стратегічних
можливості

рішень

в

використання

конкурентному
спеціалістами

середовищі
усіх

рівнів

управління підприємством методичних рекомендацій з: аналізування складу,
структури

та

динаміки

витрат;

оцінювання

відносного

рівня

витрат

підприємства на підставі розробленої системи показників такого оцінювання;
аналізування впливу структури витрат та інших чинників на їх величину та
відносний рівень; розподілу витрат підприємства за видами продукції.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Структура роботи
відбиває логіку дослідження та особливості характеру розробки наукової
проблеми. Основний зміст дипломної роботи викладено на 97 сторінках.
Дипломна робота містить 29 таблиць та 7 рисунків. Список використаних
літературних джерел включає 89 найменувань.
Апробація

результатів

дослідження.

Результати

дослідження

оприлюднені

на

Міжнародній

науково-практичній

інтернет-конференції

«Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи» (м.
Дніпро, 2019 р.).

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1. Проведений аналіз науково-методичних підходів до сутності витрат
засвідчив, що під витратами слід розуміти вартісне вираження обсягу спожитих у
процесі

господарської

діяльності

підприємства

ресурсів

для

досягнення

поставленої мети. Найбільш поширеними підходами до класифікації витрат є їх
групування за економічними елементами, закріплене законодавчо, відповідно до
місця виникнення на підприємстві, за видами діяльності та відносно зв’язку з
обсягами діяльності. Проте, на нашу думку, не принциповими класифікаціями слід
вважати поділ витрат за можливістю регулювання, відносно галузі кругообігу
коштів та відповідно до техніко-економічного змісту.
2. При створенні системи управління витратами на підприємстві важливо
використовувати не лише основні елементи менеджменту, а і враховувати
особливості формування витрат, їх специфіку як об’єкта дослідження та
управління, а також її формування має базуватися на загальних стратегічних і
тактичних цілях, що стоять перед підприємством. На нашу думку, лише
послідовне та якісне формування системи
забезпечити

високий

рівень

управління витратами здатне

конкурентоспроможності

підприємства

та

конкурентоздатності його продукції в ринкових умовах.
3. Величина витрат, які здійснює підприємство в процесі своєї діяльності,
істотно впливає на формування його фінансових результатів. Тому необхідно
здійснювати постійний моніторинг витрачання ресурсів, а також створювати на
підприємствах комплексну систему управління витратами, яка забезпечує
досягнення оптимального рівня витрат та максимальної віддачі від них, що
втілюється в показниках прибутковості діяльності.

4. Підприємство ТОВ «Кепстон Лок» можна вважати традиційним
представником будівельної галузі, яке
будівельно-монтажних

робіт

на

займається здійсненням загальних

об’єктах

промислового

будівництва

і

соціальної сфери, діяльністю у сфері архітектури, інженерною та технічною
діяльністю, пов’язаною з будівництвом, торгово-комерційною та іншою
діяльністю. Аналіз основних фінансово-економічних показників ТОВ «Кепстон

Лок» виявив певний ряд проблем, до яких слід віднести перевищення темпів
зростання витрат підприємства над темпами росту його доходів, що зумовлює
зниження

фінансових

результатів,

скорочення

масштабів

діяльності

підприємства та його економічного потенціалу, а також зниження обсягів
власних фінансових засобів, що в поєднанні з досить високими темпами
зростання позикових коштів може призвести до банкрутства підприємства.
Організаційна структура ТОВ «Кепстон Лок» сьогодні – це 11 злагоджено
працюючих підприємств і підрозділів високої технологічної оснащеності,
застосування прогресивних будівельних технологій в комплексній реалізації
проектів промислового, цивільного та житлового будівництва «під ключ».
5. Відповідно до результатів аналізу фінансового стану ТОВ «Кепстон
Лок», можна зробити висновок, що матеріально-технічна база підприємства
застаріла і використовується неефективно. На даний момент підприємство є
ліквідним і платоспроможним, хоча присутні незначні проблеми з надлишком
високоліквідних активів. Крім того, показники фінансової стійкості є достатньо
суперечливими, однак у цілому характеризують істотну фінансову залежність
підприємства від залучених джерел грошових коштів і показують його
нестабільний фінансовий стан та складні перспективи. Аналіз показників ділової
активності свідчить про скорочення підприємством випуску основної продукції та
сповільнення його діяльності внаслідок неефективного використання наявних
ресурсів та нехтування політикою управління кредиторською та дебіторською
заборгованістю. Щодо показників рентабельності, то вони характеризують
незначний рівень прибутковості підприємства, який є нестійким і має тенденції до
зниження.
6. У цілому можна стверджувати, що ТОВ «Кепстон Лок» має задовільний
фінансовий стан, якщо не враховувати показники 2017 року, який негативно
позначився на діяльності підприємства внаслідок впливу фінансової кризи. Однак,
уже в наступних звітних періодах підприємство повернулося до прибуткової
діяльності, та у 2019 році за більшістю показників досягло докризового рівня або
навіть перевищило його. У той же час накопичення проблем у всіх сферах ділової
активності підприємства досягло критичної точки, коли необхідно зважено та

конструктивно підійти до їх вирішення, щоб уникнути втрати платоспроможності
та фінансової стійкості, а згодом і банкрутства.
7. Розглядаючи особливості формування витрат ДБМП «Рембудмонтаж»

ТОВ «Кепстон Лок», слід зазначити, що стрімке зростання обсягу витрат
підприємства у 2018 році було зумовлено пожвавленням попиту на його послуги
після економічного спаду, у складі яких найбільше збільшилися матеріальні
витрати. Високу частку в структурі витрат складає собівартість реалізованої
продукції, яка у свою чергу формується в основному за рахунок будівельномонтажних робіт та витрат на сировину і матеріали. Крім того, варто відзначити
надзвичайно високу частку змінних витрат у структурі сукупних витрат, що
досягає 90% і зумовлює високий поріг рентабельності.
8. Факторний аналіз фінансових результатів ДБМП «Рембудмонтаж» ТОВ

«Кепстон Лок» показав, що на валовий прибуток підприємства значно впливає
рівень витрат на 1 грн реалізованої продукції, а також структура й асортимент
виконаних робіт. Відповідно до кореляційно-регресивного аналізу, зміна обсягів
чистого прибутку підприємства майже на 73% зумовлена змінами величини
собівартості реалізованої продукції. На основі даних результатів ми виявили три
шляхи оптимізації витрат ДБМП «Рембудмонтаж» ТОВ «Кепстон Лок» зниження
рівня витрат на 1 грн реалізованої продукції, зниження собівартості та оптимізація
структури асортименту. Оскільки майже за всіма статтями витрат було виявлено
перевитрачання ресурсів, підприємство має значні резерви скорочення витрат,
обсяг яких досягає 6 млн грн.
9. Асортимент ДБМП «Рембудмонтаж» ТОВ «Кепстон Лок» складають
окремі будівельні проекти, які ми згрупували за трьома напрямами: житлове
будівництво, будівництво громадських будівель та замовлення підприємств.
Однак, стабільними є лише обсяги житлового будівництва, які зростають
пропорційно зі збільшенням загальної суми витрат підприємства, а замовлення
інших компаній та будівництво громадських будівель значно коливаються під
впливом

зовнішньої

кон’юнктури.

Операційний

аналіз

проектів

ДБМП

«Рембудмонтаж» ТОВ «Кепстон Лок» у 2019 році показав, що об’єкти житлового
будівництва є збитковими, проте повністю відмовитися від їх реалізації

недоцільно, оскільки це призведе до перерозподілу постійних витрат, що може
зумовити збитковість за іншими напрямами діяльності. Тому ми визначили
оптимальну структуру асортименту підприємства шляхом вирішення задачі
лінійного програмування, складеної на основі фактичних та нормативних даних
витрат підприємства за окремими проєктами, а також максимізації функції чистого
прибутку. Відповідно до отриманих результатів, ми визначили, що для
підприємства вигідно відмовитися від будівництва житлового будинку по вул.
Заливній та проведення робіт у лікарні в м. Нікополь. За умови перерозподілу
витрат між іншими проектами отриманий підприємством прибуток після
оптимізації досягне 1143 тис. грн, тобто зросте більш ніж у 4 рази.
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