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«Осмислення знань студента завжди  

пов’язане з його самостійною працею»  

(В. Сухомлинський) 

 

 

ВСТУП 

    В освоєнні навчального матеріалу з предмету «Управління витратами» 
надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів на 

аудиторних лекційних, семінарських та практичних заняттях, а й їх самостійна 

робота, яка має за мету  забезпечити розширення й поглиблення теоретичних знань 

та практичних навичок з предмету, повинна привчити студента застосовувати 

сучасну методику розрахунків та комп’ютерної техніки, самостійно працювати з 

різними джерелами інформації(підручниками, навчальними посібниками, 

монографіями,мережею Internet тощо). 

   У роботі над навчальним матеріалом дуже важливим є вміння студента самостійно 

підбирати необхідні джерела інформації, наполеглива робота у цьому аспекті 

виробить у студентів аналітичне мислення, сформує власний погляд на проблемні 

питання предмету, навчить робити правильні висновки та надавати обґрунтовані 
пропозиції під час вирішення актуальних питань. Це необхідно майбутньому 

спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи 

володіє економіст самостійним економічним мисленням, чи здатний він з 

дотриманням вимог науково-теоретичних засад використовувати конкретну суму 

знань в умовах мінливих економічних відносин.   
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

       Будь-яка діяльність, передусім виробництво, потребує витрат ресурсів. Від 

рівня операційних витрат істотно залежать ефективність функціонування 

підприємства та його конкурентоспроможність. Тому управління витратами є 

важливою функцією економічного механізму кожного підприємства.   Особливо 

актуальна проблема управління витратами для вітчизняних підприємств. Які нині 

перебувають на етапі пошуку раціональних організаційних форм і методів 
менеджменту з урахуванням міжнародних вимог і правил. Усе це підвищує вимоги 

до кваліфікації фахівців економічного профілю. На підприємстві вони повинні 

формувати систему управління витратами, опрацьовувати методичну базу 

планування, обліку витрат, калькулювання продукції, обґрунтовувати заходи щодо 

раціонального використання ресурсів та їх економії. Отже, у навчальному процесі 

підготовки економістів підприємств цим питанням має приділятись належна увага. 

Управління витратами як наука досліджує і розкриває раціональні 

організаційні форми і методи менеджменту з урахуванням міжнародних вимог і 

правил, формування системи управління витратами та методичної бази планування, 

обліку витрат, калькулювання продукції, основні напрями обґрунтування заходів 

щодо раціонального використання ресурсів та їх економії.  
Програма курсу «Управління витратами» підготовлена на основі вимог 

державного освітнього стандарту, уточнених наукових економічних концепцій та 

узагальненого досвіду викладання даного курсу в навчальному закладі. 

Метою вивчення дисципліни «Управління витратами» є набуття знання про 

закономірності формування витрат для мінімізації їх рівня та обґрунтовування 

оптимальних господарських рішень на підприємстві. 

Завдання: засвоєння методів управління витратами, набуття вмінь і навичок 

планувати витрати центрів відповідальності, складати гнучкі кошториси, оцінювати 

діяльність центрів відповідальності за критерієм витрат; оволодіння методами 

калькулювання, цільового формування, структурного аналізу та зниження витрат. 

Предмет вивчення дисципліни: формування витрат на підприємстві. 

Після вивчення курсу цього предмету студенти повинні знати: 
- сутнісну характеристику витрат, їх класифікацію та структуру; 

- закономірності та чинники витрат; 

- функції витрат; 

- основні методи управління витратами; 

- систему управління витратами; 

- порядок формування витрат по центрам відповідальності і по підприємству в 

цілому; 

- методи калькулювання собівартості продукції та сфери їх застосування; 

- методи обліку витрат; 

- види та методи контролю витрат; 

- сутність аналізу системи «витрати – випуск – прибуток»; 
- методи структурного аналізу та зниження затрат; 

   Також студенти повинні вміти: 

- складати кошториси підприємства; 

- проводити розподіл непрямих витрат під час калькулювання; 

- проводи калькулювання за різними методами; 
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- використовувати на практиці АВС – метод; 

- застосовувати систему контролю за витратами на основі їх 

нормування(стандартизації); 

- знаходити внутрішні резерви зниження витрат; 

- проводити аналіз системи «витрати – випуск – прибуток»; 

- визначати оптимальний розмір замовлення на підставі розрахунку 

релевантних витрат; 
- розрахунок собівартості вибуття запасів за різними методами та їх впливу на 

витрати підприємства. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема 1 Сутнісна характеристика витрат 2 

2,3 

 

 
 

 

Тема 2 Закономірності та чинники формування витрат 

2.1.Особливості поведінки витрат у коротко-і 

довгостроковому періодах.  
2.3.Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень 

витрат. Трансфертні ціни і їхня роль у формуванні витрат. 

 

 

2 
 

2 

4,5 Тема 3 Управління витратами 

3.2. Сегментація сфер витрат і організація центрів 
відповідальності.  

3.3.Основні методи управління витратами. 

3.4.Інструменти управління витратами з урахуванням 
невизначеності та ризику. 

 

2 
 

2 

 

6,7 Тема 4 Формування витрат за місцями і центрами 

відповідальності  

4.1. Розроблення кошторисів центрів відповідальності в 
системі бюджетування. 4.2.Розподіл витрат допоміжних і 

обслуговуючих підрозділів.  

 

 

2 
 

2 

8 Тема 5 Собівартість продукції 

5.4.Калькулювання у комплексному (сумісному) 
виробництві.  

5.5.Собівартість готової та реалізованої продукції. 

 

2 
 

 



5 
 

9 Тема 6 Калькулювання за видами діяльності 

6.2.Локалізація ресурсів і обчислення витрат за окремими 
видами діяльності.  

6.3.Розподіл  ( поглинання) витрат діяльності між 

об’єктами калькулювання. 

 

2 
 

 

10,11 Тема 8  Контроль витрат 

8.1.Види та методи контролю витрат. Функції витрат як 

засіб оцінювання роботи підрозділів – центрів витрат.  
8.2.Система контролю витрат на основі їх 

нормування(стандартизації). Внутрішні резерви зниження 

витрат та стимулювання економії ресурсів. 

 

2 

 
 

2 

12,13 Тема 9  Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток» як  

інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових 

рішень 

9.2.Аналіз рівноваги операційної діяльності. 9.3.Аналіз за 
умов невизначеності та безпека виробництва. Залежність 

прибутку від операційної активності та структури витрат. 

 

 

 

2 
2 

14,15 Тема 10  Методи цільового формування, структурного 

аналізу та зниження витрат 

10.2. Інжиніринг вартості: функціонально-вартісний 
аналіз.  

10.3.Кайдзен-раціоналізація та зниження витрат. 

 

 

2 
 

2 

16,17 Тема 11  Адаптація операційної системи до зміни її 

завантаження за критерієм витрат 
11.2.Вплив різних форм адаптації машин на експлуатаційні 

витрати. Загальний порядок адаптації устаткування 

виробничих систем.  

11.3.Кількісна адаптація і довгострокова мінімізація 
витрат під час її здійснення. 

 

 
2 

 

 

2 

 

18,19 

Тема 12  Мінімізація витрат на створення і зберігання 

виробничих запасів 
12.2.Визначення оптимального розміру замовлення на 

підставі розрахунку релевантних витрат. Оптимізація 

партій поставок за умов гнучкої цінової політики 

постачальника.  
12.3.Вплив методів оцінювання запасів під час їх вибуття 

на витрати підприємства. 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 Всього 38 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема 1. Сутнісна характеристика витрат. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми 

1. Витрати і собівартість продукції.  

2. Класифікація витрат. 

3. Структура затрат. 

 Основні поняття теми: граничні витрати, дегресуючі витрати, 

елементи витрат, змінні витрати, калькуляційні статті витрат, коефіцієнт 

еластичності витрат, непрямі витрати, нерегульовані витрати, 

нерелевантні витрати, неявні витрати, постійні витрати, прогресуючі 

витрати, пропорційні витрати , прямі витрати, регульовані витрати, 

релевантні витрати, середні витрати, структура витрат, явні витрати. 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  
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Результатом вивчення теми має стати чітке розуміння студентом 

сутності витрат, їх різновидів і класифікації, напрямів аналізу структури 

витрат, співвідношення витрат і собівартості продукції.  

Будь-яка діяльність, передусім виробнича, потребує певних ресурсів. 

Обсяг використаних ресурсів підприємства у грошовому вимірі для 

досягнення певної мети — це витрати підприємства.  
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Як відомо, витрати бувають інвестиційні (разові) та поточні.     

Інвестиційні витрати, чи інвестиції, спрямовуються на створення чи 

купівлю дохідних активів або соціальних благ. Ці особливі витрати 

розглядаються окремо зі специфічною методикою їх обґрунтування. 

Поточні виробничі та пов’язані з виробництвом витрати  — 

циклічні або безперервні. Вони повторюються з кожним циклом 

виготовлення продукту (основні матеріали, технологічна енергія, 

зарплата виробничих робітників і т. п.) або потрібні постійно для 

управління і підтримування виробничої системи в стані готовності 

(зарплата управлінського персоналу, орендна плата, амортизація 

основних засобів та ін.). Поточні витрати (далі — витрати) формують 

собівартість продукції і таким чином безпосередньо впливають на 

величину прибутку — головний показник діяльності підприємства. На 

рівні підрозділів внутрішньої кооперації, що є центрами витрат і не 

формують власного прибутку, витрати є основним показником 

ефективності їх діяльності (у зіставленні з обсягом виготовленої 

продукції чи виконаної роботи). 

Витрати підприємства, пов’язані з операційною діяльністю, можуть 

бути різними, тому їх класифікують за низкою ознак.  

За об’єктом формування розрізняють витрати сукупні (загальні) та 

витрати на одиницю продукції. 

За методикою обчислення витрати на одиницю продукції поділяються 

на середні та граничні: 

,
C

C,
C

C rc
dN

d

N
  

де Сс  — середні витрати; 

С  — сукупні операційні витрати за певний період; 

N  — обсяг виробництва продукції у натуральному вимірі; 

Сг  — граничні витрати; 

dC  — приріст сукупних витрат; 

dN  — приріст обсягу виробництва на гранично малу величину.  

За економічним змістом (видами) відрізняють такі елементи витрат: 

 матеріальні витрати; 

 оплата праці; 
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 відрахування на соціальні заходи; 

 амортизаційні відрахування; 

 інші витрати. 

За калькуляційними статтями витрати групуються так: 

 прямі матеріальні витрати; 

 пряма заробітна плата; 

 інші прямі операційні витрати; 

 загальновиробничі витрати; 

 адміністративні витрати; 

 інші загальні операційні витрати; 

 витрати на збут продукції. 

За способом віднесення на окремі види продукції розрізняють витрати 

прямі та непрямі. В однопродуктовому виробництві всі витрати — прямі. 

За можливістю впливу на величину витрат з боку центру 

відповідальності вони поділяються на регульовані та нерегульовані. 

За залежністю від операційної активності (обсягу виробництва) 

витрати поділяються на змінні та постійні. Змінні витрати залежать від 

операційної активності (обсягу виробництва) і бувають пропорційні та 

непропорційні (дегресуючі та прогресуючі). Для пропорційних витрат 

коефіцієнт еластичності ke = 1, для дегресуючих — ke < 1, для 

прогресуючих — ke > 1. 

Постійні витрати в межах певної виробничої потужності  

не залежать від обсягу виробництва, для них ke = 0.  

В аналітичних і прогнозних обчисленнях спрощено вважають, що всі змінні 

витрати є пропорційними. Це дає змогу будувати прості функції витрат, а 

саме: 

пз.о CCC  N ; 

N

п
з.оo

С
CC  , 

де С — сукупні операційні витрати за певний період; 

Сз.о — змінні витрати на одиницю продукції; 

N — обсяг виробництва продукції у натуральному вимірі; 

Cп — постійні витрати за даний період; 
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Со — витрати на одиницю продукції (собівартість продукції). 

Важливе практичне значення має розмежування витрат на змінні та 

постійні в реальних умовах виробництва. Найпоширеніші методи такого 

розподілу — прямий (бухгалтерський) розподіл сукупних витрат на 

змінні та постійні, виходячи з їх змісту та аналітичний метод, який 

ґрунтується на динаміці витрат і обсягу виробництва. Перший метод 

достатньо точний, але трудомісткий, другий дає приблизні результати і 

може застосовуватися за зміни обсягу виробництва в певних періодах і 

стабільних норм. 

У разі обґрунтування господарських рішень виділяють витрати явні та 

неявні, релевантні та нерелевантні  

За управління витратами вивчають й аналізують їх структуру, тобто 

співвідношення за певними ознаками. Практичне значення мають такі 

аспекти структури витрат: 

 видова (елементна) структура: дає змогу характеризувати виробництво 

щодо витрат ресурсів (матеріаломістке, капіталомістке, трудомістке 

виробництво); 

 співвідношення прямих і непрямих витрат: характеризує рівень і 

складність калькулювання; 

 співвідношення змінних і постійних витрат: показує частку сукупних 

витрат на підтримання виробничого потенціалу в стані готовності, а 

також ступінь реакції прибутку на динаміку обсягу виробництва і 

продажу. Чим більшою є частка постійних витрат у загальній їх величині, 

тим більший обсяг виробництва забезпечує його беззбитковість і тим 

суттєвішою є реакція прибутку на зміну обсягу виробництва і продажу 

продукції (див. тему 6). 

Структура витрат за зазначеними аспектами залежить від низки факторів: 

галузевих особливостей, широти номенклатури продукції підприємства, 

складності виробництва та ін.  

Як вже зазначалося, витрати формують собівартість продукції 

підприємства. Але варто наголосити, що сукупні операційні витрати за 

певний період і собівартість всієї готової (товарної) продукції підприємства 

за цей же період, як правило, не збігаються. Це зумовлюється коливаннями 

залишків незавершеного виробництва, витратами майбутніх періодів і 

застосуванням різних методів обчислення собівартості продукції (за 

повними і неповними витратами). 
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Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект ( І рівень). 

2. Дати відповіді на запитання ( ІІ рівень) та розв’язати завдання (ІІІ рівень). 

3. Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання та завдання: 

Завдання 1. 

Дати відповідь на питання, користуючись конспектом лекції. 

1. Який економічний зміст категорії витрат? 

2. Чим відрізняються один від одного такі поняття, як "виробничі 

витрати", "валові витрати", "собівартість"? 

3. Який принцип покладено в основу класифікації витрат? 

4. ДЛЯ чого необхідно розрізняти вичерпані (спожиті) та невичерпані 

(неспожиті) витрати в обліку? 

5. Для чого потрібно враховувати можливі втрати? 

6. Які витрати вважаються релевантними, а які нерелевантними? 

7. Де в обліку використовуються дані про середні та маржинальні 

(граничні)витрати? 

8. Від чого залежить контрольованість витрат? 

9. Що таке стаття калькуляції? 

10. Які елементи витрат Вам відомі? 

11. Чому  класифікація  витрат лише  за  статтями  та елементами  не 

задовольняє вимог управління? 

12. Які методи визначення функції витрат Ви знаєте? 

13. Які недоліки має метод "вищої-нижчої точки"? 

14. Які фактори впливають на поведінку витрат, крім обсягу 

виробництва? 

15. Який вигляд буде мати функція витрат, якщо на величину витрат 

впливає декілька факторів? 

Завдання 2. 

Дати відповідь на питання, використовуючи додаткову літературу. 
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1.  Кому належить пропозиція поділяти витрати на змінні та постійні? 

2.  Як класифікував витрати Ж.Г. Курсель-Сенель? 

3.  Який внесок в розробку структури калькуляційних статей зробили! 

російські вчені?  

4.  Хто з російських вчених вперше ввів термін "прямі" і "непрямі" 

витрати? 

5.  Як   класифікуються   витрати   для   потреб   складання   фінансової 

звітності? 

6.  Скільки    класифікаційних    груп    витрат    виділено    в    обліковій 

літературі? 

7.  Чим відрізняється підходи до класифікації витрат у вітчизняній та 

зарубіжній літературі? 

8.  Яке значення, на Вашу думку, має поділ витрат на змінні та постійні? 

9.  Які статистичні методи побудови функції витрат Вам відомі? 

 ІІ. Теми рефератів (доповідей) 

1. Класифікація витрат в фінансовому та управлінському обліку. 

2. Вплив управління на поведінку витрат. 

3. Коливання витрат та їх функції (статистичні моделі). 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема 2. Закономірності та чинники формування витрат. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми 

1. Особливості поведінки витрат у коротко-і довгостроковому 

періодах.(СРС)  

2. Функції витрат. (аудиторна лекція) 

3. Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень витрат. (СРС) 

4. Трансфертні ціни і їхня роль у формуванні витрат.(СРС) 

План самостійного вивчення теми 

1. Особливості поведінки витрат у коротко-і довгостроковому 

періодах.  

2. Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень витрат.  

3. Трансфертні ціни і їхня роль у формуванні витрат. 

Основні поняття теми: короткостроковий період, довгостроковий 

період, динаміка витрат, функція витрат, методи аналізу залежності 

витрат від певних чинників: інженерний метод, бухгалтерський метод, 

мінімаксний метод, метод регресійного аналізу, крива навчання, норма 

навчання, трансфертна ціна, драйвер. 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 
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При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

При вивченні питань теми студента необхідно звернути особливу 

увагу на те, що витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, є 

змінною величиною. Це стосується не лише сукупних витрат як функції 

обсягу виробництва. Змінюються витрати і на одиницю продукції (відносні 

витрати). Основними чинниками тут є рівень витрат (норми) факторів ви-

робництва і їх вартість (ціни). Важливе значення також має співвідношення 

у виробничому процесі факторів виробництва: матеріалів, засобів 

виробництва (устаткування) і праці. За певних норм і цін існує оптимальне 

їх поєднання, яке мінімізує витрати. На рівень витрат впливає також 

економічна політика держави (обов'язкові платежі, відрахування, 

регулювання оплати праці та ін.). 

Динаміка витрат суттєво відрізняється у коротко- і довгостро-

ковому періодах. У зв'язку з цим визначення цих понять має теоретичне і 

практичне значення. 

В економічній теорії короткостроковим вважається період, упродовж 

якого фактори виробництва і відповідні їм витрати стабільні, тобто незмінні. 

При цьому йдеться передусім про фактори виробництва, що беруть участь у 

ряді операційних процесів, зміна яких потребує тривалого часу і суттєвих 

разових витрат. Це засоби виробництва (машини, устаткування) і робоча 

сила. Конкретніше, в економічному сенсі короткостроковим є період, про-

тягом якого виробнича, організаційна структура підприємства і його 

виробнича потужність незмінні. 

Довгостроковим вважається період, у якому жодний фактор 

виробництва не є незмінним. Змінюються не лише витрати на матеріали, 

оплату праці, а й засоби виробництва. У довгостроковому періоді 

реалізуються інвестиційні проекти, змінюється виробнича й організаційна 

структура підприємства, його величина, технологія виробництва. 

На практиці здебільшого зазначений економічний поділ часу чіткіше 

прив'язують до календарного і короткостроковим періодом вважають час 

до року, довгостроковим — більше року. 

Як зазначалося, у короткостроковому періоді витрати факторів 

виробництва стабільні. За цих умов залежність між обсягом виробництва і 

витратами залишається стабільною, і останні можна досить чітко поділити 

на змінні та постійні. Змінні є функцією обсягу виробництва, а постійні 
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— функцією часу. В англомовній літературі, яка поширена в нашій країні, 

чинник, що обумовлює величину витрат, називають драйвером .  

Отже, обсяг виробництва — це драйвер змінних витрат, час — 

постійних витрат. 

Формальна залежність витрат від обсягу виробництва у корот-

костроковому періоді може бути виражена так: 

С = Сзо х N + Сп 

Ссо = Сзо + 
Сп

𝑁
 

де С — сукупні витрати за певний період; 

Сзо— змінні витрати на одиницю продукції; 

N — обсяг виробництва продукції у натуральному вимірі; 

Сп — постійні витрати за розрахунковий період; 

Ссо — сукупні витрати на одиницю продукції (собівартість продукції). 

Якщо у короткостроковому періоді формуються планові та фактичні 

витрати з можливим деяким відхиленням за рівнем, і ці дані 

використовуються для прийняття оперативних рішень, то у довгостроковому 

періоді йдеться лише про планові (прогнозні) витрати з певною ймовірністю 

їх величини. 

У довгостроковому періоді всі витрати змінюються, включаючи й ті, 

що належать до постійних.  

Відносні витрати (собівартість продукції) регулюються комбінацією 

факторів виробництва в процесі визначення виробничої, організаційної 

структури підприємства, його виробничої потужності. Передусім мається на 

увазі величина підприємства. Остання вважається оптимальною за 

мінімальних середніх сукупних витрат, тобто за мінімальної повної 

собівартості продукції. 

   На відносний рівень витрат, тобто собівартість продукції, суттєво 

впливають чинники досвіду й виробничого навчання. Внаслідок вивчення 

залежності витрат від досвіду був сформульований «Закон навчання у 

виробництві» (30-ті роки минулого століття). Згідно з ним витрати певних 

факторів на одиницю продукції зменшуються із зростанням кількості її 

виробництва. Цей ефект пояснюється впливом тренування і досвіду 

працівників на зниження витрат. А тренування й набуття досвіду є 

наслідком повторювання операцій, яке зростає із збільшенням кількості ви-

робів. Найбільший ефект від чинника виробничого навчання реалізується 

через фактор праці. Але й витрати матеріалів теж знижуються внаслідок 
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надбання робітниками досвіду: зменшуються відходи, брак, витрати енергії 

та ін. 

Зазначена закономірність виражається так званими кривими 

навчання. Вперше вона була емпірично опрацьована з відповідною 

графічною інтерпретацією на матеріалах зарубіжного, а згодом і 

вітчизняного літакобудування. 

Найпоширеніша версія теорії кривих навчання стверджує, що при 

кожному подвоєнні кількості виробів з початку їх виготовлення (освоєння 

виробництва) витрати на одиницю продукції знижуються на одну й ту саму 

відносну величину. В літературі її називають нормою навчання. Норма 

навчання, позначимо її символом а, коливається в певних межах для різних 

виробництв. Вона вища на монтажних і складальних роботах із суттєвою 

часткою ручної праці й менша на обробних машинних операціях. 

Приблизний діапазон її коливання 0,1—0,25 .  

Великі підприємства, розгалужені виробничі комплекси і передусім 

транснаціональні компанії мають складну структуру, включають ряд 

підрозділів виробничого й обслуговуючого призначення. Виробничі 

взаємозв'язки підрозділів підприємства повинні чітко регулюватися і при 

цьому їх діяльність має підпорядковуватися принципу економічності — 

досягненню максимального результату від використання наявних 

ресурсів. Допомагає розв'язати цю проблему децентралізація управління 

складними виробничими системами, розширення прав підрозділів і 

перетворення їх на бізнес-одиниці, що формують прибуток від своєї 

діяльності. А для цього потрібні ціни на продукцію внутрішнього призна-

чення, які називають трансфертними. 

Трансфертна ціна — це ціна, за якою передається продукція або 

надаються послуги підрозділами підприємства на основі вну-

трішньовиробничої кооперації. Підрозділ-постачальник виступає тут як 

продавець, а підрозділ-одержувач — як покупець. Слід зазначити, що такі 

внутрішні операції за своєю природою не є ринковими. Вони імітують 

ринкові відносини з метою оптимального використання ресурсів підрозділів.     

Трансфертні ціни впливають на формування витрат підрозділів, які 

отримують продукцію за внутрішньою кооперацією від інших підрозділів. 

Ступінь цього впливу залежить від методів трансфертного ціноутворення. Є 

три основні методи формування трансфертних цін, а саме: 

—трансфертні ціни встановлені на основі ринкових цін; 
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—трансфертні ціни сформовані на основі витрат; 

—договірні трансфертні ціни. 

Трансфертні ціни на основі ринкових цін застосовуються тоді, коли 

існує конкурентний ринок відповідної продукції (напівфабрикатів), 

виробнича залежність підрозділів не суттєва і за своїм статусом вони мають 

право вступати у зовнішні відносини купівлі-продажу, тобто є суб'єктами 

ринку.  

Трансфертна ціна встановлюється за схемою: 

             Цт=Цр- Цр,                                

де Цт — трансфертна ціна;  

     Цр— ринкова ціна;  

     Цр — знижка ринкової ціни згідно з економією витрат на одиницю 

продукції при її внутрішній передачі порівняно з ринковим оборотом. 

Трансфертні ціни на основі витрат встановлюються за відомою 

формулою 

               ЦТ=С0+ПЦ,                                  

де С0 — витрати на одиницю продукції; 

Пц — прибуток у складі трансфертної ціни. 

Ця модель трансфертної ціни досить поширена і застосовується за 

умов відсутності ринкових цін на продукцію підрозділів або складності їх 

застосування (нестабільність цін, відсутність виходу підрозділів на ринок та 

ін.). 

Договірні трансфертні ціни формуються спільно підрозділами, які 

поставляють і одержують продукцію, в процесі переговорів. Такі ціни 

можуть базуватись як на основі ринкових цін, так і витрат, але з 

урахуванням інтересів партнерів. У результаті встановлюються 

найприйнятні трансфертні ціни.  

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень). 

2. Дати відповіді на запитання ( ІІ рівень) та розв’язати завдання (ІІІ рівень). 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання та завдання: 

Завдання 1. 

Дати відповідь на питання, користуючись конспектом лекції. 
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1. Що є критерієм розмежування періодів на коротко- і довгострокові 

при аналізі витрат? 

2.  Поясніть закономірності динаміки  витрат у короткостроковому 

періоді. 

3.  З'ясуйте закономірності поведінки витрат у довгостроковому 

періоді. 

4.  Як впливає на середні витрати зміна величини підприємства? 

5.  Що таке функції витрат і яке їхнє практичне значення? 

6.  Які є функції витрат за методами побудови і в чому їхні 

особливості? 

7.  Як впливають на собівартість продукції чинники досвіду і 

виробничого навчання? 

8.  Поясніть, як визначається норма і будуються криві навчання. 

9.  Поясніть, у чому сутність трансфертних цін і які їхні функції. 

10.  Які є методи встановлення трансфертних цін і за яких умов вони 

застосовуються? 

11.  Обґрунтуйте базу трансфертної ціни на основі витрат (змінних, 

виробничих, повних). 

12.  За яких умов трансфертна ціна використовується як інструмент 

мінімізації податку на прибуток в транснаціональних компаніях? 

Завдання 2. 

Задача 1. 

Необхідно: 

■ побудувати графік витрат СП "Мініпекарня №1" на сировину при 

наступних обсягах виробництва:  

- 1000 кг;  

- 2000 кг; 

- 3000 кг; 

■ розрахувати витрати сировини на одиницю продукції і на обсяг 

виробництва в цілому, якщо виробляється:  

- 10кг; 

- 20 кг; 

- 50 кг хліба. 

Дані для виконання завдання: 

Відомо, що для виробництва 1 кг хліба пекарня витрачає сировини на суму 

0,80 грн. 
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Задача 2. 

Необхідно: 

=> визначити, якою буде собівартість однієї порції, якщо на тиждень прийде 

один, десять, п'ятдесят, сто відвідувачів; 

=> намалювати графік, по осі ординат якого відкласти собівартість порції, а 

по осіб абсцис - кількість відвідувачів. 

Дані для виконання завдання: 

В ТзОВ кафе "Ірина" змінними є витрати на продукти і напої, які складають 

в середньому 5 грн. на одного відвідувача. Постійні витрати – оренда, 

комунальні платежі, заробітна плата та інші - складають 35 грн. в тиждень. 

ІІ. Теми для роздумів та підготовки доповіді 

   Нижче запропоновано уривок, що стосується огляду способів побудови 

номенклатури затрат на виробництво і обрання методів розподілу непрямих 

витрат у Німеччині 18 сторіччя. Подумати, як досягти найбільшої точності 

аналізу поведінки витрат за допомогою математично-статистичних методів? 

Що таке оперативність інформації, як вона пов'язана із корисністю 

облікових даних? 

"Відносно математично-статистичного напрямку можна зауважити, що 

він існує в трьох варіантах: Д.Р. Лонгмана - М. Шифа; К. Руффеля; А. 

Вольтера. У перших ця методологія діє на побудові коефіцієнтів кореляції 

між окремими видами витрат та ступенем зайнятості; Руммель 

розраховує коефіцієнти кореляції між споживанням (витратами) і 

виготовленням готової продукції (Rummel, c. 19); Вольтер будує криві 

витрат на основі коефіцієнту регресії (Wolter, с. 76). Статистично 

розподіл затрат можна виконати звітним і графічним шляхом. В 

останньому випадку використовують систему координат. По осі ординат 

відкладають витрати, а по осі абсцис - зайнятість або виготовлення 

готової продукції. Бернер вважав, що цей підхід не кращий за попередній: 

обидва можуть застосовуватися лише при наявності готових даних, 

обидва спрямовані в минуле і дають тим точніші результати, чим довший 

проміжок часу, що аналізується. Тут ми зустрічаємо парадокс: чим 

точніші дані, тим вони непотрібніші і, навпаки, чим непотрібніша 

інформація, тим вона точніша" (Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от 

истоков до наших дней: Учебн. пособ. для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 

- 638 с: ил.) 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема 3. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми 

1. Функції та побудова системи управління витратами. ( лекція) 

2. Сегментація сфер витрат і організація центрів 

відповідальності.(СРС)  

3. Основні методи управління витратами. (СРС) 

4. Інструменти управління витратами з урахуванням невизначеності та 

ризику.(СРС) 

 

План самостійного вивчення теми 

1. Сегментація сфер витрат і організація центрів відповідальності.  

2. Основні методи управління витратами.  

3. Інструменти управління витратами з урахуванням невизначеності та 

ризику. 

Основні поняття теми: управління витратами, параметри управління 

витратами, місце виникнення витрат, об’єкт витрат, система управління 

витратами, планування витрат, регулювання витрат, облік і аналіз 

витрат, фінансовий аспект, управлінський аспект, управлінський облік, 



21 
 

центр витрат, центри відповідальності, центр прогнозованих витрат, , 

центр доходу, центр розрахункового умовного прибутку, центр 

реального прибутку, центр інвестицій, ланцюжок цінностей,  

стратегічне позиціонування, концепція витрато утворюючих факторів, 

метод таргет-костинг, метод кайдзен-костиг, бенчмаркінг, стандарт-

костинг, директ-костинг. 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Література  

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Результатом вивчення теми має стати розуміння понять «місце витрат», 

«центру відповідальності», усвідомлення мети і принципів організації 

управління витратами за центрами відповідальності, оволодіння 

методичними основами планування витрат підрозділів підприємства, 

прийомами розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів між 

основними підрозділами за складання кошторисів і визначення собівартості 

продукції. 

Концепцію центрів відповідальності, на якій базується сучасний підхід 

до організації управління витратами на підприємстві, вперше було 

сформульовано Джоном А. Хігінсом. На початку  

50-х років ХХ ст. вона поширюється в США, а згодом і в інших країнах. 

Поява концепції центрів відповідальності в цілому пов’язана з потребою 

ефективнішого управління підприємством в умовах ринкової економіки, а 

конкретніше — з потребою посилення контролю за використанням ресурсів. 

У подальшому ідеї концепції центрів відповідальності розвиваються і 

знаходять своє втілення в методах ТГМ (тариф—година—машина), «SIT» 

(System-in-time, тобто вчасно). Результати досліджень психологічних 

аспектів поведінки людини приводять до того, що з часом значний акцент за 

побудови управління за центрами відповідальності починають робити на 

формуванні механізму самоконтролю працівників підприємства (керівників, 

спеціалістів, робітників) під час здійснення ними своїх обов’язків. 

Не залишаються осторонь від зазначеної проблеми й вітчизняні вчені. 

Вони пропонують ідею обліку витрат за окремими виробничими 

дільницями. Наприкінці 1940-х років на багатьох підприємствах 
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започатковують практику відкриття особових рахунків економії — 

провісників центрів відповідальності. А на початку 70-х років В. Б. 

Івашкевич формулює принципи обліку витрат за центрами відповідальності. 

За сучасним тлумаченням центром відповідальності є сегмент 

діяльності підприємства, який очолює певна особа, що несе персональну 

відповідальність за встановлені показники роботи за даним сегментом.  

Формування центрів відповідальності можна розглядати за ознаками 

обсягу повноважень і відповідальності, за функціональною та 

територіальною ознаками. 

За першою ознакою серед центрів відповідальності звичайно виділяють: 

 центри витрат (контролюються лише витрати); 

 центри прибутку (керівник центру відповідає за доходи і витрати); 

 центри інвестицій (керівник центру відповідає за витрати, надходження 

та інвестиції). 

Функціональний і територіальний аспекти побудови центрів 

відповідальності унаочнює рис. 1. 

Створення центрів витрат за побудови управління витратами на 

підприємстві на засадах персональної відповідальності здійснюється за 

відповідними місцями витрат, тобто за сегментами їх формування.     

Первинним місцем витрат є робоче місце. Як місце витрат може 

розглядатися й сукупність організаційно поєднаних робочих місць 

(дільниці, відділення тощо).  
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Рис. 1. Функціональний і територіальний аспекти 

формування центрів відповідальності 

Отже, центри відповідальності за витрати (центри витрат) — це 

місце витрат або організаційна єдність декількох місць, за якими 

контролюються витрати і встановлено персональну відповідальність за їх 

рівень. 

Функція планування у разі формування витрат за місцями і 

центрами відповідальності реалізується у формі складання 

кошторисів відповідних сегментів діяльності (структурних одиниць) 

підприємства.  

Серед функцій, виконуваних кошторисами, слід виокремити 

організуючу, контрольну та стимулювальну. 

 У загальному переліку визнаних у світовій науці та практиці методів 

управління витратами, що різняться за своїм управлінсько-

функціональним та економіко-функціональним призначенням і, узяті разом, 

утворюють ядро його арсеналу, можна виокремити такі. 

1. Концепція стратегічного управління витратами {Strategic Cost 

Management — SCM). 

2. Методи цілеспрямованого або проактивного формування 

собівартості таргет-костинг {Target Costing — ТС) та кайдзен-костинг 

{Kaizen Costing — КС). 



24 
 

3. Технологія управління витратами та результатами на базі концепції 

бенчмаркінгу {Benchmarking). 

4.  Концепція управління витратами на якість. 

5. Технологія управління витратами на основі теорії обмежень (The 

Theory of Constraints — TOC). 

6.  Комплекс методів розрахунку собівартості (позамовний та 

попроцесний; повного та часткового калькулювання; калькулювання за 

видами діяльності AB-костинг та ін.). 

7. Технологія управління витратами та результатами на основі моделі 

«витрати-випуск-прибуток» {Cost-Volume-Profit— CVP). 

8. Технологія оптимізації споживчих та витратних параметрів 

продукту на базі функціонально-вартісного аналізу (ФВА). 

9. Комплекс методів локальної економіко-функціональної оптимізації 

формування витрат (наприклад, система «точно в строк» — Just-in-Time — 

JIT). 

Невід'ємними супутниками процесу формування витрат і результатів 

діяльності підприємства є невизначеність та ризик. Неусунена 

інформаційна невизначеність породжує ризик неефективного управління, 

коли намічені цілі не досягаються. Завжди залишається можливість (ризик) 

того, що варіант здійснення операційної діяльності чи інвестиційний проект, 

визнані попередньо прийнятними і такими, що принесуть прибуток, 

виявляться менш привабливими або навіть збитковими, оскільки ціни та 

обсяги продажу продукції, ціни на сировину та матеріали, інші господарські 

параметри за фактом їх реалізації значно відрізнятимуться від 

прогнозованих, планованих значень, котрі оцінювалися з погляду 

сьогоднішнього дня. З викладеного стає зрозумілим, що обґрунтований 

підхід до управління підприємством і, зокрема, його витратами, означає 

обов'язкове врахування факторів невизначеності та ризику. 

Практика господарювання показує: більш високим є рівень 

невизначеності для інвестиційних проектів, відчутно нижчим — для 

поточних планів і бюджетів. Разом з тим певна частка невизначеності та 

ризику зберігається для всіх аспектів операційної діяльності.  

Сьогодні існує арсенал математичних теорій, які дозволяють 

формалізувати невизначеність інформації і вимірювати ризик:  

 багатозначна логіка,  

 теорія ймовірностей,  
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 інтервальний аналіз,  

 теорія суб'єктивних імовірностей,  

 теорія нечітких множин, 

  теорія нечіткої логіки,  

 теорія нечітких мір та інтегралів тощо.  

Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект ( І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень та ІІІ рівень). 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання та завдання: 

ІІ рівень 

1.  Дайте характеристику основним параметрам управління витратами. 

2.  Які основні складові системи управління витратами в управлінсько-

функціональному контурі? 

3.   Що входить до системи управління витратами за економіко-

функціональною ознакою? 

4.   Схарактеризуйте функції розроблення рішень в управлінні 

витратами. 

5.   Поясніть зміст функції контролю витрат. 

6.  У чому полягають особливості вибору факторів спонукання до 

забезпечення належного рівня витрат? 

7.   Що таке стандарти управління  підприємством,  який зв'язок вони 

мають з управлінням витратами? 

ІІІ рівень 

8.  З'ясуйте потенціал та обмеження стандартів управління 

підприємством ERP та CSRP. 

9.  Які теорії покладені в основу концепції стратегічного управління 

витратами? 

10.   Що таке ланцюжок цінностей, як він пов'язаний з управлінням 

витратами? 

11.   Наведіть переліки структурних та функціональних факторів, що 

впливають на рівень витрат. 
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12. Що таке бенчмаркінг, або метод еталонних порівнянь, як він може 

застосовуватися в управлінні витратами? 

13. Який потенціал стосовно управління  витратами  має теорія 

обмежень? 

14. Схарактеризуйте основні елементи концепції управління витратами 

на якість. 

15. Наведіть базові методи, що дозволяють формалізувати 

невизначеність інформації та вимірювати ризик. 

16. Які можливості для управління витратами надають інтервальний 

аналіз та теорія нечітких множин? 

17. Що таке центр відповідальності, наведіть декілька прикладів. 

18. Назвіть переваги управління витратами підприємства за центрами 

відповідальності. 

19. Яких принципів треба дотримуватися під час формування центрів 

відповідальності? 

20. Які різновиди центрів відповідальності виділяють за ознакою 

обсягу повноважень та відповідальності? 

21. У чому полягають особливості центрів витрат підрозділів 

основного виробництва? 

22. За допомогою яких показників оцінюється ефективність центрів 

відповідальності різних видів? 

ІІ. Теми для роздумів та підготовки доповіді 

1.Використання теорії нечіткої множини в управління витратами в 

умовах невизначеності. 

     2. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового аспекту 

формування витрат. 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема 4. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ЗА МІСЦЯМИ ТА ЦЕНТРАМИ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Мета:  
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 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми 

1. Розроблення кошторисів центрів відповідальності в системі 

бюджетування. ( СРС) 

2. Розподіл витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів.(СРС)  

3. Складання кошторису підприємства. (лекція) 

План самостійного вивчення теми 

1. Розроблення кошторисів центрів відповідальності в системі 

бюджетування. 

2. Розподіл витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів.  

Основні поняття теми: бюджетування, бюджет, кошторис, прямі 

витрати, непрямі витрати, кошторис підрозділів, загальний (зведений) 

кошторис по підприємству, цехові витрати, виробничі накладні витрати,  

основні цехи, допоміжні та обслуговуючі підрозділи, елементи витрат, 

статті калькуляції, загальновиробничі витрати, витрати на утримання на 

експлуатацію устаткування, витрати на обслуговування та управління 

виробництвом, метод прямого розподілу, метод поетапного повторного 

розподілу, метод системи рівнянь,  виробнича собівартість готової 

продукції, адміністративні витрати, витрати на збут.  

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Результатом вивчення теми має стати розуміння понять «місце витрат», 

«центру відповідальності», усвідомлення мети і принципів організації 

управління витратами за центрами відповідальності, оволодіння 
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методичними основами планування витрат підрозділів підприємства, 

прийомами розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів між 

основними підрозділами за складання кошторисів і визначення собівартості 

продукції. 

Функція планування у разі формування витрат за місцями і 

центрами відповідальності реалізується у формі складання кошторисів 

відповідних сегментів діяльності (структурних одиниць) підприємства. 

Серед функцій, виконуваних кошторисами, слід виокремити 

організуючу, контрольну та стимулювальну.  

Фіксуючи режим виконання робіт і необхідний для них рівень 

витрат, кошториси задають «траєкторію» функціонування підрозділу, 

показників якої має дотримуватися відповідальна особа. Кошториси 

дають змогу здійснювати контроль діяльності підрозділів, забезпечувати 

планову дисципліну. Оскільки кошторис є основою для оцінювання 

виконання плану підрозділом, він також стимулює відповідального 

виконавця до належного виконання кошторису, пошуку шляхів зниження 

рівня витрат. 

Важливе значення за формування кошторисів має поділ витрат 

підрозділів на прямі та непрямі. Об’єктом формування прямих витрат є 

певний вид продукції, а непрямих — сам підрозділ (центр відповідальності). 

Склад витрат підрозділу (центру відповідальності) залежить від 

особливостей його діяльності та його місця у структурі підприємства. 

Для підрозділів, що випускають готову продукцію на ринок, склад витрат 

є найповнішим і наближується до складу витрат підприємства загалом. Для 

підрозділів, наприклад, рівня цеху він визначається цеховими прямими і 

непрямими витратами. Для виробничих дільниць і бригад плануються 

окремі елементи витрат (матеріали, енергія, витрати на інструмент тощо).  

Кошториси витрат підрозділів розробляються на основі їх 

виробничих програм, норм витрат ресурсів. Варто наголосити, що за умов 

нестабільної виробничо-збутової діяльності підприємства для 

виробничих підрозділів основного виробництва доцільно встановлювати 

кошториси витрат на виконання окремих замовлень (угод), а нормативи 

витрат — на одиницю обсягу виробництва продукції (робіт, послуг). 

Діяльність виробничих допоміжних підрозділів має комплексний 

характер, складніший ніж для основних підрозділів. Іноді він є настільки 
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складним, що скласти загальний кошторис для цих підрозділів практично 

неможливо. У таких випадках уважають за доцільне обчислювати витрати 

за кожним видом діяльності, на основі визначення нормативів витрат на 

виконання окремих робіт (замовлень). 

Загальну схему складання кошторису витрат підрозділу підприємства 

(цеху) наведено на рис. 1. 

Ця спрощена схема не показує взаємозв’язки між підрозділами в процесі 

розроблення кошторису. Для основних виробничих підрозділів проявом 

таких зв’язків є напівфабрикатний або безнапівфабрикатний метод 

формування їх витрат. 

Планування діяльності допоміжних підрозділів відбувається на 

основі програми діяльності тих підрозділів основного виробництва, 

роботу яких вони забезпечують. При цьому вартість продукції і послуг 

допоміжних підрозділів завжди включається до витрат основних 

підрозділів у складі  непрямих витрат. 

 Визначення собівартості продукції підприємства потребує точного 

обчислення всіх витрат, пов’язаних з її виробництвом. При цьому непрямі 

витрати, які виникають у підрозділах основного виробництва, з 

допомогою обґрунтованого методу розподілу можуть бути відразу 

віднесені на окремі вироби.  

Складніше врахувати у собівартості продукції підприємства витрати 

підрозділів допоміжного та обслуговуючого виробництв. Вагома частка 

їх продукції, робіт і послуг може спрямовуватися на задоволення 

виробничих потреб цих підрозділів.  
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Номенклатура та обсяг продукції Норми витрат, ціни, тарифи

Витрати підрозділу

Об’єкт формування —
продукція: прямі витрати

Об’єкт формування —
підрозділ: непрямі витрати

Калькуляція
за прямими витратами

Кошторис
непрямих витрат

Кошторис підрозділу:
прямі витрати + непрямі

витрати
 

Рис. 1. Складання кошторису витрат підрозділу  підприємства (цеху) 

Віднесення тих витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів, які 

пов’язані з наданням ними взаємних послуг, на підрозділи основного 

виробництва здійснюється опосередковано, з виконанням операції 

перерозподілу цих витрат між відповідними підрозділами допоміжного 

та обслуговуючого виробництв. Розподіл витрат окремого допоміжного 

чи обслуговуючого підрозділу за складання кошторисів підрозділів 

основного виробництва і визначення собівартості продукції унаочнює 

рис. 2. 

Розподіл витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів між 

відповідними іншими виробничими підрозділами здійснюється виходячи з 

обсягів наданих ними послуг з допомогою трьох основних методів: 

 методу прямого розподілу; 

 методу взаємних послуг (інша назва — метод повторного розподілу); 

 методу системи рівнянь. 
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Віднесення 
витрат на підрозділи 

основного виробництва

Витрати, 
які безпосередньо 

виникають 
у даному 
підрозділі

Перерозподіл 
витрат

Віднесення 
витрат 

на основні 
виробничі 
підрозділи

Віднесення витрат 
на кінцевий об’єкт 

витрат (виріб)

Підрозділ (цех) 
обслуговуючого 
чи допоміжного 

виробництва

Інші обслуговуючі
 чи допоміжні 

підрозділи (цехи)

Підрозділи 
основного 

виробництва

Виріб А

Виріб В
...

 

Рис. 2. Схема руху витрат допоміжного чи обслуговуючого підрозділу за 

складання кошторисів підрозділів основного виробництва  та визначення 

собівартості продукції підприємства 

 

Для з’ясування змісту цих методів розглянемо такий приклад. 

Нехай підприємство має два основні виробничі підрозділи і два 

підрозділи допоміжного та обслуговуючого виробництв. Їх витрати за 

квартал (без урахування витрат підрозділів допоміжного та обслуговуючого 

виробництва у кошторисах основних виробничих структурних одиниць) 

становлять: 

 основні виробничі підрозділи 1 і 2 (В1 і В2) — відповідно 120 000 

грн і 80 000 грн; 

 підрозділи 1 і 2 (Д1 і Д2) допоміжного та обслуговуючого 

виробництв — відповідно 20 000 грн і 10 000 грн. 

Витрати підрозділів допоміжного та обслуговуючого виробництв 

розподіляються пропорційно обсягам наданих послуг. Їх частки наведено у 

таблиці 1. 

Необхідно обчислити витрати основних виробничих підрозділів з 

урахуванням послуг структурних одиниць допоміжного та обслуговуючого 
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виробництв з допомогою методів прямого розподілу, повторного розподілу і 

системи рівнянь. 

Таблиця 1 

Вихідні дані для обчислення витрат основних виробничих підрозділів 

за послугами підрозділів допоміжного та обслуговуючого 

виробництв, % 

Постачальник 

послуг 

Споживачі послуг 

Основні 

виробничі  

підрозділи 

Підрозділи 

допоміжного  

та 

обслуговуючого  

виробництв 

В1 В2 Д1 Д2 

Д1 30 40 — 30 

Д2 50 30 20 — 

Метод прямого розподілу. За цим методом усі витрати підрозділів 

допоміжного та обслуговуючого виробництв відразу відносять на основні 

виробничі підрозділи без урахування взаємних послуг між підрозділами 

допоміжного та обслуговуючого виробництв. 

Для розглядуваного прикладу результати використання методу прямого 

розподілу наведено в табл.2. 

У дужках наведено розрахунок витрат основних виробничих підрозділів 

за послуги відповідних підрозділів допоміжного та обслуговуючого 

виробництв. При цьому бази розподілу беруться за обсягами послуг, 

наданих такими підрозділами лише основним структурним одиницям (70 % і 

80 % для розподілу витрат  підрозділів Д1 і Д2 відповідно). 

Метод прямого розподілу простий і зручний у використанні, але сфера 

його застосування обмежується випадками, коли взаємні послуги підрозділів 

допоміжного та обслуговуючого виробництв мають відносно незначний 

обсяг.  

Таблиця 2 
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Прямий розподіл витрат підрозділів допоміжного та обслуговуючого 

виробництв, грн 

Показник 
Підрозділ 

В1 В2 Д1 Д2 

Початкові 

витрати 
120 000 80 000 20 000 10 000 

Розподіл витрат підрозділів допоміжного та обслуговуючого 

виробництв: 

Д1 

8571 











70

30
00020

 

11 429 











70

40
00020  

— — 

Д2 

6250 











80

50
00010

 

3750 











80

30
00010  

— — 

Усього витрат 

за підрозділом 
134 821 95 179 — — 

Метод взаємних послуг. За такого методу витрати кожного 

допоміжного та обслуговуючого підрозділу розподіляються поетапно між 

відповідними основними, допоміжними та обслуговуючими 

структурними одиницями. Процес розподілу триває, доки величини 

витрат, віднесених на підрозділи обслуговуючого та допоміжного 

виробництв, стають настільки малими, що їх подальший перерозподіл 

недоцільний. Коли такий момент настає, зазначені суми витрат відносять 

на основні виробничі підрозділи прямо, без розподілу на підрозділи 

допоміжного та обслуговуючого виробництв, і процес розподілу на цьому 

закінчується. Для розглядуваного прикладу результати розподілу витрат 

за методом взаємних послуг наведено в табл. 3. 

Таблиця 3. 

Розподіл витрат підрозділів допоміжного та обслуговуючого 

виробництв  за методом взаємних послуг, грн 
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Показник 

Підрозділ 

В1 В2 Д1 Д2 

Початкові 

витрати 
120 000 80 000 20 000 10 000 

Розподіл витрат підрозділів допоміжного та обслуговуючого виробництв 

I етап 

Д1 

6000 

(20 000 × 0,3) 

8000 

(20 000 × 0,4) 
— 

6000 

(20 000 × 0,3) 

Д2 
5000 

(10 000 × 0,5) 

3000 

(10 000 × 0,3) 

2000 

(10 000×0,2) 
— 

II етап 

Д1 

600 

(2 000 × 0,3) 

800 

(2 000 × 0,4) 
— 

600 

(2 000 × 0,3) 

Д2 
3000 

(6 000×0,5) 

1800 

(6 000 × 0,3) 

1 200 

(6 000 × 0,2 
— 

III етап 

Д1 

514 











70

30
2001  

686 











70

40
2001  

— — 

 

Д2 

375 











80

50
600  

225 











80

30
600  

— — 

Всього витрат 

за підрозділом 
135 489 94 511 — — 

Як і у табл.2, у дужках наведено розрахунок витрат підрозділів за 

послуги відповідних структурних одиниць допоміжного та обслуговуючого 

виробництв. На кінцевому етапі (у розглядуваному прикладі їх три) витрати 

розподіляють тільки на основні виробничі підрозділи. 
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Метод взаємних послуг точніший за метод прямого розподілу, проте 

більш трудомісткий. Його застосовують тоді, коли взаємні послуги 

підрозділів допоміжного та обслуговуючого виробництв не можна 

ігнорувати. 

Метод системи рівнянь. Цей метод по суті повторює попередній, але 

базується на іншому обчислювальному апараті, який пов’язаний з 

положеннями математичної теорії рядів. 

Сукупні витрати, списувані на допоміжний чи обслуговуючий підрозділ 

за складання кошторисів структурних одиниць основного виробництва, 

складаються з витрат, які безпосередньо виникають в даному підрозділі під 

час його роботи, та витрат за послуги інших допоміжних чи обслуговуючих 

підрозділів, розподілених на цей підрозділ (див. схему руху витрат, рис.2). 

При цьому процес перерозподілу витрат між допоміжними та 

обслуговуючими підрозділами за взаємні послуги ідеально уявляється як 

нескінченний. Це дає можливість утворити за послідовностями величин 

витрат, які за зазначеного процесу відносяться на даний допоміжний чи 

обслуговуючий підрозділ, так званий нескінченний числовий ряд. Якщо 

проаналізувати характеристики цього ряду, то виявиться, що він є збіжним із 

скінченною сумою, тобто границя його часткових сум — скінченне число. 

Отже, є можливість уважати, що існують якісь скінченні суми витрат, які 

списуються на допоміжні та обслуговуючі підрозділи за здійснення всіх 

етапів перерозподілу витрат з надання ними взаємних послуг.  

На підставі викладених закономірностей складається спеціальна система 

рівнянь, яка дає змогу знайти величини сукупних витрат, які списуються на 

той чи інший допоміжний чи обслуговуючий підрозділ за складання 

кошторисів структурних одиниць основного виробництва. Коли вказані 

суми витрат визначено, їх відносять на підрозділи основного виробництва 

відповідно до обсягів послуг, наданих цим підрозділам. 

Для розглядуваного прикладу позначимо через С1 та С2 сукупні витрати 

відповідно за структурними одиницями Д1 і Д2. Тоді можемо записати такі 

дві рівності: 

.C3,000010C,C2,000020C 1221   

Розв’язавши систему цих рівнянь, отримаємо: 
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.грн02117Сгрн,40423C 21   

Залишається розподілити визначені суми безпосередньо на основні 

виробничі підрозділи за встановленими для них пропорціями. В 

результаті сукупні витрати для основних структурних одиниць 

становитимуть: 

 для підрозділу В1: 120 000 + 23 404 × 0,3 + 17 021 × 0,5 =  

= 135 532 (грн); 

 для підрозділу В2: 80 000 + 23 404 × 0,4 + 17 021 × 0,3 =  

= 94 468 (грн). 

Метод системи рівнянь поєднує в собі переваги точності 

обчислень і відносну простоту. 

До питань, які постають за децентралізації структури управління на 

підприємстві і практичної реалізації на ньому концепції центрів 

відповідальності, належить й питання внутрішнього (трансфертного) 

ціноутворення. 

Внутрішньою (трансфертною) ціною є ціна, за якою продукція (робота, 

послуги) одного центру відповідальності (підрозділу) підприємства 

передається іншому. Внутрішні ціни використовуються як елемент 

економічного функціонування структурних підрозділів підприємства. 

Основна мета створення механізму внутрішніх розрахунків на підприємстві 

полягає в забезпеченні найбільш ефективного (прибуткового) 

функціонування виробничої системи підприємства. 

У практиці внутрішньовиробничих відносин внутрішнє ціно- 

утворення частіше здійснюється на основі ринкових цін, на договірній 

основі та на основі витрат виробництва. 

 

 

Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект ( І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) та виконати завдання ( ІІІ рівень). 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 
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І. Контрольні питання : 

1. З чим пов’язана поява концепції центрів відповідальності? 

2. Що таке центр відповідальності? 

3. Які є види центрів відповідальності за ознакою обсягу повноважень і 

відповідальності? 

4. У чому полягає сутність функціонального і територіального аспектів 

системи центрів відповідальності? 

5. Розкрийте переваги управління витратами за допомогою системи 

центрів відповідальності. 

6. Назвіть вимоги до формування центрів відповідальності. 

7. Що таке кошторис витрат підрозділу і які функції він виконує? 

8. Визначіть, які витрати для підрозділу рівня цеху є прямими, 

непрямими. 

9. Який склад витрат кошторису цеху? 

10. Опишіть порядок складання плану витрат підрозділу підприємства. 

11. Що таке гнучкий кошторис? Яка формула гнучкого кошторису? 

12. Наведіть рух витрат окремого допоміжного чи обслуговуючого 

підрозділу за складання кошторисів основного виробництва і визначення 

собівартості продукції. 

13. Які основні методи розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих 

підрозділів між підрозділами основного виробництва? 

14. Поясніть сутність методу прямого розподілу витрат допоміжних та 

обслуговуючих підрозділів між основними підрозділами. Які вади і переваги 

цього методу? 

15. Що є спільного та відмінного в методах взаємних послуг і системи 

рівнянь щодо розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів? 

16. Що таке внутрішня ціна? Функції внутрішніх цін. 

17. Які є методи формування внутрішніх цін? 

ІІ. Контрольні завдання  

Дати характеристику центрів відповідальності підприємства за наведеною 

формою (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Центри відповідальності 

Назва центру Тип центру Сфера Звітні 
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відповідальності показники 

Комерційний директор    

Фінансовий директор    

Виробничий директор    

Цех основного 

виробництва 

   

Цех допоміжного 

виробництва 

   

Виробнича дільниця    

Бригада    

Робоче місце     

ІІІ. Теми для роздумів та підготовки доповіді 

1. Переваги управління витратами за допомогою системи центрів 

відповідальності. 

2. Порівняльна характеристика різних методів розподілу витрат 

допоміжних та обслуговуючих підрозділів між основними підрозділами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

ТЕМА 5.  СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

ПІДТЕМА 5.1. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

Мета:  



39 
 

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми 

1. Сутність і загальні засади обчислення собівартості окремих 

виробів.( аудиторна лекція). 

2. Методи калькулювання та сфери їх застосування. Розподіл 

непрямих витрат під час калькулювання.(аудиторна лекція ). 

3. Калькулювання у комплексному(сумісному) виробництві. 

(СРС). 

4. Собівартість готової та реалізованої продукції.(СРС)  

 

План самостійного вивчення теми 

1. Калькулювання у комплексному(сумісному) виробництві.  

2. Собівартість готової та реалізованої продукції.  

Основні поняття теми: калькулювання, планова собівартість, фактична 

собівартість, об’єкт калькулювання, калькуляційна одиниця,  прямі витрати, 

прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі 

витрати, калькулювання за замовленнями, попроцесний метод 

калькулювання, нормативний метод калькулювання,  метод «директ-

костинг», метод «стандарт-костинг», «метод абсорпшен-костинг», 

загальновиробничі витрати, , адміністративні витрати, витрати на збут, 

метод вилучення витрат, метод розподілу витрат, комбінований метод, , 

собівартість готової (товарної) продукції, собівартість реалізованої 

продукції.  

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 
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При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Окрема проблема калькулювання — визначення собівартості виробів 

у сукупному (комплексному) виробництві. Специфікою такого виробництва 

є те, що з однієї і тієї ж сировини в результаті одного технологічного процесу 

одержують декілька продуктів (хімічна промисловість, нафтопереробка, 

виробництво кольорових металів із поліметалевих руд тощо). За цих умов 

точне визначення собівартості окремих виробів є неможливим, оскільки немає 

відповідної бази для об’єктивного розподілу сукупних витрат. 

1 метод. Метод розподілу витрат застосовується у виробництвах, у яких із 

однієї і тієї самої сировини одночасно виготовляється декілька основних 

продуктів, а супутні продукти відсутні або становлять суттєву частку 

загального обсягу виробництва і калькулюють ся як основні.  

     Сутність методу полягає в тому, що сукупні  витрати розподіляються 

між продуктами за певними коефіцієнтами, які опосередковано 

характеризують витратомісткість виробів.  

Тут найпростішим видається досить поширений метод розподілу 

сукупних спільних витрат пропорційно обсягу продукції в цінах 

продажу. За цим методом загальний порядок умовного визначення 

собівартості такий: 

 обчислюється коефіцієнт витрат на 1 грн. випуску продукції 

;
В

С
в k  

 визначається собівартість окремих виробів 

,ЦС вkіі   

де С — сукупні (спільні) витрати у комплексному процесі за розрахунковий 

період; 

В — загальний обсяг виробленої продукції за розрахунковий період у 

цінах продажу (товарна продукція); 

Сі , Ці — відповідно собівартість і ціна і-го виробу. 

Наприклад 

 У комплексному виробництві виготовляється два продукти — А і Б. 

Виробничі витрати за місяць становлять 94,25 тис. грн. За звітний 

період вироблено 2000 т продукту А і 100 тис. м3 продукту Б. Зазначені 
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продукти продаються за цінами: продукт А — 50 грн за тонну, продукт 

Б — 450 грн за 1000 м . Треба обчислити виробничу собівартість виробів. 

Коефіцієнт витрат на одну гривню обсягу виготовленої продукції становить: 

      Кв = 
94250

2000 х 50+100 х 450
 = 0,65 

 

Собівартість продуктів: 

С0 = 50 • 0,65 = 32,50 грн/т; 

С0Б = 450 • 0,65 = 292,50 грн/тис. м3. 

Цей метод визначення собівартості продуктів комплексного виробництва є 

досить умовним, за його застосування всі продукти мають однакову 

рентабельність. Але він привабливий своєю простотою і доступністю. 

 

  2 метод. Метод вилучення витрат застосовується тоді, коли результатом 

виробництва с один основний продукт і один або декілька супутніх. Вартість 

супутніх продуктів за цінами продажу відніміться від сукупних витрат і 

решта ділиться на кількість виготовленої продукції, 

Cо = 
С−Вс−Св

𝑁
 , 

де С0 —собівартість одиниці основного продукту; 

     С -  сукупні виробничі витрати за певний (звітний) період, піднесені на 

готову продукції; 

      Вс  -     вартість (виручка від продажу) супутніх продуктів; 

      СВ - собівартість товарних відходів (відходи, які можуть бути 

використані за певною оцінкою); 

      N -     кількість виготовленого основного продукту. 

    Метод досить простий, але його недолік в тому, що визначається 

собівартість лише основного продукту. Він є прийнятним у 

однопродуктових виробництвах, у яких частка супутньої продукції у 

загальному її обсязі невелика. 

 3 метод. Комбінований метод визначення собівартості продуктів не є 

самостійним, а поєднує в собі два попередні методи. Він застосовується у 

тих випадках, коли із однієї сировини одержують декілька основних і 

супутніх продуктів. Під час калькулювання у таких виробництвах із 

загальної суми витрат вилучають вартість супутніх продуктів, а решту 

розподіляють між основними продуктами пропорційно встановленим 

коефіцієнтам. 
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       Як бачимо із викладеного, калькулювання у комплексному виробництві 

є специфічним, що випливає із особливостей технологічного процесу. Про 

високу точність визначення собівартості окремих продуктів тут не йдеться.  

Дуже важливе прогнозне визначення собівартості виробів на етапах 

розроблення їх та освоєння виробництва. Його методи наведено на рис. 1. 

Методи обчислення

Структурної аналогіїПараметричний

Питомих витрат Баловий Кореляційний Агрегатний

Експертний

 

Рис. 1. Методи прогнозного обчислення собівартості 

виробів на етапах їх розроблення 

За методом питомих витрат 

нб.пн СC Р , 

де Сн — собівартість нового виробу; 

Сб.п — питома собівартість аналогічного (базового) виробу; 

Рн — параметр нового виробу, що є вирішальним для його собівартості.  

За баловим методом 





h

і

і
1

балн БСC , 

де Сбал — собівартість одного балу для базового виробу (виробів); 

h — кількість врахованих балів; 

Бі — кількість балів для і-го параметра нового виробу. 

За кореляційним методом: 

 для лінійної форми зв’язку 

Сн = а0 + а1 х1 + ... + аn xn; 

 для степеневої форми зв’язку 
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па

п

аа
ххха  21

210нC , 

де а0  — число, що показує ступінь впливу неврахованих факторів; 

а1, а2 … — величини, які показують вплив відповідних параметрів 

виробу на собівартість; 

х1, х2 ... — кількісні показники параметрів виробу. 

За агрегатним методом 

,ССC м
1

н  


п

і
аі  

де n — кількість агрегатів (конструктивних одиниць), з яких складається 

виріб; 

Саі — собівартість і-го агрегату; 

См — витрати на загальний монтаж агрегатів. 

Величина Са обчислюється за одним із розглянутих методів,  

а См — на основі експертної оцінки. 

      У системі управління витратами важливими є такі показники, як 

собівартість готової та реалізованої продукції.  

     Калькулювання і визначення цих показників тісно пов’язані, але вони 

мають самостійне значення. На їх основі обчислюється прибуток 

підприємства від операційної діяльності, визначається прибуток запасів 

продукції як важливої складової оборотних активів і деякі інші показники. 

     Собівартість готової (товарної) продукції — це виробничі витрати на 

виготовлену в певному періоді продукцію, виконані роботи та надані 

послуги, що є об'єктами реалізації (продажу). 

    Планова (прогнозна) собівартість готової продукції може 

обчислюватися різними методами залежно від планового горизонту, 

наявності нормативної бази, стадії планування та ін. 

     1 метод. Досить простим і поширеним є обчислення планової 

собівартості готової продукції на основі функції витрат з розподілом 

останніх на змінні і постійні. 

     Сгп =  Сз х Кр + Сп 

 

Де СГП  -  собівартість готової продукції у плановому періоді; 
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      Сз - змінні фактичні витрати у собівартості готової продукції базового 

періоду; 

       kр   -  коефіцієнт зміни обсягу виробництва продукції; 

      СП -  постійні витрати, віднесені на собівартість готової продукції. 

          2 метод. У вітчизняній практиці досить відомим є метод факторного 

обчислення планової собівартості продукції. Згідно з цим методом 

                   m     

 Сгп = Ср - ∑  ∆Сj 
                   J = 1 

де С — розрахункова собівартість планового (прогнозного) обсягу продукції 

за рівнем витрат базового періоду; 

    т — кількість факторів впливу на собівартість продукції у плановому 

періоді; 

   ∆Сj — зміна собівартості у плановому періоді під впливом j-го фактора. 

      До факторів впливу на собівартість продукції належить широке коло 

технічних і організаційних заходів, що передбачається впровадити на 

підприємстві, зміна економічних умов (цін, тарифів, обов'язкових платежів 

та ін.).  

     Окремим фактором вважається зміна обсягу виробництва, оскільки за 

цією методикою розрахункова собівартість Сj обчислюються як пропорційна 

йому, незважаючи на наявність постійних витрат. Такий аналіз показує 

вплив постійних витрат на собівартість продукції за зміни її обсягу.  

      За наявності калькуляцій на всі вироби собівартість готової продукції 

може бути обчислена 

 

             n     

 Сгп =  ∑  Nі Соі 

           і = 1 

 

де п — кількість найменувань продукції; 

   Ni  — випуск продукції 1-го найменування у натуральному вимірі; 

   С0i — собівартість одиниці 1-го виробу. 

       У поточному плануванні та в системі бухгалтерського обліку 

застосовується більш деталізоване обчислення собівартості готової 

продукції з урахуванням виробничих витрат за певний період та зміни 

залишків незавершеного виробництва: 

      Сгп = Снзвп + Св - Снзвк 
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де СНЗВп — собівартість незавершеного виробництва на початок 

розрахункового (звітного) періоду; 

     Св — витрати на виробництво у розрахунковому періоді; 

    СНЗВк — собівартість незавершеного виробництва на кінець 

розрахункового періоду. 

     Собівартість реалізованої продукції— це виробничі витрати, які 

відносяться на продану в розрахунковому періоді продукцію. Основною 

складовою собівартості реалізованої продукції є собівартість виготовленої за 

певний період продукції, обчисленої за формулою (5.11). Крім цього, 

враховується зміна залишків непроданої готової продукції за її собівартістю.      

   Згідно з чинною політикою бухгалтерського обліку на підприємствах 

України на фактичну собівартість реалізованої продукції відносяться 

нерозподілені загальновиробничі постійні витрати, а також наднорма-

тивні витрати.  

Останні виникають тоді, коли на підприємствах застосовується облік та 

калькулювання за методом «стандарт-костинг" у річних його модифікаціях. 

У цьому випадку наднормативні витрати не включаються у собівартість 

запасів продукції, а відносяться на період її реалізації. Таким чином, у 

загальному вигляді собівартість реалізованоїпродукції обчислюється за 

формулою: 

   Срп = Сгпп + Сгп – Сгпк + Сзвн + Снн,  

Де  Срп – собівартість реалізованої продукції; 

      Сгпп,, Сгпк – собівартість запасів готової продукції відповідно на початок 

і кінець розрахункового періоду; 

       Сзвн – нерозподілені загальновиробничі постійні витрати; 

       Снн – наднормативні витрати у звітному періоді. 

     Окремого пояснення потребує така складова собівартості реалізованої 

продукції, як нерозподілені загальновиробничі постійні витрати.  

   Під час розгляду методики розподілу загальновиробничих витрат між 

окремими виробами при визначенні фактичної собівартості зазначалося, що 

найбільш прийнятними є стабільні в межах певного періоду нормативні 

величини цих витрат на одиницю бази розподілу. Але в цьому випадку мо-

жливі відхилення розподілених загальновиробничих витрат від їх фактичної 

суми за звітний період.  
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    Якщо, наприклад, обсяг виробництва зменшується, меншою стає база 

розподілу, а отже, не всі постійні загальновиробничі витрати будуть 

розподілені на продукцію за нормативними ставками.  

    Наприклад. 

Аналіз і планові розрахунки показали, що за нормальної роботи 

технологічне устаткування підприємства (бізнес-одиниці) зайнято 200 

000 машино-годин на рік. У П(С)БО 16 «Витрати» така величина 

називається нормальною потужністю. 

Загальновиробничі витрати (за кошторисом) за цей період визначені в 

сумі 4000 тис. грн, у т. ч. змінні — 3000 тис. грн, постійні — 1000 тис. 

грн. Виходячи з цих даних обчислимо нормативи загальновиробничих 

витрат на одну машино-годину окремо для змінних (Сззв)  і постійних (Спзв 

) витрат: 

Сззв = 
3000000

200000
  = 15 грн. 

 

Спзв =  
1000000

200000
 = 5 грн. 

 

    Ці нормативи в подальшому використовуються для фактичного розподілу 

загальновиробничих витрат. 

Наприклад 

 За звітний квартал поточного року загальновиробничі витрати 

становлять 1034 тис. грн., а кількість відпрацьованих машино-годин — 

47 000.  

   Змінні загальновиробничі витрати, які повністю  відносяться  на  

собівартість  виготовленої  продукції, становлять: 

47 000- 15 = 705 000 грн. 

    Фактичні постійні витрати у складі загальновиробничих обчислюються як 

різниця: 

1 034 000 - 705 000 = 329 000 грн. 

       Із загальної суми постійних загальновиробничих витрат 329 000 грн на 

виробництво продукції відносяться: 

47 000-5 = 235 000 грн. 

      Решта, тобто 94 000 грн. (329 000 - 235 000), вважаються постійними 

нерозподіленими витратами і додаються до собівартості реалізованої 

продукції у звітному періоді. При цьому, згідно з ІІ(С)БО 16, загальна сума 
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розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не 

може перевищувати їх фактичну величину. 

Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект ( І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) та виконати завдання ( ІІІ рівень). 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання : 

1.  Для чого складають калькуляції на продукцію і яка їхня роль в управлінні 

витратами? 

2.  Поясніть, що є об'єктами калькулювання на підприємстві. 

3.  Що таке калькуляційна одиниця і як вона визначається? 

4.  Які види калькуляцій розробляються на підприємстві та яке їхнє 

призначення? 

5.  У чому полягають сутність, переваги і вади калькулювання за повними і 

неповними витратами?              

6.  З'ясуйте склад і зміст калькуляційних статей при калькулюванні за 

виробничими витратами. 

7.  Як обчислюються прямі витрати під час розроблення планових 

(нормативних) калькуляцій? 

8.  У чому сутність калькулювання за замовленнями і яка сфера 

застосування цього методу? 

9.  Поясніть попроцесний метод калькулювання. 

10.  Схарактеризуйте особливості нормативного методу обліку і 

калькулювання та умови його застосування. 

11.  Як розподілити загальновиробничі витрати пропорційно зарплаті 

робітників, у чому переваги і недоліки цієї методики? 

12.  Поясніть методику розподілу загальновиробничих витрат пропорційно 

машиномісткості виробів і дайте оцінку цій методиці. 

13.  Які можливі методи підвищення точності розподілу непрямих витрат 

при калькулюванні? 

14.  Як можна розподілити адміністративні витрати і витрати на збут у разі 

калькулювання за повними витратами? 

15.  З'ясуйте можливі методи визначення собівартості продукції у 

комплексному (сумісному) виробництві. 

І6. Поясніть методику визначення собівартості готової (товарної) продукції. 
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17.  Як обчислюється собівартість реалізованої продукції? ІК, З'ясуйте метод 

обчислення і списання нерозподілених чиї загальновиробничих витрат у 

звітному періоді. 

ІІ. Контрольні завдання  

У механічному цеху виготовляються три комплекти деталей для машин 

— А, Б, В. Деталі обробляються на устаткуванні трьох груп: токарному, 

фрезерному, свердлильному, а також проходять слюсарну обробку 

переважно з ручною працею. Загальновиробничі витрати за рік становлять 

3000 тис. грн, у тому числі витрати на утримання та експлуатацію машин й 

устаткування (ВУЕМУ) — 2000 тис. грн, на організацію та управління 

виробництвом — 1000 тис. грн. ВУЕМУ за групами устаткування, 

завантаження устаткування у нормованому часі, а також витрати часу на 

один комплект деталей наведено у табл. 1.  

Коефіцієнт виконання норм часу на устаткуванні всіх груп — 1.1. 

Середньогодинна тарифна ставка робітників-верстатників і слюсарів 

разом із доплатами становить 5,45 грн.  

 

Таблиця 1 

Витрати на експлуатацію устаткування та його завантаження 

Група 

устаткування 

ВУЕМУ, 

тис. грн 

Завантажен

ня за 

нормами 

тис. 

машино-

годин 

Нормований 

час обробки 

комплекту деталей, 

машино-годин 

А Б В 

Токарна 900 99 3,3 5,5 5,0 

Фрезерна 640 88 2,2 3,3 6,0 

Свердлильна 420 77 — 2,2 — 

Робочі місця для 

слюсарних робіт 
40 11 5,5 — — 
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Разом 2000 — 11,0 11,0 11,0 

Додаткова заробітна плата — 12 % від основної, відрахування та 

соціальної потреби — 32 %.  

Фонд основної зарплати виробничих робітників за рік становить 1500 

тис. грн. 

У цеху загальновиробничі витрати в повній їх сумі розподіляються під 

час калькулювання пропорційно основній зарплаті виробничих робітників. 

Проте щодо правомірності застосування такої методики за умов підвищення 

вимог до точності економічних обчислень виникли сумніви. Є підстави 

вважати, що розподіл ВУЕМУ в складі загальновиробничих витрат 

пропорційно зарплаті викривлює собівартість окремих виробів, а отже, і їх 

рентабельність. Вирішено вивчити, як зміниться собівартість комплектів 

деталей, якщо змінити традиційну методику розподілу загальновиробничих 

витрат.  

За аналізу порівнюється розподіл за такими трьома базами:  

 пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників; 

  пропорційно машино-годинам роботи устаткування;  

 на основі кошторисних ставок ВУЕМУ на одну машино-годину. 

Необхідно: 

1. Обчислити основну (пряму) і додаткову зарплату виробничих 

робітників, а також відрахування на соціальні потреби, на комплекти 

деталей. 

2. Визначити загальновиробничі витрати на комплекти деталей 

пропорційно основній зарплаті виробничих робітників. 

3. Визначити загальновиробничі витрати на комплекти деталей 

пропорційно витратам часу в машино-годинах. 

4. Обчислити собівартість машино-години роботи різних груп 

устаткування. 

5. Обчислити кошторисні ставки ВУЕМУ на комплекти деталей та 

розподілити витрати на організацію і управління виробництвом пропорційно 

витратам часу в машино-годинах. 
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6. Порівняти результати розподілу загальновиробничих витрат за 

зазначеними базами, оцінити їх переваги та вади й рекомендувати 

прийнятну для умов цеху методику. 

Вказівка. Для спрощення обчислення сумарні витрати часу на обробку 

всіх комплектів уважаються однаковими. Однаковими  

є й тарифні ставки робітників. Унаслідок цього розподіл витрат пропорційно 

зарплаті та машино-годинам дає однакові результати, що в реальних умовах 

виробництва трапляється рідко. Обчислення середніх витрат на машино-

годину і за групами устаткування слід вести у реальних машино-годинах, 

тобто з урахуванням коефіцієнта виконання норм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

ТЕМА 5.  СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 
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ПІДТЕМА 5.2. КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми 

1.  Сутність АВС – методу та його роль в удосконаленні 

калькулювання. (лекція) 

2. Локалізація ресурсів і обчислення витрат за окремими видами 

діяльності. (СРС) 

3. Розподіл  ( поглинання) витрат діяльності між об’єктами 

калькулювання.(СРС) 

 

План самостійного вивчення теми 

1. Локалізація ресурсів і обчислення витрат за окремими видами 

діяльності.  

2. Розподіл  ( поглинання) витрат діяльності між об’єктами 

калькулювання. 

 

Основні поняття теми: неоднорідна продукція, фактори витрат, пули 

витрат, види діяльності, об’єкт  калькулювання 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

 

 

 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  
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    Розподіл непрямих витрат АВС-методом здійснюється шляхом виконання 

послідовності дій. Процедура локалізації витрат за кожним видом діяльності 

передбачає такі дії: 

•  ідентифікацію видів діяльності, що здійснюються на підприємстві; 

•  визначення ресурсних факторів витрат (за необхідності); 

•  простежування (розподіл) непрямих витрат за видами діяльності (пулами 

витрат). 

  Ідентифікація видів діяльності 

Види діяльності на підприємстві визначаються шляхом: 

а) технологічного аналізу структури та послідовності бізнес-процесів та 

окремих операцій; 

б) інтерв'ювання співробітників; 

в) вивчення робочих місць; 

г) аналізу даних внутрішнього документообігу; 

д) проведення спеціальних досліджень: вимірювання та аналізу параметрів 

технологічних операцій. 

    Проведення вказаних робіт дозволяє виявити велику кількість окремих 

завдань. Після ретельного аналізу зібраного матеріалу визначаються 

пов'язані між собою завдання — групи завдань,  які й утворюють основні 

види діяльності. 

    Види діяльності мають визначатися на економічно обґрунтованому рівні 

агрегування витрат, за критерієм «витрати-корисність». 

    Наприклад, можна вважати закупівлю матеріалів одним з видів діяльності. 

Водночас, деталізація цієї діяльності на кілька дрібніших, таких як вибір 

постачальників, узгодження умов закупівель, формування замовлень та 

відслідковування здійснення закупівель, пов'язана з необхідністю збирання 

великої кількості даних, що характеризують різні параметри та умови 

виготовлення продукції, АВС-система калькулювання, основана на таких 

детальних видах діяльності, може виявитись занадто дорогою.  

    Можлива й протилежна ситуація, коли діяльність щодо закупівлі 

матеріалів буде об'єднуватися, наприклад, з отриманням матеріалів та їх 

зберіганням. У такому випадку, за високого рівня агрегування, єдиний 

фактор витрат може не мати стійкого причинно-наслідкового зв'язку з 

витратами укрупненого виду діяльності. Відповідно, розподіл за таким 

фактором витрат буде умовним, що призводить до викривлення даних про 

собівартість продукції та потребує перегляду складових виду діяльності в 
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сторону збільшення деталізації. Зазначений укрупнений вид діяльності може 

бути розкладений на три окремих види діяльності: закупівлю матеріалів, їх 

отримання й зберігання, із визначенням для кожного з них окремого фактора 

витрат. 

    Остаточний вибір кількості видів діяльності повинен бути зроблений з 

урахуванням багатьох чинників, головними серед яких є такі: 

•  величина загальних витрат за видом діяльності. Вона має бути достатньо 

великою для того, щоб «відкрити» (виділити) окремий вид діяльності; 

• здатність окремого фактора витрат забезпечувати точність калькулювання. 

   Важливу роль у системі АВС відіграє ієрархія видів діяльності.      

Представлена ієрархічна класифікація видів діяльності надає можливість 

більш детально класифікувати пов'язані з ними витрати. 

В ієрархічній послідовності визначають види діяльності на рівні: 

1) одиниці продукту; 

2)  партії продукту; 

3) забезпечення випуску продукту; 

4) роботи з клієнтами; 

5) забезпечення функціонування підприємства в цілому. 

  1. Види діяльності на рівні одиниці продукту здійснюються щоразу, коли 

випускається одиниця продукції. Обсяг або рівень таких видів діяльності 

пропорційний кількості вироблених одиниць продукції чи іншим 

обсягозалежним показникам, таким як години праці основного виробничого 

персоналу або години роботи обладнання, які, у свою чергу, теж 

пропорційні кількості виробленої продукції. Таким чином, види діяльності 

на рівні одиниці продукції споживають ресурси пропорційно числу одиниць 

виробленої продукції або обсягам реалізації. 

   2. Види діяльності на рівні партії продукту здійснюються щоразу, коли 

відбувається випуск партії продукції. Витрати на них змінюються в 

результаті зміни кількості вироблених партій, але залишаються загальними 

(постійними) для всіх одиниць продукції, що складають партію. Наприклад, 

ресурси, потрібні для налагодження обладнання, споживаються лише під час 

переналагоджуваний обладнання з випуску однієї продукції на іншу. 

   3. Види діяльності на рівні забезпечення випуску продукту вико-

нуються з метою забезпечення виробництва і реалізації окремих продуктів і 

послуг. Чим більше найменувань продуктів та продуктових ліній, тим більш 

високі витрати на види діяльності, що підтримують (забезпечують) випуск 



54 
 

продукту. Прикладом видів діяльності такого рівня є діяльність з 

розроблення та модернізації продукту (специфікацій), з технологічного 

розроблення процесу, інженерні роботи з проектування і тестування 

послідовності процесів для продукту тощо. 

     4. Види діяльності на рівні роботи з клієнтами дозволяють під-

приємству реалізовувати продукти окремому клієнту, однак рівень цих видів 

діяльності не залежить від обсягів і асортиментної структури продуктів і 

послуг, реалізованих і доставлених клієнту. До таких видів діяльності 

належить зокрема технічна підтримка окремим замовникам. 

    5. Види діяльності на рівні забезпечення функціонування підпри-

ємства в цілому використовуються для підтримки базового виробничого 

процесу: діяльність адміністративного персоналу, менеджерів виробничого 

рівня, управління власністю. Вони є спільними для всієї продукції. На 

витрати діяльності цих видів значний вплив має рівень активності, тобто 

загальне зростання чи зниження обсягів виробництва і реалізації продукції. 

Тому ці витрати не розподіляються між окремими видами продукції, а ви-

раховуються як неподільні витрати періоду. 

    Простежування (розподіл) непрямих витрат за видами діяльності 

Після того як види діяльності ідентифіковані, між ними потрібно 

розподілити непрямі витрати. Це виконується з метою встановлення 

величини витрат підприємства на кожний з виділених видів продукції. 

Значна частина витрат на ресурси може бути безпосередньо віднесена до 

конкретних функціональних центрів витрат, тобто за видами діяльності. 

Однак частина витрат, таких як непряма праця, опалення та освітлення, 

можуть бути такими, що витрачаються одразу на декілька видів діяльності. 

Такі витрати повинні розподілятися за видами діяльності на основі 

причинно-наслідкових факторів витрат або шляхом інтерв'ювання персоналу 

підприємства — отримання обґрунтованих оцінок витрат ресурсів за видами 

діяльності. 

У таблиці 1 представлено приклад простеження непрямих витрат 

промислового підприємства за окремими видами діяльності. 

За даними таблиці, витрати за трьома видами діяльності було встановлено 

шляхом розподілу відповідних статей непрямих витрат у пропорції, 

визначеній на основі інтерв'ювання компетентних співробітників та 

технологічного аналізу робіт і операцій. 
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На другому етапі процесу розподілу непрямих витрат за АВС-методом 

відбувається поглинання витрат видів діяльності кожним з видів 

продукції, що передбачає виконання таких дій: 

• ідентифікацію факторів витрат для кожного виду 

діяльності  

• визначення ставки фактора витрат для кожного виду 

діяльності; 

• розподіл між видами продукції витрат діяльності на 

основі вимірників — факторів витрат. 

   Ідентифікація факторів витрат для кожного виду діяльності 

здійснюється з метою розподілення витрат видів діяльності між видами 

продукції.  

   Фактори витрат, що застосовуються на цьому етапі, називають факторами 

витрат діяльності. 

Основні вимоги до фактора витрат такі: 

а) фактор витрат повинен забезпечувати причинно-наслідковий зв'язок з 

динамікою витрат за видом діяльності; 

б)  вимірювання, пов'язані з ідентифікацією зв'язку між витратами діяльності 

та видом продукції, має бути якомога простішими, тобто цінність інформації 

про реальні витрати повинна бути вищою за вартість реєстрації, збирання 

даних та їх оброблення. 

     Після ідентифікації факторів витрат відбувається визначення ставок 

факторів витрат і розподілу витрат діяльності між видами кінцевої 

продукції.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 

Приклад простеження (розподілу) загальновиробничих витрат за 

видами діяльності 
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Загальновиробничі витрати 

 

 

Вид діяльності 

Сума 

загальновир

обничих 

витрат 

за статтями, 

грн. 

Налагодж

ення 

обладнанн

я  

Обслугову

вання 

обладнанн

я  

Поточний 

ремонт 

обладнан 

ня 

 

 

Витрати на оплату праці та 

відрахування   на   соціальні заходи 

працівників, що обслуговують   і   

ремонтують обладнання 

45% 20% 35% 
178 000   

(100%) 

Витрати на мастильні та обтиральні    

матеріали,    комплектуючі вироби 

тощо 

35% 50% 15% 
30 500   

(100%) 

Амортизація    виробничого 

обладнання (цехового, дільничого, 

лінійного призначення), спеціальних 

інструментів і приладів 

5% 70% 25% 
154 000   

(100%) 

Витрати на паливо та енергію 

(паливо, електроенергія, стиснуте 

повітря, пара та ін.) 

10% 60% 30% 
86 700   

(100%) 

Витрати на послуги служби 

контрольно-вимірювальних 

приладів й автоматики 

50% 30% 20% 
26 750   

(100%) 

Витрати на запасні частини, деталі й  

вузли та інші матеріали X X 65 100 
65 100   

(100%) 

Витрати видів діяльності, 

гри 
120 520 218 695 201 835 541 050 

     Причинно-наслідковий зв'язок між показником обсягу діяльності й 

витратами на неї може бути встановлений шляхом виявлення одного з 

видів взаємодії: 

1. Зв'язок може бути результатом фізичної взаємодії між обсягом 

діяльності і витратами. Фізичний взаємозв'язок, наприклад, може бути 
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таким: кількість одиниць продукції, що використовується як вимірник 

обсягу діяльності — фактор витрат, — впливає на величину витрат сировини 

та основних матеріалів. Виробництво продукції в більшій кількості вимагає 

збільшення витрат на сировину та основні матеріали, внаслідок чого зростає 

сумирна величина матеріальних витрат. 

2. Зв'язок може бути штучно створеним, існувати як результат 

виконання договору або технічних умов діяльності. Наприклад, у разі 

використання повної або неповної години роботи спеціаліста оплата може 

бути однаковою, відповідно до умов угоди. У такому разі прийнятним 

фактором витрат буде кількість годин роботи спеціаліста. 

Таблиця 2 

Результати розподілу традиційним та АВС - методом 

 

 

Розподілена сума загальновиробничих 

витрат, грн 

 

 

на одиницю 

продукту А 

на одиницю продукту Б 

Традиційний метод 

калькулювання, за базовим 

показником 

3271 3289 

АВС-метод (більш висока 

точність розподілу) 

2732 4009 

За традиційним методом:  

— зайво розподілені витрати 19,8% X 

— недорозподілені витрати X 17,9% 

 

3. Взаємодія, яка може бути встановлена за допомогою логіки та знання 

операцій та робіт, що складають види діяльності. Приклад— коли на 

виділення фактора витрат за видом діяльності впливають дані про кількість 

комплектуючих вузлів та деталей у готовому виробі, які використовуються 

як вимірники обсягів діяльності. Відповідно, продукція, що складається з 

більшої кількості комплектуючих вузлів, поглинає більше витрат 
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виділеного виду діяльності ніж відносно проста продукція, з меншою 

кількістю вузлів і деталей. 

     При цьому не завжди сильна кореляція (наявність взаємозв'язку) є 

проявом впливу однієї змінної (фактора витрат) на іншу (витрати виду 

діяльності). Висока кореляція між такими двома змінними може свідчити 

лише про те, що вони змінюються разом. 

    Крім того, на обидві змінні може впливати випадкова третя величина, 

котра може спричинити наявність кореляційного зв'язку— в результаті збігу 

обставин. Відповідно, висока кореляція між динамікою виділеного фактора 

витрат та витратами діяльності не гарантує наявності стійкого причинно-

наслідкового зв'язку. Наприклад, зростання масштабів виробництва 

потребує високих матеріальних і трудових витрат. Між цими змінними існує 

висока кореляція, однак жодна з них не є причиною зміни іншої. 

Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект ( І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) та виконати завдання ( ІІІ рівень). 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Поясніть сутність методу калькулювання за видами діяльності. 

2. Які етапи розподілу непрямих витрат характерні для традиційного 

методу калькулювання і для методу ABC? 

3. За яких умов доцільно застосовувати калькулювання за методом 

ABC? 

4. Чому і за яких умов традиційні методи калькулювання можуть 

призводити до викривлень собівартості продукції? 

5. Які основні відмінності традиційної методики калькулювання і 

методу ABC? 

6. З'ясуйте зміст понять «фактор витрат» і «ставки непрямих витрат на 

одиницю фактора витрат»? 

7. Які класифікації факторів витрат вам відомі? 

8. Що таке вид діяльності? 

9. Наведіть приклади видів діяльності, що додають і не додають 

цінності продукції. 
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10. За якими критеріями визначаються фактори витрат за методом ABC? 

Обґрунтуйте їх. 

11. Які дії необхідно виконати для визначення ставки непрямих витрат 

на одиницю фактора витрат? 

12. Як при калькулюванні за методом ABC уникають викривлень під час 

розподілу витрат на рівні партії продуктів? 

 

ІІ. Контрольні завдання : 

Задача 1. Підприємство «Моторолер» виготовляє електричні двигуни. На 

підприємство надійшла пропозиція поставляти йому запчастини «X» до цих 

двигунів за ціною 20 грн упродовж двох років. Підприємство «Моторолер» 

має такі витрати на виробництво однієї вказаної запчастини: 

Показник На одиницю, грн. 

Прямі матеріали 6 

Пряма заробітна плата 5 

Змінні накладні виробничі витрати 4 

Постійні накладні виробничі витрати:  

 прямі 3 

 загальновиробничі 7 

Разом 25 

Для забезпечення запланованого обсягу виробництва двигунів у рік 

необхідно 30 000 одиниць запчастин «Х». 

Визначте, чи слід приймати вказану пропозицію, та обґрунтуйте вашу 

відповідь розрахунками. 

Пояснення. Необхідно проаналізувати, які з накладних витрат є 

нерелевантними даними. 

 

Задача 2. Аудиторська компанія «Андерсон хаус» пропонує три види 

послуг: аудит, ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та 

консалтинг з питань оподаткування. Нижче наведені дані про фінансові 

результати, отримані від надання кожного з цих видів робіт (тис. грн): 
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Показник 

Види послуг 

Консалтинг 

Ведення 

бухгалтерсь

кого обліку 

Аудит 

Доход від надання 

послуг 

300 400 500 

Змінні витрати 250 300 350 

Маржинальний дохід 50 100 150 

Постійні витрати 50 60 80 

Операційний прибуток 0 40 70 

Результати напряму, пов’язаного з консалтингом, викликають занепокоєння. 

Тому розглядається варіант припинення цієї діяльності та збільшення обсягу 

робіт із ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Якщо припинити 

надавати послуги з консалтингу, то 60 % постійних витрат, пов’язаних з цією 

послугою, вдасться зекономити. Також очікується, що дохід від надання послуг 

ведення бухгалтерського обліку на підприємстві клієнту зросте на 40 %, а 

постійні витрати, пов’язані з наданням цієї послуги, збільшаться на 10 %. 

Доходи і витрати від аудиту не зміняться. 

Необхідно підготувати звіт, який обґрунтує доцільність такої пропозиції. 

Пояснення. Розв’язання задачі пов’язано з визначенням диференційного 

прибутку (збитку) у процесі прийняття рішення стосовно ліквідації через 

порівняння диференційних доходів і витрат. 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

ТЕМА 6.  КОНТРОЛЬ ВИТРАТ І СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЇ 

РЕСУРСІВ 

ПІДТЕМА 6.2. КОНТРОЛЬ ВИТРАТ (І) 

Мета:  
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 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми  

1. Види та методи контролю витрат. Функції витрат як засіб 

оцінювання роботи підрозділів – центрів витрат. (6.2.1.) 

2. Система контролю витрат на основі їх 

нормування(стандартизації). Внутрішні резерви зниження витрат 

та стимулювання економії ресурсів.(6.2.2.) 

План самостійного вивчення теми 

1. Види та методи контролю витрат. 

2.  Функції витрат як засіб оцінювання роботи підрозділів – центрів 

витрат.  

Основні поняття теми: моніторинг витрат, поточний контроль, 

періодичний контроль, разовий контроль, попередній контроль, 

проміжний контроль, підсумковий контроль, метод сигнального 

документування, метод розкрою партіями, метод наступних розрахунків 

за даними інвентаризації, метод попередніх розрахунків за фактичною 

рецептурою 

 

  

 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Вивчаючи тему, слід звернути особливу увагу на такі питання, як функції 

обліку та аналізу витрат, особливості обліку витрат у системі «стандарт-

кост», умови порівнянності фактичних і планових витрат, форми 
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стимулювання економії ресурсів, розподіл премії між учасниками заходу з 

економії витрат. 

Контроль витрат є важливою складовою системи управління витратами, 

без якої неможлива повноцінна реалізація інших її функцій. До основних 

завдань контролю витрат відносять: 

 моніторинг — систематичне відстежування динаміки витрат і факторів, 

які на неї впливають; 

 виявлення відхилень фактичних показників рівня витрат від їх 

запланованих значень; 

 аналіз відхилень, обґрунтування необхідності здійснення 

регулювальних заходів під час виконання планових завдань, участь у їх 

розробленні. 

Залежно від низки факторів (характер контрольованих показників, 

ступінь їх календарного узагальнення, призначення результатів контролю) 

частота контрольних операцій може бути різною. За цією ознакою 

розрізняють поточний, періодичний і разовий контроль. 

Поточний контроль здійснюється щоденно і являє собою безперервне 

відстежування руху матеріальних цінностей, незавершеного виробництва і 

продукції. Його основним засобом є оперативний облік. Цей вид контролю 

дає змогу своєчасно реагувати на небажані відхилення під час виробництва. 

Періодичний контроль виконується з установленою регулярністю. 

Основним інструментом для нього є узагальнення даних бухгалтерського та 

оперативного обліку контрольованих показників у звітності. 

Разовий контроль не має попередньо визначеної регулярності і мети. 

Його зміст визначається в кожному окремому випадку. Здебільшого він має 

форму інвентаризації активів (матеріальних, фінансових), ревізії діяльності 

чи аудиторської перевірки. 

За часом здійснення виділяють такі види контролю: попередній; 

проміжний; підсумковий. 

Попередній контроль виконується до початку дій з реалізації планів. 

Він включає в себе: перевірку планів на внутрішню несуперечність, 

реалістичність, прогресивність; контроль ресурсів (кадрових, матеріальних, 

фінансових). 

Проміжний контроль проводять безпосередньо під час виконання 

планових завдань. Він спрямований на поточне регулювання роботи з 

виконання планів витрат. Проміжний контроль може бути різним за своєю 
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конкретною метою і відповідно до цього — різним за частотою контрольних 

операцій. Він повністю охоплює поточний і періодичний види контролю, а 

також може мати форму разового контролю. 

Підсумковий контроль здійснюється на етапі завершення реалізації 

плану. За його проведення оцінюється виконання запланованої роботи в 

цілому. Такий контроль дає змогу визначити напрями економії ресурсів. 

Крім того, він важливий з психологічної точки зору і може свідомо 

використовуватися як засіб спонукання працівників, задіяних у виконанні 

планових завдань, до поліпшення використання ними господарських 

(матеріальних, грошових, людських) ресурсів. 

Співвідношення видів контролю за різними класифікаційними ознаками 

наведено на рис. 1. 

Контроль витрат відповідно до концепції управління витратами за 

центрами відповідальності ведеться за місцями і центрами їх формування в 

порядку, який повторює підпорядкованість структурних одиниць 

підприємства в його організаційній структурі: робочі місця, підрозділи 

певного ієрархічного рівня, підприємство в цілому. 

Відповідальність підрозділів за рівень витрат установлюється за тими їх 

елементами, які залежать від роботи цих підрозділів, тобто є для даних 

підрозділів регульованими. При цьому важливим є встановлення показників 

витрат вже на рівні дільниць, бригад. Аналітичний облік за окремими 

роботами, операціями, функціями всередині підрозділів, що формують центри 

витрат, дає можливість отримати більше точок контролю. 

 

Види контролю за частотою контрольних операцій

Поточний Періодичний Разовий

Попередній Проміжний Підсумковий

Види контролю за часом здійснення
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Рис. 1. Схема співвідношення видів контролюза різними класифікаційними 

ознаками 

Ефективність роботи центрів відповідальності суттєво залежить від стану 

технічної складової обліку і контролю витрат. Облік і контроль витрачання 

безперервних ресурсів (електроенергії, тепла, води, стиснутого повітря) має 

виконуватися з допомогою відповідних технічних засобів (лічильників, 

витратомірів та ін.). 

З допомогою функцій обліку та аналізу СУВ формується механізм 

управління за відхиленнями. Управління за відхиленнями характеризується 

тим, що обернений зв’язок спрямований від виходу системи, що 

управляється, до органу управління, в якому за фактом недопустимих 

розбіжностей між запланованими і фактичними результатами розробляються 

заходи, спрямовані на приведення фактичних результатів функціонування 

об’єкта управління у відповідність до заданих. 

Фіксація відхилень фактичних показників від планових у разі управління 

за відхиленнями потребує вирішення питання про необхідність дослідження 

причин цих відхилень. Економічне обґрунтування доцільності досліджень за 

тими чи іншими відхиленнями через низку обмежень практичного характеру 

— не зовсім проста проблема. В результаті на практиці немає єдиного 

підходу до її розв’язання. Підприємства можуть вивчати абсолютно всі 

відхилення за контрольованими показниками або вивчати їх вибірково, а 

іноді й взагалі нехтувати ними. За вибіркового аналізу відхилень 

використовують експертні оцінки, а також апарат статистичних моделей. 

Статистичні моделі здатні забезпечувати відносну об’єктивність і 

чутливість оцінювання перебігу господарських процесів. Тому їх 

використання надає досить широкі можливості обґрунтованого втручання 

в господарські процеси під час їх здійснення.  

Розглянемо умовний приклад використання статистичних 

моделей. 

Нехай норма матеріальних витрат на один виріб становить 8 кг. Треба 

оцінити відхилення у витрачанні матеріалів, на які варто звертати увагу. 

Відповідь передбачає проведення певних досліджень. Припустимо, 

результати спостережень показують, що середнє відхилення від норми 

дорівнює 0,2 кг. 
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Уважаючи, що щільність розподілу випадкової величини витрачання 

матеріалів на один виріб в умовах дотримання вимог виробничого процесу 

підпорядковується нормальному закону, можемо констатувати, що можливі 

відхилення вимагатимуть вивчення їх причин і відповідного втручання у 

випадку, коли перевитрати матеріалів в розмірі 0,2 кг і більше 

фіксуватимуться  в обсязі продукції, значно більшому за 16 % загального 

обсягу випуску продукції (наприклад, добового). В основі цього висновку 

лежить властивість симетричності кривої нормального розподілу, а також 

той факт, що для розподіленої за ним випадкової величини близько 68 % її 

значень має знаходитися в межах середнього відхилення від її середнього 

значення. 

Для реалізації контрольних операцій шляхом порівняння фактичних витрат 

із плановими необхідне виконання умов порівнянності вказаних показників. Це 

означає, що зміст і методика обчислення планових і фактичних показників 

витрат мають бути однаковими. 

У разі порівняння абсолютних показників витрат забезпечення умови 

порівнянності передбачає перерахування планових витрат на фактичний 

обсяг виробництва. Такий перерахунок здійснюється з допомогою функції 

витрат від обсягу виробництва, яка будується на основі розподілу всіх 

витрат на постійні та змінні, причому всі змінні витрати вважаються 

пропорційними. Отже, формула функції витрат має такий вигляд: 

С = N  Cз.о + Сп, 

де С  — загальні витрати за певний період, грн; 

N  — обсяг виготовленої продукції у натуральному вимірі; 

Cз.о — змінні витрати на одиницю продукції, грн; 

Сп  — постійні витрати за розрахунковий період, грн. 

Для потреб обчислення планових витрат на фактичний обсяг формулу 

функції витрат перетворюють, враховуючи той факт, що в кошторисах 

змінні витрати наводяться не на одиницю обсягу випуску, а в абсолютній 

сумі. 

Тоді формула функції набуває такого вигляду: 

С = Сз  Іпл + Сп, 
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де Сз  — змінні витрати, грн; 

Іпл — індекс виконання плану (співвідношення фактичного  

і планового обсягів випуску). 

Приклад. Нехай планова величина витрат підрозділу на утримання та 

експлуатацію машин й устаткування становить 17 510 грн, у тому числі змінна 

частина — 7250 грн. Фактична величина вказаного виду витрат дорівнює 17 

565 грн. Необхідно встановити відхилення фактичних витрат від планових, 

ураховуючи той факт, що завдання з виробничої програми підрозділ виконав 

на 102,5 %. Планові витрати на утримання та експлуатацію машин й 

устаткування, перераховані на фактичний обсяг виробництва, становлять: 

7250 × 1,025 + (17 510 – 7250) = 17 691 (грн). 

Зіставлення фактичних витрат з плановими на фактичний обсяг 

виробництва показує, що підрозділ має загальну економію у розмірі 17 691 – 

17 565 = 126 (грн) за видом витрат, що аналізується. 

       У сфері промислового виробництва близько 70—80 % усіх витрат на 

виготовлення продукції становлять витрати за сировиною, матеріалами, 

купівельними комплектуючими виробами, роботами і послугами 

виробничого характеру, а в м'ясній, бавовно-переробній та деяких інших 

галузях цей показник сягає рівня більше 90—95 %. Звідси виникає 

необхідність суворого контролю за використанням сировини і матеріалів у 

виробництві.  

       Методи контролю споживання матеріальних ресурсів залежать від 

субстанційних особливостей застосовуваних сировини і матеріалів, а також 

технології виробництва. 

      Коротко охарактеризуємо найпоширеніші методи контролю витрачання 

сировини та матеріалів. 

     Метод сигнального документування застосовується для фіксації 

відхилень, які виникли внаслідок заміни або наднормативного витрачання 

сировини чи матеріалів. За даного методу на відпуск матеріалів понад норму 

або на їх заміну оформлюються спеціальні документи (вимоги, акти заміни 

тощо), що сигналізують про наявність відхилень. Перевагами цього методу 

можна назвати його простоту і точність. Проте він дозволяє враховувати 

лише частину відхилень, які виникають у даному підрозділі. 
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    Метод розкрою партіями використовується в ситуації, коли з одного 

матеріалу виготовляється одночасно декілька деталей або заготовок. На 

кожну партію матеріалів, що відпускається у виробництво, оформляється 

розкрійний лист або картка, де вказується кількість матеріалу, поданого до 

робочого місця, кількість заготовок і відходів, що мають бути отримані, а 

також фактична кількість отриманих заготовок і відходів. 

Економія або перевитрати матеріалів визначаються шляхом порівняння 

фактичного споживання матеріалів з їх витрачанням за нормою. На основі 

аналізу виявлених відхилень у розкрійному листі вказують їх причини та 

осіб, відповідальних за розкрій матеріалів. Виходячи з технологічної 

обумовленості цього методу сфера його застосування обмежується процесом 

витрачання листового або пруткового металу, шкіри, тканини, 

пиломатеріалів тощо. 

    Метод попередніх розрахунків за фактичною рецептурою є різновидом 

методу сигнального документування. Застосовується в галузях, де 

відхилення від норм витрачання матеріально-речових ресурсів 

спричиняються структурними зрушеннями в складі вихідної суміші 

(металургійна, нафтохімічна, харчова тощо). Виявлення вказаних відхилень 

здійснюється шляхом зіставлення фактично використаного набору 

матеріально-речових ресурсів з величиною їх витрачання за нормативною 

технологією. При цьому нормативний набір визначається як добуток обсягу 

фактично завантаженої суміші на передбачене технологією процентне спів-

відношення матеріально-речового ресурсу кожного виду (ґатунку, марки) в 

загальному завантаженні. 

     Метод наступних розрахунків за даними інвентаризації вико-

ристовується у тих випадках, коли звернення до інших методів 

неможливе або недоцільне. Його сутність полягає у визначенні фактичних 

витрат певного матеріалу на підставі даних про вхідні залишки на робочих 

місцях, надходження протягом розрахункового періоду (зміна, доба, 

тиждень, місяць) зі складу, величини повернень і залишків на робочих 

місцях на кінець розрахункового періоду. Відхилення встановлюється як 

різниця між фактичними і нормативними витратами певного матеріалу за 

аналізований період. Цей метод дозволяє фіксувати відхилення за окремими 

виконавцями, бригадами, ділянками або цехом в цілому за зміну, добу, 

тиждень, місяць. Певним недоліком розглядуваного методу є необхідність 

додаткових дій для з'ясування причин відхилень. 
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Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект ( І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) та виконати завдання ( ІІІ рівень). 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Назвіть основні завдання контролю витрат. 

2. Які види контролю розрізняють за частотою контрольних операцій, 

за часом здійснення контрольних операцій? 

3. З'ясуйте співвідношення між видами контролю за різними 

класифікаційними ознаками. 

4. У чому полягає сутність механізму управління за відхиленнями? 

5. Які є підходи до обґрунтування необхідності досліджень причин 

розбіжностей між фактичними і плановими значеннями показників 

витрат, що контролюються? 

6. Які переваги надають статистичні методи при вивченні відхилень? 

7. У чому полягає специфіка контролю витрат в системі управління 

витратами «стандарт-костинг»? 

ІІ. Контрольні завдання : 

За даними табл. 1 проаналізувати відхилення у виконанні плану з 

використанням гнучкого кошторису. 

Таблиця 1 

Показники діяльності підприємства за місяць 

Показник Фактично За планом 

Обсяг продажу, шт. 6500 8000 

Виручка від реалізації, грн 435 500 536 000 

Змінні витрати, грн  

у тому числі 

— виробничі  

— на збут 

287 300 

 

273 650 

13 650 

344 000 

 

329 600 

14 400 

Постійні витрати, грн  

у тому числі 

114 600 

 

115 100 
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— виробничі  

— на збут  

— адміністративні 

68 400 

25 200 

21 000 

69 300 

24 800 

21 000 

Прибуток від операційної діяльності, 

грн 
33 600 76 900 

 

Вказівка. Для розв’язання задачі можна ознайомитися з прикладами 

аналізу відхилень з використанням гнучкого бюджету (кошторису), 

наведеними в [3, розд. 7.3]. Усі змінні витрати в цій та наступних двох 

задачах (2 і 3) вважати пропорційними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

ТЕМА 6.  КОНТРОЛЬ ВИТРАТ І СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЇ 

РЕСУРСІВ 

ПІДТЕМА 6.2. КОНТРОЛЬ ВИТРАТ (ІІ) 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми  
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1. Види та методи контролю витрат. Функції витрат як засіб 

оцінювання роботи підрозділів – центрів витрат. (6.2.1.) 

2. Система контролю витрат на основі їх нормування(стандартизації). 

Внутрішні резерви зниження витрат та стимулювання економії 

ресурсів.(6.2.2.) 

План самостійного вивчення теми 

1. Система контролю витрат на основі їх нормування(стандартизації).  

2. Внутрішні резерви зниження витрат та стимулювання економії ресурсів.  

Основні поняття теми: базисні стандарти, поточні стандарти, 

теоретичні стандарти  

  

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне 

       У системі стандарт-костинг розрізняють декілька видів стандартів 

(стандартних витрат), серед яких доцільно вказати такі. 

    Базисні стандарти— визначаються «історичним способом» (накопичення 

та оброблення інформації про витрати за деякий репрезентативний проміжок 

часу); діють протягом декількох (звичайно від двох до п'яти) років; як 

підстава для коригування виступають суттєві зміни в технічних 

характеристиках самої продукції або в технології її виробництва. 

    Поточні стандарти— встановлюються на плановий період, виходячи з 

існуючої технології та організації виробництва, продуктивності праці, 

кваліфікації працівників, цін на ресурси тощо; можуть бути отримані 

шляхом коригування базових стандартів; передбачають постійний перегляд 

на основі змін у виробництві продукції, цінах та тарифах. 

   Теоретичні або ідеальні стандарти — більшою мірою виступають як 

орієнтири, ніж норми; передбачають ідеальні (оптимальні) умови 

виробництва за мінімальних цін (тарифів) на ресурси (зокрема, не містять 

часу на перерви в роботі й на простої обладнання); не надають змістовної 

інформації для прийняття конкретних рішень у процесі виробництва 

продукції. 

      Принциповою особливістю вітчизняного варіанта нормативного обліку 

та контролю витрат, як зазначалося, є безперервне систематичне оновлення 

та облік змін чинних норм. Зазвичай нові норми вводяться з початку 
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наступного місяця. Проте припускається можливим внесення змін і в 

середині місяця. 

     Аналіз причин відхилень фактичних витрат від стандартних здійснюється 

на основі методів факторного аналізу. Конкретно з'ясування величини 

відхилень прямих витрат за причинами слід виконувати за такими 

напрямками: 

• відхилення за кількістю ресурсу (ресурсів): 

• відхилення за цінами: (див. [2]с. 163 формули 8.6. та 8.7.) 

     Змінна частина непрямих витрат виробничих підрозділів аналізується за 

такою ж схемою. При цьому за кількісний фактор прийнято брати базу їх 

розподілу (людино-години, машино-години, оплату праці виробничих 

робітників тощо), а за якісний — ставку розподілу цих витрат. 

    Розглянемо на прикладі можливий варіант аналізу відхилень для 

загальновиробничих витрат за використання стандартних витрат. 

   Приклад.  Нехай: 

 стандартні загальновиробничі витрати підрозділу (цеху) Сзв 

планового обсягу випуску на рівні Nm — 12 100 од.  становлять 38 

300 грн, у тому числі змінні С3 — 17 050 грн,   постійні Сп  — 21 250 

грн.  

 при цьому вказаному обсягу виробництва відповідають прямі 

витрати праці Тпл — 3020 год. 

 За результатами роботи підрозділу були отримані такі фактичні 

показники загальновиробничих витрат:  

 сума фактичних загальновиробничих витрат С3в — 37 700 грн., 

  у тому числі змінні С3зв — 17 680 грн,  

 постійні Спзв — 20 020 грн;  

 фактичний обсяг випуску продукції Nф — 11 200 од.;  

 прямі витрати праці для фактичного обсягу Тф — 2700 год. 

     За поданими даними відхилення фактичних загальновиробничих витрат 

підрозділу від стандартних (за нормами) можуть бути структуровані так. 

У табл. 1подано приклад розділу розшифрування витрат на матеріали і 

напівфабрикати (фрагмент). 

Таблиця1 

Фрагмент розшифрування витрат на матеріали і напівфабрикати для 

фрезерного верстату 
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Позиції витрат 

Од. 

ви-
міру 

За планом За нормами Фактично 

 

 

 

 

Кіль-

кість 

Сума 

(грн) 

Кіль-

кість 

Сума 

(грн) 

Кіль-

кість 

Сума 

(грн) 

Сировина і 

матеріали, 

у т. ч. 

       

Сталь 

гарячекатана 
кг 329,296 394,80 364,427 437,28 367,410 440,88 

Сталь 

холоднотягнут

а 

кг 113,494 113,50 103,735 103,74 104,815 104,82 

Труби стальні кг 14,060 22,10 8,792 13,50 7,948 11,60 

Труби 
безшовні 

кг 0,200 1,10 0,200 1,10 0,200 1,10 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Купівельні 

напівфаб-
рикати  і  

комплектуючі 

вироби, у т.ч. 

       

Електромотори 

і 

електронасоси 

грн — 1557,80 — 1550,00 — 1583,70 

Електроармату

ра та 

електроапарату
ра 

грн — 756,40 — 756,40 — 774,50 

Відливки 

чавунні 
грн — 4390,00 — 4424,50 — 4411,30 

Відливки 
кольорових 

металів 

грн — 120,10 — 120,10 — 122,40 

... ... ...  ... ... ...  
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     Функції обліку та контролю органічно пов'язані і виступають 

передумовою пошуку резервів зниження витрат та стимулювання економії 

ресурсів. Залежно від джерел формування внутрішні резерви мінімізації 

виробничих витрат можна систематизувати за такими групами. 

1. Резерви зниження рівня витрат за рахунок раціоналізації структурних 

характеристик випуску продукції. Цю групу утворюють такі позиції 

резервів: 

—  приведення номенклатури і асортименту продукції, яку випускає 

підприємство, в оптимальну відповідність до можливостей його виробничої 

системи; 

— збільшення обсягів виробництва за видами продукції, що має забезпечити 

зниження умовно-постійних витрат на одиницю продукції. 

2.  Резерви зниження рівня витрат за рахунок підвищення технічного рівня 

виробництва. Ця група резервів містить такі позиції: 

—  механізація та автоматизація виробничих процесів, поліпшення 

експлуатації задіяного устаткування; 

—  вдосконалення та розвиток техніки і технологій; 

—  поліпшення використання сировини, матеріалів, палива і енергії; 

—  запровадження у виробництво нових видів сировини, матеріалів, палива і 

енергії. 

3. Резерви зниження рівня витрат за рахунок покращання організації 

виробництва і праці. Сюди входять такі джерела: 

—  підвищення узгодженості в роботі між окремими ланками виробництва 

(структурними одиницями); 

—  оптимізація розподілу виробничих завдань між одиницями устаткування; 

—  взаємне узгодження виконання виробничих завдань у часі; 

—  скорочення втрат від простоїв робітників; 

— скорочення втрат від нестачі необхідних матеріалів, напівфабрикатів та 

комплектуючих. 

    Доцільною є структуризація резервів зниження витрат за статтями 

калькуляції. Такий підхід дозволяє представити такі групи резервів. 

1. Для статті калькуляції «Сировина та матеріали»: 

• збільшення виходу готової продукції з сировини та матеріалів; 

• оптимізація забезпечення виробництва напівфабрикатами з погляду їх 

власного виготовлення чи закупівлі зі сторони; 

• використання більш дешевих матеріалів належної якості; 
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• продуктивне використання відходів виробництва. 

2. Для статті «Паливо та енергія на технологічні цілі»: 

• вишукування більш дешевих видів палива; 

• впровадження енергозберігаючих технологій; 

• раціональне використання відповідних агрегатів та устаткування. 

3. Для статті «Зарплата виробничих робітників»: 

• впровадження обґрунтованих методів організації праці; 

• впровадження обґрунтованих норм виробітку, їх регулярний перегляд;  

• зниження трудомісткості продукції; 

• зниження втрат робочого часу. 

4. Для статті «Загальновиробничі витрати»: 

• раціональне використання машин та устаткування; 

• впровадження обґрунтованих норм обслуговування одиниць устаткування; 

• раціональна структура ремонтів; 

• підвищення якості міжремонтного обслуговування; 

• механізація підсобних та допоміжних робіт; 

• оптимальне поєднання операцій виробничого процесу; 

• оптимальне розташування робочих місць і їх груп. 

    Реалізація тих чи інших заходів, що мають забезпечити зниження рівня 

витрат, передбачає здійснення відповідного кількісного аналізу.  

   Постійний пошук і реалізація шляхів зниження витрат на виробництво 

продукції є важливим аспектом функціонування СУВ, оскільки рівень витрат є 

одним з головних факторів ефективності функціонування виробничих систем та 

їх конкурентоспроможності. 

Можливості зниження витрат є в усіх підсистемах (сегментах діяльності) 

підприємства. Тому постає завдання залучення персоналу підприємства до 

пошуку цих можливостей і використання їх шляхом відповідного впливу на 

поведінку працівників. Формування потрібної поведінки працівників 

досягається з допомогою обґрунтованого механізму стимулювання. В його 

структурі розрізняють моральні (соціально-психологічні) і матеріальні 

засоби стимулювання. При цьому останнім, як більш універсальним, 

приділяється основна увага. 

В умовах ринкової економіки основною формою матеріального 

стимулювання є грошова. Як виняток можуть бути застосовані матеріальні 

блага чи пільги. 
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Грошові виплати відповідним працівникам за зниження рівня витрат 

здійснюються або за рахунок собівартості, у тому числі й у формі додаткової 

оплати праці, або за рахунок прибутку. Зрозуміло, що для підприємства 

будь-які виплати вигідніше розцінювати як витрати. З фіскальних міркувань 

держава законодавчо обмежує такий варіант грошових виплат. 

Заходи з економії ресурсів, як правило, є комплексними, в їх реалізації 

беруть участь групи працівників (колективи виробничих дільниць, бригад, 

цехів, служб підприємства). При цьому постає питання щодо справедливого 

розподілу премії за економію витрат між учасниками даного заходу. На рівні 

бригад, в умовах використання форми оплати праці за кінцевим 

результатом, воно розв’язується цілком природно. Загальний заробіток за 

певної форми оплати праці розподіляється між членами колективу (бригади) 

згідно із відпрацьованим часом і коефіцієнтом трудової участі (КТУ). 

Оскільки премія за зниження витрат є складовою загального заробітку 

колективу бригади, відбувається відповідний розподіл її між членами 

бригади — учасниками заходу з економії ресурсів. Зрозуміло, що можуть 

бути використані й інші методики розподілу премії за економію витрат між 

членами бригади. Але всі вони обов’язково мають враховувати внесок 

кожного працівника в її здійснення. Те ж саме стосується й підходів до 

розподілу премії за економію витрат в інших організаційних ланках 

підприємства. 

Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект ( І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) та виконати завдання ( ІІІ рівень). 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Які існують форми і джерела матеріального стимулювання зниження 

рівня витрат? 

8. На яких принципах має базуватися розподіл премії за зниження витрат 

між працівниками, які досягли такого результату? 

9. Дайте характеристику основних методів контролю витрачання сировини 

та матеріалів. 

10. Наведіть приклади контрольованих та неконтрольованих витрат на рівні 

цеху. 
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11. За допомогою яких показників оцінюється діяльність підрозділів-центрів 

витрат? 

12. Для чого треба перераховувати планові витрати на фактичний обсяг? 

13. Якою є загальна структура відхилень при виконанні 

2. кошторису? 

14. Назвіть види стандартів витрат та сфери їх застосування. 

15. За якими методами аналізуються причини  відхилень фактичних витрат 

від стандартних? 

16. З яких розділів складаються калькуляційні листи? 

17. З'ясуйте можливі резерви зниження витрат, пов'язаних з паливом та 

енергією для технологічних цілей. 

ІІ. Контрольні завдання : 

Для бригади з чотирьох осіб використовується форма оплати праці за 

спільним кінцевим результатом. Розподіл загального заробітку здійснюється 

пропорційно кількості відпрацьованих днів і коефіцієнтів трудової участі 

(КТУ). За місяць бригаді нараховано 2722 грн зарплати, в тому числі: 

відрядний заробіток — 2067 грн, премія колективу бригади за додержання 

технологічної дисципліни — 500 грн, індивідуальні доплати — 155 грн. У 

табл. 1 наведено дані щодо членів бригади: про кількість відпрацьованих 

днів, коефіцієнти трудової участі, розміри індивідуальних доплат, а також 

форму для розподілу загального заробітку між членами бригади. 

Таблиця 1 

Обчислення заробітної плати членів бригади 
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Петренко 1,2 20    60,0  

Вакуленко 1,03 22    40,0  

Зима 0,98 18    30,0  

Ігнатенко 0,95 16    25,0  

    Разом        

 

1. Розподілити загальний заробіток між членами бригади. 
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2. Визначити для кожного працівника бригади величину відрядної 

заробітної плати і премії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

ТЕМА 7.  АНАЛІЗ СИСТЕМИ «ВИТРАТИ  - ВИПУСК – ПРИБУТОК» 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧО – 

МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми 
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1. Сутність і передумови аналізу системи «витрати – випуск – 

прибуток». (аудиторна лекція) 

2. Аналіз рівноваги операційної діяльності. Залежність прибутку від 

операційної активності та структури витрат.(СРС) 

3. Аналіз за умов невизначеності та безпека виробництва. (СРС) 

 План самостійного вивчення теми 

1. Аналіз рівноваги операційної діяльності. Залежність прибутку 

від операційної активності та структури витрат. 

2. Аналіз за умов невизначеності та безпека виробництва.  

Основні поняття теми чистий прибуток, операційний прибуток, обсяг 
реалізації, коефіцієнт маржинального доходу, маржинальний дохід, точка 

беззбитковості, коефіцієнт безпеки операційної діяльності, цільовий 

прибуток, операційний леверидж, коефіцієнт запасу міцності 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне: 

У процесі CVP-аналізу обчислюються та аналізуються такі показники: 

 маржинальний прибуток (збитки); 

 коефіцієнт маржинального прибутку; 

 рівноважний обсяг операційної (виробничої) діяльності (точка 

беззбитковості); 

 рівень безпеки операційної діяльності; 

 обсяг операційної діяльності (обсяг виробництва), що забезпечує 

цільову прибутковість; 

 операційний ліверидж (операційна залежність), який дає змогу 

оперативно аналізувати залежність прибутку від динаміки обсягу продукції і 

структури витрат. 

Маржинальний прибуток (іноді його називають покриттям або внеском у 

прибуток) обчислюється за формулою 

ПМ = В – СЗ , 

де ПМ — величина маржинального прибутку за певний період; 

В  — виручка від продажу продукції; 

СЗ  — змінні витрати за цей же період. 
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Отже, маржинальний прибуток дорівнює постійним витратам та 

операційному прибутку, тобто прибутку від продажу продукції: 

ПМ = СП + П, 

де П — операційний прибуток. 

Відповідно, операційний прибуток, або просто прибуток, є різницею 

П = ПМ – СП. 

Маржинальний прибуток є верхньою межею прибутку за зміни 

величини постійних витрат СП, а саме: коли постійні витрати прямують до 

нуля (СП → 0), прибуток прямує до маржинального прибутку (П → ПМ). 

Ці закономірності цінні для аналізу впливу динаміки обсягу 

виробництва на прибуток. Коли змінюється обсяг виробництва, постійні 

витрати залишаються на попередньому рівні, тому прибуток змінюється на 

величину маржинального прибутку. 

Співвідношення між маржинальним прибутком та обсягом 

виробництва зручно аналізувати за допомогою відносного показника — 

коефіцієнта маржинального прибутку (kПМ): 

В

ПМ
ПМ k . 

За даних цін і норм змінних витрат коефіцієнт маржинального 

прибутку — величина постійна. Тому приріст (зменшення) прибутку можна 

визначити так: 

∆П = ∆ВkПМ. 

Якщо, наприклад, передбачається збільшити обсяг виробництва і 

продажу продукції на 60 000 грн. за kПМ = 0,4, то матимемо приріст прибутку 

на 24 000 грн. (60 000 × 0,4). 

Операційна діяльність з виготовлення продукції або надання послуг 

уважається врівноваженою, коли виручка від продажу цієї продукції/послуг 

(дохід) дорівнює сукупним витратам. Цей обсяг продукції називають також 

точкою беззбитковості, оскільки на графіку в точці, що відповідає його 

величині, перетинаються функції витрат і виручки (доходу). Зазначений 

обсяг виробництва — точка беззбитковості — розмежовує сфери збиткового 

(ділянка 1) і прибуткового (ділянка 2) виробництва (див. рис. 6.1). 
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Унаслідок наявності постійних витрат (СП) виробництво продукції до 

певного її обсягу (точка беззбитковості Nб) є збитковим, оскільки загальні 

витрати в сумі змінних і постійних (С) більші за виручку: С > В. Сфера 

збиткового виробництва (Nзб) на графіку знаходиться в межах 

0 ≤ Nзб < Nб. 

Зі зростанням обсягу виробництва за умови, що змінні витрати на 

одиницю продукції менші за ціну, тобто СЗО < Ц, збитки зменшуються і в 

точці беззбитковості вони дорівнюють нулю. 

На практиці беззбитковий обсяг виробництва обчислюється, як 

правило, аналітично. Необхідна для цього формула виводиться досить 

просто. В точці беззбитковості виручка дорівнює сукупним витратам, тобто: 

NбЦ = NбСЗО + СП. 

Звідси маємо формулу 

.
С–Ц

С

ЗО

П
б N  

 

У чисельнику цієї формули — постійні витрати, у знаменнику — 

маржинальний прибуток на одиницю продукції (питомий маржинальний 

прибуток). 

У стартовий період діяльності підприємства, коли N = 0, збитки 

дорівнюють постійним витратам. Зі збільшенням обсягу виробництва і 

продажу на один виріб (∆N = 1) збитки зменшуються на питомий 

маржинальний прибуток (Ц – СЗО). Після досягнення точки беззбитковості 

відповідно зростає прибуток. 

Беззбитковий обсяг виробництва за наведеною формулою 

визначається у натуральному вимірі. Це прийнятно для однопродуктового 

виробництва. У багатопродуктовому виробництві в такому разі виникає 

проблема розподілу постійних витрат між виробництвами окремих 

продуктів. Тому за цих умов частіше визначають загальний обсяг 

беззбиткового виробництва у грошовому вимірі, тобто в обсязі виручки В. 

Для виведення формули обчислення беззбиткового обсягу 

виробництва у грошовому вимірі скористаємось попередньою формулою, 
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помноживши ліву і праву її частини на ціну виробу Ц.  

У результаті матимемо 

.

Ц

С–Ц

С
Ц

ЗО

П
б N  

Оскільки NбЦ = Вб, а 
Ц

СЦ ЗО
 — коефіцієнт маржинального прибутку 

kПМ, то 

ПМ

П
б

С
В

k
 . 

Як видно з викладеного, у точці беззбитковості постійні витрати СП 

покриваються маржинальним прибутком. Проте не всі постійні витрати є 

витратами у формі  готівкових видатків. Частина з них не потребує 

грошових виплат, а має форму нарахування. Це передусім амортизаційні 

відрахування на реновацію основних засобів і нематеріальних активів. Тому 

являє собою інтерес обсяг виробництва, за якого виручкою від продажу 

продукції покриваються лише ті витрати, що пов’язані з реальними 

грошовими виплатами. Назвемо його обсягом (точкою) готівкової 

беззбитковості. Він обчислюється за формулою 

ЗО

ПГ
бг

С–Ц

С
N , 

де: Nбг  — обсяг виробництва продукції у натуральному вимірі, що 

забезпечує готівкову беззбитковість; 

СПГ — постійні витрати, що потребують виплат готівкою. 

Відповідно у грошовому вимірі 

ПМ

ПГ
бг

С
В

k
 . 

Очевидно, що Nбг < Nб і Вбг < Вб. 

На основі беззбиткового обсягу виробництва визначається рівень 

безпеки операційної діяльності. Критерієм такої безпеки  

є ступінь перевищення фактичного (планового) обсягу вироблюваної 
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продукції над беззбитковим обсягом виробництва. Коефіцієнт безпеки 

операційної (виробничої) діяльності (kб) обчислюється так. 

 У разі натурального виміру обсягу продукції (однопродуктове 

виробництво): 

N

NN
k б

б

–
 . 

 У разі вартісного (грошового) виміру обсягу продукції 

(багатопродуктове виробництво): 

В

В–В б
б k , 

де N, B — фактичний або плановий обсяг продукції відповідно  

у натуральному і грошовому вимірі. 

Коефіцієнт безпеки операційної діяльності можна вважати мірою 

операційного ризику. Чим він більший, тим безпечніша ситуація з огляду на 

прибутковість діяльності. З його зростанням зменшується ризик зниження 

обсягу виробництва до точки рівноваги, і навпаки, з його зниженням такий 

ризик зростає. 

Прибуток підприємства залежить від його операційної активності, яка 

на виробничих підприємствах визначається передусім обсягом вироблення і 

продажу продукції. Якщо йдеться про динаміку активності, тобто темп її 

зміни, то на величину прибутку істотно впливає й структура витрат, а саме 

їх поділ на змінні та постійні. 

За аналізу залежності прибутку від операційної активності 

розглядаються такі два питання: 

 який обсяг виробництва забезпечує цільовий прибуток підприємства? 

 як реагує величина прибутку на зміну обсягу виробництва? 

Послідовно розглянемо їх. 

Цільовим у даному випадку називається прибуток, який підприємство 

хотіло б одержати в певному періоді виходячи зі своїх стратегічних завдань. 

Тому постає питання: скільки треба виготовляти і продавати продукції за 

певних цін і рівня витрат, аби зазначений прибуток забезпечити? Такий 

обсяг продукції обчислюється за формулами: 

 за натурального виміру обсягу продукції 
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ЗО

ЦП

Ц
С–Ц

ПС 
N , 

або 

ЗО

Ц
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П
 NN ; 

 у разі вартісного виміру обсягу продукції 

ПМ

ЦП

Ц

ПС
В

k


 , 

або 

ПМ

Ц

бЦ

П
ВВ

k
 , 

де: NЦ, ВЦ — обсяг продукції, що забезпечує цільовий прибуток 

відповідно у натуральному і грошовому вимірі; 

ПЦ — цільовий прибуток. 

Тепер звернемося до відносної реакції прибутку на зміну обсягу 

виробництва. Цей аспект аналізу називають також операційною залежністю. 

Вона визначається за допомогою такого показника, як операційний ліверидж 

(важіль). Він обчислюється за формулою 

,
П

ПМL  

тобто операційний ліверидж є відношенням маржинального прибутку 

до операційного прибутку. 

Величина L — операційний ліверидж — показує, на скільки відсотків 

зміниться прибуток за зміни обсягу продукції (операційної активності) на 

1 %. 

Якщо, наприклад, L = 2, то за збільшення обсягу виробництва на 10 % 

прибуток зросте на 20 %. Прибуток зростає випереджаючими темпами 

стосовно збільшення обсягу виробництва, тому що є постійні витрати, які не 

реагують на його зміну. 

Операційний ліверидж істотно залежить від частки постійних витрат у 

сукупних витратах підприємства. З її зростанням величина L збільшується, і 
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навпаки. Чим більша величина операційного лівериджу, тим чутливіша 

реакція прибутку на зміну обсягів виробництва і продажу продукції.  

Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект ( І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) та виконати завдання ( ІІІ рівень). 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання : 

1.  Виведіть формулу для обчислення беззбиткового обсягу продукції у 

грошовому вимірі. 

2.  У чому полягає сутність граничної беззбитковості і як обчислюється 

відповідний обсяг виробництва? 

3.  Поясніть сутність безпеки операційної діяльності й методику обчислення 

її рівня. 

4.  Як визначається обсяг виробництва, що забезпечує цільовий прибуток 

(цільову рентабельність) підприємства? 

5. У чому особливості обчислення показників беззбитковості та безпеки 

виробництва за умов невизначеності? 

6. Що являє собою операційний ліверідж і як він обчислюється? 

7. З яких причин і яким чином структура витрат впливає на величину 

операційного ліверіджу? 

8. З'ясуйте, чому за стабільних цін і норм витрат темпи зміни обсягу 

продажу і прибутку різні? 

ІІ. Контрольні завдання : 

Розробляється проект створення малого спеціалізованого 

підприємства з виготовлення жіночих сумок. Середньорічний обсяг 

продажу сумок — 80 000 шт. Витрати на оренду виробничого та 

адміністративного приміщень, їх утримання становлять 400 тис. грн на 

рік. Витрати на управління, інженерне та виробничо-господарське 

обслуговування становлять 150 тис. грн на рік, річна сума амортизації 

власного устаткування — 80 тис. грн. Змінні витрати на одну сумку 

(матеріали, інструмент, зарплата робітників, технологічна енергія тощо) 

— 80 грн; ціна сумки — 100 грн. Їх величини практично не залежать від 

обсягу виробництва в межах виробничої потужності. Попит на сумки 
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високий і стабільний. Загальна сума інвестицій у підприємство — 600 

тис. грн. 

1. Визначити мінімальний річний обсяг виготовлення сумок, який 

забезпечує беззбитковість виробництва. 

2. Побудувати графік динаміки загальних витрат та обсягу продажу 

продукції. 

3. Обчислити, за якого річного обсягу випуску сумок рентабельність 

інвестицій у це виробництво становитиме 20 %. 

4. Визначити коефіцієнт безпеки виробництва. 

5. Обчислити операційний ліверидж. 

Вказівка. Всі ці показники обчислюються за формулами, наведеними 

в даному навчально-методичному посібнику. На їх основі слід дати 

належну оцінку економічного стану підприємства і визначити можливі 

його зміни за певної динаміки ділової активності.  

За побудови графіка загальних витрат та обсягу продажу 

(виробництва) передбачаються стабільні змінні витрати на одиницю 

продукції і ціни. Контрольними тут є точки: постійні витрати, обсяг 

виробництва в точці беззбитковості, загальні витрати в точці 

беззбитковості. Для визначення обсягу виробництва, що забезпечує 

задану рентабельність інвестицій (Nц), спочатку обчислюється цільовий 

прибуток як добуток бажаної рентабельності та інвестицій. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

ТЕМА 8.  МЕТОДИ ЦІЛЬОВОГО ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРНОГО 

АНАЛІЗУ ТА ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ 

Мета:  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 
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 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми 

1. 1. Концепція цільової собівартості в системі управління витратами. 

(аудиторна лекція) 

2. Інжиніринг вартості: функціонально-вартісний аналіз. (СРС) 

3. Кайдзен-раціоналізація та зниження витрат. (СРС) 

 

 План самостійного вивчення теми 

1. Інжиніринг вартості: функціонально-вартісний аналіз. (СРС) 

2. Кайдзен-раціоналізація та зниження витрат. (СРС) 

 

Основні поняття теми : концепція управління цільовою собівартістю 

(таргет-костинг), концепція ланцюжка вартості,  калькулювання та 

управління за видами діяльності (АВС/М); тотальне управління якістю 

(Total Quality Management, TQM); система управління запасами «точно 

за часом» (Just-in-Time, jlT); функціонально-вартісний аналіз (value 

analysis|engineering, VA/E); діаграми причинно-наслідкових зв'язків 

('fishbone' diagrams); кайдзен-костинг (Kaizen costing); системи 

планування ресурсів підприємства (MRP-II, ERP, CSRP); всебічна 

раціоналізація виробництва (lean manufacturing).  

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне: 

     З метою визначення оптимальних параметрів нового продукту (процесу, 

організаційної структури) за критерієм відношення його споживчої цінності 

(функціональної, естетичної, ергономічної і т. ін.) до собівартості, 

досягнення її цільової величини, застосовується метод фуикціонольно-

вартісного аналізу (інжиніриінг)(ФВА, value analysis engineering). 

      Цей вид аналізу є інструментом вирішення завдань оптимізації 

співвідношення між рівнем якості (споживчої корисності) і витратами, який, 

за визначенням одного із дослідників ФВА, англійського економіста В. 

Гайджа є «концентрованою атакою на зайві витрати, насамперед викликані 

недосконалістю конструкції». 
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      Поява методу ФВА стала відповіддю на потреби промисловості країн у 

нових технічних рішеннях під час Другої світової війни. Сучасну концепцію 

ФВА було розроблено групами інженерів, які незалежно одна від одної 

працювали в СРСР та США в 1940-х роках. 

      Практичне використання функціонально-вартісного аналізу до-

водить його ефективність як методу системного техніко-економічного 

дослідження функцій продукції (виробничо-господарських процесів, 

управлінських структур) з метою зниження та запобігання виникненню 

надмірних витрат як на стадії досліджень, розроблень і конструювання, так і 

на всіх наступних стадіях життєвого циклу об'єктів аналізу, за умов 

забезпечення визначеного рівня якості (значущості) та граничної корисності. 

    Метою застосування ФВА є мінімізація витрат на одиницю корисного 

ефекту.  

    Цей метод дозволяє знизити собівартість продукції за рахунок економії 

матеріальних і трудових ресурсів, більш ефективного використання 

основних засобів підприємства, технологічних змін у виробництві тощо.  

    ФВА базується на універсальних та специфічних, характерних тільки для 

нього, принципах:  

 системності,  

 комплексності,  

 функціональності об'єктів аналізу,  

 відповідності значущості функцій витратам,  

 новаційності мислення та колективної творчості фахівців різних 

сфер знання. 

    Принцип системності передбачає вивчення об'єкта аналізу як системи, 

єдиного цілого, яке є частиною системи вищого рівня (надсистеми), тобто 

певною підсистемою, що взаємодіє з іншими підсистемами. Об'єкт, що 

аналізується, перебуває у взаємодії з іншими складовими надсистеми. 

   Комплексність ФВА реалізується шляхом дослідження всієї сукупності 

факторів, що визначають якість і витрати.  

  Принцип функціональності передбачає вивчення об'єкта аналізу як 

сукупності виконуваних ним функцій. Цей принцип є визначальним під час 

проведення ФВА, оскільки аналіз об'єкта здійснюється відносно значущості 

його функцій, їх збалансованості, відповідності вартісним показникам.  

  Врахування принципу відповідності значущості (якості, споживчої 

корисності) функцій витратам на їх реалізацію в конструкції об'єкта аналізу 
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передбачає необхідність з'ясування витрат на реалізацію кожної з функцій 

об'єкта, ранжирування значущості його функцій та оцінювання можливих 

варіантів реалізації функцій в елементах конструкції за критерієм витрат. 

    Принцип творчого (новаційного) мислення передбачає відмову від 

повторення відомих, традиційних, уже реалізованих рішень, у тому числі 

таких, що були вдалими та вважаються ефективними, досконалими; 

базується на поєднанні технічної інтуїції, винахідницької практики з 

глибокими фаховими знаннями та здатністю застосовувати сучасні методи 

наукового пошуку. 

   Принцип колективної творчості передбачає творче поєднання в процесі 

ФВА знань з різноманітних галузей науки: техніки, економіки, управління і 

т. ін. Для аналізу потрібні фахівці різних професій, що дозволить 

синтезувати знання і досвід у сферах конструювання, технології, економіки, 

управління, організації виробництва, нормування, матеріалознавства, 

постачання, збуту, експлуатації тощо. 

   Об'єкти ФВА. Метод ФВА може застосовуватись не лише до продукції. В 

економічній літературі прийнято виділяти три основні групи об'єктів ФВА: 

— продукти; 

— процеси; 

— управлінські структури. 

    До групи об'єктів аналізу «продукти» відносять готову продукцію, 

послуги, складальні вузли, комплекти тощо. 

Типовий робочий план містить такі етапи проведення ФВА:  

 підготовчий,  

 інформаційний,  

 аналітичний,  

 пошуково-дослідницький,  

 рекомендаційно-впроваджувальний.  

     Підготовчий етап ФВА передбачає виконання робіт з підготовки 

фахівців, формування дослідницької робочої групи. Найбільш ефективними 

є робочі групи, до складу яких входять фахівці з ФВА та різноманітних 

служб: конструктори та технологи, бухгалтери та контролери, фахівці з 

постачання та збуту продукції тощо.  

     Основними завданнями інформаційного етапу є збирання, си-

стематизація і всебічне вивчення інформації про об'єкт ФВА. Від повноти й 
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достовірності інформації, що збирається, правильності її оброблення й 

аналізу багато в чому залежить успіх наступних етапів ФВА. 

Результатом завершення інформаційного етапу є наявність: 

— структурно-вартісної моделі; 

— функціональної моделі; 

— пропозицій членів дослідницької робочої групи; 

— реферату за результатами вивчення літературних і патентних даних. 

    Аналітичний етап передбачає більш глибоке вивчення об'єкта і 

встановлення зв'язків між його елементами: ідентифікацію його функцій та 

їх класифікацію, побудову функціональної та функціонально-структурної 

моделей об'єкта, оцінювання й порівняльний аналіз значущості функцій і 

витрат на їх здійснення, оцінку рівня використання функцій об'єкта і його 

елементів. 

Аналітичний етап є найважливішим і найдовшим серед усіх за тривалістю. 

Результати цього етапу є основою для подальшої оптимізації параметрів 

об'єкта аналізу. Вважається, що результативність ФВА прямо пропорційна 

якості проведення аналітичного етапу. 

    Пошуково-дослідницький етап. Основним змістом пошуково-

дослідницького етапу є творчий пошук альтернативних варіантів здійснення 

функцій об'єкта аналізу. Під час виконання робіт цього етапу широко 

використовуються методи колективної творчості, активізації творчого пошу-

ку, серед яких: 

 мозковий штурм»;  

 аналогія,  

 інверсія (спосіб розгляду задачі з різних позицій);  

  морфологічний аналіз; 

 евристичні методи.  

     Рекомендаційно-впроваджу вальний етап має своєю метою остаточний 

вибір одного з альтернативних варіантів щодо кожного з вирішуваних 

завдань, детальне розроблення нової конструкції, оформлення 

конструкторської документації тощо. 

      Кайдзен — слово японського походження від «кай»— зміна та «дзен»— 

добре, яке можна перекласти як «поліпшення».  

     Йдеться про процес поступового й безперервного вдосконалення, в якому 

беруть участь усі управлінці й робітники підприємства.  
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     Кайдзен спрямований на досягнення таких конкретних цілей 

підприємства, як усунення втрат часу, коштів, зусиль, зниження витрат на 

розроблення, виробництво, утримання запасів та дистрибуцію, підвищення 

якості товарів, послуг, корпоративної культури, зростання кваліфікації 

співробітників, що в результаті має приводити до повнішого задоволення 

вимог споживачів продукції. 

   Мету кайдзен можна визначити як вдосконалення діяльності підприємства 

та його окремих підрозділів на основі внутрішніх резервів, без залучення 

значних інвестицій ззовні.  

   Відмітною особливістю філософії кайдзен є визнання цінності співробітни-
ків та команд, їхніх знань та участі в усіх складових діяльності 

підприємства, внеску кожного співробітника в поліпшення свого робочого 

місця, якості продукції та обслуговування клієнтів. 
   На відміну від концепції кайдзен, поняття «кайдзен-костинг» більш 

конкретизоване.  

    Кайдзен-костинг (японська назва Genkakaizen) — це метод (концепція) 

забезпечення заданого рівня собівартості продукції та пошук шляхів її 
постійного зниження до встановленого цільового рівня. Термін кайдзен-

костинг було введено Ясухіро Монденом в середині 1990-х років. На відміну 

від методу управління цільовою собівартістю процес кайдзен-костингу не 
супроводжується набором попередньо визначених підходів чи процедур, 

застосування яких автоматично дозволяє знизити витрати. 

    Кайдзен-костинг є одним з ключових елементів японської тотальної 
системи управління витратами, до якої також входить метод таргет-

костингу та функція підтримання досягнутої собівартості.  

   У багатьох джерелах, що характеризують японську систему управління 

витратами, зазначається взаємозв'язок зазначених елементів системи: таргет- 
та кайдзен-костингу. І перший, і другий методи вирішують практично одне 

завдання, але на різних стадіях життєвого циклу продукту та різними 

методами. Обидві концепції призначені для зниження рівня окремих статей 
витрат та собівартості кінцевого продукту в цілому до певного допустимого 

рівня: таргет-костинг— на стадії планування, досліджень і розробок, 

кайдзен-костинг — на стадії виробництва. Спільне використання обох 
елементів створює конкурентні переваги, що полягають у забезпеченні 

досягнення більш низького рівня собівартості та більш точного 

позиціонування продукту на ринку із очікуваною функціональністю. 

Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект ( І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) та виконати завдання ( ІІІ рівень). 
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  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання : 

1.  Схарактеризуйте концепцію цільової собівартості. 
2.  Назвіть ключові принципи таргет-костингу. 

3.  Поясніть механізм визначення цільової ціни на нову продукцію.  

4.  Як визначається величина цільового прибутку? 
5.  У чому відмінність між поняттями «цільова собівартість» та 

«прогнозована собівартість» нової продукції? 

6.  Схарактеризуйте етапи проведення таргет-костингу. 

7.  Які методи оптимізації витрат ефективно діють у середовищі таргет-
костингу? 

8.  Дайте визначення функціонально-вартісного аналізу (ФВА). 

9.  Назвіть та схарактеризуйте основні принципи ФВА. 
10.  Схарактеризуйте аналітичний етап проведення ФВА. 

11.  Які види робіт виконуються під час пошуково-дослідницького етапу 

ФВА? 

12.  Які види функцій об'єкта аналізу (продукту) виділяють у процесі ФВА? 
13.  У чому відмінність між зовнішніми та внутрішніми функціями 

продукту? 

14.  Дайте характеристику функціональної моделі об'єкта ФВА. 
15.  З якою метою будують функціонально-структурну матрицю ФВА? 

16.  Який аналіз проводиться за функціонально-вартісною діаграмою? 

17.  Дайте визначення понять «кайдзен» і «кайдзен-костинг». У чому 
відмінність між ними? 

18.  Схарактеризуйте процес кайдзен-костингу. 

19.  Назвіть спільні риси та відмінності таргет- та кайдзен-костингу. 

20.  Схарактеризуйте взаємозв'язок між тривалістю життєвого циклу 
продукції галузі та ефективністю застосування таргет- і кайдзен-костингу. 

ІІ. Контрольні завдання : 

Задача 1. На рис. 1 наведено організаційну структуру ЗАТ «Палітра», 
метою діяльності якого є виконання поліграфічних послуг. 

Дати характеристику підрозділів (центрів відповідальності) 
підприємства за наведеною формою (табл. 1).  

Задача 2. Дати необхідну характеристику різних рівнів управління на 
підприємстві в аспекті формування витрат за наведеною нижче формою 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
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РІВНІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

Рівень управління  
Об’єкт 
витрат 

Рівень 
собівартості 

Підприємство    

Окремий напрям виробництва   

Цех   

Виробнича дільниця   

Бригада   

Робоче місце   

 
 

Таблиця 1 

ЦЕНТРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Назва центру Сфера 
відповідальності Тип центру Звітні 

показники 
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Директор

Заступник 
директора 

з економічних 
питань

Заступник 
директора 

з виробництва

Відділ 
технічного 
контролю

Заступник 
директора  з 

питань поста-
чання і збуту

Відділ 
кадрів

Планово-
економічний 

відділ

Виробничо-
технологічний 

відділ

Цех підготовки 
виробництва

Друкарський 
цех

Палітурно-
брошуруваль-

ний цех

Служба 
головного 
енергетика

Служба 
головного 
механіка

Склад Автопарк

Відділ 
збуту

Відділ 
постачанняФінансово-

бухгалтерський 
відділ

 

Рис. 1. Організаційна структура ЗАТ «Палітра» 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

ТЕМА 9.  АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ 

ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ВИТРАТ 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

План вивчення теми 

1. Сутність і форми адаптації. (аудиторна лекція) 
2. Вплив різних форм адаптації машин на експлуатаційні витрати. 

Загальний порядок адаптації устаткування виробничих систем.(СРС) 

3.  Кількісна адаптація і довгострокова мінімізація витрат під час її 

здійснення.(СРС) 

 

 План самостійного вивчення теми 

1. Вплив різних форм адаптації машин на експлуатаційні витрати. 

Загальний порядок адаптації устаткування виробничих систем 

2.  Кількісна адаптація і довгострокова мінімізація витрат під час її 

здійснення. 

 

Основні поняття теми : адаптація операційної системи, завантаження 

операційної системи підприємства, параметри адаптації, чисті форми 
адаптації, критерії адаптації, оптимальна адаптація 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне: 

    Як зазначалось, адаптація машин до виконання певного обсягу роботи за 

умов динамічного виробництва — об'єктивна необхідність. Критерієм 

адаптації є витрати підприємства. Треба так поєднати форми адаптації, 

щоб витрати були мінімальні.  
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     Коротко розглянемо, як впливають окремі форми адаптації на величину 

виробничих витрат. До уваги візьмемо релевантні витрати, пов'язані з 
роботою машин. 

     1. Інтенсивність роботи машин неоднозначно впливає на експлуатаційні 

витрати, що припадають на одиницю продукції чи виконаної роботи. Для 
кожного виду машин такі витрати є специфічними. В застосуванні обробних 

верстатів до них здебільшого належать витрати на електроенергію, 

технологічний інструмент, охолоджувальні речовини, втрати від браку та 
деякі інші. 

     Залежність подібних витрат від інтенсивності роботи машини у 

наступна: 

 із зростанням інтенсивності роботи машини витрати на одиницю 

продукції спочатку знижуються,  

 досягають мінімальної величини у певній точці ,  

  потім  зростають  

Інтенсивність роботи машини, за якої відносні витрати на ній мінімальні, 

називається оптимальною. 

     2. Час роботи машин теж впливає на собівартість продукції, але цей 

вплив локалізований на певному проміжку часу. Він пов'язаний передусім з 

режимом роботи і суб'єктивним чинником. Як відомо, є безперервні й 

дискретні виробничі процеси. На безперервних процесах (металургія, 
хімічна промисловість та ін.) устаткування працює цілодобово. Оперативно 

зупинити його не можна, оскільки це призведе до суттєвих втрат та 

додаткових витрат на запуск. Тут про адаптацію за часом не йдеться. В 
обробних галузях промисловості процеси дискретні, й ситуація тут інша. За 

цих умов машини можна зупинити в будь-який момент, тривалість їх 

використання в межах доби може бути різною. У дискретному виробництві 
за достатнього завантаження час роботи устаткування, як правило, 

обмежується двома змінами, тобто t = 16 годин. Цей режим береться за 

основу під час обчислення виробничої потужності. Третя зміна, як найменш 

сприятлива для виробництва, використовується для профілактичного огляду 
устаткування, його наладки і дрібного ремонту. 

     З урахуванням зазначених міркувань приблизна залежність витрат 

від часу роботи машини наступна: 

 упродовж першої зміни витрати на одиницю продукції стабільні.  

 у другій половині другої зміни вони дещо підвищуються.  

 за межами другої зміни, тобто за межами нормальної виробничої 

потужності, витрати суттєво зростають. 

    3. Щодо впливу кількісної адаптації на витрати, то тут треба 

розмежувати два її варіанти, а саме: 
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o кількісна адаптація не приводить до зміни наявного (установленого) 

устаткування, тобто в процесі адаптації кількість працюючих машин 

змінюється, але наявна їх кількість залишається незмінною; 

o кількісна адаптація супроводжується зміною кількості наявних машин. 

      В економічному сенсі можна вважати, що перший варіант є адаптацією у 

короткостроковому, другий— у довгостроковому періодах. 

      За наявності незавантаженого устаткування і включення його у кількісну 
адаптацію (перший варіант) витрати на одиницю продукції не змінюються.    

За одної і тієї самої кількості наявних машин постійні витрати на їх 

утримання стабільні, а змінні залежать лише від інтенсивності та певною 
мірою від часу роботи. 

    Якщо кількісна адаптація супроводжується зміною кількості наявних 

машин, то виробничі витрати стрибкоподібно змінюються за рахунок зміни 

постійних витрат на утримання машин. До таких витрат належать 
амортизаційні відрахування, лізингові платежі (орендна плата), витрати на 

обслуговування машин та деякі інші.  

    Динаміка витрат за цих умов наступна. 

 за збільшення кількості машин постійні витрати на їх утримання 

зростають ; 

  вилучення машин з експлуатації знижує постійні витрати; 

 зростання обсягу виробництва за незмінної кількості машин  

супроводжується зниженням постійних витрат на одиницю 

продукції. 

 за додаткового введення машин у експлуатацію постійні відносні 

витрати стрибкоподібно зростають і знову поступово знижуються за 

зростання виробництва.  

       Порядок адаптації розглянемо у загальних рисах без складного 

математичного моделювання, яке на практиці важко застосувати. Але проста 
логічна інтерпретація процесу комбінованої адаптації корисна з 

методологічного та практичного погляду.  

    Візьмемо ситуацію за незмінної кількості наявних машин одного 
функціонального призначення, наприклад, три машини. Собівартість 

оброблення продукції на перших двох машинах за умов ідентичних режимів 

роботи однакова, на третій машині — вища, тобто 

    Со1 = Со2 < Со3 
     Беремо до уваги лише змінні витрати.  

     Постійні витрати тут не враховуються, оскільки вони не залежать від 

кількості і режимів  працюючих машин. 
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       Виробнича програма поетапно зростає і, відповідно, підвищується 

добове завантаження машин в штуках виробів (комплектів, деталей) — N. 
Перед організатором виробництва постає питання: які машини, з якою 

інтенсивністю й протягом якого часу мають працювати, щоб виготовити 

необхідний обсяг продукції з мінімальними витратами (С). У 
формалізованому вигляді це можна записати так: 
             m 

      С = ∑ Ni Coi → min 
            i = 1 

     де т — кількість машин (у нашому випадку т = 3).  

    При цьому 
 
             m 

      N = ∑ Ni  
            i = 1 

   

        де Ni — кількість виробів, що виготовляються (обробляються) на і-й 
машині. 

     Оскільки 

      Ni = λi x ti 

то цільову функцію можна записати у вигляді 
 
             m 

      С = ∑  Coi  x λi x ti 
            i = 1 

  Схема комбінованої адаптації зазначених трьох машин до поступово 

зростаючого обсягу виробництва описується у підручнику (2) с.222, 223  
     Як зазначалося, за довгострокового відхилення обсягу виробництва від 

виробничої потужності певної системи машин виникає потреба кількісної її 

адаптації за рахунок зміни наявної кількості машин, тобто вилучення їх з 
виробництва або додаткового введення. 

Якщо обсяг роботи в перспективі суттєво зменшується, ставиться питання 

про вилучення з виробничої системи частини машин. Причини можуть бути 

різні: зниження обсягу виробництва внаслідок зміни ринкової кон'юнктури, 
зміна номенклатури продукції, перехід з виробництва компонентів виробів 

на їх закупівлю у разі, коли ціни на них нижчі за собівартість виготовлення і 

т. п. Вилучення із експлуатації однієї чи декількох машин знижує виробничі 
витрати на величину постійних витрат, пов'язаних з їх утриманням 

(амортизаційні відрахування, лізингові платежі, оплата персоналу з 

обслуговування машин та ін.). Якщо машини у робочому стані і їх 
власником є підприємство, то воно може одержати дохід від подальших 
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операцій з ними. Цей дохід слід розглядати як альтернативні витрати для 

варіанта без вилучення машин. 

    Може бути щонайменше два напрями використання вивільненого 

устаткування: 

o продаж його на ринку; 

o здавання у лізинг. 

    Вигідніший той варіант, який дає більший дохід у поточній вартості, 

тобто на момент реалізації проекту. 

 Приклад 1.  

     Нехай продаж машини дає дохід (виручку) в сумі Дп.  

А наприклад, лізинг на tn років приносить річний дохід у формі лізингових 
платежів Дл.  

Вартість викупу машини після tn років – Кв.  

Тоді сумарний лізинговий дохід за tn років у поточній вартості становитиме: 
    
         tn 

Дл = ∑ 
Длр

(1+р)і  + 
Кв

(1+р)𝑡 

        і = 1 

де р — дисконтна ставка в частках одиниці. 

    Порівняння виручки від продажу (Дп ) і сумарного лізингового доходу 

(Дл ) дозволяє вибрати економічніший варіант. Якщо Дл > Дп вигідніший 

лізинг і, навпаки, коли Дп > Дл з економічного погляду перевагу має продаж 
машини. 

     Залучення додаткових машин призводить до зростання постійних витрат. 

Конкретний зміст останніх залежить від фінансової форми придбання 
машин. Такими формами є:  

 купівля за власні кошти; 

 лізинг; 

 купівля за рахунок кредиту. 

     За купівлі машини за власні кошти постійні витрати зростають на 

величину амортизаційних відрахувань і витрат на її обслуговування. Останні 
є типовими для всіх форм придбання устаткування.  

   Якщо машину взято у лізинг, постійні витрати зростають на суму 

лізингових платежів і витрат на обслуговування. 
  У випадку, коли устаткування придбано за рахунок кредиту, постійні 

витрати зростають на величину амортизаційних відрахувань, вартість 

кредиту і витрат на обслуговування. 
    Зміна постійних витрат за розглянутими варіантами враховується у 

системі управління, але вона не є достатньою для вибору найефективнішого 

з них.  
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    Для оцінки найбільш прийнятної форми придбання машини або їх 

системи порівнюються сумарні витрати у поточній вартості. 
   1. Витрати на придбання устаткування за рахунок лізингу охоплюють 

лізингові платежі за всі роки договору лізингу і викуп у його кінці: 

 
         tn 

Сл = ∑ 
Слр

(1+р)і  + 
Кв

(1+р)𝑡 

        і = 1 

 
де Сл — сумарні витрати на лізинг у поточній вартості; Слр   — лізингові 

платежі в і-му році. 

   2. Купівля за рахунок кредиту включає витрати на повернення кредиту і 
відсотки за борг (вартість кредиту): 

 
        tn 

Сл = ∑ 
Сб

(1+р)і   

        і = 1 

 

де Ск — сумарні витрати на купівлю машини за рахунок кредиту в поточній 
вартості; tn — термін, на який видано кредит; Cб - повернення боргу з 

відсотками в і-му році . 

     3. Якщо машина потрібна на обмежений час, порівнюються витрати на 
операційний лізинг (без викупу) і на купівлю за кредит з урахуванням 

можливого доходу від продажу машини, коли вона станс непотрібною. 

   
Кп

(1 + р)𝑡
 

  

де Кп — ймовірна ціна продажу машини через tn років. 
Варіант з меншими витратами є економічно вигіднішим. Ці обчислення 

дозволяють обґрунтовувати варіанти прийняття фінансових рішень з позиції 

витрат і не підміняють, а доповнюють обґрунтування інвестиційних проектів 
щодо їх рентабельності. 

   Варіанти обчислення річних платежів в залежності від фінансової фор-

ми придбання машин представлені у підручнику (2) с. 227 - 231. 

Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект ( І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) та виконати завдання ( ІІІ рівень). 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання : 
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1. У чому полягає сутність адаптації операційної системи і для чого вона 

здійснюється? 

2. Назвіть параметри і форми адаптації. 

3. В якій послідовності здійснюється адаптація устаткування? 

4. Поясніть процедуру адаптації устаткування за допомогою функцій 

граничних витрат. 

5. Які є форми придбання устаткування, в чому їх особливості, переваги і 

вади? 

6. Що входить до складу лізингових платежів (орендної плати)? 

7. Наведіть формулу обчислення загальних витрат на лізинг і викуп 

устаткування в поточній вартості. 

8. Наведіть формулу обчислення загальних витрат на купівлю 

обладнання за рахунок кредиту в поточній вартості. 

9. Як визначаються річні та загальні платежі за допомогою коефіцієнтів 

ануїтету поточної вартості? 

 
ІІ. Контрольні завдання : 

Підприємство виробляє продукцію за допомогою двох машин одного 
функціонального призначення. Експлуатаційні витрати на одиницю 
продукції на цих машинах різні і визначаються такими функціями 
(функції «витрати—результат»): 

С1  1  = 0,04 
2

1  – 1,6 1  + 27; 

С2  2  = 0,01 
2

2  – 0,5 2 + 14; 

0   1    30; 

0   2    40, 

де 1 , 2  — інтенсивність роботи першої і другої машин. 

Максимальний час роботи машин (t) — 8 годин. За пуску машин 
постійні витрати відсутні. 

1. Сформулювати функції витрат С (N) обох агрегатів у разі 
оптимальної адаптації за часом та інтенсивністю. 

2. Вивести функції граничних витрат С΄ (N) у разі адаптації за часом та 
інтенсивністю. 

3. Скласти комбінований процес адаптації, що забезпечує мінімальні 

витрати за умов зростаючого обсягу виробництва. 

Вказівка. Для формулювання функцій витрат слід спочатку 
визначити оптимальну інтенсивність роботи машин. Для цього перші 
похідні наведених функцій прирівнюються до нуля й обчислюються 
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оптимальні інтенсивності *

1  та 
*

2 . Функції граничних витрат 

визначаються диференціюванням функцій витрат агрегатів. Вони 
необхідні для процесу адаптації, який здійснюється поступово до 
максимально можливого обсягу виробництва: 

Nmax = 30 × 8 + 40 × 8 = 560 (шт.). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

ТЕМА10.  МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА СТВОРЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 

ВИРОБНИЧИХ  ЗАПАСІВ 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з 

основними питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і 

самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної 

роботи студентів поза заняттями. 

 

План вивчення теми  

1. Вплив системи управління запасами на ефективність діяльності 

підприємства. (аудиторна лекція) 
2. Визначення оптимального розміру замовлення на підставі розрахунку 

релевантних витрат. Оптимізація партій поставок за умов гнучкої цінової 

політики постачальника. (СРС) 
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3. Вплив методів оцінювання запасів під час їх вибуття на витрати 

підприємства.(СРС) 

 

План самостійного вивчення теми 

1. Визначення оптимального розміру замовлення на підставі розрахунку 
релевантних витрат. Оптимізація партій поставок за умов гнучкої цінової 

політики постачальника.  

2. Вплив методів оцінювання запасів під час їх вибуття на витрати 
підприємства. 

 

Основні поняття теми : витрати на придбання; витрати на оформлення 
замовлення; витрати на зберігання; втрати від дефіциту; релевантні витрати, 

управління витратами, оптимальний розмір замовлення, модель з 

фіксованим розміром запасу, точка повторного замовлення,  модель з 
фіксованим періодом 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний 

мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне: 

Виробничі запаси відіграють важливу роль у забезпеченні операційної 

діяльності підприємства і є суттєвою часткою його оборотних активів. Тому 

необхідно ефективно управляти цими запасами. Управління запасами 

матеріалів різного виду і призначення має два аспекти: перший — своєчасне 

замовляння і поставка потрібних матеріалів на склад підприємства з 

мінімальними витратами на підтримування запасів; другий — організація 

забезпечування матеріалами підрозділів підприємства згідно зі 

встановленою програмою їх діяльності, відповідними нормами та лімітами.  

За певної річної потреби у матеріалах режим їх поставки і зберігання на 

складі в запасах безпосередньо впливає на величину витрат. При цьому 

даний вплив є неоднозначним. Закупівля і поставка матеріалів великими 

партіями, з одного боку, збільшує запаси і, відповідно, витрати на їх 

зберігання, призводить до втрати доходу від відволікання коштів на 

створення запасів. З іншого боку, закупівля матеріалів великими партіями 

зменшує кількість поставок, що знижує транспортно-заготівельні витрати. 

Зворотний ефект маємо у разі зменшення партій поставок матеріалів: 

витрати на зберігання запасів зменшуються, транспортно-заготівельні 

витрати зростають. Отже, оптимальною є така партія поставки матеріалів, 
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яка забезпечує мінімальні транспортно-заготівельні витрати та витрати на 

зберігання їх запасів. 

Транспортно-заготівельні витрати за певний період (як правило, рік) 

можна визначити за формулою 

,С
М

М
C м

П

т.з   

де Ст.з — загальні транспортно-заготівельні витрати за певний період; 

М — потреба у поставці матеріалів за даний період у натуральному 

вимірі; 

МП — партія поставки матеріалів; 

См — витрати на одну поставку (умовно вважаються однаковими для 

різних партій поставки). 

Витрати на зберігання запасів і втрати від відволікання коштів на їх 

створення вважаються пропорційними величині запасу і визначаються за 

формулою 

мм
П

с.з РЦ
2

М
С  , 

де Сс.з — витрати на зберігання запасів і втрати від відволікання коштів у їх 

створення; 

Цм — ціна одиниці матеріалів; 

Рм — показник, який враховує втрати від відволікання коштів у запаси та 

витрати на їх зберігання по відношенню до величини запасів (в частках 

одиниці). 

Загальні витрати на поставку і зберігання запасів є сумою зазначених їх 

складових: 

.РЦ
2

М
С

М

М
ССС мм

П
м

П

с.зт.з   

Мінімум цієї функції витрат забезпечує оптимальна  партія поставки 

матеріалів (перша похідна функції прирівнюється  

до нуля): 

.
РЦ

МС2
М

мм

м
опП.   

У системі управління запасами важливе значення має оцінка матеріалів 

за їх передачі у виробництво та іншого вибуття зі складу. Згідно зі світовою 
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практикою та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» 

[7] застосовуються такі методи оцінювання вибуття запасів: 

 за собівартістю перших за часом надходжень запасів, або коротко — 

«перший—перший» (FIFO); 

 за собівартістю останніх за часом надходжень запасів, або «останній—

перший» (LIFO); 

 за середньозваженою собівартістю запасів; 

 за нормативними витратами; 

 за ідентифікованою собівартістю; 

 за ціною продажу. 

Кожний з цих методів має свої особливості та сферу застосування. При 

цьому слід мати на увазі, що вибір того чи іншого методу оцінювання 

руху запасів за умов нестабільності цін впливає на рівень витрат і 

прибутку підприємства в певному періоді. 

     За використання методу середньозваженої собівартості собівартість 

кожної одиниці визначається шляхом ділення сумарної вартості залишку 

таких запасів на початок звітного місяця і вартості отриманих у звітному 

місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і 

отриманих у звітному місяці запасів. 

     Проблема цього методу полягає, головним чином, у складності 

відстеження за середньою ціною в умовах, коли виробничі запаси 

витрачаються щоденно, а також надходять досить часто. Цей метод доцільно 

застосовувати на підприємстві, де бухгалтерія безпосередньо розташована 

при складі, а організація документообігу добре налагоджена. 

    Перевагою його є можливість за належного використання дати об'єктивну 

картину про стан та рух запасів. Недоліком є те, що простота методу 

приховує загрозу легкого маніпулювання цифрами в бік завищення або 

заниження показників витрачених запасів. 

     Використання методу собівартості перших за часом надходжень 

запасів (ФІФО) ґрунтується на припущенні, що одиниці запасів, які 

надійшли першими і вибувають першими. Таким чином, вартість запасів на 

кінець звітного періоду відображається фактично за вартістю останніх за 

часом придбання. 

     Цей метод найчастіше застосовується для таких запасів, як фрукти, овочі 

та інші продукти харчування, коли перші запаси, що надійшли, повинні 

реалізовуватись у першу чергу, щоб уникнути збитків від псування. 
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     Перевага методу ФІФО полягає в тому, що він простий у застосуванні, 

об'єктивний, перешкоджає маніпулюванню даними і сторону штучного 

завищення або заниження вартості запасів, забезпечує відображення у 

балансі суми запасів, яка приблизно збігається з поточною ринковою 

вартістю. Метод ФІФО виправдовує себе в умовах низької інфляції. 

Застосування ж його в умовах високої інфляції призведе до завищення 

вартості матеріальних залишків, заниження собівартості готової продукції 

та, як наслідок, завищення результатів від реалізації. 

Саме відображення нереальних доходів, що призводять до невиправданого 

завищення прибутку, є недоліком методу. 

     Оцінювання запасів за нормативними витратами полягає у 

застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), 

встановлених підприємством з урахуванням нормальних рівнів 

використання запасів, праці, виробничих потужностей та чинних цін. Для 

забезпечення максимального наближення нормативних витрат до фактичних 

затверджені норми витрат і ціни у нормативній базі мають регулярно 

перевірятися і переглядатися. 

     Застосування методу допускається лише тоді, коли результати 

оцінювання запасів приблизно дорівнюють їх собівартості. 

     Метод нормативних витрат застосовується у разі стабільності цін на 

запаси. У цьому випадку відхилення між нормативними та фактичними 

витратами на матеріали є несуттєвими. Сума перевищення фактичною 

собівартістю запасів їх нормативної собівартості включається до 

собівартості реалізованої продукції. 

    Оцінювання за цінами продажу засноване на застосуванні 

підприємствами роздрібної торгівлі середнього процента торговельної 

націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати (якщо застосування інших 

не виправдано) підприємства, що мають значну й змінну номенклатуру 

товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість 

реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) 

вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. 

Остання визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості 

реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки. 

     Отже, вибір методу оцінювання запасів значною мірою впливає на суму 

витрат та прибутку підприємства. Неможливо сказати, що один з методів є 
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кращим за інший. Кращий метод — той, який відповідає політиці 

ціноутворення підприємства. 

    Умовний прикладу, який оцінює вплив методів вибуття запасів на 

величину прибутку підприємства та розрахунок собівартості товарно- 

матеріальних запасів і залишок запасу на кінець місяця представлений у 

підручнику (2) с. 249 - 252. 

 

Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект ( І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) та виконати завдання ( ІІІ рівень). 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується 

виконати наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Для чого на підприємстві створюються запаси матеріалів? 

2. У чому полягає сутність системи управління запасами? 

3. Як визначається оптимальна величина запасу? 

4. Які витрати виникають у процесі заготівлі та зберігання запасів? 

5. У чому полягає сутність системи управління запасами «точно за 

часом»? 

6. Які є методи оцінювання запасів? 

7. За яких умов доцільно застосовувати метод «перший—перший» 

(FIFO)? У чому його специфіка? 

8. Поясність сутність методу «останній—перший» (LIFO). 

9. У чому особливості методу оцінювання вибуття матеріалів за 

середньозваженою собівартістю? 

ІІ. Контрольні завдання : 

Передбачається протягом III кварталу планового року відпустити у 

виробництво 400 т матеріалів. Прогнозні дані про рух матеріалів на 

складі підприємства та їх ціни наведено у табл. 7.1. 

Визначити собівартість матеріалів, відпущених у виробництво 

протягом кварталу, із застосуванням одного з наведених методів 

оцінювання вибуття запасів: 

а) середньозваженої вартості; 

б) «перший—перший» (FIFO); 

в) «останній—перший» (LIFO). 
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Розрахувати вартість залишків матеріалів на складі за кожним з 

названих методів. 
РУХ МАТЕРІАЛІВ НА СКЛАДІ ТА ЇХ ЦІНИ 

Рух матеріалів 
Кількість 

матеріалів, m 
Ціна, грн 

Залишок на початок періоду 70 30 

Придбано:17.07. 150 31 

13.08. 200 29 

20.09. 50 33 
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Програма підготовки до підсумкового контролю  

1. Витрати і собівартість продукції.  
2. Класифікація витрат.  

3. Структура витрат. 

4. Особливості поведінки витрат у коротко-і довгостроковому періодах. 
5.  Функції витрат.  

6. Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень витрат.  

7. Трансфертні ціни і їхня роль у формуванні витрат. 
8. Функції та побудова системи управління витратами.  

9. Сегментація сфер витрат і організація центрів відповідальності. 

10.  Основні методи управління витратами.  

11. Інструменти управління витратами з урахуванням невизначеності та 
ризику. 

12. Розроблення кошторисів центрів відповідальності в системі 

бюджетування. 
13.  Розподіл витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів.  

14. Складання кошторису підприємства. 

15. Сутність і загальні засади обчислення собівартості окремих виробів. 
16.  Методи калькулювання та сфери їх застосування.  

17. Розподіл непрямих витрат під час калькулювання.  

18. Калькулювання у комплексному (сумісному) виробництві.  

19. Собівартість готової та реалізованої продукції. 
20. Сутність АВС – методу та його роль в удосконаленні 

калькулювання. 

21.  Локалізація ресурсів і обчислення витрат за окремими видами 
діяльності.  

22. Розподіл  ( поглинання) витрат діяльності між об’єктами 

калькулювання. 

23. Облік витрат як основна передумова їх контролю.  
24. Облік витрат за їх видами.  

25. Методи обліку витрат. 

26. Види та методи контролю витрат.  
27. Функції витрат як засіб оцінювання роботи підрозділів – центрів 

витрат.  

28. Система контролю витрат на основі їх нормування(стандартизації).  
29. Внутрішні резерви зниження витрат та стимулювання економії 

ресурсів. 

30. Сутність і передумови аналізу системи «витрати – випуск – 

прибуток». 
31.  Аналіз рівноваги операційної діяльності.  

32. Аналіз за умов невизначеності та безпека виробництва. 



110 
 

33.  Залежність прибутку від операційної активності та структури 

витрат. 
34. Концепція цільової собівартості в системі управління витратами. 

35.  Інжиніринг вартості: функціонально-вартісний аналіз.  

36. Кайдзен-раціоналізація та зниження витрат. 
37. Сутність і форми адаптації. 

38.  Вплив різних форм адаптації машин на експлуатаційні витрати.  

39.  Загальний порядок адаптації устаткування виробничих систем.  
40. Кількісна адаптація і довгострокова мінімізація витрат під час її 

здійснення. 

41. Вплив системи управління запасами на ефективність діяльності 

підприємства. 
42.  Визначення оптимального розміру замовлення на підставі 

розрахунку релевантних витрат.  

43. Оптимізація партій поставок за умов гнучкої цінової політики 
постачальника.  

44. Вплив методів оцінювання запасів під час їх вибуття на витрати 

підприємства. 
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