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ВСТУП 

 

Сутність економіки підприємства полягає у визначенні витрат та 

результатів виробництва, їх зіставленні. Результати діяльності підприємства 

різноманітні й включають, поряд з виробничими та економічними 

(фінансовими) підсумками, досягнення у сфері технічного і соціального 

розвитку. Зіставлення витрат і результатів дає змогу оцінювати ефективність 

діяльності підприємства. 

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 вивчення курсу „Управління витратами”: 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. 

Заняття з дисципліни „Управління витратами” проводяться у формі 

лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на самостійне 

опрацювання студентами. 

У результаті вивчення дисципліни „Управління витратами” студент 

повинен знати: основи 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 

обґрунтовувати шляхи їх вирішення. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Основні засади управління витратами на підприємстві 

Мета: ознайомитися з основними засадами управління витратами на 

підприємстві, функціями та принципами управління витратами, з’ясувати 

загальну схему управління витратами на підприємстві. 

План 

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. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: витрати, форми собівартості, планова, нормативна, звітна 

собівартість, суб’єкти управління витратами, управлінський цикл. 

 Витрати характеризують у грошовому вимірі обсяг ресурсів, що були 

використані з відповідною метою та трансформовані у собівартість продукції 

(робіт, послуг). 

Собівартість продукції – це грошове вираження витрат на її виробництво. 

Розрізнюють наступні форми собівартості: планову, нормативну та звітну 

(фактичну). До особливостей витрат як предмета управління відносять: 

динамізм, різноманітність, складність вимірювання, обліку та оцінки, 

складність та суперечність впливу витрат на економічний результат. 

Функції управління витратами можуть бути реалізовані через елементи 

управлінського циклу: прогнозування і планування, організацію, координацію і 

регулювання, активізацію і стимулювання виконання, облік і аналіз. 

Суб’єктами управління витратами є: керівники та фахівці підприємства і 

виробничих підрозділів. Об’єктами управління витратами є витрати на 

проектування, виробництво, реалізацію, експлуатацію (використання) та 

утилізацію продукції (робіт, послуг). Функції управління витратами є 
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первинними відносно виробництва. 

Основні принципи управління витратами включають: системний підхід 

до управління витратами; єдність методів, що можуть бути застосовані на 

різних рівнях управління витратами; управління витратами на всіх стадіях 

життєвого циклу виробу; органічне поєднання зниження витрат з високим 

рівнем якості; упровадження ефективних методів зниження витрат. 

Завдання до теми 

1. На основі даних, наведених у таблиці 1, розподілити витрати на 

утримання та експлуатацію обладнання на постійну та змінну частини.  

Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунків  

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 

 

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. 

Висновок. Рівень витрат (функція витрат) для даного прикладу 
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У=15269-4,93 х Х, 

де Х – кількість виробленої продукції. 

Примітка. Варіант індивідуального завдання визначають за додатком А. 

Вихідні дані для розв’язання завдання беруть за додатком Б, таблиця 1. 

  Контрольні питання 

1. Який економічний зміст категорії витрат? 

2. Поясніть відмінність між поняттями виробничі витрати, валові витрати та 

собівартість? 

3. Для чого необхідно розрізняти вичерпані (спожиті) та невичерпані 

(неспожиті) витрати в обліку? 

4. З чим пов'язаний поділ витрат на ті, що включаються до собівартості 

продукції, і ті, що відносяться до витрат звітного періоду? 

5. Які витрати відносять до основних виробничих витрат? 

6. З чим пов'язаний поділ витрат на прямі та непрямі? Наведіть приклади. 

Література: [8, с. 13 – 32; 14, с. 10 – 45; 16, с. 11 – 18; 20, с. 14 – 20]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Класифікація витрат на виробництво 

Мета: розглянути завдання та основні ознаки класифікації витрат: за 

центрам виникнення, за об’єктам калькулювання, за однорідністю витрат, за 

видам витрат, за методам віднесення на собівартість продукції, за ступенем 

впливу обсягу виробництва на рівень витрат, за календарним періодами, за 

відношенням до виробничого процесу, за відношенням до включення до 

собівартості продукції (робіт, послуг). 

План 

1. Завдання та основні ознаки класифікації витрат. 

2. Основні ознаки класифікації витрат. Класифікація витрат на виробництво. 

3. Залежність витрат від обсягів виробництва. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: класифікація виробничих витрат, склад витрат, 
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економічні елементи, калькуляційні статті витрат.  

Класифікація виробничих витрат виявляє групи, що об’єктивно існують, 

процеси формування витрат та взаємозв’язки між окремими частинами. 

Відповідно до мети та методичних підходів існує декілька класифікацій витрат. 

Згідно з п. 6 Методичних рекомендацій з формування собівартості [1], 

витрати класифікують за дев’ятьма ознаками: 

1) за центрами (місцями) виникнення: згідно з технологічними та 

функціональними ознаками обладнання; 

2) за видами продукції: витрати на виріб, на типових представників 

виробів, групи однорідних виробів, одноразові замовлення, напівфабрикати, 

валову, товарну, реалізовану продукцію; 

3) за однорідністю витрат: прості, комплексні; 

4) за видами витрат: за елементами витрат і статями витрат; 

5) залежно від способу віднесення до собівартості продукції; 

6) за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат: постійні та 

змінні; 

7) за календарними періодами: поточні, довгострокові, одноразові; 

8) відносно виробничого процесу: продуктивні та непродуктивні;  

9) відносно включення до собівартості: витрати на виробництво, витрати 

відповідного періоду. 

У вітчизняній практиці з метою управління витрати на підприємстві 

групують за двома ознаками: за економічними елементами та за 

калькуляційними статтями витрат. Склад витрат, що включають до собівартості 

продукції за економічними елементами, згідно з П(С)БО 16: 

1) матеріальні витрати; 

2) витрати на оплату праці; 

3) відрахування на соціальні заходи; 

4) амортизація; 

5) інші операційні витрати. 

Перелік та склад статей калькулювання виробничої собівартості згідно з 
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П(С)БО 16 встановлює підприємство. 

Завдання до теми 

1. На основі даних, наведених у таблиці 2, проаналізувати склад витрат та 

їх динаміку. 

2. Розрахувати витрати на 1 грошову одиницю продукції в складі 

елементів витрат. Зробити відповідні висновки. Вказати можливі причини 

відхилення витрат за окремими елементами. 

Таблиця 2 – Вихідні дані для розрахунків 

(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 

Єдиний соціальний внесок 121 168 

Інші витрати 68 55 

 

Послідовність виконання розрахунків. Визначення питомої ваги 

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

грошову одиницю продукції проводиться у послідовності, відображеної у 

таблиці 3. 

Таблиця 3 – Розрахунок питомої ваги кожного елемента у загальній 

структурі витрат, динаміки витрат та витрат на 1 грошову одиницю продукції  

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 

3170 - 3895 - 122,9 - - - 
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факт. цінах 

 

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 спостерігається, якщо ми аналізуємо показники у 

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

Примітка. Варіант індивідуального завдання визначають за додатком А. 

Вихідні дані для розв’язання завдання беруть за додатком Б, таблиця 2. 

Контрольні питання 

1. Який принцип покладено в основу класифікації витрат? 

2. Як класифікують витрати за видами діяльності? 

3. Перерахуйте відомі вам елементи витрат? 

4. Чому класифікація витрат за статтями та елементами не задовольняє вимог 

управління? 

5. Що таке конверсійні витрати? 

6. Для чого необхідно враховувати можливі втрати? 

7. Які витрати вважаються релевантними, а які нерелевантними?  

8. Від чого залежить контрольованість витрат?  

Література: [1, с. 66 – 70; 2; 8, с. 13 – 35; 16, с. 20 – 29; 20, с. 20 – 29]. 



 12 

Практичне заняття № 3 

Тема. Концепції та методи управління витратами 

Мета: ознайомитися з концепцією затратоутворювальних чинників. 

Розглянути методи управління затратами. 

План 

1. Концепція затратоутворювальних чинників. 

2. Методи управління затратами. 

3. Система „стандарт-кост”.  

4. Система „директ-костинг”. Зіставлення розрахунку повних та часткових 

витрат. 

5. Контроллінг. Стратегічний контроллінг. Оперативний контроллінг. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: витрати, обсяг виробництва, ціна реалізації, прибуток, 

стандарт-кост, директ-костинг, релевантний діапазон діяльності підприємства, 

рівні покриття. 

Концепція  це певний спосіб розуміння, тлумачення яких-небудь явищ, 

основний погляд, керуюча ідея їхнього висвітлення, провідний задум, 

конструктивний принцип тієї чи іншої діяльності. В управлінні затратами 

основними базовими концепціями є концепція затратоутворювальних чинників; 

концепція доданої вартості; концепція ланцюжка цінностей; концепція 

альтернативності затрат; концепція трансакційних затрат; концепція АВС; 

концепція стратегічного позиціонування. 

Концепція затратоутворювальних чинників традиційна для більшості видів 

підприємницької діяльності і знаходить використання і у стратегічному, і в 

оперативному управлінні затратами. Ця концепція базується на існуванні 

стохастичної або факторної залежності величини повних затрат підприємства 

від різноманітних чинників, вплив яких представлено сукупністю показників, і 

передбачає аналіз затратоутворювальних чинників в їхньому взаємозв'язку та 

взаємовпливу. Знання затратоутворювальних чинників і ступеня їхнього впливу 

на величину затрат підприємства, а також залежностей між чинниками дає 
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змогу через вплив на чинники формування витрат впливати на саму величину 

повних затрат підприємства. 

Серед затратоутворювальних чинників вирізняють структурні та 

функціональні.  

До структурних чинників належать: масштаб інвестицій, ступінь 

вертикальної інтеграції в діяльності підприємства, досвід роботи підприємства 

на тому або іншому сегменті ринку, використовувані технології, складність 

виробів, що випускаються; до функціональних  якість трудових ресурсів, 

наявність системи управління якістю, рівень використання виробничих 

потужностей, ефективність планування, наявність тісних зв'язків із 

постачальниками. 

Завдання до теми 

На основі нижченаведених даних розрахувати коефіцієнт реагування 

змінних витрат та дати оцінку характеру їх розвитку залежно від обсягу 

виробництва. 

Таблиця 4 – 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 

 

Послідовність виконання розрахунків. Розрахуємо витрати на одиницю 

продукції та темпи зростання обсягу виробництва і витрат виробництва. 

Темпи зростання обсягів виробництва: 

146/100=146%; 

Темпи збільшення змінних витрат: 
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І в – 585/400=146%; 

ІІ в – 448/400=112%; 

ІІІ в- 1080,4/400=270,1%. 

Таблиця 5 – Результати розрахунку витрат на одиницю продукції та 

темпів 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 

 

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. 

Примітка. Варіант індивідуального завдання визначають за додатком А. 

Вихідні дані для розв’язання завдання беруть за додатком Б, таблиця 3. 

Контрольні питання 

1. Взаємозв’язок витрат з обсягом виробництва. 

2. Особливості системи „стандарт-кост”, системи „директ-костинг”. 

3. Особливості управління витратами у високотехнологічній сфері. 

Література: [1, с. 128 – 132; 5, с.233 – 257; 9, с. 165 – 201; 12, с. 45 – 81]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Аналіз „витрати – випуск – прибуток” 

Мета: ознайомитися з методикою визначення точки беззбитковості 

підприємства на основі моделі „витрати – випуск – прибуток”. Розглянути 

методику визначення короткотермінового результату на основі сум покриття. 

План 

1. Точка беззбитковості на основі аналізу „витрати – випуск – прибуток”. 



 15 

Маржинальний прибуток. 

2. Точка беззбитковості та визначення короткотермінового результату на основі 

сум покриття. 

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

постійних витрат за рівнями покриття, з диференціацією постійних витрат за 

статтями витрат. 

4. Альтернативні витрати, релевантність та прийняття управлінських рішень. 

Релевантність витрат минулого періоду. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: витрати, обсяг виробництва, ціна реалізації, прибуток, 

точка беззбитковості, критичний обсяг реалізації, релевантний діапазон 

діяльності підприємства, рівні покриття. 

Аналіз "витрати – обсяг – прибуток" – це метод системного дослідження 

взаємозв’язку витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства з метою 

визначення: обсягу реалізації, який забезпечує відшкодування всіх витрат та 

отримання бажаного прибутку; величини прибутку при певному обсязі 

реалізації, впливу змін величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток 

підприємства. 

До основних завдань методу відносять: 

1. Визначення обсягу діяльності, який забезпечить відшкодування всіх 

витрат. 

2. Визначення кількості продукції, яку слід реалізувати для одержання 

бажаного прибутку. 

3. Визначення впливу на прибуток зниження ціни продукції та 

збільшення обсягу реалізації. 

4. Розрахунок рівня фінансової міцності підприємства. 

Аналіз беззбитковості побудований на основі розподілу витрат на змінні 

та постійні, а також розрахунку точки беззбитковості, яка визначає критичний 

обсяг реалізації. 

Точка беззбитковості – це обсяг реалізації (діяльності), при якому доходи 
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підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток відповідно дорівнює 

нулю. Точка беззбитковості може бути виражена в натуральних одиницях 

(кількість продукції), грошових одиницях (виторг) або у відсотках до 

нормальної потужності. 

Застосовуючи аналіз „витрати-обсяг-прибуток”, слід ураховувати 

припущення, які покладені в його основу: 

 аналіз припускає, що головним фактором витрат є обсяг діяльності 

(обсяг реалізації), а решта факторів (ціна, технологія тощо) не змінюються 

протягом періоду, що аналізується; 

 аналіз може бути застосований в умовах виробництва одного продукту 

або постійного співвідношення декількох продуктів у комбінації їх продажу. 

Тому, якщо є зміни в комбінації продажу, слід унести відповідні корективи в 

результати первинних розрахунків; 

 аналіз базується на методі калькулювання змінних витрат. В умовах 

використання методу калькулювання повних витрат такий аналіз може бути 

застосований тільки за умови, що обсяг виробництва дорівнює обсягу 

реалізації. 

Слід пам'ятати, що лінійний зв'язок між змінними витратами на одиницю, 

ціною та обсягом діяльності, а також незмінність величини постійних витрат 

зберігаються тільки в умовах релевантного діапазону діяльності підприємства. 

Завдання до теми 

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. 

Критичний обсяг діяльності підприємства визначається за допомогою 

формули: 

Qкр = ПВ / (Ц - mr),                                                 (1) 

де ПВ – постійні витрати; 

Ц – ціна реалізації; 

ЗВ – змінні витрати. 

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. 

Примітка. Варіант індивідуального завдання визначають за додатком А. 
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Вихідні дані для розв’язання завдання беруть за додатком Б, таблиця 4. 

Контрольні питання: 

1. Взаємозв’язок витрат з обсягом виробництва. 

2. Особливості системи „стандарт-кост”, системи „директ-костинг”. 

3. Особливості управління витратами у високотехнологічній сфері.  

Література: [1, с. 128 – 132; 5, с. 233 – 257; 9, с. 165 – 201; 12, с. 45 – 81; 

16, с. 153 – 193]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Прогнозування та планування витрат 

Мета: визначити основні завдання планування витрат, ознайомитися з 

методикою попередньої оцінки витрат. Ознайомитися з порядком складання 

кошторисів витрат та їх видів. 

План 

1. Основні завдання планування витрат. 

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

реалізацію продукції. 

3. Поточні кошториси витрат на виробництво, витрат на утримання 

функціональних відділів та служб. Комплексні та цільові кошториси. 

4. Витрати за стадіями життєвого циклу продукту. Поетапний (постадійний) 

склад витрат. 

5. Визначення та нормування витрат з метою стабілізації та зниження. Основні 

групи методів розрахунку окремих елементів витрат. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: допустимі витрати, поточні кошториси витрат на 

виробництво, комплексні та цільові кошториси. 

Планування витрат полягає у виявленні складу витрат та їх кількісній 

оцінці, у ході якої визначається загальна вартість ресурсів, що були використані 

у процесі виробництва, та визначенні прибутку, який передбачений. 

Плановий обсяг витрат визначається на основі передбаченої структури 
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продукції та обсягу її виробництва при використанні матеріальних і технічних 

норм, нормативів праці, системи оплати праці, вартості ресурсів, нормативів 

відрахувань. 

Допустимі витрати розраховуються на етапі поточного планування з 

урахуванням ринкової ціни, основу якої  складають витрати підприємств- 

конкурентів, що виробляють аналогічну продукцію. 

Розрізняють кошториси: витрат на виробництво по підприємству в 

цілому, витрат на утримання функціональних відділів та служб, комплексні та 

цільові кошториси. 

Порядок складання кошторису витрат включає наступні етапи: 

розрахунок прямих витрат, розрахунок первинних витрат, розрахунок 

вторинних витрат. 

Завдання до теми 

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. 

Примітка. Варіант індивідуального завдання визначають за додатком А. 

Вихідні дані для розв’язання завдання беруть за додатком Б, таблиця 5. 
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Контрольні питання 

1. Основні завдання планування витрат? 

2. Яким є інтервал допустимих витрат на виробництво та реалізацію 

продукції ? 

Література: [5, с. 322 – 337; 8, с. 85 – 98; 17, с. 56 – 75; 20, с. 24 – 29]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Визначення витрат на стадіях життєвого циклу продукції 

Мета: розглянути методи визначення витрат на стадіях життєвого циклу 

продукції. 

План 

1. Витрати по стадіям життєвого циклу продукту. Поетапний (постадійний) 

склад витрат. 

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

3. Основні групи методів розрахунку окремих елементів витрат. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: стадії життєвого циклу, економічний життєвий цикл 

продукту. 

Економічний життєвий цикл продукту – це процес створення, 

проектування, виробництва, експлуатації, обігу та утилізації продукту. 

Життєвий цикл продукту характеризується часовими, об’ємними, 

витратними та якісними показниками, які знаходяться у тісному взаємозв’язку. 

Життєвий цикл може бути повним, неповним та частковим. 

Сукупність методів розрахунку окремих елементів витрат на стадіях 

життєвого циклу можна об’єднати у групи:  

1. Евристичні методи. 

2. Математико-статистичні. 

3. Системні. 

4. Методи технічного нормування, розрахунково-аналітичні, 

калькулювання. 
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Можливість та сфера застосування визначається ступенем точності 

отриманих розрахунків. 

Завдання до теми 

Визначити вплив на собівартість річного випуску продукції 

нижченаведених факторів. 

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 1260 грош. од. із відрахуваннями 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. 

Примітка. Варіант індивідуального завдання визначають за додатком А. 

Вихідні дані для розв’язання завдання беруть за додатком Б, таблиця 6. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте зв’язок параметрів та структури життєвого циклу 

продукту. 

2. Дайте визначення категорії „економічний життєвий цикл продукту”. 
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3. Назвіть показники життєвого циклу: об’ємні, часові, витратні, якісні. 

4. У чому відмінність між повним, неповним, частковим життєвим циклом 

продукту? 

Література: [1, с. 114 – 116; 8, с. 35 – 63; 16, с. 23 – 39; с. 43 – 48; 17, 

с. 18 – 25]. 

Практичне заняття № 7 

Тема. Витрати на якість продукції 

Мета: ознайомитися з розробкою діючої системи управлінського обліку 

витрат на якість, яка є сукупністю способів оцінки,  розрахунку і обліку витрат, 

які забезпечують якість продукції, а також сприяють її покращенню. 

План 

1. Склад витрат на якість. Класифікація витрат на якість. 

2. Співвідношення рівня витрат та необхідної якості продукції. 

3. Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження витрат 

на продукцію. 

4. Витрати та конкурентоспроможність продукції. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: якість, система управління якістю, витрати на якість, брак 

продукції. 

Під витратами, що пов’язані з якістю, розуміють такі, що виникають 

унаслідок забезпечення та гарантування задовільної якості, а також пов’язані з 

втратами від недосягнення достатньої якості продукції. Поняття витрат на 

якість включає: витрати на оцінку якості, на забезпечення якості, на 

підвищення якості, на управління якістю. 

Цільова класифікація витрат на якість розрізняє наступні класифікаційні 

ознаки: призначення, періодичність, доцільність, спосіб включення до 

собівартості, можливість обліку, стадію життєвого циклу, характер 

структурування, обсяг формування та обліку. 

До основних характеристик якості продукції відносять: 

 показники призначення; 
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 техніко-економічні показники експлуатації; 

 показники споживчих якостей; 

 надійність; 

 дизайн, зручність експлуатації, безпечність виконання; 

 ремонтопридатність. 

Рівень конкурентоспроможності визначається технічними, економічними 

та нормативними параметрами. Інтегральна конкурентоспроможність дорівнює: 

Kk=kh kt / (kцн (kцн(t) )),                                       (2) 

де Kk  – інтегральна конкурентоспроможність; 

kh , kt – показники конкурентоспроможності за нормативними та 

технічними параметрами продукції; 

kцн , kцн(t) – показники конкурентоспроможності за ціною споживання 

без урахування фактора часу за весь період використання виробу; з 

урахуванням фактора часу. 

Завдання до теми 

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%); 

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: 
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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. 

Примітка. Варіант індивідуального завдання визначають за додатком А. 

Вихідні дані для розв’язання завдання беруть за додатком Б, таблиця 7. 

Контрольні питання 

1. Система якості, види діяльності, що складають систему якості. 

2. Основні характеристики якості продукції: показники призначення, техніко -

економічні показники експлуатації, показники споживчих властивостей, 

надійність. 

3. Принцип відповідності функцій і якості витратам. 

4. Визначення раціональної конкурентоспроможності продукції. 

Література: [1; 16, с. 53 – 66]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Управління запасами та витрати підприємства 

Мета: управління матеріальними запасами: забезпечити в потрібний 

момент потрібну кількість потрібного матеріалу.  

План 

1. Види запасів на підприємстві. 

2. Облік, оцінка та управління матеріально-виробничими запасами. 

3. Вплив управління запасами на обсяг витрат підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: управління запасами, матеріальні запаси, витрати. 

Важливою функцією запасів є забезпечення відносної взаємної 

незалежності окремих стадій виробництва і збуту. Правильне управління 

товарно-матеріальними запасами є для виробництва більш важливим, ніж 
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ідентифікація типу системи обліку. 

Найбільш важливими є витрати, пов'язані з величиною матеріальних 

запасів: 

1. Витрати на зберігання і розвантажувальні роботи. Збільшення 

товарно-матеріальних запасів призводить до збільшення витрат на утримання 

складських приміщень, їх оренду, опалення, освітлення. Збільшення річних 

запасів також пов'язане зі збільшенням страхових внесків. 

2. Витрати на виконання замовлення (витрати на замовлення) – це 

витрати на оформлення замовлення, які включають канцелярські витрати з 

оформлення замовлення на придбання або виробництво, транспортні витрати і 

витрати з приймання вантажів. При зміні обсягів виробництва до цих витрат 

належать витрати з налагодження устаткування для випуску замовленої партії.  

Основним фактором політики матеріально-технічного постачання можна 

вважати розрахунок оптимального розміру замовлення. Цей обсяг має назву 

"економічного розміру замовлення" (ЕРЗ). 

Залежно від грошових витрат матеріальні запаси поділяються на три 

класи: А, В і С. Основне завдання розподілу – визначити матеріали високої 

вартості, щоб приділити відповідний час для аналізу й управління товарно-

матеріальними запасами. За матеріалами класу А детально визначаються 

розміри і моменти замовлень. Величина витрат на видачу й оформлення 

замовлень, на зберігання переглядаються щоразу при розміщенні чергового 

замовлення. Установлюється суворий контроль і регулювання запасів. За 

матеріалами класу В визначаються економічні розміри замовлень і момент 

видачі повторного замовлення; змінні витрати розглядаються один раз на 

квартал і на півроку. За матеріалами класу С жодних формальних розрахунків 

не робиться. Розмір повторного замовлення зазвичай розглядається таким 

чином, щоб поставки проводилися протягом 1–2 років. Перевірка наявних 

запасів проводиться періодично один раз на рік. 

Поставки "точно в строк" (ТВС) являють собою таку закупівлю 

матеріалів або товарів, що їх доставка безпосередньо передує використанню. У 
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цьому випадку жодного запасу (товарів і матеріалів) не зберігається. Значення 

системи "точно в строк" для управління матеріально-технічним постачанням 

полягає в тому, що вона допомагає скоротити кількість втрат у виробничому 

циклі. Для цього керівник виробництва скорочує період перебування виробів як 

товарно-матеріальних запасів у виробничому процесі, намагаючись знизити до 

мінімуму витрати, зокрема, час на перевірку й очікування. 

При великому асортименті матеріалів виникають великі труднощі у 

визначенні їх фактичної собівартості. У вирішенні цих труднощів міжнародні 

облікові стандарти використовують такі методи оцінювання запасів: 

 за собівартістю кожної одиниці матеріалів, що закуповуються; 

 за середньозваженою собівартістю; 

 за собівартістю перших за часом закупок – ФІФО; 

 за собівартістю останніх за часом закупок – ЛІФО; 

 за методом нормативних витрат. 

Для управління виробничими витратами велике значення має їх 

нормування. У собівартості продукції промислових підприємств матеріальним 

витратам належить значна питома вага. Тому в системі управління витратами 

формуванню  норм та нормативів матеріальних  витрат надається першочергове 

значення. Поопераційна норма регламентує витрачання матеріалу на окрему 

операцію. Систематизуючи ці норми у відомості поопераційних норм витрат за 

виробничими одиницями, можна отримати кошторис матеріальних витрат по 

підрозділу. Подетальна норма витрачання матеріалів – величина, яку 

отримують у результаті узагальнення поопераційних норм, що відносяться до 

окремого найменування деталей. Повузлова норма регламентує витрачання 

матеріалів на окремі вузли, які можуть бути використані на самому 

підприємстві, реалізовані на сторону у складі запасних частин або є товарною 

продукцією. Функціональна норма – величина матеріальних витрат, 

розрахована під час удосконалення технології виробництва та його організації, 

збільшення серійності та використання поточних методів виробництва окремих 
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виробів, вузлів, деталей тощо. 

Основними джерелами формування нормативної бази прямих 

матеріальних витрат є: конструкторська документація – специфікація деталей, 

вузлів та збірних з'єднань; технологічна документація – технологічні описи 

виникнення та обробки деталей і вузлів, подетально-маршрутні відомості 

закріплення деталеоперацій за цехами, виробничими ділянками, специфікація 

вузлування, комплектувальні відомості покупних напівфабрикатів та виробів.  

Завдання до теми 

На основі даних таблиці 6 провести АВС – аналіз постачальників 

основної сировини та матеріалів та зробити висновки. 

Таблиця 6 – Вихідні дані для АВС – аналізу постачальників основної 

сировини та матеріалів підприємства 

№ 

п/п 

Постачальники Обіг, тис. грн. 

1 ТОВ „МД Групп Кременчук” 18789,52 

2 ТОВ „Комекс”, м. Дніпропетровськ 3967,32 

3 ПП „КДЮ”, м. Дніпродзержинськ 3139,54 

4 ПП „Торговий дім Нико-Центрметал ” 982,45 

5 ЗАТ „ЛСТК”, м. Луганськ 553,94 

6 ТОВ НВП „Систар” 344,93 

7 ТОВ „Укрметпром”, м. Дніпропетровськ 267,31 

8 ТОВ „Українська гірничо –металургійна 
компанія - Харків” 259,88 

9 НВП „Донбас метал пром”, м. Донецьк 285,12 

10 ТОВ „Моноліт К”, м. Дніпропетровськ 188,5 

11 ПП „Рубін”, м. Дніпропетровськ 167,92 

12 ВАТ „Дніпропетровський лакофарбовий завод” 89,56 

13 ТОВ ВКФ „Новатор”, м. Дніпропетровськ 87,43 

14 ТОВ „ДніпроСнабСервіс”, м. Дніпропетровськ 54,61 

15 ТОВ „Сервісний металоцентр Леман - Україна”, 

м. Київ 42,29 

 Всього 29220,32 

 

Послідовність виконання розрахунків. Не всі постачальники матеріалів 

характеризуються однаковим впливом на ефективність, через що доцільно 

класифікувати постачальників з метою визначення найбільш впливових за 
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методом АВС на основі оцінки річного обігу. Всіх постачальників підприємства 

розподілимо на три групи за таким принципом: А-постачальники - ті, з якими 

підприємство здійснює приблизно 75% обігу, такий обіг дають приблизно 5% 

постачальників. В-постачальники (20%) дають 20% обігу. Для С-

постачальників (75%) обіг становить приблизно 5%. Групування подано в 

таблиці 7. 

Таблиця 7 – АВС – аналіз даних про постачальників основної сировини 

та матеріалів підприємства 

№ 
п/п 

 
Постачальники 

Обіг, 
тис. грн. 

Частка у 
загальному 

обігу, % 

Обіг 
кумулятивний 

% 

Група 

1 2 3 4 5 6 

1 ТОВ „МД Групп 
Кременчук” 18789,52 64,303 64,303 

 
А 

2 ТОВ „Комекс”, м. 
Дніпропетровськ 3967,32 13,577 77,880 

3 ПП „КДЮ”, м. 

Дніпродзержинськ 3139,54 10,744 88,625 

 

В 

4 ПП „Торговий дім 
Нико-Центрметал ” 982,45 3,362 91,987 

5 ЗАТ „ЛСТК”, м. 

Луганськ 553,94 1,896 93,883 

6 ТОВ НВП „Систар” 344,93 1,180 95,063 

7 ТОВ „Укрметпром”, м. 

Дніпропетровськ 267,31 0,915 95,978 

 

С 

8 ТОВ „Українська 
гірничо –металургійна 

компанія - Харків” 259,88 0,889 96,867 

9 НВП „Донбас метал 

пром”, м. Донецьк 285,12 0,976 97,843 

10 ТОВ „Моноліт К”, м. 
Дніпропетровськ 188,5 0,645 98,488 

11 ПП „Рубін”, м. 
Дніпропетровськ 167,92 0,575 99,063 

12 ВАТ 

„Дніпропетровський 
лакофарбовий завод” 89,56 0,306 99,369 

13 ТОВ ВКФ „Новатор”, м. 
Дніпропетровськ 87,43 0,299 99,668 

14 ТОВ 54,61 0,187 99,855 
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„ДніпроСнабСервіс”, м. 

Дніпропетровськ 

15 ТОВ „Сервісний 
металоцентр Леман - 

Україна”, м. Київ 42,29 0,145 100 

 Всього 29220,32 100 х 

 

Висновок. Проведений АВС- аналіз постачальників показує, що 

найбільший внесок у формування загального обігу (77,88%) зробили всього два 

постачальники, які й склали групу А (ТОВ „МД Групп Кременчук”, ТОВ 

„Комекс”, м. Дніпропетровськ). 

У групу В увійшли чотири постачальники, а саме ПП „КДЮ”, м. 

Дніпродзержинськ, ПП „Торговий дім Нико-Центрметал”, ЗАТ „ЛСТК”, м. 

Луганськ, ТОВ НВП „Систар”, на яких припадає 17,183 % сукупного обігу. 

Інші 4,937 % обігу забезпечували решта дев’ять постачальників-група С. 

Примітка. Варіант індивідуального завдання визначають за додатком А. 

Вихідні дані для розв’язання завдання беруть за додатком Б, таблиця 8. 

Контрольні питання 

1. У чому полягають основні завдання управління запасами? 

2. Які витрати пов'язані з придбанням та зберіганням запасів?  

3. Якими способами можна розрахувати розмір оптимальної партії поставки? 

4. У чому полягає зміст системи "точно в строк"? 

5. Як оцінюються матеріали, що відпускаються у виробництво? 

6. Що є основним джерелом формування нормативної бази прямих витрат на 

робочу силу? 

Література: [1, с. 110 – 116; 5, с. 366 – 372]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Оцінка собівартості продукції та визначення її прибутковості 

Мета: перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо 

собівартості; об’єктивна оцінка виконання прийнятих рішень, під час якої 
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виявляються відхилення фактичних витрат від планових; з’ясування чинників 

цих відхилень; підрахунок резервів дальшого зниження собівартості продукції. 

План 

1. Калькулювання собівартості. Види калькуляцій Методи калькулювання 

собівартості продукції. 

2. Способи (системи) віднесення витрат на продукт. 

3. Методи обліку фактичної собівартості. 

4. Методи обліку нормативної собівартості.  

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: основна та побічна продукція, собівартість, комплекснi 

виробничі витрати. 

Калькуляція – це визначення собівартості одиниці продукції в цілому та 

за окремими статями витрат. Під калькулюванням розуміють систему 

економічних розрахунків собівартості одиниці окремих видів продукції (робіт, 

послуг). У процесі калькулювання вимірюються витрати на виробництво та 

кількість випущеної продукції та визначається собівартість одиниці продукції. 

У процесі калькулювання виконуються два основні завдання: 

 на основі витрат на виробництво конкретного виду продукції визначити 

адекватну, справедливу і конкурентноздатну  продажну ціну;  

 дані про собівартість продукції використовуються для прогнозування й 

управління виробництвом і витратами. 

 Калькуляції поділяються: 

 за часом складання – на директивні (нормативні, кошторисні, планові) та 

звітні; 

 за рівнем охоплення витрат або місцем їх здійснення – на галузеві, повні, 

виробничі, внутрішньогосподарські, змінні витрати, технологічні;  

 за характером виконання калькуляції – на масові (періодичні), 

індивідуальні та проміжні; 

 за властивостями калькуляційного об’єкта – на загальні, параметричні, 

за центрами витрат; 
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Залежно від технології та характеру продукції об’єктами калькулювання 

можуть бути: один продукт (комплекс продуктів) у цілому по виробництву; 

один продукт (комплекс продуктів) по окремих процесах, стадіях, переділах, 

фазах виробництва; виріб (група виробів) по підприємству; виріб (група 

виробів) у розрізі цехів, дільниць, бригад; вид робіт, послуг по структурних 

підрозділах підприємства; напівфабрикат; деталь; вузол. 

З об’єктом калькулювання тісно пов’язані калькуляційні одиниці, які є 

вимірниками об’єкта калькулювання. 

Метод обліку собівартості (вид калькулювання) є сукупністю способів 

аналітичного обліку витрат на виробництво за калькуляційними об’єктами і 

прийомами визначення собівартості калькуляційних одиниць. Він залежить від 

типу організації й технології виробництва та містить в собі принципи збору 

інформації з центрів витрат про втрачені ресурси, узагальнення і розподіл 

непрямих витрат. Залежно від виду продукції, її складності, типу і характеру 

організації виробництва на промислових підприємствах застосовуються 

попроцесний (попередільний) і позамовний методи обліку фактичної 

собівартості продукції. 

При позамовному калькулюванні витрати збираються в розрізі 

конкретного замовлення з моменту його відкриття до моменту закінчення. 

Собівартість замовлення визначається як сума всіх витрат за замовленням. 

При попроцесному калькулюванні витрати збираються в розрізі окремих 

виробничих процесів (простий метод) або стадій технологічного процесу 

(попередільний метод). Собівартість одиниці виробу визначається шляхом 

ділення загальної суми витрат на кількість (вагу) виготовленої продукції. 

Нормативний метод обліку собівартості ґрунтується на:  

 нормуванні витрат і обов’язковому складанні нормативних калькуляцій 

по кожному виробу; щомісячному або щоквартальному обліку внесених змін у 

встановленні норми; 

 систематичному виявленні відхилень фактичних витрат від поточних 

норм витрат матеріалів і заробітної плати; 
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 калькулюванні фактичної собівартості груп (типів) однорідної продукції, 

виходячи з їх нормативної собівартості та відхилень від норм. 

До методів, що використовуються для визначення виробничої 

собівартості продукції у комплексному виробництві, відносять: метод 

розподілення витрат, метод виключення витрат та комбінований метод. 

Завдання до теми 

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 

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 1 

умовну 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 - 

 

Примітка. Варіант індивідуального завдання визначають за додатком А. 

Вихідні дані для розв’язання завдання беруть за додатком Б, таблиця 9. 

Контрольні питання 

1. Який метод обліку витрат потрібно застосовувати в індивідуальному і 
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дрібносерійному виробництвах складних виробів, а також під час виконання 

дослідних, експериментальних, ремонтних та інших робіт?  

2. Який метод обліку фактичної собівартості потрібно застосовувати при 

масовому та серійному виробництві різноманітної й складної продукції, яка 

складається з великої кількості деталей і вузлів? 

3. Який метод обліку фактичної собівартості потрібно застосовувати в умовах 

безперервного і, як правило, стислого технологічного процесу або ряду 

послідовних виробничих процесів, кожний з яких або група яких складають 

окремі самостійні переділи (фази, стадії) виробництва? 

4. Що є основою для обчислення фактичної собівартості випущеної продукції 

при нормативному методі обліку? 

5. Коли визначається фактична собівартість одиниці виробів або робіт при 

використанні позамовного методу? 

Література: [1, с. 128 – 131; 5, с. 199 – 224; 8, с. 63 – 78; 16, с. 90 – 101]. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема. Формування та використання прибутку підприємства 

Мета: вивчення особливостей формування і використання прибутку 

підприємства та побудова структурної схеми ефективного управління ним. 

План 

1. Прибуток як фінансова категорія. 

2. Управління використанням прибутку. 

3. Формування дивідендної політики. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: формування та використання прибутку підприємства. 

Прибуток – найважливіша фінансова категорія, що відображає 

позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, 

характеризує ефективність виробництва і в кінцевому результаті свідчить про 

обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень 

собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення комерційного 
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розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності. Він є 

не лише джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, 

а й джерелом формування бюджетних ресурсів держави. 

Різнобічне значення прибутку посилюється з переходом економіки 

держави до ринкових умов господарювання. Підприємства недержавної форми 

власності, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право 

вирішувати, на які цілі і в яких розмірах спрямувати прибуток, що залишився 

після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і 

відрахувань. 

Під доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді 

надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання 

власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 

власників). 

Доходи підприємства класифікуються за різними ознаками. 

За метою визнання доходу та визначення його суми розрізняють дохід 

від: 

 реалізації товарів, продукції, інших активів, придбаних з метою 

перепродажу (крім інвестицій у цінні папери);  

 надання послуг; 

 використання активів підприємства іншими фізичними і юридичними 

особами, результатом яких є отримання відсотків, дивідендів, роялті.  

Залежно від виду діяльності розрізняють доходи: 

 від звичайної діяльності; 

 від надзвичайної діяльності. 

Крім того доходи можуть виникати в результаті операційної, фінансової 

та інвестиційної діяльності. 

Залежно від місця виникнення доходу розрізняють доходи центрів 

інвестицій, центрів доходів, центрів прибутку та загальний доход підприємства. 

Отже, справжнім доходом є чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД): 
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ЧД = Д – ПДВ – АЗ – ГЗП – ІВ,                            (3) 

де Д – дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

ПДВ – податок на додану вартість; 

АЗ – акцизний збір; 

ІЗП – інші збори або податки з обороту; 

ІВ – інші відрахування з доходу. 

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3 "Звіт 

про фінансові результати". 

Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання 

яких здійснені ці витрати. 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. 

Чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово -

господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та 

включає: 

 чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

 валовий прибуток (збиток); 

 фінансовий результат від операційної діяльності; 

 прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування; 

 прибуток (збиток) від звичайної діяльності; 

 прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності. 

Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції 

називається валовим прибутком (збитком). 

Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) – це поточні витрати 

підприємства на їх виробництво та реалізацію, виражені в грошовій формі.  

Склад (перелік) витрат, які можна відносити на собівартість, 

регламентований державою, а саме Методичними  рекомендаціями з 

формування собівартості продукції (робіт, послуг) від 2 лютого 2001 р. 

Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як 

алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, 

адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.  
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Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 

визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, 

фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат. 

Різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та 

сумою податку на прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат від 

звичайної діяльності. 

Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності 

відображаються відповідно: невідшкодовані збитки та прибутки від 

надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо). 

Остаточний фінансовий результат діяльності підприємства – чистий 

прибуток (збиток) – визначається як різниця між різними видами доходів та 

витрат підприємства за звітний період. 

Показник, у якому дивідендна політика підприємства одержує своє 

конкретне втілення, називається "коефіцієнт дивідендних виплат". Він 

розраховується за наступною формулою: 

Кдв = Д / ЧП = Да / Чпа,                                              (4) 

де: Кдв – коефіцієнт дивідендних виплат; 

Д – сума чистого прибутку, що спрямовується на сплату дивідендів;  

ЧП – загальна сума чистого прибутку підприємства; 

Да – сума дивідендів, сплачуваних на одну акцію; 

Чпа – сума чистого прибутку, що припадає на одну акцію.  

Основною метою розподілу прибутку підприємства є забезпечення 

необхідної пропорційності між поточним його споживанням і нагромадженням 

для забезпечення виробничого розвитку. Відповідно метою дивідендної 

політики є оптимізація пропорцій між поточними виплатами дивідендів і 

забезпеченням зростання ринкової вартості акцій (підприємства) у 

майбутньому періоді за рахунок капіталізації частини прибутку. 

Завдання до теми 

Визначити найбільш вигідний для підприємства вид продукції за 

наступними видами:  
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Вид 

продукції 

Кількіст

ь шт 

Собівартість 1 

шт, грн 

Ціна за 1 шт. (без 

ПДВ), грн 

1 200 140 168 

2 300 180 207 

3 500 200 226 

 

Визначити загальну суму прибутку від реалізації кожного виду продукції. 

Послідовність виконання розрахунків. Прибуток загальний на 1-й вид 

продукції:  

(168-140) х 200=5600 (прибуток на одиницю продукції – 28 (грн)); 

Прибуток загальний на 2-й вид продукції:  

(207-180) х 300=8100 (прибуток на одиницю – 27 (грн)); 

Прибуток загальний на 3-й вид продукції:  

(226-200) х 500=13000 (прибуток на одиниці – 26 (грн)). 

Висновок. Найбільш вигідним є 3-й вид продукції, так як загальний 

прибуток на його випуск становить 13000 (грн). Найбільший прибуток на 

одиницю продукції має перший вид продукції. 

Примітка. Варіант індивідуального завдання визначають за додатком А. 

Вихідні дані для розв’язання завдання беруть за додатком Б, таблиця 10. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «реінвестування». 

2. На які основні цілі спрямована дивідендна політика підприємства? 

3. Назвіть основні напрями розподілу прибутку. 

Література: [1; 15, с. 125 – 131; 16, с. 221 – 246]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

4. Сутність витрат, види та форми собівартості продукції. 

5. Функції управління витратами. 

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

7. Принципи управління витратами. 

8. Завдання та основні ознаки класифікації витрат. 

9. Основні ознаки класифікації витрат. 

10. Класифікація витрат на виробництво. 

11. Залежність витрат від обсягів виробництва. 

12. Точка беззбитковості на основі аналізу „витрати – випуск – прибуток”. 

Маржинальний прибуток. 

13. Точка беззбитковості та визначення короткотермінового результату на 

основі сум покриття. 

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

постійних витрат за рівнями покриття, з диференціацією постійних витрат за 

статтями витрат. 

15. Альтернативні витрати, релевантність та прийняття управлінських рішень.  

16. Основні завдання планування витрат. 

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

реалізацію продукції. 

18. Поточні кошториси витрат на виробництво, витрат на утримання 

функціональних відділів і служб. Комплексні та цільові кошториси. 

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

склад витрат. 

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

Основні групи методів розрахунку окремих елементів витрат. 

21. Склад витрат на якість. Класифікація витрат на якість. 

22. Співвідношення рівня витрат та необхідної якості продукції. 

23. Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження витрат на 
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продукцію. 

24. Види запасів на підприємстві. 

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

витрати обігу. 

26. Вплив управління запасами на витрати підприємства та економічний 

результат його роботи. 

27. Калькулювання собівартості. Види калькуляцій Методи калькулювання 

собівартості продукції. 

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

аналізом витрат на підприємстві.  

29. Аналіз витрат на гривню товарної продукції. 

30. Аналіз собівартості окремих видів продукції. 

31. Аналіз прямих матеріальних витрат. 

32. Аналіз прямих трудових витрат. 

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

кошторисів непрямих витрат. 

34. Способи (системи) віднесення витрат на продукт. 

35. Способи віднесення на собівартість продукції непрямих витрат. 

36. Методика поетапного розподілення витрат пропорційно маржинальному 

прибутку. 

37. Особливості калькулювання при комплексній переробці сировини.  

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

відповідальності. 

39. Групування центрів витрат. Класифікація центрів відповідальності. 

Бюджетування витрат. 

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

41. Стимулювання зниження витрат у виробництві. Основні фактори та 

напрями зниження витрат на підприємстві. 

42. Системи обліку витрат. Ефективність облікових та контрольних систем. 

43. Основні напрями використання інформації про витрати на підприємстві.  
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44. Зміст і можливості системи „стандарт-кост”. 

45. Система „директ-костінг”. Зіставлення розрахунку повних та часткових 

витрат. 

46. Контролінґ. Суми покриття. Розрахунок сум покриття та внеску виробів у 

прибуток підприємства. Стратегічний контролінґ. Оперативний контролінґ . 

47. Загальна система управління витратами. 

48. Основні принципи розрахунку витрат обігу. 

49. Мета і сучасні проблеми планування. 

50. Основні елементи планування : прогнозування, підготовка поточних 

програм, бюджетне планування. 

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

52. Бюджетування як розподілена система узгодженого управління діяльності 

центрів відповідальності. Функції бюджету. 

53. Види бюджетних систем. Контроль за виконанням бюджетів. 
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Додаток А 

Варіанти для індивідуальних практичних завдань 

 

 

№ ВАР. Дві останні цифри залікової книжки 

№ 1 Х 13 81 19 49 40 41 60 74 75 93 

№ 2 70 Х 69 79 96 97 12 00 42 51 33 

№ 3 01 53 Х 63 68 58 80 38 56 46 32 

№ 4 78 84 39 Х 07 17 09 29 05 30 65 

№ 5 02 20 77 08 Х 25 67 24 21 18 86 

№ 6 73 83 54 91 36 Х 16 95 55 76 89 

№ 7 03 43 66 48 88 98 Х 15 87 62 34 

№ 8 82 92 28 94 11 35 59 Х 22 37 61 

№ 9 52 44 72 06 90 71 57 10 Х 14 27 

№ 10 04 64 85 45 50 99 23 31 47 Х 26 



Додаток Б 

Вихідні дані для індивідуальних практичних завдань 

Таблиця 1.Б – Вихідні дані для розрахунків (практичне заняття 1) 

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. 

варіант №1 варіант №2 

I 324 7920 I 803 6192 

II 250 6480 II 106 3719 

III 416 7180 III 304 6482 

IV 214 6890 IV 54 5563 

V 630 3305 V 345 7472 

VI 52 7569 VI 202 6020 

варіант №3 варіант №4 

I 57 348 I 34 101 

II 91 765 II 56 567 

III 75 598 III 39 205 

IV 89 701 IV 73 789 

V 67 476 V 42 309 

VI 85 671 VI 67 690 

варіант №5 варіант №6 

I 7920 324  6192 803 

II 6480 250  3719 106 

III 7180 416  6482 304 

IV 6890 214  5563 54 

V 3305 630  7472 345 

VI 7569 52  6020 202 

варіант №7 варіант №8 

I 324 803 I 7920 6192 

II 250 106 II 6480 3719 

III 416 304 III 7180 6482 

IV 214 54 IV 6890 5563 

V 630 345 V 3305 7472 

VI 52 202 VI 7569 6020 

варіант №9 варіант №10 

I 456 2345 I 31 56 

II 567 3247 II 56 98 

III 787 3999 III 35 78 

IV 876 4569 IV 89 234 

V 981 5612 V 45 89 

VI 1023 9103 VI 76 189 



Продовження додатку Б 

Таблиця 2.Б – Вихідні дані для розрахунків (практичне заняття 2) 

Показники 1-й період 2-й період 1-й період 2-й період 

варіант №1 варіант №2 

Обсяг товарної продукції  5670 6795 2370 6895 

Матеріальні витрати  2565 2785 1865 2785 

Ціни на сировину та матеріали  1 1,3 1 1,3 

Амортизація основних фондів  562 671 543 871 

Витрати на оплату праці 466 595 366 595 

Єдиний соціальний внесок 221 268 121 268 

Інші витрати 78 65 36 65 

варіант №3 варіант №4 

Обсяг товарної продукції  2370 3495 3270 3895 

Матеріальні витрати  1865 1985 1765 2285 

Ціни на сировину та матеріали  1 1,2 1,0 1,2 

Амортизація основних фондів  543 671 202 171 

Витрати на оплату праці 366 495 366 495 

Єдиний соціальний внесок 121 168 121 168 

Інші витрати 36 53 68 45 

варіант №5 варіант №6 

Обсяг товарної продукції  3270 6895 6795 5670 

Матеріальні витрати  1765 2785 2785 2565 

Ціни на сировину та матеріали  1,1 1,3 1,0 1,1 

Амортизація основних фондів  202 871 671 562 

Витрати на оплату праці 366 595 595 466 

Єдиний соціальний внесок 121 268 268 221 

Інші витрати 68 65 65 78 

варіант №7 варіант №8 

Обсяг товарної продукції  3170 3895 3495 2370 

Матеріальні витрати  1765 2285 1985 1865 

Ціни на сировину та матеріали  1 1,2 1,0 1,2 

Амортизація основних фондів  202 171 671 543 

Витрати на оплату праці 366 495 495 366 

Єдиний соціальний внесок 121 168 168 121 

Інші витрати 58 45 53 36 

варіант №9 варіант №10 

Обсяг товарної продукції  3270 5670 3695 3270 

Матеріальні витрати  1765 2565 2285 1765 

Ціни на сировину та матеріали  1,0 1,1 1,0 1,1 

Амортизація основних фондів  202 562 171 202 

Витрати на оплату праці 366 466 495 366 

Єдиний соціальний внесок 121 221 168 121 

Інші витрати 68 78 55 68 



Продовження додатку Б 

Таблиця 3.Б – Вихідні дані для розрахунків (практичне заняття 3) 

Кількість 
виробленої 
продукції, 

од. 

Постійні 
витрати, 

 ум. грош. 

од. 

Змінні витрати, 
ум. грош. од. 

Кількість 
виробленої 
продукції, 

од. 

Постійні 
витрати, 

 ум. грош. 

од. 

Змінні витрати, 
ум. грош. од. 

варіант №1 варіант №2 

100 2000 400 120 500 468 

110 2000 440 140 500 458 

121 2000 484 160 500 498 

133 2000 532 180 500 598 

146 2000 585 200 500 783 

варіант №3 варіант №4 

100 1200 600 100 1500 400 

110 1200 717 110 1500 418 

121 1200 853 121 1500 425 

133 1200 925 133 1500 439 

146 1200 1020 146 1500 448 

варіант №5 варіант №6 

100 700 400 120 2000 468 

110 700 517 140 2000 458 

121 700 753 160 2000 498 

133 700 925 180 2000 598 

146 700 1098 200 2000 783 

варіант №7 варіант №8 

120 1500 468 100 1200 600 

140 1500 458 110 1200 717 

160 1500 498 121 1200 853 

180 1500 598 133 1200 925 

200 1500 783 146 1200 1020 

варіант №9 варіант №10 

100 1500 400 100 1500 468 

110 1500 418 110 1500 458 

121 1500 425 121 1500 498 

133 1500 439 133 1500 598 

146 1500 448 146 1500 783 

 



Продовження додатку Б 

Таблиця 4.Б – Вихідні дані для розрахунків (практичне заняття 4) 

Показники  
варіант №1 варіант №2 

Постійні витрати за рік, грош. од. 5600 4500 

Ціна реалізації одиниці продукції, грош. од. 18 12 

Змінні витрати, грош. од. на одиницю 

продукції 

9 5 

Поточний обсяг реалізації, од. 1700 1100 

Величина цільового прибутку, грош. од. 2800 1700 

Відсоток зменшення змінних витрат, % 12 8 

варіант №3 варіант №4 

Постійні витрати за рік, грош. од. 7600 6000 

Ціна реалізації одиниці продукції, грош. од. 17 16 

Змінні витрати, грош. од. на одиницю 

продукції 

8 8 

Поточний обсяг реалізації, од. 1850 1500 

Величина цільового прибутку, грош. од. 1800 2500 

Відсоток зменшення змінних витрат, % 14 10 

варіант №5 варіант №6 

Постійні витрати за рік, грош. од. 2500 3400 

Ціна реалізації одиниці продукції, грош. од. 34 45 

Змінні витрати, грош. од. на одиницю 
продукції 

19 25 

Поточний обсяг реалізації, од. 2600 1500 

Величина цільового прибутку, грош. од. 2500 1800 

Відсоток зменшення змінних витрат, % 15 10 

варіант №7 варіант №8 

Постійні витрати за рік, грош. од. 600 5600 

Ціна реалізації одиниці продукції, грош. од. 8 17 

Змінні витрати, грош. од. на одиницю 

продукції 

3 10 

Поточний обсяг реалізації, од. 1700 1800 

Величина цільового прибутку, грош. од. 2800 800 

Відсоток зменшення змінних витрат, % 12 12 

варіант №9 варіант №10 

Постійні витрати за рік, грош. од. 4500 2500 

Ціна реалізації одиниці продукції, грош. од. 17 26 

Змінні витрати, грош. од. на одиницю 

продукції 

9 11 

Поточний обсяг реалізації, од. 1000 2600 

Величина цільового прибутку, грош. од. 1700 2500 

Відсоток зменшення змінних витрат, % 15 10 



Продовження додатку Б 

Таблиця 5.Б – Вихідні дані для розрахунків (практичне заняття 5) 

Показники звітний період 

варіант №1 варіант №2 

Собівартість товарної продукції, тис. грош. од. 360 250 

Витрати на 1 грош. од. товарної продукції, 

грош. од. 

0,78 0,65 

Темп зменшення витрат на 1 грош. од. товарної 
продукції, долі од. 

0,2 0,12 

Темп зростання обсягу виробництва продукції, 

% 

11 10 

варіант №3 варіант №4 

Собівартість товарної продукції, тис. грош. од. 150 450 

Витрати на 1 грош. од. товарної продукції, 

грош. од. 

0,75 0,85 

Темп зменшення витрат на 1 грош. од. товарної 
продукції, долі од. 

0,15 0,2 

Темп зростання обсягу виробництва продукції, 

% 

16 12 

варіант №5 варіант №6 

Собівартість товарної продукції, тис. грош. од. 760 450 

Витрати на 1 грош. од. товарної продукції, 

грош. од. 

0,65 0,80 

Темп зменшення витрат на 1 грош. од. товарної 
продукції, долі од. 

0,1 0,2 

Темп зростання обсягу виробництва продукції, 

% 

16 14 

варіант №7 варіант №8 

Собівартість товарної продукції, тис. грош. од. 250 470 

Витрати на 1 грош. од. товарної продукції, 

грош. од. 

0,75 0,75 

Темп зменшення витрат на 1 грош. од. товарної 
продукції, долі од. 

0,1 0,2 

Темп зростання обсягу виробництва продукції, 

% 

12 12 

варіант №9 варіант №10 

Собівартість товарної продукції, тис. грош. од. 220 180 

Витрати на 1 грош. од. товарної продукції, 

грош. од. 

0,75 0,65 

Темп зменшення витрат на 1 грош. од. товарної 
продукції, долі од. 

0,11 0,12 

Темп зростання обсягу виробництва продукції, 

% 

8 11 



Продовження додатку Б 

Таблиця 6.Б – Вихідні дані для розрахунків (практичне заняття 6) 

Показники  

варіант №1 варіант №2 

Темп зменшення обсягу виробництва продукції, % 12 10 

Величина умовно постійних витрат, тис. грош. од. 300 220 

Вартість введеного обладнання, тис. грош. од. 20 10 

Норма амортизації, %. 5 5 

Вибуло працюючих, осіб 5 5 

Середньомісячна заробітна плата, грош. од. 1820 1680 

варіант №3 варіант №4 

Темп зменшення обсягу виробництва продукції, % 15 10 

Величина умовно постійних витрат, тис. грош. од. 220 120 

Вартість введеного обладнання, тис. грош. од. 34 10 

Норма амортизації, %. 5 5 

Вибуло працюючих, осіб 5 5 

Середньомісячна заробітна плата, грош. од. 1680 1580 

варіант №5 варіант №6 

Темп зменшення обсягу виробництва продукції, % 11 10 

Величина умовно постійних витрат, тис. грош. од. 420 120 

Вартість введеного обладнання, тис. грош. од. 10 10 

Норма амортизації, %. 5 5 

Вибуло працюючих, осіб 5 5 

Середньомісячна заробітна плата, грош. од. 1580 1880 

варіант №7 варіант №8 

Темп зменшення обсягу виробництва продукції, % 10 10 

Величина умовно постійних витрат, тис. грош. од. 320 120 

Вартість введеного обладнання, тис. грош. од. 10 10 

Норма амортизації, %. 6 5 

Вибуло працюючих, осіб 14 34 

Середньомісячна заробітна плата, грош. од. 1680 1480 

варіант №9 варіант №10 

Темп зменшення обсягу виробництва продукції, % 10 10 

Величина умовно постійних витрат, тис. грош. од. 120 220 

Вартість введеного обладнання, тис. грош. од. 12 10 

Норма амортизації, %. 5 5 

Вибуло працюючих, осіб 5 8 

Середньомісячна заробітна плата, грош. од. 1680 1750 

 



Продовження додатку Б 

Таблиця 7.Б – Вихідні дані для розрахунків (практичне заняття 7) 

Показники 
1-й 2-й  1-й  2-й  

період період 

варіант №1 варіант №2 

Середня ціна одиниці матеріалу, грош. од. за кг - 10 - 12 

Норма витрат матеріалу, кг 25 21,5 23 20,5 

Трудомісткість виробу, нормо/год. на виріб 120 105 112 100 

Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат Ктр - 1,08 - 1,08 

Коефіцієнт до тарифної заробітної плати Кдоп - 1,3 - 1,3 

Часова тарифна ставка робітника, грош. од.  - 0,7 - 0,8 

варіант №3 варіант №4 

Середня ціна одиниці матеріалу, грош. од. за кг - 23 - 21 

Норма витрат матеріалу, кг 21 19,5 27 26,5 

Трудомісткість виробу, нормо/год. на виріб 120 105 112 100 

Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат Ктр - 1,08 - 1,08 

Коефіцієнт до тарифної заробітної плати Кдоп - 1,3 - 1,3 

Часова тарифна ставка робітника, грош. од.  - 0,7 - 0,8 

Середня ціна одиниці матеріалу, грош. од. за кг - 11 - 15 

варіант №5 варіант №6 

Середня ціна одиниці матеріалу, грош. од. за кг - 10 - 12 

Норма витрат матеріалу, кг 25 21,5 23 20,5 

Трудомісткість виробу, нормо/год. на виріб 120 105 112 100 

Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат Ктр - 1,08 - 1,08 

Коефіцієнт до тарифної заробітної плати Кдоп - 1,3 - 1,3 

Часова тарифна ставка робітника, грош. од.  - 0,7 - 0,8 

Середня ціна одиниці матеріалу, грош. од. за кг - 10 - 12 

варіант №7 варіант №8 

Середня ціна одиниці матеріалу, грош. од. за кг - 17 - 18 

Норма витрат матеріалу, кг 25 21,5 23 20,5 

Трудомісткість виробу, нормо/год. на виріб 120 105 112 100 

Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат Ктр - 1,08 - 1,08 

Коефіцієнт до тарифної заробітної плати Кдоп - 1,3 - 1,3 

Часова тарифна ставка робітника, грош. од.  - 0,7 - 0,8 

Середня ціна одиниці матеріалу, грош. од. за кг - 12 - 16 

варіант №9 варіант №10 

Середня ціна одиниці матеріалу, грош. од. за кг - 16 - 13 

Норма витрат матеріалу, кг 25 21,5 23 20,5 

Трудомісткість виробу, нормо/год. на виріб 120 105 112 100 

Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат Ктр - 1,08 - 1,08 

Коефіцієнт до тарифної заробітної плати Кдоп - 1,3 - 1,3 

Часова тарифна ставка робітника, грош. од.  - 0,8 - 0,9 

Середня ціна одиниці матеріалу, грош. од. за кг - 12 - 18 
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Таблиця 8.Б – Вихідні дані для розрахунків (практичне заняття 8) 

Показники Обіг, тис. грн 

варіант №1 варіант №2 

ЗАТ „ЛСТК”, м. Луганськ 853,94 987267,31 

ТОВ НВП „Систар” 344,93 45259,88 

ТОВ „Укрметпром”, м. Дніпропетровськ 1167,31 36989,56 

ТОВ „Українська гірничо –металургійна компанія 

- Харків” 259,88 24787,43 

НВП „Донбас метал пром”, м. Донецьк 285,12 23139,54 

ТОВ „Моноліт К”, м. Дніпропетровськ 1588,5 7982,45 

варіант №3 варіант №4 

ТОВ „МД Групп Кременчук” 18789,52 14687,43 

ТОВ „Комекс”, м. Дніпропетровськ 3967,32 1154,61 

ПП „КДЮ”, м. Дніпродзержинськ 839,54 18942,29 

ПП „Торговий дім Нико-Центрметал ” 982,45 3967,32 

ЗАТ „ЛСТК”, м. Луганськ 553,94 3139,54 

ТОВ НВП „Систар” 164,93 3967,32 

варіант №5 варіант №6 

НВП „Донбас метал пром”, м. Донецьк 285,12 687,43 

ТОВ „Моноліт К”, м. Дніпропетровськ 3188,5 1154,61 

ПП „Рубін”, м. Дніпропетровськ 167,92 942,29 

ВАТ „Дніпропетровський лакофарбовий завод” 1189,56 3967,32 

ТОВ ВКФ „Новатор”, м. Дніпропетровськ 687,43 139,54 

ТОВ „ДніпроСнабСервіс”, м. Дніпропетровськ 954,61 967,32 

варіант №7 варіант №8 

ТОВ ВКФ „Новатор”, м. Дніпропетровськ 14687,43 87267,31 

ТОВ „ДніпроСнабСервіс”, м. Дніпропетровськ 1154,61 5259,88 

ТОВ „Сервісний металоцентр Леман - Україна”, м. 

Київ 18942,29 6989,56 

ТОВ „Комекс”, м. Дніпропетровськ 3967,32 4787,43 

ПП „КДЮ”, м. Дніпродзержинськ 3139,54 2339,54 

ТОВ „Комекс”, м. Дніпропетровськ 3967,32 72,45 

варіант №9 варіант №10 

ТОВ „Укрметпром”, м. Дніпропетровськ 987267,31 187,5 

ТОВ „Українська гірничо –металургійна компанія 
- Харків” 45259,88 367,3 

ВАТ „Дніпропетровський лакофарбовий завод” 36989,56 39,54 

ТОВ ВКФ „Новатор”, м. Дніпропетровськ 24787,43 82,45 

ПП „КДЮ”, м. Дніпродзержинськ 23139,54 53,9 

ПП „Торговий дім Нико-Центрметал ” 7982,45 14,93 
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Таблиця 9.Б – Вихідні дані для розрахунків (практичне заняття 9) 

Показники  

варіант №1 варіант №2 

Група складності відливків  1, 2, 3 1, 2, 3 

Планові витрати на 1 т відповідно, грн 43, 56, 62 23, 46, 52 

Фактичний випуск, т 5, 10, 25 8, 12, 29 

Загальні фактичні витрати на виготовлення всіх 

трьох груп відливків, включаючи собівартість 
кожного металу та витрати на виготовлення з 

нього відливків, грн. 

1875 2175 

варіант №3 варіант №4 

Група складності відливків  1, 2, 3 1, 2, 3 

Планові витрати на 1 т відповідно, грн 13, 16, 22 13, 26, 42 

Фактичний випуск, т 5, 10, 25 5, 10, 25 

Загальні фактичні витрати на виготовлення всіх 

трьох груп відливків, включаючи собівартість 
кожного металу та витрати на виготовлення з 

нього відливків, грн. 

7675 1985 

варіант №5 варіант №6 

Група складності відливків  1, 2, 3 1, 2, 3 

Планові витрати на 1 т відповідно, грн 23, 36, 42 13, 16, 22 

Фактичний випуск, т 15, 19, 25 5, 10, 25 

Загальні фактичні витрати на виготовлення всіх 

трьох груп відливків, включаючи собівартість 
кожного металу та витрати на виготовлення з 

нього відливків, грн. 

3475 1875 

варіант №7 варіант №8 

Група складності відливків  1, 2, 3 1, 2, 3 

Планові витрати на 1 т відповідно, грн 43, 56, 62 23, 46, 52 

Фактичний випуск, т 5, 10, 25 5, 10, 25 

Загальні фактичні витрати на виготовлення всіх 

трьох груп відливків, включаючи собівартість 
кожного металу та витрати на виготовлення з 

нього відливків, грн. 

7675 1985 

варіант №9 варіант №10 

Група складності відливків  1, 2, 3 1, 2, 3 

Планові витрати на 1 т відповідно, грн 43, 56, 62 43, 56, 62 

Фактичний випуск, т 5, 10, 25 8, 12, 29 

Загальні фактичні витрати на виготовлення всіх 
трьох груп відливків, включаючи собівартість 
кожного металу та витрати на виготовлення з 

нього відливків, грн. 

7675 1985 
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Таблиця 10.Б – Вихідні дані для розрахунків (практичне заняття 10) 

Показники  

варіант №1 варіант №2 

Вид продукції 1, 2, 3 1, 2, 3 

Кількість, шт 220, 330, 550 20, 30, 50 

Собівартість 1 шт, грн 140, 180, 200 36, 58, 78 

Ціна за 1 шт. (без ПДВ), грн 160, 267, 296 60, 67, 96 

варіант №3 варіант №4 

Вид продукції 1, 2, 3 1, 2, 3 

Кількість, шт 320, 530, 850 120, 230, 450 

Собівартість 1 шт, грн 140, 180, 200 140, 143, 180 

Ціна за 1 шт. (без ПДВ), грн 260, 367, 396 160, 167, 196 

варіант №5 варіант №6 

Вид продукції 1, 2, 3 1, 2, 3 

Кількість, шт 220, 330, 550 20, 30, 50 

Собівартість 1 шт, грн 240, 380, 400 140, 150, 180 

Ціна за 1 шт. (без ПДВ), грн 360, 467, 596 160, 167, 196 

варіант №7 варіант №8 

Вид продукції 1, 2, 3 1, 2, 3 

Кількість, шт 20, 39, 60 20, 30, 50 

Собівартість 1 шт, грн 10, 18, 20 40, 49, 80 

Ціна за 1 шт. (без ПДВ), грн 60, 67, 96 60, 67, 96 

варіант №9 варіант №10 

Вид продукції 1, 2, 3 1, 2, 3 

Кількість, шт 220, 330, 550 20, 30, 50 

Собівартість 1 шт, грн 140, 180, 200 40, 53, 56 

Ціна за 1 шт. (без ПДВ), грн 160, 267, 296 60, 67, 96 

 



Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання 

освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка»  

 

 

 

Укладач   к.е.н., доц. Н. Є. Гришко 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри  д.е.н., проф. О. І. Маслак 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др.________. Формат 60х84   1/16. Папір тип. Друк ризографія.  

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно. 
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