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Таблиця 1 – Мета, об’єкт, предмет та завдання магістерської кваліфікаційної 
роботи

Мета удосконалення управління витратним механізмом на підприємстві, зокрема оцінка загального 
фінансового стану підприємства, здійснення аналізу витрат на виробництво, розробка пропозицій та 
рекомендацій щодо удосконалення діяльності підприємства та пошуку шляхів зниження витрат.

Завдання - вивчити концептуальні аспекти формування витратного механізму підприємства, а саме поняття 
економічного механізму, особливості його побудови, запропонувати авторське визначення 
категорії «витратний механізм»;

- розглянути сутність витрат, їх структуру, методики економічного аналізу;
- дослідити теоретико-методологічні основи управління витратами підприємства;
- оцінити стан та розвиток машинобування України;
- проаналізувати загальний фінансовий стан підприємства  ПАТ «Ковельсільмаш», зокрема 

розрахувати основні фінансово–економічні показники діяльності та проаналізувати їх;
- провести аналізування витрат на виробництво продукції та факторний аналіз рентабельності 

витрат, зробити висновки щодо ефективності управління витратами на підприємстві                                    
ПАТ «Ковельсільмаш»;

- розробити пропозиції та рекомендації щодо напрямів зниження витрат на виробництво, 
спрогнозувати величину витрат підприємства на 2018-2020 роки, а також запропонувати заходи по 
удосконаленню господарської діяльності підприємства.

Об’єкт дослідження процес управління витратним механізмом підприємства.
 

Предмет дослідження теоретико-методичні та прикладні засади управління витратним механізмом підприємства 
машинобудування ПАТ «Ковельсільмаш».

Наукова новизна удосконалено: 
- групування витрат за критеріями, які б найбільш системно відображали та характеризували різні 
сторони діяльності підприємства, з максимальним відображенням видів витрат за ознаками їх 
класифікації, що використовуються у діяльності підприємства, а саме, організаційно-управлінський, 
обліково-аналітичний, фінансово-економічний, маркетинговий, інвестиційний. Запропонована системна 
класифікація видів витрат, на відміну від існуючих групувань витрат, сприятиме глибшому розумінню 
призначення та функціональної ролі в управлінні діяльністю підприємства різних видів витрат;
дістало подальший розвиток:
– концептуальна модель формування маркетингових комунікацій, яка на відміну від існуючих, 

включає поєднання інтересів Університету та Фермера за допомогою Підприємства і сприятиме 
стимулюванню збуту, формуванню довгострокових конкурентних переваг підприємства на ринку, 
оптимізації витрат та підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

 



Рисунок 1 – Визначення поняття «механізм» в економічних 
дослідженнях

Економічний Господарський Організаційний



Рисунок 2 – Схема класифікації механізмів у 
економіці

Класифікація 
економічних механізмів



Рисунок 3 – Схема послідовності дослідження 
«витратного механізму»



Таблиця 2 – Порівняння різних точок зору науковців 
щодо класифікації витрат



Таблиця 3 – Удосконалена класифікація видів витрат за 
критеріями та ознаками



Рисунок 4 – Управління витратами з урахуванням 
перспективного розвитку підприємства



Таблиця 4 – Групування галузей машинобудування 
комплексу України 



Таблиця 5 – Основні центри розташування галузей 
машинобудування



Таблиця 6 – Індекси промислової продукції за 
2011-2017 рр., у % до попереднього року



Таблиця 7 – Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг) за 2011-2017 рр., млн. грн.



Рисунок 5 – Питома вага машинобудування в 
промисловості України за 2011-2017 роки, %

роки

%



Таблиця 8 – Чистий прибуток (збиток) підприємств 
машинобудівної галузі за 2011-2017 роки, млн. грн.



Таблиця 9 – PEST-аналіз машинобудування України
Економічні фактори Соціальні фактори

- нерозвиненість ринкової інфраструктури;

– відсутність сталих продаж та тривалих

підрядних коопераційних зв’язків;

– високий рівень інфляції;

– відсутність фахових менеджерів;

– недостатній обсяг основних та обігових

активів у підприємств;

– падіння споживчого попиту;

– високий рівень цін на продукцію;

– висока вартість кредитних ресурсів;

– високий рівень витрат;

– недостатній обсяг інвестицій;

– низька рентабельність виробництва.

– незадовільна мотивація персоналу машинобудівних підприємств;

– скорочення працездатного населення;

– зниження привабливості праці у машинобудуванні;

– відтік кваліфікованих працівників.

Політичні фактори Технологічні фактори

– нестабільність політико-економічного становища 

України;

– відсутність дієвої системи правового регулювання;

– необхідність дотримуватись норм СОТ

у зовнішньоекономічній діяльності підприємств;

– військовий конфлікт на сході країни.

– недостатній вплив держави на девелопмент високотехнологічних 

галузей промисловості та відсутність стратегії сталого розвитку;

– низький рівень фундаментальних та науково-практичних 

досліджень;

– значне зношування активної частини основних фондів;

– незадовільна якість продукції;

– відсутність інноваційних розробок, надмірна енерго- та 

матеріаломісткість виробництва продукції.



Рисунок 6 – Організаційна структура управління 
ПАТ «Ковельсільмаш»
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Таблиця 10 – Відносні показники, які характеризують 
рентабельність підприємства ПАТ «Ковельсільмаш»

Показники

Роки Абсолютне відхилення 
(+/-) Темп приросту,%

2015 2016 2017
2015 -2016

2016 -2017

2015 -2016
2016 -
2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Рентабельність активів -0,06 -0,004 -0,1 0,056 -0,096 -93,3 2400,0

Рентабельність продажу -0,16 -0,014 -0,28 0,146 -0,266 -91,3 1900,0

Рентабельність витрат 0,04 0,1 0,16 0,06 0,06 150,0 60,0

Рентабельність власного капіталу -0,07 -0,006 -0,18 0,064 -0,174 -91,4 2900,0



Таблиця 11 – Показники ділової активності підприємства                                 
ПАТ «Ковельсільмаш»



Таблиця 12 – Показники ліквідності підприємства 
ПАТ «Ковельсільмаш»



Таблиця 13 – Аналіз показників, які характеризують 
фінансову стійкість підприємства ПАТ «Ковельсільмаш»



Таблиця 14 – Аналіз витрат на виробництво за економічними 
елементами



Рисунок 7 – Структура витрат підприємства за елементами 
у 2015 році



Рисунок 8 – Структура витрат підприємства за елементами 
у 2016 році



Рисунок 9 – Структура витрат підприємства за елементами 
у 2017 році



Таблиця 15 – Вплив зміни окремих факторів на загальну 
зміну показника рентабельності витрат



Рисунок 10 – Напрями удосконалення системи управління 
витратами виробництва на підприємствах виробничої 

сфери

Підвищення ефективності виробництва на основі зниження 
витрат виробництва



Рисунок 11 – Централізований розподіл функцій 
управління витратами підприємства 



Таблиця 16 – Економічний ефект пропозицій щодо 
зниження витрат на підприємстві ПАТ «Ковельсільмаш»



Рисунок 12 – Концептуальна модель маркетингових 
комунікацій ПАТ «Ковельсільмаш» 



Таблиця 17 – Заходи удосконалення управління 
маркетинговою діяльністю ПАТ «Ковельсільмаш»



Дякую за увагу!


