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ЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ВАЖЕЛЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 
ЗАТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Динамічність ринку вимагає постійного регулювання цін з метою 
максимізації прибутку. Обмеження ресурсів і досягнення запланованої 
ефективності потребують постійного зіставлення затрат і отриманих результатів. 
Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі 
затрати необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх затрат, які залежать 
великою мірою від впливу зовнішнього середовища. Практично на кожному 
підприємстві є резерви для зниження затрат до раціонального рівня, що дозволяє 
добитися росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкуренто
спроможності. Практична реалізація заходів управління затратами створює 
додатковий резерв зниження цін, дозволяє забезпечувати більш гнучку цінову 
політику.

Наявність постійних затрат у складі загальних затрат призводить до того, що 
зі збільшенням обсягу реалізації питома величина названих затрат у розрахунку 
на одиницю продукції зменшується і відповідно збільшується прибуток, як в 
розрахунку на одиницю продукції (при постійній ціні), так і в розрахунку на весь 
обсяг реалізації. При цьому, чим вище частка постійних затрат, тим більший 
приріст прибутку можна досягти за рахунок збільшення обсягу продажів [3].

Ця закономірність демонструє, так званий, ефект виробничого важеля, або 
ефект масштабу, сила впливу якого залежить від структури затрат (частки в них 
постійних затрат).



Але, не слід робити безумовний висновок npo те, що висока частка 

nостійних затрат має тільки nозитивний ефект. Це вірно лише nри наявності 
надшної довгострокової nерсnективи nідвищення nоnиту на nродукцію 

nідnриємства [4]. Висока частка nостійних затрат може дати і значний 
негативний ефект із зменшенням обсягу виробництва і nродажів, так як в цьому 
виnадку nостійні затрати на одиницю реалізованого товару істотно зростають, 
відnовідно nрибуток (на одиницю об'єму nродажу і в цілому) зменшується. 
Подібна ситуація цілком реальна nри nогіршенні кон'юнктури ринку збуту 
nродукції nромислового nідnриємства [1]. 

У зв'язку з цим nідnриємство з відносно високим рівнем ефекту 
виробничого важеля характеризується і більш високим виробничим ризиком, 
тобто ризикує не nокрити виробничі затрати за рахунок виручки [5]. 

Таким чином, будь-яка зміна виручки від реалізації nороджує ще більш 

сильну зміну nрибутку. Аналізуючи діяльність nідnриємства, можна встановити, 
наскільки ефективно воно вирішує завдання максимізації темnів nриросту 
nрибутку шляхом уnравління структурою затрат, визначаючи раціональні межі 

росту (зміни) як змінних, так і nостійних затрат, забезnечуючи розумну 
економію nерш за все nостійних, в тому числі уnравлінських затрат [2]. 

У nрактичних розрахунках вnлив (ефект) виробничого важеля (Е) 

розраховується за формулою [3]: 
Е =(В- Зпер) І ПР= МД І Пр (1) 

На величину ефекту виробничого важеля великий вnлив робить структура 
затрат (частка в ній nостійних і змінних затрат), а також рентабельність 
виробництва. 

Функціональна залежність, що характеризує вnлив названих чинників на 
величину ефекту виробничого важеля, може бути nредставлена в настуnному 
вигляді [3]: 

E=(l-v)lp (2) 
Формула (2) nояснює відмінності величини ефекту виробничого важеля 

(важеля) не тільки на nідnриємствах, які мають різну структуру затрат і виручки 

(nросторовий асnект аналізу), але і для одного nідnриємства nри зміні його 
обсягу nродажів і затрат (динамічний асnект аналізу) [7]. 

У формуванні величини ефекту виробничого важеля сnостерігається 
настуnна закономірність: чим менше частка nостійних затрат і відnовідно 

більше частка змінних затрат у затратах виробництва і чим вище рентабельність 

виробництва, тим нижче ефект виробничого важеля. І навnаки, для nідnриємств, 
що мають високу частку nостійних затрат і низьку рентабельність виробництва, 

ефект виробничого важеля може бути значним. 
Ефект виробничого важеля являє собою мультиnлікатор, який nоказує, у 

скільки разів nриріст nрибутку (Т "Р' %) більше nриросту обсягу nродажів 
(Т., %). Знаючи темn nриросту (зменшення) виручки і величину 

мультиnлікатора, можна визначити відnовідний темn nриросту (зменшення) 
nрибутку [6]: 

Тпр=Т.х Е (З) 
Сила вnливу виробничого важеля на nідnриємстві завжди nовинна 

розглядається для nевного обсягу nродажів, тому що nри його збільшенні ефект 
виробничого важеля убуває. 

Зазначену закономірність можна nроілюструвати настуnним виразом [6]: 

!ОО 



Е =(В- Зпср) І Пр= МД І Пр= (Зпост +Пр) І Пр= Зпостf Пр+ 1 (4) 
Таким чином, з ростом обсягу виробництва і виручки від реалізації 

збільшуєrься прибуток; відповідно зменшуєrься дріб Зпостl Пр у формулі (4), що 
й обумовлює зниження величини ефекту виробничого важеля. 

При стрибкоподібному зростанні постійних затрат, що передбачає, як 
правило, зростання виручки, підприємству доводиться проходити новий поріг 

рентабельності (точку беззбитковості) і ефект виробничого важеля (важеля) 
зростає. Потім, зі зростанням обсягу продажів, сила впливу операційного важеля 
знову знижуєrься. 

Таким чином, на невеликій відстані від порога рентабельності ефект 
виробничого важеля максимальний, а з ростом масштабу виробництва та запасу 
фінансової міцності він зменшуєrься до нового стрибка постійних затрат. 
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ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР 

В даний час відбуваєrься постійне ускладнення операцій корпоративних 
структур і збільшення їх обсягів, що супроводжуються консолідацією 
корпоративного сектора і укрупненням корпоративних структур. Багато 
корпоративних структур повинні вирішувати серйозні проблеми пов'язані з 
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