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в) можуть зменшитися внаслідок прийняття певних рішень; 
г) не залежать від прийняття того чи іншого рішення. 
 
5. До одноелементних витрат відносять: 
а) витрати сировини; б) витрати на ремонт; 
в) витрати на амортизацію; г) немає вірної відповіді. 
 
6. З метою планування, аналізу операційні витрати поділяються на 
а) маргінальні; б) релевантні; 
в) одноелементні; г) накладні. 
 
7. Собівартість – це: 
а) витрати, пов’язані з вирішенням стратегічних задач та затрат 

на будівництво; 
б) витрати, пов’язані з обслуговуванням; 
в) витрати на виробництво продукції, робіт, послуг; 
г) усі відповіді вірні. 
 
8. Накладні витрати характеризують: 
а) ресурси, використані в основних виробничих процесах; 
б) ресурси, використані в процесах безпосереднього обслуговування 

і управлінні основними процесами; 
в) склад використаних ресурсів у залежності від напрямів і місця 

їх використання; 
г) ресурси, використані в процесах виробництва продукції. 
 
9. До складу адміністративних витрат відносять: 
а) податки і збори; 
б) перевезення і страхування готової продукції; 
в) ремонт; 
г) експлуатація. 
 
10. Обліково-вимірювальна функція ціни призначена для: 
а) вдосконалення організації виробництва і праці; 
б) визначення затрат суспільної праці і затрат виробничих процесів; 
в) балансу між попитом і пропозицію; 
г) здійснення операцій по розподілу доходу підприємства на 

витрати і прибуток. 
 
11. До функції ціни входить: 
а) вимірювальна; б) стимулююча; 
в) розподільча; г) усі відповіді вірні. 
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10.3. АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Амортизація – це поступове перенесення вартості ОФ на 

собівартість виготовленої продукції з метою відшкодування їх 
зносу. Норми амортизації використовуються для розрахунку суми 
амортизаційних відрахувань: 

А = (Sп·Нам)/100 %, 
де  А – сума амортизаційних відрахувань; 

Нам = (Sп – Sв)/(Sп·Тсл)·100 %, 
де  Тсл – термін служби. 

Спрощено норми амортизації розраховуються як величини, обернено 
пропорційні термінам корисної експлуатації окремих видів необоротних 
активів. 

Всі ОФ в Україні при віднесенні амортизаційних відрахувань на 
витрати підприємства поділяються на групи: 

1) будівлі, споруди, передавальні пристрої (норма амортизації – 
2 %); 

2) транспортні засоби, меблі, офісне обладнання, побутові 
електромеханічні прилади, інструменти (10 %); 

3) інші, не включені до 1, 2, 4 груп (6 %); 
4) електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення, 

засоби друку, зчитування, телефони, рації вартістю вище МШП (15 %). 
Можуть бути використані такі методи нарахування амортизації 

необоротних активів: 
1. Прямолінійний. 
2. Зменшення балансового залишку (залишкової вартості) 
3. Прискореного зменшення балансового залишку (залишкової 

вартості). 
4. Суми чисел (кумулятивний). 
5. Виробничий. 
Прямолінійним методом річна сума амортизації визначається 

шляхом ділення вартості, що амортизується, на очікуваний період 
використання об’єкта основних засобів. 

Річна сума амортизації = (первісна вартість – 
– ліквідаційна вартість)/корисний термін використання. 

Наприклад, первісна вартість об’єкта 80 000 грн, термін його 
корисної експлуатації – 5 років. Очікується, що цей об’єкт основних 
засобів буде мати ліквідаційну вартість 10 000 грн. Річна сума амортизації 
об’єкта основних засобів дорівнює: (80 000 – 10 000)/5 = 14 000 грн. 
(табл. 14). 
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Таблиця 14 
Розподіл амортизаційних відрахувань 

Рік 
Залишкова вартість на початок 

періоду, грн 
Сума нарахованої амортизації, 

грн 
1 80 000 14 000
2 66 000 14 000
3 52 000 14 000
4 38 000 14 000
5 24 000 14 000

Сума 10 000 70 000
 
Прямолінійний метод має свої переваги та недоліки. Переваги 

полягають у: простоті розрахунку, рівномірності розподілу суми 
амортизації між обліковими періодами, забезпечується порівняння 
собівартості продукції з доходами від її реалізації. 

Недоліки: не враховується моральне зношування, необхідність 
збільшення витрат на ремонт в останні роки експлуатації об’єкта, 
відмінність виробничої потужності об’єкта основних засобів у різні 
роки його експлуатації. 

Амортизаційні відрахування за методом зменшення балансового 
залишку визначаються за допомогою фіксованого (постійного) відсотка 
від залишкової вартості об’єкта. Норма амортизації в цьому випадку 
розраховується за формулою: 

На t = Нап·((100 – Нап)/100) t-1 %, 
де  t – рік корисної експлуатації об’єкта; 

Нап – підвищена норма амортизації, %. 
Якщо розрахункову величину амортизаційних відрахувань віднести 

до первинної вартості основних фондів, то норми амортизації 
розподіляють за регресивною шкалою. 

За даним методом річні амортизаційні відрахування протягом 
періоду експлуатації постійно зменшуються і в результаті не повністю 
компенсують амортизовану вартість основних фондів. Тому доволі 
часто використовується комбінація методів зменшеного залишку і 
рівномірної амортизації (здійснюється в другій половині терміну 
експлуатації основних фондів). Це дозволяє повністю амортизувати 
їх первинну вартість. 

Наприклад, на підприємстві встановлено певного типу обладнання 
вартістю 100 тис. грн. Списання проводяться в розмірі 20 % від 
балансового залишку. Щорічні амортизаційні відрахування виглядають 
так: 

 
Показники 1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Сума відрахувань 20,0 16,0 12,8
Балансовий залишок 80,0 64,0 51,2
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Практичне заняття до теми 17 
«ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Визначте економічну сутність поточних витрат підприємства, їх 
склад. 

2. Розкрийте економічну сутність собівартості продукції як 
економічної категорії та показника, який характеризує ефективність 
роботи підприємства. 

3. Визначте, які витрати входять до собівартості продукції. 
4. Зробіть порівняння визначення поняття «собівартість» як 

економічної категорії та з точки зору бухгалтерського обліку. 
5. За якими ознаками класифікують витрати, що входять до 

собівартості продукції? 
6. У чому полягає різниця між економічними та бухгалтерськими 

витратами? 
7. Розкрийте особливості та відмінні риси постійних та змінних 

витрат. 
8. Наведіть алгоритм визначення критичного обсягу виробництва 

продукції. 
9. Охарактеризуйте метод визначення собівартості продукції. 
10. Як здійснюється калькуляція собівартості продукції? 

 
Тести 17 

1. За економічним змістом розрізняють такі операційні витрати, як: 
а) амортизаційні відрахування; б) матеріальні; 
в) соціальні; г) усі відповіді вірні. 
2. Найбільш питому вагу в загальних витратах підприємства 

мають: 
а) витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю; 
б) операційні витрати; 
в) витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю; 
г) витрати на продукцію. 
 
3. За способом віднесення на окремі види продукції витрати 

бувають: 
а) закінчені; б) незакінчені; 
в) витрати на продукцію; г) прямі. 
 
4. До релевантних належать витрати, які: 
а) відносяться до певного виду продукції; 
б) обчислюють ставку розподілу накладних витрат; 
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За три роки списано 48,8 тис. грн, тобто 18,8 тис. грн – прибуток, 
прихований у витратах виробництва, який повністю звільнений від 
оподаткування і перерахований в амортизаційний фонд. Кошти з 
амортизаційного фонду можуть бути використані для інвестицій. 

За методом прискореного зменшення балансового залишку річна 
сума амортизації визначається як добуток балансового залишку об’єкта 
на початок звітного періоду та норми амортизації, яка обчислюється із 
терміну корисного використання об’єкта і подвоюється. Ліквідаційна 
вартість об’єкта в такому разі не береться до уваги. 

У попередньому прикладі річна норма амортизації обладнання 
становила 20 %, отже, подвійна норма дорівнюватиме 40 %. 

Розрахунок амортизації для кожного року корисної амортизації 
обладнання приведено в табл. 15. 

 
Таблиця 15 

Розрахунок амортизації за роками 
Показники 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 

Сума відрахувань 40,0 24,0 14,4 8,6 5,2 
Балансовий залишок 60,0 36,0 21,6 13,0 7,8 

 
Важливо відзначити, що суму амортизації останнього року 

розраховують таким чином, щоб балансовий залишок об’єкта 
наприкінці періоду його експлуатації був не менший, ніж його 
ліквідаційна вартість. 

Метод суми чисел (кумулятивний) характеризується постійним 
зменшенням річних амортизаційних відрахувань. На відміну від методу 
зменшення балансового залишку він забезпечує повне відшкодування 
балансової вартості основних фондів. Річна норма амортизації за 
цим методом визначається діленням кількості років, що залишились 
до кінцевого використання об’єктів основних засобів, на суму чисел 
від одиниці до числа, яке дорівнює встановленій тривалості використання 
цього виду основних засобів. Наприклад, придбаний верстат повинен 
служити 6 років. Розглянемо ряд послідовних чисел терміну служб: 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Підрахуємо суму чисел – 21. Числа послідовного ряду 
в зворотному порядку діляться на їх загальну суму, тобто в перший 
рік дозволяється списувати 6/21 від первинної вартості, в другий 
5/21; в третій 4/21 тощо. 

Формула для визначення норми амортизації за методом сум року t 
має такий вигляд: 

(2 (Тн – t + 1))/(Тн(Тн + 1)), 
де Тн – корисний термін використання об’єкта, років; 

t – рік, для якого визначається норма амортизації. 
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Цей метод має недоліки. Оскільки ціна встановлюється на рівні 
мінімальних витрат, будь-які зміни в них суттєво впливають на 
відпускну ціну. 

Метод надбавок до ціни. Прикладом методу є демпінгова ціна. 
Він є одним з найпоширеніших методів ціноутворення, який полягає в 
тому, що ціну розраховують додаванням до витрат на виробництво 
товару і збут певної надбавки (коефіцієнта), тобто розрахунок 
здійснюють за формулою: Цв = Цз + К 
де  Цв – відпускна ціна; 
Цз – ціна закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів; 
К – коефіцієнт (надбавка). 
Найчастіше підприємства використовують стандартний розмір 

надбавки, характерний для даної галузі. Загалом надбавки вищі для 
товарів із великими витратами на складування і уповільненим обігом. 
Найбільшого ефекту від використання цього методу можна очікувати, 
якщо середні надбавки по галузі брати лише за орієнтир, а ціну 
коригувати з урахуванням кон’юнктури конкретного ринку. 

Найширше цей метод застосовують у торговельних підприємствах, 
коли до відпускної ціни товару додається певна величина торговельної 
надбавки. Як правило, надбавка (коефіцієнт) визначається як рівень 
прибутковості з урахуванням розміру податків і обов’язкових платежів. 

Метод цільового ціноутворення (або метод забезпечення цільо-

вого прибутку на інвестований капітал). Метод полягає у визначенні 
ціни як цільової для конкретного ринку з урахуванням діючих 
чинників або цільового прибутку. Підприємство прагне встановити 
таку ціну, яка дозволить покрити всі витрати й отримати заплановану 
норму прибутку на інвестований капітал. 

,
100 N

КН
Ц

інпр

⋅
⋅

=  

де  Н – собівартість одиниці продукції; 
Нпр – запланована норма прибутку на інвестований капітал у 

відсотках; 
Кін – величина інвестованого капіталу; 
N – запланований обсяг виробництва і збуту продукції. 
За цим методом розраховують собівартість продукції, що дозволяє 

відшкодувати всі витрати підприємства (виробництва та реалізації), 
та отримати такий прибуток, щоб зекономлені кошти спрямувати на 
розвиток підприємства та стимулювання праці працівників. 

Недолік методу полягає в тому, що він не враховує попиту 
споживачів та їхнього інтересу до товару, ціни, за якою споживач 
може придбати цей товар, тому потрібно здійснювати коригування 
з урахуванням вимог споживачів. 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

126 
 

Виробничий метод. У цьому випадку нарахування амортизації 
здійснюється залежно від виробітку об’єкта за увесь період експлуатації 
у відповідних одиницях виміру (кількість виготовленої продукції, 
відпрацьовані години, величина пробігу тощо). Сума амортизації 
визначається як добуток фактичного обсягу продукції за звітний 
період та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації 
обчислюється діленням частини вартості об’єкта, яка амортизується, 
на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство 
очікує виробити (виконати) з використанням цього об’єкта. 

Наприклад: первісна вартість об’єкта основних засобів 100 000 грн. 
Ліквідаційна вартість – 10 000 грн. Загальний обсяг виготовленої 
продукції 150 000 одиниць. У квітні виготовлено 12 000 од. Розмір 
амортизаційних відрахувань визначається: Ва = (1 000 000 – 10 000)/ 
150 000 = 0,6 (грн/год); Аквітень = 12 000 х 0,6) = 7 200 грн. 

Прискорена амортизація забезпечує, по-перше, прискорене від-
новлення об’єктів основних засобів; по-друге, є гарантією проти 
втрат від морального зношування основних засобів, зумовлених 
швидшим заміщенням їх вартості. 

Прискорена амортизація забезпечує списання до двох третин 
вартості основних засобів в першій половині терміну їх служби. У 
випадку вибуття та заміни основних фондів до завершення корисного 
терміну їх експлуатації прискорена амортизація забезпечує зменшення 
втрат через недоамортизовану величину вартості більшою мірою, 
ніж рівномірний метод амортизації. 

 
10.4. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ 

ОСНОВНИХ ФОНДІВ 
 

Показники використання ОФ поділяються на: 
1. Загальні: 
а) фондовіддача, яка показує, скільки продукції припадає на 

1 грн ОФ: 
Фв = Q/S, 

де  S – середньорічна вартість ОФ; 
S = (1/2Sп + S2 + S3 + … + S12 + 1/2Sк.р.)/12, 

де  Sп – вартість ОФ на 1.01. 
S2 – вартість на 1.02. 
S12 – вартість на 1.12. 
Sк.р. – вартість на 31.12. 
б) фондоємність: 

Фє = 1/Фв. 
в) фондоозброєність: 

Фоз=S/Ч, 
де  Ч – чисельність працівників. 
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економіки вони можуть бути базою для визначення окремих стратегій 
ціноутворення. 

Метод «витрати плюс прибуток». Цей метод використовується 
у вітчизняній економіці при виконанні державних замовлень 
(науково-дослідних розробок, космічних програм, будівництві, військово-
промислового комплексу), коли необхідні витрати передбачити 
важко. 

В умовах адміністративно-командної економіки цей метод був 
основним, в ринковій економіці сфера його використання дещо 
обмежена. 

Метод полягає в тому, що до витрат додається фіксований розмір 
норми прибутку. 

При цьому ціна на товар (Ц) визначається за формулою: 
Ц = С + Р(С + А), 

де  С – фактичні витрати виробництва; 
Р – середня норма прибутку на ринку, у відсотках (встановлюється 

до загальної суми витрат); 
А – витрати, пов’язані з реалізацією товару та адміністративні 

витрати. 
Труднощі виникають саме у визначенні розміру прибутку. Він 

залежить від галузі, видів товарів або послуг, характеристики 
підприємства (форми власності, технології, новизни товару). Як 
правило, беруть середній рівень прибутку в галузі. Щоб визначити 
витрати виробництва, розраховують граничні витрати. 

Метод має як позитивні, так і негативні сторони. Він зручний, 
якщо не доводиться коригувати ціни, оскільки початкова ціна може 
перевищувати ціну, яку підприємство встановить у майбутньому. 

Це дозволить йому за короткий час відшкодувати великі початкові 
витрати. Зі збільшенням обсягів реалізації товарів собівартість 
продукції та її ціна можуть знижуватись. Крім того, зі збільшенням 
обсягів реалізації поступово оптимізуються канали збуту, зменшується 
кінцева ціна. При застосуванні цього методу конкуренція в галузі 
зводиться до мінімуму. 

Цей метод можуть використовувати підприємства – монополісти 
(тип цінової політики «ціновий лідер»); підприємства, що виготовляють 
зовсім нову, оригінальну продукцію (тип цінової політики, «знімання 
вершків»); підприємства, що виготовляють продукцію з обмеженим 
державою рівнем рентабельності. 

Метод мінімальних витрат. Цей метод застосовують тоді, коли 
підприємство прагне вийти на ринок або збільшити на ньому власну 
питому вагу. Він полягає в тому, що підприємство розраховує ціну, 
виходячи з мінімальних витрат і без планування прибутку. 
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