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ВСТУП 

 

Управління витратами є синтетичною галуззю знань, де використовується 

термінологія та методи інших дисциплін. „Управління витратами‖ як навчальна 

дисципліна спирається на економічну теорію, економіку підприємства, 

управлінський облік, економічний аналіз й інші галузі знань. 

Метою дисципліни „Управління витратами‖ є формування у студентів 

умінь і практичних навичок для вирішення складних завдань управління 

витратами на підприємстві з урахуванням конкретної виробничої ситуації. 

Завдання: привести у відповідність теоретичні знання основних аспектів 

управління витратами на підприємстві; набути необхідних практичних знань у 

питаннях прогнозування та поточного планування витрат, визначення витрат на 

стадіях життєвого циклу продукції; висвітлити особливості застосування 

сучасних методів управління витратами. 

У результаті вивчення дисципліни „Управління витратами‖ студент 

повинен знати: основи обліку, контролю, прогнозування, планування та аналізу 

витрат виробництва. Студент повинен уміти: 

 обґрунтувати вплив організації матеріального постачання на витрати; 

 розраховувати точку беззбитковості підприємства на основі аналізу 

„витрати – випуск – прибуток‖; виявляти основні проблеми використання 

ресурсів підприємства та обґрунтувати шляхи їх вирішення. 

Важливим засобом підвищення ефективності вивчення дисципліни є 

підготовка і написання студентом контрольної роботи. Контрольна робота з 

дисципліни „Управління витратами‖ сприяє глибокому її засвоєнню, розвитку 

навичок самостійної науково-пошукової діяльності. У ході виконання 

контрольної роботи студенти набувають навичок самостійної роботи з 

монографічною та періодичною літературою; систематизації та узагальнення 

фактичного матеріалу, користування науковою термінологією. Дані методичні 

вказівки містять рекомендації щодо вибору варіанта, написання та оформлення 

контрольної роботи, а також питання для підготовки до заліку з дисципліни 

„Управління витратами‖. 



1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок роботи з 

науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними 

статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст 

вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми. 

Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах 

форматом А4. Обсяг роботи 15–20 аркушів. 

На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, на другій 

подається її план та список використаної літератури. 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи наведено у 

додатку А. 

У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому 

правому кутку – номер залікової книжки. 

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру 

―Економіка‖ (39600, Кременчук, б-р Пушкіна, 3, КрНУ, корпус № 5, к. 5409) не 

пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає 

контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов язково вказати 

і прізвище, ім я та по батькові викладача, який читає курс . 

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим 

деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі 

іспиту. 

Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але 

студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її 

російською. 
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами 

залікової книжки за допомогою наведеної таблиці: 

№ вар. Дві останні цифри залікової книжки 

№ 1 70 13 81 19 49 40 41 60 

№ 2  53 69 79 96 97 12 00 

№ 3 01  39 63 68 58 80 38 

№ 4 78 84  08 07 17 09 29 

№ 5 02 20 77  36 25 67 24 

№ 6 73 83 54 91  98 16 95 

№ 7 03 43 66 48 88  59 15 

№ 8 82 92 28 94 11 35  10 

№ 9 52 44 72 06 90 71 57  

№ 10 04 64 85 45 50 99 23 31 

№ 11  33 05 86 89 14 75 18 

№ 12 74  65 55 34 27 51 76 

№ 13 93 56  87 22 47 46 62 

№ 14 42 32 21  61 26 30 37 

 

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ 

ЗАДАЧ КУРСУ „УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ” 

 

ЗАДАЧА 1 

На основі даних, наведених у таблиці, розподілити витрати на утримання 

та експлуатацію обладнання на постійну та змінну частини. 

Період 

Кількість 
виробленої 

продукції, 
од. 

Витрати на 

утримання та 
експлуатацію 
обладнання, 

ум. грош. од. 

Період 

Кількість 
виробленої 

продукції, 
од. 

Витрати на 

утримання та 
експлуатацію 
обладнання, 

ум. грош. од. 

I 2324 27920 VII 1803 26192 

II 2250 26480 VIII 2106 23719 

III 2416 27180 IX 2304 26482 

IV 2214 26890 X 2054 25563 

V 1630 23305 XI 2345 27472 

VI 2052 27569 XII 2202 26020 
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Послідовність виконання розрахунків. Для визначення поведінки витрат 

необхідно застосувати метод „вищої-нижчої точки‖. Дані таблиці свідчать, що 

максимальний обсяг виробництва продукції – 2416 грош. од., мінімальний – 1630 

грош. од. Різниця між рівнем виробництва – 786 од. витратами – 786 од. 

Ставка змінних витрат на одиницю продукції С=3875 / 786=4,93 ум. од. 

Розрахуємо загальну величину змінних витрат: 

Для максимального рівня виробництва: 2416х4,93=8035,9 

Величина постійних витрат  27180-11911=15269 ум. од. 

23305-8035=15269 ум. од. 

Рівень витрат (функція витрат) для даного прикладу 

У=15269-4,93хХ, 

де Х – кількість виробленої продукції. 

 

ЗАДАЧА 2 

На основі даних, наведених у таблиці, проаналізувати склад витрат та їх 

динаміку. Розрахувати витрати на 1 грошову одиницю продукції в складі 

елементів витрат. Зробити відповідні висновки. Вказати можливі причини 

відхилення витрат за окремими елементами. 

(тис. грош. од.) 

Показники 
1-й 

період 
2-й 

період 

Обсяг товарної продукції  3170 3895 

Індекс цін 1,0 1,1 

Витрати на виробництво продукції у 

тому числі 
2522 3174 

Матеріальні витрати  1765 2285 

Ціни на сировину та матеріали 1 1,2 

Амортизація основних фондів 202 171 

Витрати на оплату праці 366 495 

Відрахування на соціальні потреби 121 168 

Інші витрати 68 55 
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Послідовність виконання розрахунків. Визначення питомої ваги 

кожного елемента у загальній структурі витрат, динаміка витрат та витрати на 1 

грошову одиницю продукції подані у таблиці:  

Показники 

1-й період 2-й період 
Темпи 

зростання, 
% 

Витрати на 1 од. тов. 
продукції 

Сума, 
грош. 

од. 

Структура 

% 

Сума, 
грош. 

од. 

Структура 

% 
1 2 

+ 

- 

Обсяг 
товарної 

продукції у 
факт. цінах 

3170 - 3895 - 122,9 - - - 

У порівняних 
цінах 

3170 - 3541 - 111,7 - - - 

Витрати на 
виробництво, 
у тому числі 

2522 100 3174 100 125,9 0,796 0,815 +0,019 

Матеріальні 

витрати 
1765 70 2285 72 129,5 0,557 0,587 +0,03 

МВ у 
порівняльних 

цінах 

1765 - 1904 - 107,9 0,557 0,489 -0,068 

Амортизація 
основних 
фондів  

202 8 171 5,4 84,7 0,064 0,044 -0,02 

Витрати на 
оплату праці 

366 14,5 495 15,6 135,2 0,115 0,127 +0,012 

Відрахування 
на соціальні 

потреби 

121 4,8 168 5,3 138,8 0,038 0,043 +0,005 

Інші витрати 68 2,7 55 1,7 80,9 0,021 0,014 -0,007 

 

Висновок. Аналіз свідчить, що витрати на виробництво зросли на 25,9% 

при збільшенні обсягу виробництва на 22,9%. Витратність виробництва зросла 

на 0,019. Протилежна картина, якщо ми аналізуємо показники у зіставних 

цінах. Витрати зросли на 10,7% при зростанні виробництва на 11,7%. 

 

ЗАДАЧА 3 

На другому переділі ливарного цеху випускають відливки трьох груп 

складності (1, 2 та 3-ї), планові витрати на 1 т яких відповідно 42, 54, 60 грн, 

фактичний їх випуск – 5, 10 та 25 т, загальні фактичні витрати на виготовлення 
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всіх трьох груп відливків, включаючи собівартість кожного металу та витрати 

на виготовлення з нього відливків, 1875 грн. 

Визначити фактичну собівартість 1т відливок кожної із груп. 

Послідовність виконання розрахунків. Для визначення розподілення 

фактичних витрат за групами відливків розрахуємо коефіцієнт перерахунку 

випуску відливків в умовні тонни та за допомогою визначення суми витрат на 

1умовну тонну визначимо собівартість 1т відливків у вартісному вимірі. 

Результати розрахунків та вхідні дані подані у таблиці:  

Г
р
у

п
а 

ск
л

ад
-

н
о

ст
і 

Випуск 
відлив-

ків 

Коефіцієнт 
перерахун

ку в 
умовні 

тонни 

Випуск 
відлив-

ків в 
умов-

них 
тоннах 

Витрати 
на 1 ум. 

тонну 
грн 

Розподілен-
ня факт. 

витрат 

Собівартість 
1т відливків 

грн 

1 5 0,7 3,5 - 3,5х50=175 175/5=35 

2 10 0,9 9 - 9х50=450 450/10=45 

3 25 1 25 - 25х50=1250 1250/25=50 

Усь
ого: 

40 - 37,5 1875/37,5
=50 

1875 - 

 

ЗАДАЧА 4 

На основі нижченаведених даних розрахувати коефіцієнт реагування 

змінних витрат та дати оцінку характеру їх розвитку залежно від обсягу 

виробництва. 

Дані для розрахунків 

Кількість 

виробленої 

продукції, од. 

Постійні 

витрати, 

 ум. грош. од. 

Змінні витрати, грош. од. 

I II III 

100 1000 400 400 400 

110 1000 440 418 517 

121 1000 484 425 653 

133 1000 532 439 825 

146 1000 585 448 1080,4 
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Послідовність виконання розрахунків. Розрахуємо витрати на одиницю 

продукції та темпи зростання обсягу виробництва і витрат виробництва 

Кількість 
вироблюваної 

продукції 

Постійні витрати 
на одиницю 

продукції 

Змінні витрат на одиницю продукції 

І ІІ ІІІ 

100 10 4 4 4 

110 9,09 4 3,8 4,7 

121 8,26 4 3,5 5,4 

133 7,52 4 3,3 6,2 

146 6,84 4 3,1 7,4 

 

Темпи зростання обсягів виробництва: 

146/100=146% 

Темпи збільшення змінних витрат 

І в – 585/400=146% 

ІІ в – 448/400=112% 

ІІІ в- 1080,4/400=270,1% 

Коефіцієнт реагування Кр пост. вит. = 0/46%=0 

Кр змін. Ів-46%/46%=1 - пропорційні змінні витрати 

ІІв-12%/46%=0,26 – регресивні змінні витрат 

ІІІв-170%/46%=3,7 – прогресивні змінні витрати  

 

ЗАДАЧА 5 

Підприємство виробляє один вид продукції. Постійні витрати за рік 

становлять 6000 грош. од. Ціна реалізації одиниці продукції 16 грош. од., змінні 

витрати - 8 грош. од. на одиницю продукції. Попит на продукцію є досить 

високим, діапазон виробництва підприємства від 600 до 2500 од. Поточний обсяг 

реалізації становить 1500 од. 

Визначити: 

1. Критичний обсяг діяльності. 

2. Кількість одиниць продукції для одержання чистого прибутку в розмірі 

2500 грош. од. 
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3. Розмір прибутку при зменшенні змінних витрат на 10% та постійних 

витрат на 500 грош. од. Поточний обсяг реалізації буде без змін. 

4. Ціна, яку необхідно встановити для одержання прибутку в розмірі 

9500 грош. од. при поточному обсязі реалізації. 

5. Додатковий обсяг продажу, яки необхідний для покриття додаткових 

постійних витрат у розмірі 1000 грн (для розширення підприємства). 

 

Послідовність виконання розрахунків. 

1. Критичний обсяг діяльності підприємства: 

6000 

------=750 од., чи 750 16=12000 грош.од. 
16-8 

 

2. Обсяг виробництва для отримання прибутку в розмірі 2500 грош.од. 

600+2500 

------------=1063 чи 1063 16=17008 грош.од. 
16-8 

 

3. Розмір прибутку: 

П=16 1500-(5000+7,2х1500)=8200 грош.од. 

4. Ціна для отримання прибутку в розмірі 9500 грош.од. 

9500=1500хР-(6000+8х1500) 

Р=18,3 грош.од. 

5. Додатковий обсяг продажу: 

1000 
------=125 од. 

8 
Висновок. Додатковий обсяг продажу складає 125 од. 

ЗАДАЧА 6 

Розрахувати зниження витрат на заробітну плату, якщо в очікуваному 

періоді передбачається збільшення продуктивності праці на 20 %, середньої 

заробітної плати на 10 %. Обсяг виробництва продукції в базовому періоді 

становить 1000 тонн, передбачається його збільшення на 30%. Заробітна плата 



 12 

на випуск продукції у базовому періоді 20 тис. грош. од., відрахування від 

оплати праці-48%. 

Послідовність виконання розрахунків. 

1. Витрати заробітної плати на одну тонну продукції в базисному періоді 

20 тис. 

--------=20 грош.од. 
 1000 

 

2. Зниження затрат: 

20(1-1,1/1,2)(1000х1,3)х1,48=3232,3 грош.од. 

 

ЗАДАЧА 7 

У звітному періоді собівартість товарної продукції становила 

320 тис. грош. од., витрати на 1 грош. од. товарної продукції - 0,75 грош. од. 

В очікуваному періоді витрати на 1 грош. од. продукції планується 

знизити на 0,1, обсяг виробництва збільшити на 10 %. Визначити загальну суму 

собівартості товарної продукції в очікуваному періоді. 

Послідовність виконання розрахунків. 

1. Обсяг виробництва у звітному періоді: 

320 тис. грош. од. 

--------------------         =426,7 грош. од. 
           0,75 

 

2. Обсяг виробництва у прогнозованому періоді: 

426,7х1,1=468,6 грош. од. 

3. Собівартість товарної продукції в плановому періоді 

468,6х0,75=351,5 ум. грош. од. 

 

ЗАДАЧА 8 

Визначити вплив на собівартість річного випуску продукції 

нижченаведених факторів. 
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1. Обсяг виробленої продукції знизився на 10 %. Сума умовно постійних 

витрат становить 200 тис. грош. од. 

2. Уведено обладнання вартістю 20 тис. грош. од., норма амортизації 5 %. 

3. Кількість працюючих зменшиться на 5 осіб, середньомісячна заробітна 

плата яких 260 грош. од. Відрахування від заробітної плати в позабюджетні 

фонди. Зробити належні висновки. 

Послідовність виконання розрахунків. Розрахуємо збільшення (чи 

зниження) собівартості за окремими факторами. 

Збільшення собівартості продукції (відносна зміна обсягу постійних 

витрат) внаслідок зменшення обсягу виробництва на 10%. 

                    10% 

ΔСов=280х-------=28 тис. ум. грош. од. 

                   100% 

Збільшення амортизаційних відрахувань після введення обладнання 

                 5 

ΔА=20х-----=1 тис. ум. грош. од. 

             100 

Річна економія на заробітній платі (враховуючи відрахування) 

ΔЗ=12хЗпехΔЧ=12х260х5х1,48=23,1 тис. ум. грош. од. 

 

ЗАДАЧА 9 

Визначити вплив техніко-екологічних факторів на собівартість одиниці 

продукції, якщо: 

- середня ціна одиниці матеріалу із якого виробляється виріб,  

10 грош. од. за кг.; 

- норма витрат матеріалу в прогнозованому періоді зменшиться з 25 кг 

до 21,5 кг; 

- трудомісткість виробу з 120 нормо/год. до 105 нормо/год. на виріб; 

- коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат Ктр=1,08; 

- коефіцієнт до тарифної заробітної плати Кдоп=1,3 (30%); 
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Часова тарифна ставка робітника С1=0,7 грош. од. 

Зробити належні висновки. 

Послідовність виконання розрахунків. 

Розрахуємо збільшення (чи зниження) витрат на одиницю продукції за 

визначеними факторами: 

1. Економія на матеріальних витратах  

ΔМ=(НР1-НРО)хЦМхКТРЗ=(25-21,5)х10х1,08=63 ум. грош. од. на одиницю. 

2. Економія на заробітній платі 

ΔЗ=(t1-t2)хС2хКДхКВІД=(120-105)х0,7х1,3х1,48=30,2 ум. грош. од. 

Висновок. Собівартість одиниці продукції за рахунок зниження витрат 

матеріальних та трудових ресурсів знизилась на 93,2 ум. грош.од. 

 

ЗАДАЧА 10 

Визначити суму витрат на утримання та експлуатацію обладнання (Вуео), 

яка припадає на одиницю продукції А. Заробітна плата становить 207 грош. од. 

на одиницю продукції А, фонд заробітної плати робітників структурного 

підрозділу становить 600 тис. грош. од.  

Як зміниться в калькуляції одиниці продукції значення Вуео, якщо на 

початку періоду додатково ввести 2 одиниці устаткування вартістю 20 тис. 

грош. од., річні витрати на ремонт та обслуговування кожного становлять 2,5 

тис. грош. од. Норма амортизації обладнання-5%. Загальна сума витрат на 

утримання та експлуатацію обладнання, що підлягає розподілу -1050 грош. од. 

Указати переваги та недоліки розподілу витрат даним методом. 

Послідовність виконання розрахунків. Відсотки витрат на утримання 

та експлуатацію обладнання за даними задачі 

          ВУЕО      1050 

В1=----------=----------=1,75 чи 175% 

          ФЗП         600 

Уведення нового обладнання призведе до збільшення амортизаційних витрат 

на обслуговування: 
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                                               5% 

ΔВА=ΔА+ΔВО=10(20000х-------+2500)=35 тис. грош. од. 

                                             100% 

Відсотки ВУЕО  у нових умовах  

        1050+35 

В2=------------=1,8 чи 181% 

           600 

Обсяг ВУЕО ,які відносяться на одиницю продукції 

        207х175 

В1=-------------=362,3 грош. од. 

           100% 

 

4 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тема 1 Основні засади управління витратами на підприємстві 

1. Сутність витрат, види та форми собівартості продукції. 

2. Особливості витрат як елемента управління. 

3. Основні завдання управління витратами на підприємстві. 

4. Види собівартості продукції. Форми собівартості продукції. 

5. Функції управління витратами.  

6. Принципи управління витратами. 

 

Задача 

Розглядається питання щодо виробництва нового виду продукції. За 

попередніми оцінками, змінні витрати на виробництво одиниці продукції 

наступні: прямі матеріальні витрати – 18,5 грош. од., прямі трудові – 4,25 грош. 

од., допоміжні матеріали – 1,1 грош. од., комерційні витрати – 2,8 грош. од., 

інші витрати – 1,95 грош. од. Постійні витрати за рік дорівнюють: амортизація 
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– 36000 грош. од., витрати на рекламу – 45000 грош. од., інші – 11400 грош. од. 

Ціна реалізації за планом – 55,00 грош. од. 

Завдання: 

1. На основі маржинального підходу розрахувати обсяг реалізації  

підприємства для: 

а) досягнення критичної точки; 

б) отримання прибутку у розмірі 70224 грош. од. 

2. На основі попередніх даних, розрахувати обсяг реалізації продукції для 

отримання прибутку у розмірі 139520 грош. од., за умов, що витрати на рекламу 

збільшаться на 40000 грош. од. 

3. На основі попередньої інформації та прогнозного рівня реалізації у 10000 

одиниць, розрахувати ціну реалізації для отримання прибутку у розмірі 131600 

грош. од. 

 

Література: [1; 4, с. 398–410; 5, с. 133–139; 11, с. 4–8; 13, с. 5–23]. 

 

Тема 2 Класифікація витрат на виробництво 

1. Завдання та основні ознаки класифікації витрат. 

2. Класифікація витрат на виробництво. 

3. Залежність витрат від обсягів виробництва. 

4. Лінійна залежність та релевантні рівні. 

Задача 

Підприємство виробляє один вид продукції. Постійні витрати за рік 

становлять 6000 грош. од. Ціна реалізації одиниці продукції 16 грош. од., змінні 

витрати – 8 грош. од. на одиницю продукції. 

Попит на продукцію є досить високим, діапазон виробництва підприємства 

від 600 до 2500 од. Поточний обсяг реалізації становить 1500 од. 

Визначити: 

6. Критичний обсяг діяльності. 
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7. Кількість одиниць продукції для одержання чистого прибутку в розмірі 

2500 грош. од. 

8. Розмір прибутку при зменшенні змінних витрат на 10 % та постійних 

витрат на 500 грош. од. Поточний обсяг реалізації залишився без змін. 

9. Ціна, яку необхідно встановити для одержання прибутку в розмірі 

9500 грош. од. при поточному обсязі реалізації. 

Література: [1; 4, с. 15–18; 10, с. 7–21; 13, с. 5–23]. 

 

Тема 3 Концепції та методи управління витратами 

1. Концепція витратоутворювальних чинників. 

2. Методи управління витратами. 

3. Система „стандарт-кост‖. Система „директ-костинг‖. Зіставлення 

розрахунку повних та часткових витрат. 

4. Загальна система управління витратами. 

Задача 

У період з 2009 р. по 2011 р. підприємство працювало з дев’ятьма 

постачальниками основної сировини та матеріалів, дані про річний обіг з якими 

за 2011 р. подано в таблиці 1. На основі даних таблиці 1 провести АВС – аналіз 

постачальників основної сировини та матеріалів, заповнити таблицю 2 та 

зробити висновки. 

Таблиця 1 – Дані про постачальників основної сировини та матеріалів 

ПАТ „КрКЗ‖ (2011 рік) 

№ 
пор. 

Постачальники Обіг, тис. грн. 

1 ВАТ „Новолипецький меткомбінат‖ 45000 

2 ВАТ „Дніпропетровський меткомбінат 

ім. Петровського‖ 

18000 

3 ВАТ „Одеський сталепрокатний завод‖ 720 

4 ВАТ „Харківський фарбовий завод‖ 450 

5 ЗАТ „Запорізький сталепрокатний завод‖‖ 180 

6 Туреччина Kimya Sanayii ve Ticaret A.S. 10260 

7 Компанія „Апекс‖ (дистриб’ютори)‖ 1856 

8 ТОВ „Торговий Дім Запоріжсталь‖ 121000 

9 ВАТ „Дніпропетровський лакофарбовий завод‖ 480 
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Таблиця 2 – АВС – аналіз даних про постачальників основної сировини та 

матеріалів ПАТ „КрКЗ‖ 

№ 
п/п 

Постачальники Обіг, тис. 
грн. 

Частка у 
загальному 

обігу, % 

Обіг 
кумулятивний 

% 

Група 

1      

…      

9      

 Всього     

Література: [1; 5, с. 15–29; 7, с. 25–29; 12, с. 17–25; 13, с. 30–47]. 

 

Тема 4 Контролінг 

1. Контролінг. Стратегічний контролінг. Оперативний контролінг. 

2. Суми покриття. Розрахунок сум покриття та внеску виробів у прибуток 

підприємства. 

Задача 

Базові дані (тис. грн):  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 1000; 

Змінні витрати – 600; 

Постійні витрати–300; 

Прибуток від операційної діяльності – 100. 

1.  Чистий дохід збільшується на 5 % за рахунок зростання натуральних 

обсягів реалізації. Розрахуйте приріст прибутку від операційної 

діяльності. 

2. Чистий дохід зменшується на 20 % за рахунок відповідного зменшення 

натуральних обсягів реалізації. Чому буде дорівнювати прибуток 

підприємства? За яких умов при зменшенні обсягів реалізації 

підприємство отримає збиток?  

Література: [5, с. 23–34; 8, с. 25–2]. 

 

Тема 5 Аналіз „витрати – випуск – прибуток” 

1. Завдання аналізу „витрати – випуск – прибуток‖. 

2. Точка беззбитковості на основі аналізу „витрати – випуск – прибуток‖. 
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Маржинальний прибуток. „Ціна беззбитковості‖. 

3. Точка беззбитковості та визначення короткотермінового результату на 

основі сум покриття. Критерії правдивості моделі.  

4. Розрахунок прибутку на основі суми покриття у короткостроковому 

періоді. 

5. Графіки беззбитковості: на основі змінних витрат, з диференціацією 

постійних витрат за рівнями покриття, з диференціацією постійних 

витрат по статтями витрат. 

Задача 

 Дані про витрати на виконання окремих замовлень ремонтно-механічного 

цеху наведено у таблиці. Розробити калькуляцію виробничої собівартості 

окремих замовлень структурних підрозділів (цеха № 1–4) ремонтно – 

механічного цеху. 

Статті витрат Замовлення структурних 
підрозділів 

Разом  
за 

РМЦ цех 1 цех 2 цех 3 цех 4 

1. Матеріали та зап.частини 

2. Електроенергія на технологічні 
потреби 

3. Амортизація 
4. Витрати на оплату праці 

працівників 
5. Витрати на соціальні відрахування 

Разом прямі витрати: 

20000 

19748 
 

6000 
 

12800 
 

5120 

44427 

20358 
 

3000 
 

42000 
 

16800 

25000 

13165 
 

4000 
 

16000 
 

6400 

20000 

16605 
 

5000 
 

9200 
 

3680 

 

Загальновиробничі витрати:     81223 

Література: [1; 5, с. 11-29; 7, с. 5-19; 11, с.49-56; 13, с. 251-252]. 

 

Тема 6 Прогнозування та планування витрат 

1. Основні завдання планування витрат. 

2. Визначення обсягу витрат при поточному плануванні. Короткострокове 

та довгострокове планування.  

3. Розрахунок витрат, що є допустимими. 

4. Взаємозв’язок капітальних вкладень, поточних витрат та доходності 

підприємства. 
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5. Порядок розробки кошторису витрат. 

6. Вплив інфляції на вибір та прийняття рішень. 

Задача 

За попередніми оцінками, змінні витрати на виробництво одиниці 

продукції наступні: прямі матеріальні витрати – 20 грош. од., прямі трудові – 

5,12 грош. од., допоміжні матеріали – 1,6 грош. од., комерційні витрати – 

2,1 грош. од., інші витрати – 1,97 грош. од. Постійні витрати за рік дорівнюють: 

амортизація – 38000 грош. од., інші – 15800 грош. од. Ціна реалізації за планом 

– 68,00 грош. од. 

Завдання: 

1. На основі маржинального підходу розрахувати обсяг реалізації  

підприємства для: 

а) досягнення критичної точки; 

б) отримання прибутку у розмірі 72224 грош. од. 

2. На основі попередніх даних, розрахувати обсяг реалізації продукції для 

отримання прибутку у розмірі 159520 грош. од., за умов, що амортизація 

збільшиться на 40000 грош. од. 

3. На основі попередньої інформації та прогнозного рівня реалізації у 

10000 одиниць, розрахувати ціну реалізації для отримання прибутку у розмірі 

131600 грош. од. 

Література: [1; 8, с. 39–45; 13, с. 295–310]. 

 

Тема 7 Визначення витрат на стадіях життєвого циклу продукції 

1. Зв’язок параметрів та структури життєвого циклу продукту. 

2. Витрати по стадіях життєвого циклу продукту. 

3. Визначення та нормування витрат з метою стабілізації та зниження. 

4. Основні групи методів розрахунку окремих елементів витрат: 

евристичні, математико-статистичні, системні, методи технічного 

нормування, розрахунково-аналітичні, калькулювання. 
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Задача 

На базі даних, що нижче наведенні в таблиці, визначити:  

1) виробничу собівартість продукції; 

2) структуру витрат підприємства та її динаміку. Вказати можливі причини 

відхилення витрат по окремих статтях; 

3) виділити статті прямі та непрямі, умовно-постійні, змінні витрати, 

прості та комплексні. 

 (ум. грош. од.) 

Статті 
1-й 

квартал 

2-й 

квартал 

1. Сировина та матеріали  1100 1520 

2. Покупні комплектуючі, напівфабрикати 100 80 

3. Паливо, енергія 528 608 

4. Основна заробітна плата 316 401 

5. Додаткова заробітна плата 56 60 

6. Єдиний соціальний внесок 130 170 

7. Витрати, які пов’язані з підготовкою та 

освоєнням виробництва продукції 
7 9 

8. Зношення спеціальних інструментів  12 12 

9. Витрати на утримання та експлуатацію 

обладнання 
68 73 

10. Загальновиробничі витрати  52 54 

11. Загальногосподарські витрати 84 92 

12. Втрати внаслідок технічного браку 9 15 

13. Комерційні витрати 60 80 
 

Література: [1; 5, с. 11–29; 7, с. 18–29; 11, с. 49–56; 13, с. 251–252]. 

 

Тема 8 Витрати на якість продукції 

1. Склад витрат на якість. 

2. Співвідношення рівня витрат та необхідної якості продукції. 

3. Основні характеристики якості продукції: показники призначення, 

техніко-економічні показники експлуатації, показники споживчих 

властивостей, надійність. 

4. Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження витрат 

на продукцію. 
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4. Витрати та конкурентоспроможність продукції. 

Задача 

Розрахуйте виробничу собівартість одиниці продукції (кожного виду) на 

основі даних таблиці: 

№ продукт обсяг 
виробництва, 

од. 

обсяг 
виробництва, 

грн. 

частка 
продукту в 

загальному 
обсязі 

виробництва 

у
м

о
в

н
и
й

 п
о
к
аз

н
и

к
 

о
б
ся

гу
 в

и
р
о
б
н

и
ц

тв
а Виробнича  

собівартість, грн. 

1
 к

г 

п
р
о
д
у
к
ц

ії
 

в
и

п
у
ск

у 

1
 о

д
. 

п
р
о
д
у
к
ц

ії
 

1 хліб 
(1,0 кг) 

1400       

2 батон 

(0,7 кг) 

3500       

3 рогалик 
(0,1 кг) 

3500       

4 бублик 

(0,05 кг) 

5600       

Всього:   1,0   5000  

Література: [1; 12, с. 181–229; 13, с. 191–202]. 

 

Тема 9 Управління запасами та витрати підприємства 

1. Види запасів на підприємстві. 

2. Облік матеріально-виробничих запасів. 

3. Оцінка матеріальних запасів при їх списанні на витрати виробництва та 

витрати обігу. 

4. Вплив управління запасами на витрати підприємства та економічний 

результат його роботи. 

Задача 

У ході комплексної переробки сировини вироблено основна (П1) та 

попутна продукція (П2). 

Прямі витрати (окрім сировини) дорівнюють 25000 грн, на 1 грн прямих 

витрат віднесено 0,085 грн непрямих витрат. Визначити собівартість основної 

продукції. 
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Таблиця 1 – Дані для розрахунків 

№ Показник Обсяг, кг Ціна, грн/кг 

1 сировина: 
А 

Б 

 
3000 

2300 

 
28 

150 

2 Продукт П1  
Продукт П2  

1560 
200 

500 
120 

Література: [1; 5, с. 11–29; 7, с. 5–19; 11, с. 49–56; 13, с. 251–252]. 

 

Тема 10 Оцінка собівартості продукції та визначення її прибутковості 

1. Калькулювання собівартості, види калькуляцій, калькуляційна одиниця 

(об’єкт калькулювання). 

2. Методи калькулювання собівартості продукції. 

3. Способи (системи) віднесення витрат на продукт. 

4. Способи віднесення на собівартість продукції непрямих витрат. 

Задача 1 

На основі даних, наведених у таблиці, розподілити витрати на утримання 

та експлуатацію обладнання на постійну та змінну частини. 

Період 

Кількість 
виробленої 

продукції, 
од. 

Витрати на 

утримання та 
експлуатацію 

обладнання, ум. 

грош. од. 

Період 

Кількість 
виробленої 

продукції, 
од. 

Витрати на 

утримання та 
експлуатацію 

обладнання, ум. 

грош. од. 

I 232 2792 VII 180 2619 

II 225 2648 VIII 210 2371 

III 241 2718 IX 230 2648 

IV 221 2689 X 205 2556 

V 163 2330 XI 234 2747 

VI 205 2756 XII 220 2602 

Задача 2 

Натуральний операційний ліверидж дорівнює 5. Ціновий операційний 

ліверидж дорівнює 8. Ціни знижуються на 5 %. 

Натуральний обсяг реалізації збільшується на 7 %. Як зміниться при 

заданій ситуації прибуток від реалізації? 

Література: [15, с. 21–36; 7, с. 75–89; 11, с. 49–56; 13, с. 89–102]. 
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Тема 11 Формування та використання прибутку підприємства 

1. Прибуток як фінансова категорія. 

2. Управління використанням прибутку. 

3. Класифікація факторів, які впливають на величину прибутку. 

4. Основні напрями пошуку резервів збільшення прибутку. 

5. Розподіл і використання прибутку підприємства. 

6. Схема розподілу чистого прибутку. 

7. Формування дивідендної політики. 

Задача 1 

На основі нижченаведених даних розрахувати коефіцієнт реагування 

змінних витрат та дати оцінку характеру їх розвитку залежно від обсягу 

виробництва. Побудувати графік змінних витрат на весь обсяг виробництва та 

витрат на одиницю продукції. 

Кількість 
вироблюваної 

продукції, од. 

Постійні 
витрати, ум. 

грош. од. 

Змінні витрати, грош. од. 

I II III 

100 1000 400 400 400 

110 1000 440 418 517 

121 1000 484 425 653 

133 1000 532 439 825 

146 1000 585 448 1080,4 

 

Задача 2 

Підприємство виготовляє і продає в середньому за рік 30 тис. виробів за 

ціною 70 грн. Змінні витрати на один виріб – 50 грн, річні постійні витрати – 

3000 тис. грн. Скільки треба виготовляти (продавати) виробів, щоб за даних 

умов одержати 400 тис. грн прибутку за рік? 

Література: [1; 5, с. 11–29; 11, с. 5–19; 13, с. 49–56; 19, с. 137–167]. 

 

Тема 12 Планування (бюджетування ) витрат 

1. Мета і сучасні проблеми планування. Основні елементи планування : 

прогнозування, підготовка поточних програм, бюджетне планування. 

2. Мета і концепції підготування системи кошторисів (бюджетів). 
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3. Види бюджетних систем. Поточні та оперативні бюджети. Нерозривний 

бюджет як засіб забезпечення нерозривності процесу планування. 

4. Операційні бюджети за центрами відповідальності. Фінансові бюджети, 

склад та зміст прогнозних фінансових документів. Фіксовані та гнучки 

бюджети. Розробка головного бюджету. Контроль за виконанням бюджетів.  

Задача 1 

У звітному  періоді собівартість товарної продукції становила  320 тис. 

грош. од., витрати на 1 грош. од. товарної продукції  0,75 грош. од. В 

очікуваному періоді витрати на 1 грош. од. продукції планується знизити на 0,1, 

обсяг виробництва збільшити на 10 %. 

Визначити загальну суму собівартості товарної продукції в очікуваному 

періоді. 

Задача 2 

Натуральний операційний ліверидж дорівнює 3. Ціновий операційний 

ліверидж дорівнює 6. Ціни знижуються на 11%. Натуральний обсяг реалізації 

збільшується на 14 %. Як зміниться при заданій ситуації прибуток від 

реалізації? 

Література: [15, с. 21 36; 7, с. 75 89; 11, с. 49 56; 13, с. 89 102]. 

 

Тема 13 Аналіз витрат при прийнятті короткострокових управлінських 

рішень 

 1. Точка беззбитковості. Припущення, що використовуються в аналізі 

поведінки витрат, прибутку та обсягу реалізації. 

 2. Інформація про витрати для прийняття рішень про обсяг виробництва, 

його структуру. 

 3. Альтернативні витрати, релевантність та прийняття рішень. 

 

Задача 1 

Визначити залежність маржинального прибутку від структури витрат 

підприємства (варіанти А та В) 
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Показники Моделювання структури витрат 

варіант А варіант В 

1. Чистий дохід (виторг) від реалізації 
продукції 
2. Змінні витрати: виробнича 

собівартість реалізованої продукції 
3. Постійні витрати  

1000 
500 
300  

1000 
600 
200  

 

Задача 2 

Базові дані (тис. грн):  

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції 1000; 

Змінні витрати  600; 

Постійні витрати  300; 

Прибуток від операційної діяльності  100. 

Чистий дохід збільшується на 5 % за рахунок зростання цін. Розрахуйте 

приріст прибутку від операційної діяльності. 

Література: [4, с. 21 36; 7, с. 75 89; 11, с. 49 56; 13, с. 89 102]. 

 

Тема 14 Нормативний облік та система „стандарт-кост” 

 
1. Поняття нормативних витрат, принципи, організація та порядок їх 

розрахунку. Види норм. 

2. Використання нормативних витрат у калькулюванні собівартості 

продукції (робіт, послуг). 

3. Система „стандарт-кост‖, особливості обліку витрат і калькулювання 

продукції, переваги застосування. 

4. Порівняльна характеристика нормативного методу та системи 

„стандарт-кост‖. 

Задача 

На основі наведеної картки позамовного обліку витрат на виготовлення 

двигуна ОМД – 18 Н розрахувати виробничу собівартість замовлення, якщо 

відрахування на соціальні заходи 37,5 %, витрати на утримання і експлуатацію 
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обладнання – 35 %, загальновиробничі витрати 30 % до основної заробітної 

плати виробничих робітників. 

За даними актів про брак за січень, лютий, березень брак складає 26,12, 

60 грн  відповідно. Заповнити картку обліку витрат. 

Картка обліку витрат, грн. 

Найменування продукції –  

Двигун ОМД – 18 Н 

Планова собівартість 
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січень 
лютий 
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123 
400 

680 

140 
180 

200 

     

усього:        

 

Література: [6, с. 21–36; 7, с. 75–89; 11, с. 41–53; 15, с. 9–12]. 
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5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Сутність витрат, види та форми собівартості продукції. 

2. Функції управління витратами. 

3. Загальна схема та взаємозв’язок управління витратами на підприємстві. 

4. Принципи управління витратами. 

5. Завдання та основні ознаки класифікації витрат. 

6. Основні ознаки класифікації витрат. 

7. Класифікація витрат на виробництво. 

8. Залежність витрат від обсягів виробництва. 

9. Точка беззбитковості на основі аналізу „витрати – випуск – прибуток‖. 

Маржинальний прибуток. 

10. Точка беззбитковості та визначення короткотермінового результату на 

основі сум покриття. 

11. Графіки беззбитковості: на основі змінних витрат, з диференціацією 

постійних витрат за рівнями покриття, з диференціацією постійних витрат за 

статтями витрат. 

12. Альтернативні витрати, релевантність та прийняття управлінських 

рішень. 

13. Основні завдання планування витрат. 

14. Попередня оцінка витрат. Інтервал допустимих витрат на виробництво та 

реалізацію продукції. 

15. Поточні кошториси витрат на виробництво, витрат на утримання 

функціональних відділів та служб. Комплексні та цільові кошториси. 

16. Витрати по стадіях життєвого циклу продукту. Поетапний (постадійний) 

склад витрат. 

17. Визначення та нормування витрат з метою стабілізації та зниження. 

Основні групи методів розрахунку окремих елементів витрат.  

18. Склад витрат на якість. Класифікація витрат на якість. 

19. Співвідношення рівня витрат та необхідної якості продукції. 
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20. Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження витрат на 

продукцію. 

21. Види запасів на підприємстві. 

22. Оцінка матеріальних запасів при їх списанні на витрати виробництва та 

витрати обігу. 

23. Вплив управління запасами на витрати підприємства та економічний 

результат його роботи. 

24. Калькулювання собівартості. Види калькуляцій. Методи калькулювання 

собівартості продукції. 

25. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції. Склад робіт за 

аналізом витрат на підприємстві.  

26. Аналіз витрат на гривню товарної продукції. 

27. Аналіз собівартості окремих видів продукції. 

28. Аналіз прямих матеріальних витрат. 

29. Аналіз прямих трудових витрат. 

30. Аналіз непрямих витрат. Облік зміни обсягу виробництва при аналізі 

кошторисів непрямих витрат. 

31. Способи (системи) віднесення витрат на продукт. 

32. Способи віднесення на собівартість продукції непрямих витрат. 

33. Методика поетапного розподілення витрат пропорційно маржинальному 

прибутку. 

34. Особливості калькулювання при комплексній переробці сировини.  

35. Формування витрат за місцями виникнення, центрами витрат, центрами 

відповідальності. 

36. Групування центрів витрат. Класифікація центрів відповідальності. 

Бюджетування витрат. 

37. Об’єкти обліку витрат. Первинні (елементні ) об’єкти обліку витрат. 

38. Стимулювання зниження витрат у виробництві. Основні фактори та 

напрями зниження витрат на підприємстві. 

39. Системи обліку витрат. Ефективність облікових та контрольних систем. 
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40. Основні напрями використання інформації про витрати на підприємстві. 

41. Зміст та можливості системи „стандарт-кост‖. 

42. Система „директ-костінг‖. Зіставлення розрахунку повних та часткових 

витрат. 

43. Контроллінґ. Суми покриття. Розрахунок сум покриття та внеску виробів 

у прибуток підприємства. Стратегічний контролліґ. Оперативний контроллінґ. 

44. Загальна система управління витратами. 

45. Основні принципи розрахунку витрат обігу. 

46. Мета і сучасні проблеми планування. 

47. Основні елементи планування : прогнозування, підготовка поточних 

програм, бюджетне планування. 

48. Мета і концепції підготування системи кошторисів (бюджетів).  

49. Бюджетування як розподілена система узгодженого управління діяльності 

центрів відповідальності. Функції бюджету. 

50. Види бюджетних систем. Контроль за виконанням бюджетів. 
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