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Досліджено вплив формування витрат на результати фінансово -

господарської діяльності підприємства. 

Ключові слова: фінансові результати, фінансова звітність, витрати, 

управління витратами. 

Постановка проблеми. З кожним роком у світовій спільноті набуває 

актуальності питання проблеми формування витрат на результати фінансово -

господарської діяльності. 

Дослідження витрат є необхідною умовою функціонування та розвитку 

підприємства, оскільки саме від їх рівня та динаміки залежать результати 

фінансово-господарської діяльності. 

Дане питання обумовлює необхідність поглибленого вивчення 

зарубіжного та вітчизняного досвіду, пошуку напрямків удосконалення обліку 

та посилення контролю за економією витрат та формуванням прибутку 

(збитку), тому торкається таких життєво важливих для будь-якого підприємства 

аспектів, як вільна орієнтація у фінансовому житті суб'єкта господарської 

діяльності, що дозволить спланувати подальший розвиток, визначати поточне 

положення діяльності підприємства, ідентифікувати причини виникнення 

позитивної чи негативної динаміки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження структури 

витрат та методів їх оптимізації знайшло відображення в наукових роботах 
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багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких А. Чандлер, В. Панасюк, 

Т. Резнікова, А. Зокін, Е. Гончарова, В. Петрова, К. Філіппов, Б. Мігалатий, Е. 

Брігхем, Дж. Шанк та ін. Широке коло завдань і методів їх вирішення, 

пов'язаних з управлінням витратами на підприємствах, знайшло відображення 

в наукових роботах багатьох вітчизняних учених, таких як М. Корінько [1], Г. 

Тітаренко, Т. Котенко [2], Л. Коваленко, Л. Ремньова та ін. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, фінансовим результатом 

підприємства може бути прибуток або збиток. Відповідно до діючого 

законодавства, в нормативних документах зазначено, що прибуток - сума, на 

яку доходи перевищують пов'язані з ним витрати, а збиток - перевищення суми 

витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати [3]. 

На фінансовий результат підприємства та його подальший розвиток 

безпосередньо впливає такий об'єкт, як витрати, вони є основним показником 

діяльності підприємства, який обмежує обсяг прибутку. Витрати визначають, 

якою буде мінімальна ціна товарів, а також впливають на 

конкурентоспроможність підприємства. 

Розвиток нових економічних методів і підходів, показує, що витрати 

підприємства піддаються все більшому управлінському впливу, з'являються 

більше варіантів знайти ефективніші шляхи їх оптимізації та зниження, 

оскільки від правильної оцінки реальної собівартості залежить ефективність 

управління виробництвом, що в результаті вплине на фінансовий результат 

діяльності підприємства. 

Аналіз та оцінка ефективності формування витрат підприємства включає 

в себе сукупність показників, за допомогою яких можна отримати уявлення про 

успішність чи недоліки формування витрат підприємства від усіх видів 

діяльності. 

Ефективність формування витрат від фінансової діяльності може бути 

оцінена за такими показниками як рентабельність фінансових витрат та чиста 

рентабельність фінансових витрат. 
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Управління витратами - це процес цілеспрямованого формування витрат 

щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і 

стимулювання їхнього зниження. Воно є важливою функцією економічного 

механізму будь-якого підприємства [4]. 

Висновки та пропозиції. Отже, раціональне формування витрат є 

запорукою фінансової стабільності та стійкості у роботі вітчизняних 

товаровиробників. Недооцінка ролі формування витрат і управління ними 

зумовлює значні витрати підприємств, що у кінцевому випадку негативно 

впливає результати господарювання. 

Керівництву підприємства необхідно пам'ятати, що зниження в 

довгостроковому періоді витрат з метою їх оптимізації є прямим шляхом до 

покращення його фінансового стану і забезпечення прибутковості діяльності. 
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