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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Одним з найбільш значущих елементів системи економічної безпеки 

підприємства є сформований механізм її забезпечення.  Формування 

механізму забезпечення економічної безпеки підприємства припускає, що 

необхідно враховувати всі реальні умови його діяльності, а сам механізм 

повинен мати чітко окреслені елементи, схему їх дії і взаємодії. 

Призначенням механізму забезпечення економічної безпеки 

підприємства є створення дійсних умов, що в змозі забезпечити економічну 

безпеку підприємства. До найважливіших умов, що враховуються в структурі 

механізму підприємства, відноситься мінімізація витрат. 
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Під витратами підприємства розуміються ресурси, витрачені на 

конкретні цілі, у вартісному вираженні. Нормальна діяльність будь-якого 

підприємства передбачає планування певних витрат. Витрати, які необхідні 

на виробництво і реалізацію продукції (витрати сировини, основних і 

допоміжних матеріалів; витрати на паливо та енергію; витрати по основній і 

додатковій заробітній платі, у тому числі амортизаційні відрахування; інші 

грошові витрати; поза виробничі витрати) складають її собівартість та  

відшкодовуються в кожному виробничому циклі за рахунок виручки [1]. 

Проведення моніторингу дозволяє систематизувати виробничі витрати 

та сформувати базу даних для проведення аналізу. Для цього необхідно на 

кожному підприємстві знаходити резерви для зниження витрат до 

раціонального рівня, що має бути спрямоване на ріст економічної 

ефективності його роботи та підвищення конкурентоздатності. Тому для 

кожного підприємства важливо проводити аналіз витрат і ефективно 

управляти ними для досягнення високого економічного результату. 

Порівняння витрат і результатів дозволяє оцінити ефективність роботи 

підприємства та їх своєчасне проведення сприяє підвищенню рівня 

економічної безпеки підприємства.  

Аналіз витрат на виробництво має велике значення для забезпечення 

економічної безпеки підприємства. За допомогою аналізу витрат на 

виробництво можна визначити дохідність окремих сфер діяльності; 

ефективно контролювати використання ресурсів; отримувати інформацію 

про поточний стан виробництва і вносити корективи в звітному періоді; 

використовувати результати аналізу для встановлення ціни продукції та 

розробки стратегії продажів. 

Особливість аналізу витрат полягає в тому, що головним його 

інструментом виступає аналіз структури, а також динаміки витрат 

(вертикальний і горизонтальний аналіз) [2]. 

Проведення моніторингу та аналізу витрат дозволяє мінімізувати 

витрати підприємства, що розглядається як комплексне поняття і включає 
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мінімізацію постійних і змінних витрат на реалізацію продукції. Підвищена 

увага до змінних витрат обумовлено також їх роллю в отриманні прибутку за 

допомогою ефекту виробничого важеля.  

Рішення, стосовно мінімізації витрат розглядається і приймається на 

виробництві. Але щодо зменшення обсягу витрат часто не беруть до уваги 

категорії високопродуктивних, інноваційних витрат, що можуть приносити 

виробництву величезний економічний ефект. Отже служба економічної 

безпеки слідкує за зниженням витрат підприємства, розпізнає та скорочує 

непродуктивні, неефективні, нераціональні витрати. На великих 

підприємствах може бути створено для  досягнення цих цілей, окремий 

підрозділ з економічної безпеки, функцією якого буде моніторинг мінімізації 

витрат. 
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