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Анотація. У статті розглянуті теоретичні аспекти, виявлена суть і 

функції собівартості продукції; принципи формування витрат виробництва, 

вказані чинники, що впливають на остаточну ціну продукції підприємства. 

Розглянуті основні суб'єкти формування статей витрат, механізм контролю 

підприємця за формуванням собівартості, а згодом встановлення ціни на 

послугу або товар. Проведено аналіз та запропоновано шляхи підвищення 

ефективності механізму керування витратами на підприємстві. 

Ключові слова: витрати виробництва, собівартість, елементи витрат, 

калькуляція, стратегічне управління, target costing, функція собівартості. 

Abstract. In the articles considered theoretical aspects, educed essence and 

functions of unit cost; principles of forming of charges of production, indicated 

factors that influence on the final cost of products of enterprise. Considered basic 

subjects of forming of items of expenses, mechanism of control of businessman after 

forming of prime price, and afterwards establishment of price on service or 



commodity. An analysis is conducted and the ways of increase of efficiency of 

mechanism of management charges offer on an enterprise. 

Keywords: charges of production, prime price, elements of charges, calculation, 

strategic management, target costing, function of prime price. 

Вступ.  

В сучасних економічних умовах проблема виживання для підприємств є 

однією з найбільш важливих, оскільки в даний момент надзвичайно 

загострилася конкурентна боротьба.  

В умовах вільної конкуренції завоювати певну частку ринку може лише 

підприємство, яке запропонує найпривабливішу продукцію, а привабливість 

продукції для споживача визначається її якістю і ціною. В основі формування 

ціни лежить ефективність виробництва і витрати на нього, що і є метою даного 

дослідження.  

Ефективність виробництва - це результативність фінансово-господарської 

діяльності підприємства, вона досягається максимально можливим 

співвідношенням результатів і витрачених на їх досягнення матеріальних і 

фінансових ресурсів. 

Дослідження структури і складу витрат виробництва є темою дослідження, 

що украй важливе для виробництва, оскільки безпосередньо зачіпають 

ефективність роботи підприємства і впливають на результуючий показник – 

прибуток.  

Основною метою є питання, пов'язані з дослідженням, аналізом і пошуком 

шляхів зниження витрат на виробництво продукції. У зв'язку з цим 

розглядаються види витрат на виробництво, вміст і види собівартості продукції, 

методи обліку і калькуляції фактичної собівартості та розрахунок витрат по 

техніко-економічних чинниках. 

Огляд літератури.  

У своїх дослідженнях проф. Бланк І.А. вказав, що саме системний підхід 

до дослідження проблем управління собівартістю продукції дозволяє ефективно 

управляти витратами виробництва. В узагальненому вигляді собівартість 



продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств, їх 

досягнення і недоліки. [1] 

Основний текст. 

Головний мотив діяльності будь-якої фірми в ринкових умовах - 

максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети в 

усіх випадках обмежені витратами виробництва і попитом на продукцію, що 

випускається. Оскільки витрати це основний обмежувач прибутку і одночасно 

головний чинник, що впливає на об'єм пропозиції, ухвалення рішень 

керівництвом фірми неможливе без аналізу вже наявних витрат виробництва і 

їх величини на перспективу. 

З позицій трудової теорії вартості К.Маркс в «Капіталі» розглядав витрати 

на такі статті як заробітна плата, матеріали, паливо, амортизацію засобів праці, 

тобто витрати на виробництво товару. До них він додавав витрати на заробітну 

плату працівникам торгівлі (оптову і роздрібну), оренду торгових приміщень, 

транспорт і тому подібне. Перші витрати Маркс називав витратами 

виробництва, другі, - витратами звернення. [2] 

Витрати звернення - це витрати, пов'язані з реалізацією зробленої 

продукції. Вони підрозділяються на додаткові і чисті витрати звернення. Перші 

включають витрати на доведення зробленої продукції до безпосереднього 

споживача (зберігання, розфасовка, упаковка, транспортування продукції), що 

збільшує кінцеву вартість товару; другі - витрати, пов'язані зі зміною форми 

вартості в процесі купівлі-продажу, перетворенням її з товарної в грошову 

(оплата праці торгових працівників, витрати на рекламу і тому подібне), що не 

утворюють нової вартості і від'ємники з вартості товару. 

При такому аналізі не враховується ринкова ситуація і ряд інших обставин. 

Маркс виходив з того, що вартість товару утворюють витрати виробництва і ті 

витрати звернення, які є продовженням процесу виробництва у сфері 

звернення, наприклад упаковка, фасовка і тому подібне 

Сучасна економічна теорія абсолютно по іншому підходить до трактування 

витрат. Вона виходить з рідкості використовуваних ресурсів і можливості їх 



альтернативного використання [3]. Під альтернативним використанням 

розуміється, наприклад, можливість виробництва з дерева будівельних 

матеріалів, меблів, паперу, ряду хімічних продуктів. Тому коли фірма вирішує 

робити якийсь певний товар, наприклад меблі з дерева, то вона тим самим 

відмовляється від виробництва з дерева блоків для дачних будиночків. Звідси 

робиться висновок [3], що економічні витрати певного ресурсу, 

використовуваного в цьому виробництві рівні його вартості (цінності) при 

найбільш оптимальному способі його використання для виробництва товарів. 

Вибір певних ресурсів для виробництва якого-небудь товару означає 

неможливість виробництва якогось альтернативного товару. Економічні, або 

витрати будь-якого ресурсу, вибраного для застосування у виробничому 

процесі, рівні його цінності при найкращому з усіх можливих варіантів 

використання. 

Таким чином, економічні витрати - це плата постачальникові, здійснювана 

фірмою, або доходи постачальника ресурсів, що забезпечуються фірмою, а 

також внутрішні витрати на те, щоб ресурси були застосовані саме цією фірмою 

і для певного варіанту виробництва. 

З точки зору окремого підприємця (фірми) виділяють індивідуальні 

витрати виробництва, що є витратами конкретного господарюючого суб'єкта. 

Витрати на виробництво певного об'єму  якоїсь продукції з точки зору усієї 

національної економіки це громадські витрати. Окрім безпосередніх витрат на 

виробництво якого-небудь асортименту продукції, вони включають витрати на 

охорону довкілля, підготовку кваліфікованої робочої сили, проведення 

фундаментальних НДДКР і інші витрати. 

Як відзначалося раніше, з позиції окремої фірми економічні витрати - це ті 

витрати, які повинна нести фірма на користь постачальника ресурсів з тим, щоб 

відвернути ці ресурси від їх застосування в альтернативних виробництвах. Такі 

витрати можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Витрати в грошовій 

формі, які фірма здійснює на користь постачальників трудових послуг, палива, 

сировини, допоміжних матеріалів, транспортних і інших послуг, називаються 



зовнішніми або явними витратами. В цьому випадку постачальники ресурсів не 

є власниками цієї фірми. 

В той же час фірма може використати і свої власні ресурси. В цьому 

випадку теж неминучі витрати. Витрати на власний і самостійно 

використовуваний ресурс це неоплачувані, або внутрішні (неявні), витрати. 

Фірма розглядає їх як еквівалент тих грошових виплат, які б були отримані за 

самостійно використовуваний ресурс при найоптимальнішому його 

застосуванні. 

Витрати на виробництво продукції складається з різнорідних по своєму 

складу, економічному призначенню і ролі у виготовленні та реалізації продукції 

елементів.  

Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміють виражені в грошовій 

формі витрати всіх видів ресурсів: основних фондів, природної і промислової 

сировини, матеріалів, палива і енергії, праці, використовуваних безпосередньо 

в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і 

поліпшення умов виробництва і його вдосконалення.  

Склад витрат, що включаються в собівартість продукції, їх класифікація за 

статтями визначається державним стандартом, а методи калькуляції - самим 

підприємством. [4] 

Рівень собівартості пов'язаний з об'ємом і якістю продукції, використанням 

робочого часу, сировини, матеріалів, устаткування, витрачанням фонду оплати 

праці і т.д.  

Собівартість, у свою чергу, є основою визначення цін на продукцію. 

Систематичне зниження собівартості промислової продукції – одна з основних 

умов підвищення ефективності промислового виробництва.  

Вона робить безпосередній вплив на величину прибутку, рівень 

рентабельності, а також на загальнодержавний грошовий фонд - бюджет.  

Собівартість виконує наступні функції: є основою простого відтворення, 

формою відшкодування споживаних засобів виробництва і фонду розподілу по 

праці; виступає грошовою формою обліку витрат на спожиті елементи 



виробничого процесу; є основою ціноутворення.  

До основних методів обліку витрат на виробництво відносяться 

нормативний, позамовний і попередільний методи, найбільш прогресивним є 

нормативний метод. [5] 

В умовах формування ринкових стосунків набуває особливої важливості 

зниження витрат виробництва.  

Разом з підвищенням якості продукції, зменшення витрат на виробництво 

багато в чому визначає конкурентоспроможність підприємства, стійкість його 

фінансового стану.  

Значення зниження витрат на виробництво продукції: 

- при одних і тих же ресурсах є можливість виробляти більше продукції;  

- прискорюється оборотність оборотних коштів;  

- при раціональному використанні матеріальних ресурсів з'являється 

можливість менше вкладати капітальних вкладень в добувні галузі;  

- зниження витрат - важливий чинник інтенсифікації виробництва.  

Боротьба за зниження витрат виробництва приносить успіх у випадку, 

якщо вона ґрунтується на ретельній аналітичній роботі.  

Постійний аналіз фактичних витрат, виявлення невикористаних резервів 

економії - важливий засіб зниження собівартості продукції. [6] 

Мета техніко-економічного  аналізу витрат на виробництво - забезпечити 

повну інформацію для управління витратами виробництва, створити необхідні 

умови для посилення режиму економії і послідовного зниження собівартості на 

всіх ділянках виробництва.  

Мета техніко-економічного  аналізу витрат на виробництво - забезпечити 

повну інформацію для управління витратами виробництва, створити необхідні 

умови для посилення режиму економії і послідовного зниження собівартості на 

всіх ділянках виробництва. 

В даний час представляє інтерес концепція стратегічного управління 

витратами, надалі SCM від англійського Strategic Cost Management.  

З'явилася порівняно недавно і в даний час часто використовується 



провідними консалтинговими фірмами як рекомендація для практичного 

використання.  

В рамках SCM мета також має місце, але планування системи управління 

витратами різко міняється залежно від основного стратегічного позиціювання 

підприємства: лідерство за витратами або диференціація продукції.  

Більш того, в рамках кожного із стратегічних напрямів можливе 

планування збільшення значення витрат на якій-небудь ділянці ланцюжка 

цінностей, якщо це викличе адекватне зниження витрат для інших ділянок або 

принесе фірмі деякі інші конкурентні переваги. 

Поява SCM з'явилася результатом злиття трьох напрямів стратегічного 

менеджменту: 

- Аналіз ланцюжків цінностей. 

- Стратегічне позиціювання. 

- Аналіз і управління чинниками, що визначають витрати. [] 

Під ланцюжком цінностей, слідуючи М. Портеру [6], розумітимемо 

погоджений набір видів діяльності, що створюють цінність для підприємства, 

починаючи від вихідних джерел сировини для постачальників даного 

підприємства аж до готової продукції, доставленої кінцевому користувачеві, 

включаючи обслуговування споживача.  

Акцент робиться не лише на процесах, що відбуваються усередині фірми, а 

набагато ширше, виходячи за рамки конкретного підприємства. 

Стратегічне позиціювання впливає на процеси управління витратами 

підприємства залежно від його стратегічного вибору створення конкурентних 

переваг. 

Висновок.  

Результатом досліджень, проведених в статті, є рекомендація до 

використання методу Target Costing.  

У методі Target Costing основною умовою для розрахунків є ціна, по якій 

можна здійснити продажі в планованих об'ємах, і прибуток, зменшення суми 

якого позбавляє сенсу роботи над цим продуктом.  



Підсумком розрахунків є собівартість, в яку необхідно вписатися при 

розробці, виробництві і просуванні продукту.  

Ще однією важливою відмінністю в управлінні собівартістю продукції в 

концепції Target Costing є постійна боротьба за зниження витрат і оптимізацію 

співвідношень Ціна — Функції — Якість — Витрати вже після початку 

виробництва і продажів. 
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