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Бухгалтерський облік, аналіз, аудит та оподаткування

УДК 657:658
Дьордяй В.П., аспір. 

Макаровим В.К., к.е.н., доц. каф. обліку і аудиту
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГОРОЗПОДІЛЬЧОЇ ГАЛУЗІ

Ефективне управління операційними витратами потребує достовірний аналіз витрат, який залежить 
від правильності їх визначення, класифікації та розподілу на підприємстві. Ефективними інструментами 
при цьому є застосування аналітичних процедур аналізу операційних витрат.

Удосконалення аналітичних процедур здійснення аналізу операційних витрат підприємств 
енергорозподільчої галузі пропонуємо здійснювати використовуючи детальну оцінку понесених витрат в 
розрізі наступних етапів: 1) класифікація витрат по їхній економічній ролі в процесі передачі та постачання 
електроенергії, складу, способу включення їх в собівартість, стосовно обсягу реалізації й інших ознак; 
2) установлення взаємозв'язку між ефективністю витрат кожного з ресурсів, використовуваних при 
передачі та постачанні електроенергії, й зміною величини цих витрат під впливом техніко-економічних 
факторів; 3) обгрунтування системи показників, що відображають ефективність витрат виробничих 
ресурсів на передачу й постачання електроенергії й одержання прибутку; 4) побудова схем взаємозв'язку 
між узагальнюючими показниками собівартості й частковими показниками, що відображають ефективність 
витрат окремих видів ресурсів, використаних на передачу та постачання електроенергії. Вважаємо, 
почергове застосування цих етапів дозволить якісно виділити та ефективно класифікувати операційні 
витрати енергорозподільчих компаній для виявлення резервів їх скорочення.

Як вже було відмічено, аналіз ефективного управління операційними витратами потребує якісної 
класифікації та порядок визначення витрат. Так, для здійснення такого аналізу пропонуємо застосувати 
коефіцієнти оцінки управління операційними витратами підприємств енергорозподільчої галузі відносно 
двох показників: 1) чиста виручка від реалізації продукції; 2) валовий прибуток. Відповідно, виділяємо 
наступні групи коефіцієнтів: коефіцієнти впливу питомих операційних витрат на чистий дохід від 
реалізації послуг з передачі та постачання електроенергії підприємства; коефіцієнти впливу питомих 
операційних витрат на валовий прибуток підприємства (табл. 1).

Таблиця 1. Коефіцієнти оцінки управління операційними витратами
Назва коефіцієнту | Порядок розрахунку

Група коефіцієнтів впливу питомих операційних витрат на чистий дохід від реалізації послуг з передачі та постачання
електроенергії підприємства

1. Загальні операційні витрати на 1 грн. чистого доходу Операційні витрати / Чистий дохід від реалізації продукції
1.1. Коефіцієнт питомої собівартості реалізованої продукції Собівартість реалізованої продукції / Чистий дохід від 

реалізації продукції
1.2. Коефіцієнт питомих адміністративних витрат Адміністративні витрати / Чистий дохід від реалізації продукції
1.3. Коефіцієнт питомих витрат на збут Витрати на збут / Чистий дохід від реалізації продукції
1.4 Коефіцієнт питомих інших операційних витрат Інші операційні витрати / Чистий дохід від реалізації продукції

Група коефіцієнтів впливу питомих операційних витрат на валовий прибуток підприємства
2. Рентабельність операційної діяльності Операційні витрати / Валовий прибуток
2.1. Рівень собівартості реалізації у валовому прибутку Собівартість реалізованої продукції / Валовий прибуток
2.2. Рівень адміністративних витрат у валовому прибутку Адміністративні витрати / Валовий прибуток
2.3. Рівень збутових витрат у валовому прибутку Витрати на збут / Валовий прибуток
2.4. Рівень інших операційних витрат у валовому прибутку Інші операційні витрати / Валовий прибуток '

На нашу думку, такий аналіз дозволить з’ясувати, яким чином операційні витрати впливають на 
чисту виручку підприємства та частку постійних витрат у складі валового прибутку, що в свою чергу, 
коригує фінансовий результат від операційної діяльності та отримання прибутку чи збитку.

Таким чином, здійснення розрахунків підприємствами енергорозподільчої галузі на підставі вищенаведених 
показників дозволяє виокремити три варіанти розвитку подій: 1) зростання рівня собівартості реалізації 
продукції, адміністративних та інших операційних витрат при недостатньому отриманні чистого доходу від 
реалізації продукції може призвести до зменшення валового прибутку, фінансового результату до 
оподаткування та чистого прибутку підприємства загалом, в результаті чого підприємство стає збитковим; 
2) пропорційне зростання собівартості реалізованої продукції, адміністративних та інших операційних витрат та 
чистого доходу від реалізації продукції в майбутньому може призвести до зростання чи зменшення валового 
прибутку, фінансового результату до оподаткування та чистого прибутку підприємств енергорозподільчої галузі 
загалом, в залежності від рівня пропорції; 3) зменшення рівня собівартості реалізації продукції, адміністративних 
та інших операційних витрат при достатньому отриманні чистого доходу від реалізації продукції може 
призвести до збільшення валового прибутку, фінансового результату до оподаткування та чистого прибутку 
підприємства загалом, в результаті чого підприємство стає прибутковим, що позитивно впливає на діяльність 
організації в цілому. Незважаючи на рівень собівартості реалізованої продукції, важливим аспектом є пошук 
шляхів зменшення операційних витрат підприємств енергорозподільчої галузі з урахуванням індексу інфляції та 
встановлення оптимальної пропорції співвідношення операційних та неопераційних доходів і витрат.
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