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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

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 опанувати наступні 

програмні компетентності у відповідності з компонентами ОПП : 

 Здатність вирішувати стереотипні професійні задачі за допомогою 

евристичних способів мислення.  

 Володіння навичками роботи з інформаційними джерелами та умінням 

логічно і послідовно давати стислу інформацію з професійних питань. 

 Володіння навичками роботи з інформаційними джерелами та умінням 

логічно і послідовно давати стислу інформацію з професійних питань. 

 Здатність застосовувати професійно- профільовані знання в галузі 

логістики. 

Вивчення курсу цього предмету повинно ззабезпечити наступні програмні 

результати навчання: 

 Уміння оперувати економічними категоріями. 

 Використовувати знання щодо інноваційних процесів, форм інновацій, 

методів і шляхів їх реалізації, джерел фінансування інноваційних процесів, 

оцінювати їх ефективність. 

 Використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 
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Семінарське заняття №1 

Тема: Сутнісна характеристика витрат. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі 

предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; набути 

навиків у економічних розрахунках; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати 

його»  

(Р. Декарт) 

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: семінар. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, 

методична розробка додатків та структурно-логічних схем. 

 

Основне проблемне питання: 
У чому полягає практичне значення класифікації витрат та їх структури? 
 
Хід роботи. 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей по проблемному питанню. 

3. Розв'язок  завдань на самостійне опрацювання. 

4.  
План опитування 

1. Що таке середні витрати і як вони обчислюються? 

2. У чому сутність граничних витрат? 

3. Поясніть поділ витрат за економічними елементами. 

4. Які витрати відносять до прямих, а які — до непрямих? 

5. Які витрати відносять до змінних, а які — до постійних? 

6. Яке практичне значення поділу витрат на змінні та постійні? 
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7. Як розподіляються сукупні витрати на змінні та постійні? 

8. У чому відмінність витрат у формі грошових видатків від витрат, що 

формують вартість продукції? 

9. За якими ознаками вивчається структура витрат і в чому її практичне 

значення? 

10. Що таке собівартість продукції? Економічне значення цього 

показника. 

11. Як співвідносяться витрати і собівартість продукції за певний період? 

12. Поясніть співвідношення собівартості продукції і ціни. 

 

Завдання на самостійне опрацювання 

І.  Розвяжіть самостійно завдання по варіантам: 

 

    Завдання 1. 

  Визначити середні витрати на одиницю виробу та провести класифікацію 

наведених нижче витрат: 

1 варіант - за включенням до собівартості продукції (витрати на продукцію, 

витрати періоду); 

2 варіант -   за способом віднесення на собівартість продукції (прямі і 

непрямі); 

3 варіант -    за характером реагування на зміну фактору витрат (змінні і 

постійні); 

   Дані для виконання завдання: 

   ПП "Олімп" виготовляє жіночий одяг на індивідуальні замовлення. У 

липні ц.р. виготовлено 100 суконь, при цьому підприємство понесло 

наступні витрати, грн.:  

тканина - 1000; ґудзики - 450; нитки - 200, заробітна плата: швачок - 300; 

наладчика обладнання - 80; директора та головного бухгалтера - 240; 

менеджера з продажу - 120; відрахування на соціальне страхування згідно 

чинного законодавства; знос спеціального інструменту - 90; 

амортизація:швейних машин - 30; будівлі цеху - 65; оренда офісу - 100; 

канцелярські прилади - 20; витрати на доставку готової продукції 

споживачам - 60. 

 

          Завдання 2. 

1 варіант - пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити 

ліворуч від номеру терміна відповідну літеру. 
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Термін Зміст 
(1)Собівартість А. Витрати, що не включаються до 

собівартості продукції та запасів і 

розглядаються як витрати того періоду, в 

якому вони були здійснені 
(2)Валові витрати 

виробництва та обігу 
Б. Витрати підприємства, пов'язані з 

виробництвом та придбанням певного 

активу 
(З)Вичерпані (спожиті) 

витрати 
В. Витрати, які можуть бути віднесені 

безпосередньо до певного об'єкту витрат 

економічно можливим шляхом 
(4)Невичерпані (неспожиті) 

витрати 
Г. Витрати, пов'язані з процесом 

виробництва, які не можуть бути віднесені 

до певних виробів економічно можливим 

шляхом 
(5)Собівартість продукції 

(товарів) 
Д. Сукупність прямих витрат на 

виробництво продукції 
(б)Витрати періоду Е. Сума будь-яких витрат платника податку 

у грошовій, матеріальній або нематеріальній 

формах, здійснюваних як компенсація 

вартості товарів (робіт, послуг), які, в свою 

чергу, купуються (виготовляються) 

платником податку для їх подальшого 

використання у власній господарській 

діяльності 
(7)Прямі витрати Є. Витрати, що не можуть бути віднесені до 

певного об'єкту витрат економічно 

можливим шляхом 
(8)Непрямі витрати Ж. Збільшення зобов'язань або зменшення 

активів у процесі поточної діяльності для 

отримання доходу звітного періоду 
(9Юсновні витрати 3. Витрати, безпосередньо пов'язані з 

виробництвом продукції або з придбанням 

товарів для реалізації 
(10)Виробничі накладні 

витрати 
И. Збільшення зобов'язань або зменшення 

активів у процесі поточної діяльності для 

отримання доходу або іншої вигоди в 

майбутніх періодах 
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2 варіант - пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити 

ліворуч від номеру терміна відповідну літеру. 

Термін Зміст 

(1)Релевантні витрати А. Витрати, які менеджер не може 

контролювати або впливати на них 

(2)Нерелевантні витрати Б. Вигода, яка втрачається, коли вибір 

одного напрямку дії вимагає відмовитись 

від альтернативного рішення 

(З)Дійсні витрати В. Витрати, величина яких може бути 

змінена внаслідок прийняття рішення 

(4)Можливі витрати (втрати) Г. Витрати, загальний розмір яких 

зростає або зменшується 

прямопропорційно зміні обсягу 

виробництва 

(5)Маржинальні витрати Д. Витрати, які менеджер може 

безпосередньо контролювати або чинити 

на них значний вплив 

(б)Змінні (VMOBHO-змінні) 

витрати 

Е. Витрати, величина яких не залежить 

від прийняття рішення 

(7)Контрольовані витрати Є. Витрати на виробництво додаткової 

одиниці продукції 

(8)Неконтрольовані витрати Ж. Витрати, які вимагають сплати 

грошей або витрачання інших активів і 

відображаються в бухгалтерських 

регістрах в міру їх виникнення 
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Семінарське заняття №2 

Тема: Закономірності та чинники формування витрат. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі 

предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; набути 

навиків у економічних розрахунках; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати 

його»  

(Р. Декарт) 

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: семінар. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, 

методична розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Основне проблемне питання: 

Порівнюючи переваги та недоліки різних методів дослідження зв’язків 

між витратами та їх чинниками, сформулюйте доцільність використання 

того чи іншого методи за різних умов управління та організації 

виробництвом. 

 
Хід роботи. 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей по проблемному 

питанню. 

3. Розв'язок  завдань на самостійне опрацювання. 

План опитування 

1. У чому полягає взаємозв’язок доходів і витрат підприємства? 

2. Які основні методологічні засади класифікації доходів і витрат 

відповідно до вимог П(С)БО? 

3. Які основні ознаки вітчизняної класифікації витрат? 
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4. Як класифікують витрати з метою розрахунку собівартості продукції та 

визначення розміру фінансового результату? 

5. Як класифікуються витрати для прийняття управлінських рішень? 

6. Як розраховується коефіцієнт реагування витрат? 

7. Визначення пропорційних, дегресивних та регресивних витрат. 

9. Що таке контрольовані та неконтрольовані витрати? 

8. Які витрати вважаються накладними ? Який їхній склад? 

10. Які витрати вважаються вичерпними та невичерпними? 

11. У чому полягає відмінність між дійсними та уявними витратами? 

12. У чому полягає відмінність середніх і маржинальних (граничних) 

витрат? 

13. У чому полягає відмінність змінних і постійних витрат? 

14. Чим відрізняються релевантні витрати від неревелантних? 

15. За якою ознакою витрати поділяються на прямі та непрямі? 

16. За якою ознакою поділяються витрати на дійсні та можливі? 

17. Чим відрізняються витрати на продукцію від витрат періоду? 

18. У чому полягає практичне значення поділу витрат на змінні та 

постійні? 

19. Що треба розуміти під функцією витрат? 

20. Які основні методи побудови функції витрат? 

21. У чому полягає сутність методу аналізу бухгалтерських рахунків? 

22. У чому полягає сутність методу вищої—нижчої точки? 

 

Завдання на самостійне опрацювання 

І.  Розвяжіть самостійно завдання по варіантам: 

І варіант 

    Завдання 1 
Необхідно: 

=> побудувати графік функції витрат методом аналізу рахунків ( приклад 1 

лекції 2);  

=> визначити фактор витрат на утримання обладнання.  

Дані для виконання завдання: 

     На ПП "Колос" витрати на утримання і експлуатацію обладнання (за 

кожні   1000  машино-годин роботи  обладнання)  за  серпень  ц.р.  склали: 

заробітна плата наладчиків - 100 грн,; мастильні матеріали - 200 грн. 

Витрати на амортизацію обладнання - 250 грн., кількість обладнання в цеху - 

50 одиниць. У серпні відпрацьовано 24 днів в одну зміну, тривалість зміни - 

8 годин. 
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Завдання 2 
Необхідно: 

 =>  побудувати функцію витрат методом "вищої-нижчої точки" ( див. 

приклад 2 лекції 2); 

 => перевірити правильність побудови функції витрат графічно;  

=> здійснити прогнозні розрахунки. 

 Дані для виконання завдання:  

Дані статистичного обліку роботи обладнання на ТзОВ "Маггі"  

Місяць Кількість 
машино-

годин 
роботи 
обладнання 

Витрати на 

утримання 

та 

експлуатацію 
обладнання 

Місяць Кількість 

машино-годин 

роботи 

обладнання 

Витрати на 

утримання та 

експлуатацію 
обладнання 

1 302 362 7 295 401 
2 372 409 8 303 431 
3 305 375 9 292 444 
4 172 289 10 285 370 
5 215 312 11 214 299 
6 284 398 12 .233 287 

 

В січні наступного року у зв'язку із введенням додаткової одиниці 

обладнання загальний час його роботи становитиме 576 машино-годин. 

ІІ варіант 

 

Завдання 1 
Необхідно: 

=> побудувати функцію витрат методом аналізу рахунків ( приклад 1 лекції 

2);  

=> зробити прогнозні розрахунки на основі наведених даних. 

Дані для виконання завдання: 

Господарські операції ТзОВ "Белла" за березень ц.р. 

№ 

on. 
Зміст господарської операції Сума, грн 

1 Відпущено зі складу тканину для пошиття блуз жіночих 2000 
2 
 

 

 

 

Нараховано заробітну плату: ? 
- швачкам 1500 
- майстру цеху 150 
- обслуговуючому персоналу 280 

3 Відпущено допоміжні матеріали для пошиття блуз ? 
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жіночих:  
-    нитки 200 кот. по 0,50 грн. за 1 кот. ? 

-    ґудзики 1000 шт. по 0,40 грн. за 1 шт. ? 
5 Нараховано за оренду виробничого приміщення 200 
6 Нараховано знос на виробниче обладнання 220 
 

У березні на ТзОВ "Белла" виготовлено 200 блуз жіночих; в квітні 

планується виготовити 300 блузок, при цьому орендна плата зменшиться на 

30 грн. 

Завдання 2 
Необхідно: 

=> побудувати функцію витрат методом «вищої-нижчої точки»( див. 

приклад 2 лекції 2); 

=> перевірити правильність побудови функції витрат графічно; 

=> здійснити прогнозні розрахунки 

Дані для виконання завдання: 

Дані про випуск продукції та витрати виробництва на ТзОВ "Лотос"  

Місяць 
Обсяг 

виробництва, 
пачок 

Витрати на 
виробництво, 

грн. 
Місяць 

Обсяг 
виробництва, 

пачок 

Витрати на 
виробництво, 

грн. 
1 600 1213 7 440 890 
2 620 1244 8 428 858 
3 610 1224 9 440 886 
4 580 1160 10 480 963 
5 585 1180 11 470 950 
6 435 899 12 465 935 

В  1  кварталі наступного року планується виготовити  1500 пачок 

прального порошку. 
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Семінарське заняття №3 

Тема: Управління витратами. 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі 

предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; набути 

навиків у економічних розрахунках; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати 

його»  

(Р. Декарт) 

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: семінар. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, 

методична розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Хід роботи. 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей по проблемному питанню. 

3. Розв'язок  завдань на самостійне опрацювання. 

Основне проблемне питання(ситуація)  

 

 

З переходом до ринкових умов функціонування економіки, які 

характеризуються значною динамічністю і нестабільністю економічного 

середовища, керівництво металургійного комбінату зіткнулося з проблемою 

змін в управлінні економікою підприємства, зокрема в управлінні 

витратами. Оцінюючи ефективність наявної на підприємстві СУВ, фахівці 

підприємства дійшли висновку, що вона в нових умовах не забезпечує 

оптимальне управління витратами. Одну з основних причин цього вони 

вбачають у тому, що механізм управління за відхиленнями, покладений в 

основу СУВ, має певні обмеження. Управління за відхиленнями 

характеризується тим, що інформація про розбіжності в роботі об’єкта 

управління формується тоді, коли поведінка системи вже відхилилася від 

заданої. Певна інерційність поведінки економічних систем не дає змоги 

негайно усунути небажані відхилення, що посилює їх негативні наслідки. 
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Більше того, не завжди можна ліквідувати небажані відхилення після того, 

як вони відбулися. 

Фахівці підприємства запропонували вдосконалити СУВ, доповнивши 

управління за відхиленнями механізмом управління за збуреннями, яке 

передбачає компенсацію можливих відхилень. 

Зрозуміло, що реалізація такої пропозиції потребує відповідних змін у 

СУВ підприємства. 

1. З’ясувати, які функціональні підсистеми СУВ потребують змін; 

характер цих змін. 

2. Докладніше визначити характер змін для якоїсь окремої 

функціональної підсистеми (планування, облік, аналіз), дати пропозиції 

щодо практичної реалізації їх. 

3. Визначити найсуттєвіші проблеми за реалізації вказаної моделі 

управління. 

Вказівка. У разі організації управління за збуреннями в органі 

управління формується інформація про розбіжності між фактичними та 

необхідними значеннями входу системи, що управляється. Управлінські 

рішення спрямовуються на те, щоб запобігти можливим відхиленням в 

об’єкті управління. Відповідно до концепції управління за збуреннями 

необхідні: 

 облік фактів виникнення причин, які викликають відхилення в системі; 

 оцінювання можливого впливу цих причин на функціонування 

системи; 

 прийняття за результатами аналізу збурень відповідних рішень та 

реалізація їх. 

Управління за збуреннями потребує формування певних резервів в 

об’єкті управління. 

План опитування 

1. У чому полягає сутність діяльності з управління витратами 

підприємства? 

2. Назвіть об’єкти і суб’єкти управління витратами на підприємстві. 

3. У чому полягає сутність функціонального аспекту СУВ? 

4. Назвіть функціональні складові підсистеми контролю витрат. Яку роль 

відіграє контроль у СУВ на підприємстві? 

5. У чому полягає сутність управлінського і фінансового аспектів 

формування витрат підприємства? 

6. Які фактори впливають на організаційну побудову управління 

витратами? 
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7. У чому полягає сутність організаційного аспекту СУВ? 

8. З’ясуйте сутність мотиваційного аспекту СУВ. 

9. Які особливості стимулювання працівників до економії ресурсів і 

зниження рівня їх витрачання? 

10. Назвіть основні класифікаційні ознаки СУВ. 

11. Які є варіанти побудови плану облікових рахунків? 

12. У чому полягає сутність групування витрат за замовленнями і за 

процесами при калькулюванні? 

13. У чому полягає сутність системи управління витратами «стандарт-

кост»? 

14. Поясніть застосування показника маржинального прибутку при 

визначенні виробничої програми. 

15. Що є нижньою межею ціни на продукцію підприємства в короткому та 

в довгому періодах? 

 

Завдання на самостійне опрацювання 

І.  Розв’яжіть самостійно завдання по варіантам: 

І варіант 

    Завдання 1 

На малому підприємстві виробляють три види продукції: А, Б, В, дані про 

які наведено в табл. 

Адміністративні витрати і витрати на збут за місяць відповідно 

становлять 4000 і 5000 грн. 

1. Обчислити прибуток від операційної діяльності підприємства за 

місяць: весь і за видами продукції. 

2. Обчислити маржинальний прибуток підприємства за місяць за видами 

продукції. 

3. Зробити висновок щодо доцільності подальшого виробництва 

продукції кожного виду. 

Відповідь: 
1. ОП = 14900,00, ОПА = 11855,17, ОПБ = 7131,03, ОПВ = – 4086,20; 

2. МПА = 21 600, МПБ = 11 600, МПВ = 3000; 

3. За критерієм маржинального прибутку доцільно виробляти продукцію 

всіх видів. 
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Вид 
виробу 

Обсяг  
продаж

у  
за 

місяць, 
шт. 

Виробничі витрати на реалізовану 
продукцію, грн 

Ціна, грн 

Розподілені 
загальновиробничі 

витрати 

Прямі  
виробничі 
 витрати  

(на 
одиницю 

продукції) 
постійні 
 (на весь  

обсяг) 

змінні  
(на 

одиницю  
продукції

) 

А 9000 5400 0,6 4 7 

Б 2000 2400 1,2 8 15 

В 5000 4500 0,9 6 7,5 

 
ІІ варіант 

Завдання 1 
Підприємство виготовляє продукцію трьох видів: А, Б, В, інформацію 

про яку наведено в табл.  

1. Обчислити прибуток від операційної діяльності підприємства — весь 

та за видами продукції. 

2. Обчислити маржинальний прибуток підприємства за місяць за видами 

продукції. 

3. Зробити висновок щодо доцільності подальшого виробництва 

продукції кожного виду. 

Відповідь: 

1. ОП = 98425, ОПА = - 12500, ОПБ = 32475, ПВ  =  78 450; 

2. МПА = – 8000, МПБ = 41 250, МПВ = 88 750; 

3. За критерієм маржинального прибутку виробництво виробу А доцільно 

зупинити. 

Назва 
виробу 

Обсяг продажу 
за місяць, шт. 

Повна собівартість 
реалізованої 

продукції, грн,  
у т. ч. витрати Ціна, грн 

постійні  
витрати 

змінні  
витрати 

А 3 000 4 500 98 000 30 

Б 4 500 8 775 195 000 52,5 

В 7 500 10 300 200 000 38,5 
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Семінарське заняття №4 

Тема: Формування витрат за місцями і центрами відповідальності 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі 

предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; набути 

навиків у економічних розрахунках; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати 

його»  

(Р. Декарт) 

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: семінар. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, 

методична розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Хід роботи. 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей по проблемному 

питанню. 

3. Розв'язок  завдань на самостійне опрацювання. 

План опитування 

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. 
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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? 

Основне проблемне питання(ситуація)  

         Необхідно розкрити зміст котлового методу обліку витрат. Чи не є він 

найбільш простим методом? Якщо так, то що заважає його поширенню? 

"...зупинимося на методі обліку виробничих затрат і калькулювання 

собівартості продукції, який називається "котловим". В це поняття 

включають різний зміст. Так, проф. А.А. Додонов вважає, що головне і 

основне, що відрізняє "котловий", безособовий облік затрат на 

виробництво, "є відсутність аналітичного обліку, і передусім відмова від 

обліку затрат в розрізі окремих видів продукції, що виготовляється, і в 

розрізі цехів" (с.39). 

(Калькуляция себестоимости в промышленности. Под ред. проф. А.Ш. 

Маргулиса. М.: Финансы, - 1975. -295 с.) 

Завдання на самостійне опрацювання 

І.  Розв’яжіть самостійно завдання по варіантам: 

ЗАДАЧА 1.  

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 100 000 грн і 

60 000 грн; 



 

 

17 

 

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

— відповідно  

40 000 грн і 20 000 грн. 

Витрати підрозділів допоміжного та обслуговуючого виробництв 

розподіляються пропорційно обсягам наданих послуг. Їх частки наведено у 

таблиці  

Постачальник 

послуг 

Споживачі послуг 

Основні 

виробничі  

підрозділи 

Підрозділи 

допоміжного  

та 

обслуговуючого  

виробництв 

В1 В2 Д1 Д2 

Д1 40 20 — 40 

Д2 20 50 30 — 

Необхідно обчислити витрати основних виробничих підрозділів з 

урахуванням послуг структурних одиниць допоміжного та 

обслуговуючого виробництв з допомогою методів : 

І варіант - прямого розподілу,  

ІІ варіант - повторного розподілу 

ІІІ варіант -  системи рівнянь. 

ЗАДАЧА 2.  

Місячний кошторис витрат підприємства за планом має такий вигляд: 

№ 

пор. 

Елементи витрат Сума, грн.. 

І варіант ІІ варіант 

1 Матеріальні витрати 100000 150000 

2 Заробітна плата 50000 30000 

3 Відрахування на соціальні заходи 20000 10000 

4 Амортизація основних фондів 15000 20000 

5 Інші витрати 5000 3000 

Передбачається , що до складу інших витрат входять: 

- втрати від браку – 600 грн., 

- сплачена за рік наперед орендна плата за приміщення офісу – 44400 

грн., 
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- сплачені працівникам відпускні у сумі 3600 грн. 

У результаті впровадження нової технологічної лінії планується 

зменшити залишки незавершеного виробництва на 20000 грн.. Загальний 

обсяг поза виробничих витрат очікується на рівні 32000 грн. Обчислити 

повну планову собівартість продукції підприємства. 

Пояснення:  

Кошторис виробництва дозволяє обчислити виробничу собівартість 

готової продукції підприємства. Коригування кошторису виробництва 

здійснюється таким чином: 

• віднімається приріст, додається зменшення залишків витрат 

майбутніх періодів, які являють собою грошові витрати, що мають місце у 

даному періоді, але відшкодовуються за рахунок собівартості продукції 

(робіт, послуг) у наступні періоди. Це витрати на підготовку виробництва, 

освоєння випуску нових виробів, придбання науково-технічної та 

економічної інформації, передплату періодичних видань, сплачені авансом 

орендні платежі тощо; 

• віднімається приріст, додається зменшення залишків незавершеного 

виробництва. 

Отримана сума визначає виробничу собівартість готової продукції. 

ПРИКЛАД 

Місячний кошторис витрат підприємства за планом має такий вигляд: 

№ 

пор. 
Елементи витрат Сума, грн.. 

1 Матеріальні витрати 110000 
2 Заробітна плата 55000 
3 Відрахування на соціальні заходи 25000 
4 Амортизація основних фондів 10000 
5 Інші витрати 5000 

Передбачається , що до складу інших витрат входять: 

- втрати від браку – 500 грн., 

- сплачена за рік наперед орендна плата за приміщення офісу – 55000 

грн., 

- сплачені працівникам відпускні у сумі 5400 грн. 

У результаті впровадження нової технологічної лінії планується 

зменшити залишки незавершеного виробництва на 15000 грн.. Загальний 

обсяг поза виробничих витрат очікується на рівні 33000 грн. Обчислити 

повну планову собівартість продукції підприємства. 

Розв’язання 
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Елементи витрат 
 

Сума, тис. грн 
 

1. Матеріальні витрати 110000 

2. Витрати на оплату праці 55000 

3. Відрахування на соціальні заходи 25000 

4. Амортизація основних фондів і нематеріальних 

активів 
10000 

5. Інші витрати 5000 

6. Витрати на виробництво — усього 205000 

7. Коригування: 
7.1. Витрати, що не включаються до 

виробничої собівартості продукції( поза 

виробничі витрати: 33000 грн., втрати від 

браку: 500 грн.) 

 
-33500 

7.2. Зміна залишків витрат майбутніх періодів 

(приріст віднімається, зменшення додається)( - 

55000 грн.)  

-55000 

7.3. Зміна залишків незавершеного 

виробництва (приріст віднімається, зменшення 

додається)(+15000 грн.) 

+15000 

7.4.зміна залишків резерву майбутніх платежів( 

приріст додається, зменшення віднімається) (- 

5400 грн.) 

-5400 

8. Виробнича собівартість готової продукції 126100 

9. Позавиробничі витрати 33000 
10. Повна планова собівартість продукції 

підприємства 
159100 
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Семінарське заняття № 5 

Тема: Собівартість продукції і калькулювання 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі 

предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; набути 

навиків у економічних розрахунках; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати 

його»  

(Р. Декарт) 

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: семінар. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, 

методична розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Хід роботи. 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей по проблемному 

питанню. 

3. Розв'язок  завдань на самостійне опрацювання. 

План опитування 

1. Для чого складаються калькуляції на продукцію і яка їх 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 промисловому підприємстві та 

яке їх призначення? 

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

витратами? 

6. У чому полягають сутність, переваги і вади калькулювання за 

неповними витратами? 
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7. В якому випадку методи обчислення собівартості продукції за повними 

і неповними витратами призводять до різної величини операційного 

прибутку за певний період часу? 

8. Як обчислюється собівартість одиниці продукції в однопродуктовому 

виробництві? 

9. У чому специфіка і проблема калькулювання у багатопродуктовому 

виробництві? 

10. Поясніть методику обчислення прямих витрат за калькулювання. 

11. Які можливі бази розподілу загальновиробничих витрат за 

калькулювання? 

12. Які позитивні та негативні сторони методики розподілу 

загальновиробничих витрат пропорційно основній заробітній платі 

виробничих робітників? 

13. З’ясуйте сутність і позитивні сторони методики розподілу витрат на 

утримання та експлуатацію машин й устаткування на основі собівартості 

машино-години роботи. 

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

калькулювання за повними витратами? 

15. З’ясуйте можливі методи визначення собівартості окремих продуктів 

у сукупному (комплексному) виробництві. 

16. Як можна визначити орієнтовну собівартість нових виробів на етапі їх 

розроблення (проектування)? 

17. Поясніть динаміку собівартості нових складних виробів на етапі 

освоєння їх виробництва. 

 

Основне проблемне питання(ситуація)  

Необхідно уважно ознайомитись із запропонованою І.А. Басмановим 

класифікацією методів калькулювання. Як Ви розумієте різницю між 

методом та способом калькулювання? Про що йде мова в даному випадку - 

про методи чи способи калькулювання? 

"Він (А. І. Басманов) називає наступні шість методів обчислення 

собівартості різних видів продукції (або комплексів виробів): 

 прямого розрахунку, 

 розподіл затрат - пропорційно вазі продукції вартісним показником, 

коефіцієнтам і ін., 

 виключення затрат, 

 сумування затрат, нормативний, 
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 комбінаційний", (с. 89) 

(Щенков С.А. Система счетов и бухгалтерский баланс предприятия. -М.: 

Финансы, 1973. - 142 с.) 

Методичні вказівки та рекомендації 

  1.  Етапи розрахунку чистого доходу підприємства за методом 

розвинутого директ-костингу  

І етап 

Виручка від реалізації виробу – Змінна собівартість виробу = 

= Напівмаржа за виробом (маржинальний дохід І). 

ІІ етап 

(–) Постійні витрати на виріб = Напівмаржа групи виробів 

(маржинальний дохід ІІ). 

ІІІ етап 

(–) Постійні витрати групи товарів = Напівмаржа місця виникнення 

витрат (маржинальний дохід ІІІ). 

ІV етап 

(–) Постійні витрати місця виникнення витрат = Напівмаржа по 

підрозділу (маржинальний дохід ІV). 

V етап 

(–) Постійні витрати підрозділу = Напівмаржа по підприємству 

(маржинальний дохід V). 

VІ етап 
(–) Постійні витрати підприємства = Чистий результат. 

  
2. У процесі застосування вітчизняного варіанта нормативного 

методу фактична собівартість випущеної продукції визначається за 

формулою: 

випуску
тьсобівартісФактична

 = 
випуску

тьсобівартісНормативна
  

нормвід
Відхилення

  
норм
Зміна

. 

 

Завдання на самостійне опрацювання 

І.  Розв’яжіть самостійно завдання по варіантам: 

І варіант 

Задача 1.  
   Розподілити загальновиробничі витрати цеху  (80 000 грн) між 

виробами А і Б, виходячи з їх машиномісткості (вираженій у машино-

годинах) і трудомісткості (вираженій у витратах на оплату праці основних 

виробничих робітників) за умовами, наведеними нижче. 
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Показник витрат 
Виріб 

А Б 

Витрачено машино-годин 300 600 

Нараховано основної заробітної плати, 
грн 

5000 7000 

Результати розподілу порівняти і прокоментувати розходження. 
Задача 2. Визначити і проаналізувати відхилення від норм матеріальних 

витрат за умови, що: 

1) за місяць виготовлено 200 виробів; 

2) норма витрат на одиницю продукції 4 кг, ціна 2 грн; 

3) фактично витрачено матеріалів 900 кг, на суму 2000 грн. 

Пояснення. Загальне відхилення деталізувати на відхилення за рахунок 

норм (кількості) і за рахунок цін (вартості). 

Задача 3.  

Підприємство протягом місяця виробляє і продає три види виробів А, Б, В за 

таких умов: 

Показник 
Виріб 

А Б В 

Залишок на складі, шт. 4000 2000 1500 

Обсяг реалізації, шт. 10 000 3600 4000 

Обсяг виробництва, шт. 8000 2000 5000 

Матеріальні витрати, грн 2400 2400 900 

Заробітна плата, грн 3200 1200 600 

Інші змінні витрати виробництва, грн 6400 2400 1500 

Постійні витрати виробництва, грн 4000 3000 2100 

Постійні витрати управління, грн — 5100 — 

Змінні витрати управління та збуту, грн 3000 1440 800 

Витрати на рекламу, грн 2000 1080 400 

Ціна реалізації, грн 4,0 6,0 2,0 

Використовуючи метод директ-костинг: 

1) розрахувати нижню межу ціни кожного виробу; 

2) визначити фінансовий результат від реалізації продукції методами повних 

витрат та директ-костингу; 

3) сформулювати управлінське рішення стосовно цих розрахунків. 
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Пояснення. Перший етап розв’язання задачі ґрунтується на рівнянні: 

(Ціна х Обсяг продажу) = (Змінні витрати х Обсяг продажу) + Постійні 

витрати.  

ІІ варіант 

Задача 1. 

 Визначити і проаналізувати відхилення від норм трудових витрат за 

умови, що: 

1) за місяць виготовлено 300 виробів; 

2) норми витрат на одиницю продукції: 

за трудомісткістю — 8 л/год; 

за тарифною ставкою — 2 грн; 

3) фактично витрачено 2600 л/год, нараховано зарплати 5500 грн. 

Пояснення. Загальне відхилення деталізувати на відхилення за 

трудомісткістю і за середньогодинною оплатою. 

     Задача 2.  

Наявність і рух продукції за місяць характеризується такими даними 

(одиниць): 

Залишок  
на початок 

місяця 

Виготовлено  
за місяць Продано Залишок  

на кінець місяця 

— 2000 1800 200 

Зважаючи на те, що ціна одного виробу 70 грн, а виробнича собівартість — 

50 грн, розрахувати прибуток від реалізації продукції і собівартість залишку 

продукції на кінець місяця. 

Задача 3.  

Підприємство виготовляє три види продукції А, Б, В з такими 

характеристиками. 

Показник 
Продукція 

А Б В 

Кількість продажів, шт. 700 500 2000 

Ставка покриття, грн 14,00 28,00 15,00 

Час виконання, год/шт. 2.00 4.00 3,50 
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Витрати на управління становили 50 000 грн, у тому числі постійні витрати 

— 20 000 грн. Розподіляються вони за виробами пропорційно часу 

виробництва. Збитковий продукт підприємство зняло б з виробництва. 

На основі обліку за системою директ-костинг: 

1) розрахувати прибуток в цілому по підприємству та на одиницю продукції; 

2) визначити загальну суму маржинального доходу та прибутку після зняття 

з виробництва збиткового виробу; 

3) прокоментувати управлінське рішення, прийняття якого у даній ситуації 

було б правильним. 

І.  Розв’яжіть самостійно додаткове завдання: 

 

Додаткова задача 

Задача.  

Виходячи з того, що прямі витрати на одиницю продукції становлять 

20 грн, а загальна сума очікуваних накладних витрат — 5000 грн, 

визначити повну собівартість одиниці продукції, за умови що фактичний 

випуск становив би 10, 50, 100 одиниць. 

Відповідь подати у вигляді таблиці: 

Випуск 
(одиниць) 

Прямі затрати  
на одиницю, 

грн 

Накладні 
затрати 

на одиницю, 
грн 

Повна 
собівартість 
одиниці, грн 

10    

50    

100    

Навести алгоритм розрахунку та пояснити, за рахунок чого змінюється 

повна собівартість одиниці продукції. 
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Практична робота №1 

Тема:  Сутнісна характеристика витрат. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст сутнісної характеристики витрат, 

класифікацію  

 вміти класифікувати  витрати , складати функцію витрат 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Джерела інформації (література):  

Хід роботи: 

І. Опрацювати методичні вказівки до розв’язку задач 

Пояснення до задачі 1. Розподіляючи витрати, слід звернути увагу, що до 

витрат на продукцію відносять усі витрати, пов’язані з її виробництвом, а до 

витрат періоду — витрати, пов’язані з іншими функціями діяльності 

підприємства. Прямі витрати можуть бути безпосередньо віднесені на 

окремі види продукції, а непрямі потребують певної бази розподілу. 

Пояснення до задачі 2. Розв’язуючи задачу, потрібно звернути увагу на те, 

що постійні витрати на загальний обсяг продукції за його зміни 

залишаються незмінними, тоді як змінні витрати на випуск змінюються 

прямо пропорційно до зміни наданих послуг. 

Пояснення до задачі 3. Для розв’язання задачі потрібно знайти ставку 

змінних витрат на одну машино-годину роботи обладнання шляхом ділення 

різниці рівнів витрат при найвищому та найменшому завантаженні 

обладнання на різницю рівнів роботи обладнання.  

    Функція витрат — це математичний опис взаємозв’язку витрат та їх 

чинника. Вона може бути описана таким рівнянням: 

Y = a + bx, 

де Y — загальні витрати; 
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a — постійні витрати; 

b — змінні витрати на одиницю продукції; 

x — значення чинника витрат. 

Постійні витрати можна знайти шляхом підстановки у функцію витрат 

середніх значень з таблиці , де Y - витрати на обслуговування обладнання, 

грн,  x - час роботи обладнання, 

машино-годин. 

ІІ. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів 

на занятті 

Задача 1.  

Розподілити наведені в табл. 2.1 витрати підприємства за звітний період 

(грн) за зазначеними класифікаційними групами, поставивши у відповідній 

графі знак «». 

Витрати 

Класифікаційні групи 

В
и

тр
ат

и
  

п
ер

іо
д
у
 

В
и

тр
ат

и
 

н
а 

 
п

р
о
д

у
к
ц

ію
 

В
и

тр
ат

и
  

п
р
ям

і 

В
и

тр
ат

и
  

н
еп

р
я
м

і 

В
и

тр
ат

и
  

зм
ін

н
і 

В
и

тр
ат

и
  

п
о
ст

ій
н

і 

Сировина та основні 
матеріали       

Допоміжні матеріали: 
— для виготовлення 
продукції; 
— обслуговування 
устаткування 

      

Технологічний інструмент       

Електроенергія: 
— технологічного 
призначення; 
— на освітлення та 
опалення: 

 цехів; 
 дослідних 
лабораторій; 
 соціальної сфери 
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Заробітна плата: 
— виробничих 
робітників; 
— управлінського та 

обслуговуючого 
персоналу; 

— працівників 
соціальної сфери 

      

Амортизація: 
— устаткування; 
— будівель цехів; 
— приміщень 

загальногосподарсько-
го призначення 

      

Ремонт обладнання: 
— цехового 

призначення; 
—

 загальногосподарсько
го  
призначення 

      

Витрати на рекламу       

Оренда приміщень       

Комісійні виплати, 
пов’язані з реалізацією 
продукції 

      

Задача 2.  

У ресторані змінними є витрати на продукти та напої, які становлять в 

середньому 25 грн на одного відвідувача. Постійні витрати (оренда, 

комунальні внески, заробітна плата працівників ресторану тощо) становлять 

1000 грн на тиждень. Визначити собівартість однієї порції, якщо за тиждень 

буде обслуговано 1, 50, 100, 200 відвідувачів. Відповідь дати у вигляді табл.  

РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПОРЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, грн 

Кількість  
відвідувачів 

Змінні  
витрати 

Постійні  
витрати 

Собівартість  
порції 

1    

50    

100    

200    
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Відповідь. Собівартість однієї порції становитиме для одного відвідувача 

1025 грн, для 50 відвідувачів — 45 грн, для 100 відвідувачів — 35 грн та для 

200 відвідувачів — 30 грн. 

Задача 3.  

Визначити функцію витрат методом вищої—нижчої точки, маючи такі дані: 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ 

Період 
Час роботи 
обладнання, 

машино-годин 

Витрати на обслуговування  
обладнання, грн 

Січень 178 21 877 

Лютий 173 20 770 

Березень 185 20 953 

Квітень 170 21797 

Травень 171 20 463 

Червень 168 19 943 

Липень 162 19 046 

Серпень 171 19 734 

Вересень 168 18 645 

Жовтень 177 20 871 

Листопад 168 19 964 

Грудень 180 21 732 

Всього ∑ ? ? 

Середня величина 

(∑/12) 
? ? 

Відповідь. y = 6141 + 82,9х. 

 

Домашнє завдання 

Задача 1.  

   Визначити змінну, середню та маржинальну собівартість одиниці виробу 

при збільшенні його випуску зі 148 до 151 одиниці, використовуючи дані, 

наведені в табл.  Зробити висновки стосовно доцільності збільшення обсягу 

випуску. 
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РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ, грн 

Рівень  
виробниц

тва 

Повна  
собівартіс

ть 

Постій
ні 

витрат
и 

Змінні  
витрат

и 

Собівартість  
одиниці продукції 

середня змінна маржи- 
нальна 

148 1776 444     

149 1785 444     

150 1794 444     

151 1807 448     

Пояснення. Маржинальна собівартість — це собівартість додаткової 

одиниці продукції, яка показує, наскільки змінився рівень загальних витрат 

при збільшенні обсягу виробництва на одиницю. 

Відповідь. Маржинальна собівартість при збільшенні обсягу виробництва 

до 149 та 150 одиниць включає тільки змінні витрати й відповідно дорівнює 

9 грн, а при збільшенні обсягу виробництва до 151 одиниці — 13 грн. 

 

Задача 2 

  ТОВ «Успіх» за звітний місяць виготовило 200 одиниць продукції. Аналіз 

витрат підприємства відповідно до їх відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку наведено в табл.   

     Здійснити розрахунок функції витрат за звітний період, використовуючи 

функціональний (аналіз облікових даних) метод, а також розрахувати 

загальні витрати підприємства, якщо буде збільшено обсяг виробництва до 

300 одиниць продукції, а витрати на оренду приміщення зростуть на 100 грн. 
ОБЛІКОВІ ДАНІ ДЛЯ ПОБУДОВИ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ, грн 

Стаття витрат Загальні 
витрати, y 

Постійні  
витрати, а 

Змінні  
витрати 

Змінні  
витрати  

на 
одиницю  
продукції, 

b 

Сировина та матеріали 4000 — 4000 ? 

Заробітна плата 
виробничих робітників 
та відрахування до 
Пенсійного фонду та 
фондів соціального 
страхування 

3000 250 2750 ? 
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Витрати на утримання 
та експлуатацію 
обладнання 

2230 1800 430 ? 

Загальновиробничі 
витрати 900 900  ? 

Адміністративні 
витрати 789 789  ? 

Витрати на збут 400 250 150 ? 

Усього ? ? ? ? 

Пояснення. Визначаючи загальні витрати підприємства при розширенні 

обсягу виробництва (x) до 300 одиниць продукції, слід звернути увагу на те, 

що витрати на оренду приміщення є постійними витратами, оскільки вони 

збільшать загальну суму постійних витрат, сума ж змінних витрат прямо 

пропорційна зростанню обсягу виробництва. 

Відповідь. Загальні витрати — 15 084 грн. 

 

 

 

 

Практична робота №2 

 

Тема:  Формування витрат за місцями і центрами відповідальності. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст формування витрат за місцями і 

центрами відповідальності, 

 вміти розподіляти витрати допоміжних і обслуговуючих підрозділів, 

складати кошториси центрів відповідальності, загальний кошторис 

підприємства. 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 
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Хід роботи: 

І. Опрацювати методичні вказівки до розв’язку задач 

Пояснення до задачі 1. За базу розподілу загальновиробничих витрат у 

задачі взято машино-години. Спочатку обчислюється собівартість однієї 

машино-години, яка в подальшому є нормативом визначення 

загальновиробничих витрат по кожному виробу. 

    Пояснення до задачі 2. Слід звернути увагу на вплив методики 

калькулювання (за неповними і повними витратами) на величину прибутку. 

Різне охоплення витрат калькулюванням призводить до різної величини 

прибутку в окремі періоди за зміни запасів готової продукції. 

 Пояснення до задачі 3. Задача передбачає розподіл сукупних витрат у 

сумісному (комплексному) виробництві, коли з однієї сировини і в 

результаті одного технологічного процесу одержують декілька продуктів. 

Найпростішим і практично прийнятним методом розподілу витрат за цих 

умов є розподіл їх пропорційно обсягу виробництва в цінах продажу товару. 

ІІ. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів 

на занятті 

Задача 1.  

Підрозділ підприємства виготовляє вироби А і Б. Прямі змінні витрати на ці 

вироби (матеріали, зарплата) становлять відповідно 60 і 80 грн. Планові річні 

загальновиробничі витрати підрозділу — 2 000 000 грн, у тому числі змінні — 

800 000 грн, постійні — 1 200 000 грн. Завантаження парку технологічного 

устаткування річною виробничою програмою — 400 000 машино-годин. 

1. Обчислити загальновиробничі витрати на вироби А і Б, якщо їх 

машиномісткість — відповідно 5 і 8 машино-годин. 

2. Визначити виробничу собівартість зазначених виробів. 

Задача 2 

Підприємство виготовляє один вид продукції А (однопродуктове 

виробництво). За місяць виготовлено 1000 виробів, з них продано 900 шт., 

решта виробів, тобто 100 шт., залишились на складі готової продукції. 

Запасів готової продукції на складі на початок місяця не було. Ціна продажу 

одного виробу — 100 грн, виробнича собівартість — 60 грн. Адміністративні 
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витрати й витрати на збут за місяць становлять відповідно 10000грн і 12 000 

грн. 

1. Обчислити валовий та операційний прибуток підприємства за місяць у 

разі калькулювання за виробничими витратами. 

2. Визначити операційний прибуток у тому разі, коли на собівартість 

товарної продукції відносяться всі витрати, окрім витрат на збут. 

3. Якщо операційний прибуток у цих випадках різний, з’ясувати причини 

відхилення. 

Задача 3.  

Хімічний завод виготовляє з однієї сировини два продукти (А і Б). 

Виробничі витрати за місяць становлять 18 200 грн. Продукти А і Б 

реалізуються без додаткової подальшої обробки. Обсяг виробництва 

продукту А за місяць — 1000 л (ціна — 15 грн/л), продукту Б — 500 л (ціна 

— 22 грн/л). Адміністративні витрати і витрати на збут — 5000 грн. 

1. Обчислити виробничу собівартість одиниці продукції А і Б, 

розподіливши витрати пропорційно обсягу виробництва в ринкових цінах. 

2. Визначити собівартість залишків готової продукції за умови, що на 

початок місяця на складі продукції не було, а за місяць передбачається 

продати продукту А — 800 л, продукту Б — 450 л. 

3. Обчислити валовий та операційний прибуток за місяць. 

 

Домашнє завдання 

(Ситуація). 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. Коефіцієнт 

виконання норм часу на устаткуванні всіх груп — 1.1. 
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ВИТРАТИ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ УСТАТКУВАННЯ 

ТА ЙОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 

Група 

устаткування 

ВУЕМУ, 

тис. грн 

Завантаження 

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 — — 

Разом 2000 — 11,0 11,0 11,0 

Середньогодинна тарифна ставка робітників-верстатників  і слюсарів 

разом із доплатами становить 5,45 грн. 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. 
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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. 

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.  
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Практична робота №3 

Тема:  Собівартість продукції і калькулювання. 

Мета:  

 уяснити економічний зміст собівартості продукції та її 

калькулювання, 

 вміти визначати оптимальну комбінацію виробництва та реалізації 

двох видів продукції на підприємстві , маржинальний дохід по виробу, 

маржинальний дохід по підприємству,чистий дохід підприємства. 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

І. Опрацювати методичні вказівки до розв’язку задач 

Пояснення до задач 1, 2.  

    Розподіл комплексних витрат між видами продукції здійснити 

пропорційно до обсягів випуску в ринкових цінах. 

    Пояснення до задачі 3 

Для розв’язання задачі слід скористатися методикою ступеневого покриття 

постійних витрат у сумі маржинального доходу.( див семінарське заняття № 

5) 

     Пояснення до задачі 4.  
Для розв’язання задачі потрібно скористатися формулою маржинального 

доходу на одну зведену одиницю продукції: 





n

n
ii SM

1

МДМД , 

де МДі — маржинальний дохід на одиницю і-го виробу; 

SМі — питома вага і-го виробу в загальному доході від реалізації. 

Відповідь. Виріб А — 420 шт., виріб Б — 280 шт. 

ІІ. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів 

на занятті 
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Задача 1.  

   На підприємстві з одного виду сировини виготовляють водночас два види 

продукції: продукту А виготовлено 1500 кг, продукту Б — 2000 кг. Ціна 

кожного з них дорівнює відповідно 10 і 15 грн. Витрати — за місяць 

становили: на виробництво — 18 000 грн, адміністративні — 6000 грн, на 

збут — 4000 грн. Визначити виробничу собівартість одиниці кожного виду 

продукції і собівартість залишків продукції на кінець місяця за умови, що 

продукту А продано 1000 кг, а продукту Б — 1200 кг. 

Задача 2.  
   Виходячи з умови попередньої задачі, а також з урахуванням величини 

адміністративних витрат (6000 грн) і витрат на збут (4000 грн), обчислити 

валовий і операційний прибуток підприємства. 

Задача 3.  Використовуючи метод розвинутого директ-костингу, визначити: 

а) маржинальний дохід по виробу; 

б) маржинальний дохід по підприємству; 

в) чистий дохід підприємства. 

Вихідні дані такі (грн): 

Виручка від реалізації — 92 160 

Амортизація обладнання та приміщення цеху — 4160 

Сировина та основні матеріали — 25 410 

Заробітна плата виробничих працівників — 14 410 

Витрати на освітлення та опалення цеху — 10 280 

Електроенергія на технологічні потреби — 8600 

Поточний ремонт обладнання — 3720 

Витрати на рекламу та реалізацію продукції — 3200 

Адміністративні витрати — 2600 

 

Задача 4.  

Визначити оптимальну комбінацію виробництва та реалізації двох видів 

продукції на підприємстві, якщо є така інформація стосовно витрат та 

доходів: 

Показник 
Продукт 

А Б В 
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Показник 
Продукт 

А Б В 

Обсяг реалізації, шт. 600 400 1000 

Ціна за одиницю, грн 10,0 8,0  

Змінні витрати, грн 7,0 6,0  

Постійні витрати на випуск, 
грн х х 1820 

 
Задача 5. Визначити відхилення від норм витрат матеріалів у процесі їх 

розкрою за даними: 
 

Матері
ал 

Обліков
а ціна 

одиниці 
матеріал

у, грн 

Норма  
витрат 

на 1 
деталь, 

кг 

Кількіс
ть 

виготов
лених 

деталей
, шт. 

Рух матеріалу, кг 

на 
почато
к зміни 

одержа
но зі 

складу 

на 
кінець 
зміни 

Сталь 
листо
ва 

1,00 5,00 2000 1000 1500 2000 

 
Розрахунок здійснити за формою: 
 

Витрати матеріалів за зміну Результати розкрою 

за нормою фактично перевитрати  економія 

кількіс
ть, шт. 

сума,  
грн 

кількіс
ть, шт. 

сума,  
грн 

кількіс
ть, шт. 

сума,  
грн 

кількіс
ть, шт. 

сума,  
грн 

        

 
Навести алгоритм розрахунків усіх показників. Зазначити  джерела 

інформації про рух матеріалів. 
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Практична робота №4 

Тема:  Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст контролю витрат і стимулювання 

економії ресурсів. 

 вміти аналізувати відхилення у виконанні плану з використанням 

гнучкого кошторису, визначати результат діяльності підрозділу за 

показником витрат (економія, перевитрати). 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

І. Опрацювати методичні вказівки до розв’язку задач 

Пояснення до задач 1, 2, 3.  

    Усі змінні витрати в цій та наступних двох задачах (2 і 3) вважати 

пропорційними. 

    Пояснення до задачі 4 

Загальне відхилення витрат за певним ресурсом обчислюється як різниця 
між фактичними і плановими витратами на фактичний обсяг виробництва. 
Відхилення за кількістю ресурсу (в даному випадку — матеріали і 
трудомісткість) та цінами на нього (ціни на матеріали і тарифні ставки) 
обчислюється за наведеними нижче формулами. 

За кількістю ресурсу: 

.ЦН–
Р

C фф

ф

ф

к N
N 













  

За цінами: 

,НЦ–
Р

В
ΔС фпл

ф

ф

ц N













  

де Рф  — фактична кількість витраченого ресурсу в натуральному вимірі; 
Nф  — фактичний обсяг виробництва у натуральному вимірі; 
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Н  — норма витрат ресурсу; 

Цф  — фактична ціна одиниці ресурсу, грн 















ф

ф

ф
Р

В
Ц ; 

Вф  — фактична вартість усього витраченого ресурсу, грн; 
Цпл — планова ціна одиниці ресурсу, грн. 
 

ІІ. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів 

на занятті 

Задача 1. За даними таблиці проаналізувати відхилення у виконанні 

плану з використанням гнучкого кошторису. 

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 

— виробничі  

— на збут  

— адміністративні 

114 600 

 

68 400 

25 200 

21 000 

115 100 

 

69 300 

24 800 

21 000 

Прибуток від операційної 

діяльності, грн 
33 600 76 900 

 
Задача 2. За даними таблиці проаналізувати відхилення у виконанні 

плану з використанням гнучкого кошторису. 

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КВАРТАЛ 

Показник Фактично За планом 

Обсяг продажу, шт. 32 500 31 000 

Виручка від реалізації, грн 1 365 000 1 302 000 

Виробнича собівартість реалізованої 

продукції, грн 

 

942 500 

 

905 200 



 

 

41 

 

у тому числі 

— змінні витрати 

— постійні витрати 

 

801 125 

141 375 

 

770 325 

134 875 

Валовий прибуток, грн 422 500 396 800 

Адміністративні витрати, грн 74 750 72 200 

Витрати на збут, грн  

у тому числі 

— змінні  

— постійні 

134 400 

 

44 800 

89 600 

129 900 

 

40 300 

89 600 

Операційний прибуток 213 350 194 700 

 

Задача 3. За даними таблиці: 

1) перерахувати планові витрати на фактичний обсяг виробництва; 

2) визначити результат діяльності підрозділу за показником витрат 

(економія, перевитрати). 

ВИТРАТИ ЦЕХУ ЗА МІСЯЦЬ, грн 

Стаття витрат Планові 

витрати 

Фактичні витрати 

Прямі матеріальні витрати 48 000 50 400 

Прямі витрати по заробітній 

платі 

24 000 
25 200 

Інші прямі витрати 12 000 10 800 

Загальновиробничі витрати  

у тому числі 

— змінні 

— постійні 

36 000 

 

 

12 000 

24 000 

37 200 

 

 

13 440 

23 760 

Усього 120 000 123 600 

План за обсягом виробництва цех виконав на 108%. Перевиконання 
плану було доцільним. 

Відповідь: 
1. 127,68 тис. грн; 
2. Економія 4080 грн. 
        Задача 4. Підприємство виготовляє змійовики опалення для ванних 

кімнат. Норми прямих змінних витрат на один змійовик такі: 
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 матеріали (труби) — 3 пог. м за ціною 4,5 грн за 1 пог. м; 

 трудомісткість — 1,2 людино-години, середня тарифна ставка згідно з 

установленими розрядами роботи — 4 грн за годину. 

За місяць виготовлено 2500 шт. змійовиків, для чого було закуплено і 

використано 7725 пог. м труб, за які сплачено 33 990 грн. Фактично на 

виготовлення змійовиків витрачено 2940 людино-годин, сплачено пряму 

зарплату на суму 12 120 грн. 

1. Визначити відповідність прямих витрат на матеріали встановленим 

нормам і цінам. 

2. Визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату 

встановленій трудомісткості за середньої тарифної ставки. 

     3. Обчислити загальне відхилення фактичних прямих витрат від 

планових (нормативних). 

Відповідь: 

1. Загальне відхилення — 240 грн, у тому числі: за кількістю 
матеріалів + 990 грн, за цінами – 750 грн; 

2. Загальне відхилення — 120 грн, у тому числі: за трудомісткістю –
 247,35 грн, за сереньогодинною оплатою + 367,35 грн. 

3. Перевитрати — 360 грн. 

 

Задача 5. 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. 5.4 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. 
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ОБЧИСЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ 

Ч
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и
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гр
н
 

Петренк
о 

1,2 20    60,0  

Вакулен
ко 

1,03 22    40,0  

Зима 0,98 18    30,0  
Ігнатенк
о 

0,95 16    25,0  

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

заробітної плати і премії. 

Відповідь: 
1. Петренко: ЗП = 834,94; Вакуленко: ЗП = 771,68; Зима: ЗП = 

= 599,58; Ігнатенко: ЗП = 515,80 (грн);  
2. Петренко: ЗПв = 624,00; П = 150,94; Вакуленко: ЗПв = 589,16; 

П = 142,52; Зима: ЗПв = 458,64; П = 110,94; Ігнатенко: ЗПв = 395,20; П = 95,60 
(грн). 
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Практична робота №5 

Тема:  Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток» як інструмент 

обґрунтування виробничо-маркетингових рішень. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст аналізу системи «витрати – випуск – 

прибуток»  

 вміти розраховувати основні показники CVP – аналізу; 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

І. Розглянути основні формули: 

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. 
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). 

Співвідношення між маржинальним прибутком та обсягом виробництва 
зручно аналізувати за допомогою відносного показника — коефіцієнта 
маржинального прибутку (kПМ): 
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В

ПМ
ПМ k . 

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). 

Формула для обчислення беззбиткового обсягу виробництва у грошовому 
вимірі має вигляд: 

.

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
 . 

Обсяг (точка) готівкової беззбитковості 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
 . 
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 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. 

Цільовим  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 

ЗО

ЦП

Ц
С–Ц

ПС 
N , 

або 

ЗО

Ц

бЦ
С–Ц

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. 
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Операційною залежність  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 %. 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки до розв’язку задач 

Пояснення до задач  2.  

    Оскільки амортизаційні відрахування є не реальними грошовими 
(готівковими) витратами, а нарахуваннями, то вони в загальну суму постійних 
витрат в цьому випадку не включаються. 
      Пояснення до задачі 3 

Точку беззбитковості кожного виробу в багатопродуктовому виробництві 

можна визначити за умови встановлення його структури, тобто чіткого 

співвідношення між окремими виробами у загальному обсязі продукції. В 

цьому випадку спочатку визначається точка беззбитковості умовного виробу, 

до якого зведені реальні вироби на основі середньозваженого маржинального 

прибутку, тобто 

,
П

С

мсз

П
бу N  

де Пмсз — середньозважений маржинальний прибуток виробів. 
Величина Пмсз обчислюється за формулою 

,ЧПП
1

ммсз 



п

і
іі  

де n — кількість виробів; 
Пмі — маржинальний прибуток і-го виробу; 
Чі — частка і-го виробу в загальному обсязі продукції. 
Після цього обчислюється точка беззбитковості за кожним виробом: 

,Чбуб іі NN   

де Nбі — точка беззбиткового виробництва і-го виробу в натуральному 
вимірі. 
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        Пояснення до задачі 4 

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. 

      Пояснення до задачі 5 

Особливістю задачі є те, що обсяг виробництва задано лише у грошовому 

вимірі, а змінні витрати наведено не в абсолютній сумі на весь обсяг 

виробництва (на одиницю продукції), а у вигляді відносного показника витрат 

на 1000 грн (відповідно на одну гривню — 0,6 грн). Отже, загальна сума 

змінних витрат визначається просто — множенням зазначеного показника на 

обсяг виробництва у грошовому вимірі. Зміну прибутку  слід визначити за 

допомогою операційного лівериджу, а після цього провести обчислення за 

прямим методом, щоб переконатися в однозначності результатів. 

 

ІІІ. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів 

на занятті 

 

Задача 1. Однопродуктове підприємство виготовляє виріб А і продає його за 

ціною 250 грн/шт. Змінні витрати на один виріб становлять 150 грн. Постійні 

витрати за рік — 200 000 грн. 

Обчислити мінімальний річний обсяг виготовлення і продажу виробу А, 

який забезпечує беззбитковість виробництва. 

Відповідь: 
Nб = 2000 шт. 

 

Задача 2.Змінні витрати однопродуктового підприємства на виріб Б 

становлять 80 грн. Річні витрати на оренду виробничого приміщення — 

50 000 грн; витрати на управління, виробничо-господарське 
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обслуговування — 65 000 грн; амортизація власного устаткування — 25 

000 грн. Ціна виробу — 140 грн. 

Визначити мінімальний річний обсяг виготовлення і продажу виробу Б, який 

забезпечує готівкову беззбитковість. 

Відповідь: 
Nбг = 1917 шт. 

 

Задача 3.  Підприємство виробляє три вироби, показники яких наведено у 
таблиці Загальні річні постійні витрати становлять 144 000 грн. 

ПОКАЗНИКИ ВИРОБІВ 

Виріб 
Ціна,  

грн 

Змінні  

витрати, 

грн 

Маржинальний 

прибуток, грн 

Частка 

у  

загальном

у випуску 

А 100,0 60,0 40,0 0,30 

Б 180,0 100,0 80,0 0,50 

В 210,0 110,0 100,0 0,20 

 
Визначити річний обсяг виробництва і продажу кожного виробу в заданій 

пропорції, який забезпечує беззбитковість виробництва. 

Відповідь: 
NбА = 600, NбБ = 1000, N = 400 (шт.). 
 
Задача 4.  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 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. 
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3. Обчислити, за якого річного обсягу випуску сумок рентабельність 
інвестицій у це виробництво становитиме 20 %. 

4. Визначити коефіцієнт безпеки виробництва. 
5. Обчислити операційний ліверидж. 

Відповідь: 
1. Nб = 31 500 шт.; 
2. Nц = 37 500 шт.; 
3. kб = 0,61; 
4. L = 1,6. 
 
 Задача5. Річний обсяг виробництва і продажу продукції  

підприємства становить 1 200 000 грн. Адміністративні витрати, витрати на збут 

і загальновиробничі постійні витрати — 300 000 грн на рік. Змінні витрати на 

1000 грн випуску продукції становлять 600 грн. Власний капітал підприємства 

— 800 000 грн. 

1. Обчислити маржинальний та операційний прибуток, коефіцієнт 

маржинального прибутку. 

2. Визначити обсяг беззбиткового виробництва і коефіцієнт безпеки 

виробництва. 

3. Обчислити обсяг виробництва, який забезпечує рентабельність власного 

капіталу на рівні 20 %. 

4. Обчислити операційний ліверидж. 

5. Визначити, як зміниться прибуток підприємства, якщо обсяг виробництва 

зросте на 30 %. 

Відповідь: 
1. Пм = 480 000, П = 180 000 (грн), kПМ = 0,4; 
2. Вб = 750 000 грн, kб = 0,38; 
3. Вц = 1 600 000 грн; 
4. L = 2,7; 
5. Зросте на 81 %. 
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Практична робота №6 

Тема:  Мінімізація витрат на створення і зберігання виробничих 

запасів. 

 

Мета:  

уяснити економічний зміст мінімізації витрат на створення і зберігання 

виробничих запасів. 

 контролю витрат і стимулювання економії ресурсів. 

 вміти аналізувати відхилення у виконанні плану з використанням 

гнучкого кошторису, визначати результат діяльності підрозділу за 

показником витрат (економія, перевитрати). 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

І. Опрацювати методичні вказівки до розв’язку задач 

Пояснення до задачі 1 

Оптимальною є така партія поставки матеріалів, 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 
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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.   

Оптимальна партія поставки лінз обчислюється за наведеною вище 

формулою. При цьому розрахункова її величина округлюється з огляду на 

зручність планування та організації доставки. Критеріями такої зручності 

є ціле число кількості поставок у розрахунковому періоді, відповідність 

інтервалу поставок звичному календарному періоду (місяць, тиждень, 

день) і т. п. 

Пояснення до задачі 2 

   Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» оцінювання запасів під час передачі їх у 

виробництво, продажу та іншому вибутті здійснюється одним із таких 

методів: 

• ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 

• середньозваженої собівартості; 

• собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

• нормативних витрат; 

• ціни продажу. 

Окрім перерахованих методів, у міжнародній практиці використовуються 

інші методи вибуття запасів: метод останніх за часом надходження запасів 

(ЛІФО), метод обліку за трансфертними ринковими чи внутрішніми цінами, 

метод обліку за цінами заміщення та ін. 

        Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів 

застосовують для тих видів виробничих запасів, що використовуються для 

виконання спеціальних замовлень та проектів, а також для видів запасів, які 
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не замінюють один одного. Отже, він передбачає ведення індивідуального 

обліку з кожного виду запасів. 

За застосування цього методу рух вартості запасів співпадає з їх 

фактичним рухом. 

     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. 

     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. 

     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. 

Застосування методу допускається лише тоді, коли результати оцінювання 

запасів приблизно дорівнюють їх собівартості. 

Метод нормативних витрат застосовується у разі стабільності цін на 

запаси. 

     Оцінювання за цінами продажу засновано 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. 

     Використання методу собівартості останніх за часом надходжень 

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

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

кінець звітного періоду відображається фактично за вартістю перших за 

часом придбання. 

 

Пояснення до задачі 3 

Оскільки орендна плата вноситься на початку року, за перший рік її сума 

не дисконтується. Витрати на купівлю устаткування за рахунок кредиту в 

даному випадку доцільно обчислювати за схемою, наведеною в таблиці. 
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Обчислення платежів за боргом 

Рік 
Погашення  

кредиту, грн 
Борг, грн 

Виплата  

відсотків, 

грн 

Загальна 

сума  

платежу, 

грн 
І 15 000 50 000 7500  
ІІ 15 000 35 000 і т. д.  
ІІІ 20 000 20 000   

Разом 50 000 —   
 

Після цього витрати дисконтуються у звичайному порядку. 

 

ІІ. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів 

на занятті 

Задача 1 

Підприємство спеціалізується на виробництві окулярів. Виробнича 

потужність його — 500 000 окулярів на рік — використовується на 90 %. 

Для виробництва окулярів потрібні лінзи. Ціна однієї лінзи — 4 грн. 

Витрати на оформлення і поставку однієї партії лінз (оформлення 

документації, транспортні витрати, поїздки агентів з постачання тощо) — 

450 грн. Витрати підприємства на зберігання запасу лінз (на капітал у 

запасах, утримання складу тощо) становлять 15 % від їх вартості. 

Визначити оптимальну партію поставки лінз на підприємство. 

Установити періодичність постачання лінз протягом року. 

Відповідь: 

1. Мп = 36 743 шт., округлюється до 37 500 шт.; 

2. tп = 0,5 місяця, тобто 24 партії на рік. 

 

    Задача 2 

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.  

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 

 

Відповідь: 

1. Са = 12 085, Сб = 11 970, Св = 12 100 (грн); 

2. Сза = 2115, Сзб = 2230, Сзв = 2100 (грн). 

 

Задача3 

У зв’язку з організацією виробництва меблів треба придбати комплект 

технологічного устаткування вартістю 50 000 грн. Підприємство таких 

грошей не має. Потрібне устаткування можна взяти за лізингом або купити 

за рахунок кредиту. Кредит на 3 роки банк надає за плату в 15 % річних. 

Лізингова компанія може поставити устаткування за договором фінансового 

лізингу на 4 роки з наступним викупом за залишковою вартістю. Річна орендна 

плата в сумі 16 000 грн, у тому числі 7000 грн — амортизаційні відрахування, 

вноситься на початку року. Кредит з відсотками за залишок суми боргу 

повертається в кінці року. По роках основний борг погашується так: І рік — 

15 000 грн, ІІ рік — 15 000 грн, ІІІ рік — 20 000 грн. Дисконтна ставка —

 20 %. 

1. Обчислити витрати на лізинг і викуп устаткування у поточній вартості. 

2. Обчислити витрати на купівлю устаткування за рахунок кредиту у 

поточній вартості. 

3. Зробити висновок щодо економічно доцільної форми придбання 

устаткування за критерієм витрат. 

Відповідь: 

1. Сл = 60 313,3 грн; 

2. Ск = 46 122,7 грн; 

3. За даних умов вигідніша купівля за кредит. 

 

ІІІ. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів 

на занятті 
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І варіант 

 

Задача 1.      
      Визначити оптимальний розмір замовлення за допомогою формули, 

встановити періодичність поповнення запасу. 

      Дані для виконання завдання: 

     ТзОВ  "Коржики" виготовляє печиво та  інші  кондитерські  вироби. 

Виробничий план становить 500 кг на рік. 

Витрати пов'язані із заготівельною діяльністю в розрахунку на 100 кг 

борошна наступні: 

Утримання складу 1,40 

Страхування запасу 0,40 

Норма природних втрат 0,20 

Вантажно-розвантажувальні роботи 4,50 

Поштово-канцелярські витрати 0,50 

 

       Задача 2. 
        Визначити собівартість ТМЦ, відпущених у виробництво, та ТМЦ, що 

залишились на складі, за методами: середньозваженої собівартості; ФІФО; 

ЛІФО та порівняти результати розрахунків та дати рекомендації керівництву 

фірми, яке бажає зменшити свій прибуток.  

       Дані для виконання завдання: 

Рух паперу друкарського на складі ТзОВ "Олеся 

 

Показники Кількість 

пачок, шт. 
Собівартість, грн. 

 

 

 

 

однієї пачки загальна 

Сальдо на 01.06 ц.р. 700 10 ? 

Надійшло: 02.06 ц.р. 700 8 ? 

04.06 ц.р. 600 12 ? 

08.06 ц.р. 400 15 ? 

Всього надійшло ? ? ? 

Відпущено у 

виробництво 
2100 ? ? 

Залишок на кінець місяця ? ? ? 
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ІІ варіант 

 

Задача 1.      
    Визначити оптимальну кількість придбання борошна. 

     Дані для виконання завдання: 

      Виробниче споживання борошна на хлібопекарському підприємстві 

ТзОВ "Дока" склало за рік 2000 кг за ціною 0,80 грн. за 1 кг. Транспортно-

заготівельні витрати, які припадають на 1 кг борошна - 0,20 грн. Вартість 

зберігання партії замовлення 1,15 грн., ставка річного проценту дорівнює 12. 

 

Задача 2.      
      Визначити собівартість ТМЦ, відпущених у виробництво, та ТМЦ, що 

залишились на складі, за методами: середньозваженої собівартості; ФІФО; 

ЛІФО та порівняти результати розрахунків та дати рекомендації керівництву 

фірми, яке бажає збільшити рентабельність виробництва. 

Дані для виконання завдання: 

Дані складського обліку ТзОВ "Будсервіс" 

Показники Кількість цегли, тис. шт. Собівартість, грн. 

 

 

 

 

1 тис. шт. загальна 

Сальдо на 01.07 ц.р. 500 310 ? 

Надійшло цегли: 03.07 ц.р. 700 320 ? 

08.07 ц.р. 400 335 ? 

18.07 ц.р. 300 320 ? 

Всього надійшло ? ? ? 

Відпущено у виробництво 1500 ? ? 

Залишок на кінець місяця ? ? ? 
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ПРОГРАМА 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. 

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.  
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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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