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Тема 17 
ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
17.1. Визначення витрат та їх класифікація 
17.2. Визначення точки беззбитковості 
17.3. Собівартість та напрямки планування витрат 
17.4. Класифікація цін, методи ціноутворення 
 

17.1. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

Підприємство будь-якої форми власності під час своєї діяльності 
здійснює певні витрати (матеріальних, нематеріальних, грошових і 
трудових ресурсів), пов’язані з простим і розширеним відтворенням 
основних та оборотних засобів, виробництвом і реалізацією продукції, 
наданням послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком колективу 
тощо. 

Розрізняють витрати, пов’язані з операційною, інвестиційною та 
фінансовою діяльністю підприємства. 

Витрати, що зумовлюються основним видом діяльності підприємства 
(виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт), або 
такі, що забезпечують її здійснення, називаються операційними. 

Витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, підприємство 
здійснює при довготерміновому вкладанні капіталу з метою отримання 
прибутку (капітальне будівництво, розширення та розвиток виробництва, 
придбання цінних паперів тощо). 

Витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю, підприємство здійснює 
в разі сплати відсотків за отримані від інших юридичних і фізичних 
осіб фінансові кошти у вигляді кредитів та позик, при первинному 
розміщенні на ринку цінних паперів акцій, облігацій власної емісії 
тощо. 

Найбільш питому вагу в загальних витратах підприємства мають 
операційні витрати. За функціями розрізняють витрати на виробництво, 
управління (адміністративні), збут та інші. 

За економічним змістом розрізняють такі операційні витрати 
підприємства: 

1) матеріальні; 
2) на оплату праці; 
3) на соціальні потреби; 
4) амортизаційні відрахування; 
5) інші. 
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Коефіцієнт Кн.в. при рівномірному характері наростання витрат 
обчислюється за формулою: 
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де Мв – витрати на один виріб, що понесені на початку виробничого 
процесу (вартість матеріалів, сировини, напівфабрикатів), грн; 
Св – планова собівартість виробу, грн; 
(Св – Мв) – решта витрат на виготовлення виробу (заробітна 

плата, непрямі витрати), грн. 
Якщо наступні витрати наростають нерівномірно, то Кн.в. визна-

чається за формулою: 
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де к1, к2 – понижувальні коефіцієнти відповідно для напівфаб-
рикатів і комплектуючих виробів; 
Сп.ф. – вартість напівфабрикатів, грн; 
Ск.в. – вартість комплектуючих виробів, грн. 
Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції: 

НГП = СВП(день) × Здн, 
де  Здн – норма запасу готової продукції на складі, виражена у днях. 

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів, 
обчислюється за формулою: 

Нвмп = Озпп + Впл – Впог, 
де Озпп – залишки коштів на початок періоду; 
Впл – планові витрати; 
Впог – витрати на майбутні погашення. 
Сукупний норматив оборотних коштів підприємства на роз-

рахунковий (плановий) період визначається за формулою: 
Нс = Ввир зап + Нн.в. + НГП + Нвмп. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 11 

«ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Що таке оборотні фонди? 
2. У якій сфері циркулюють оборотні фонди? 
3. Що належить до оборотних фондів? 
4. Як оборотні кошти поділяються за елементами? 
5. Назвіть три стадії руху оборотних коштів. Охарактеризуйте 

кожну з них. 
6. Які існують показники використання оборотних коштів? 
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в) м’ясо-молочне і кулінарне виробництво; 
г) м’ясне виробництво. 
 
15. Застосування сучасних підходів до операційного менеджменту 

на основі філософії «ощадливого виробництва» та реінжинірингу 
націлені на: 

а) підвищення гнучкості виробництва, оперативну зміну асор-
тименту продукції відповідно до попиту споживачів; 

б) впровадження гнучких графіків і режимів роботи підрозділів; 
в) на нові підходи щодо створення робочих місць; 
г) на утримання і завоювання нових ринків збуту. 
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7. Що таке нормування оборотних коштів? Назвіть методи 
нормування? 

8. Скільки стадій оборотні кошти проходять у своєму русі? 
9. Що показує оборотність оборотних коштів? 
10.  Що передбачає метод прямого розрахунку? 

 
Тести 11 

1. Що належить до оборотних фондів? 
а) готівка в касі; 
б) кошти в розрахунках у банках; 
в) куповані напівфабрикати; 
г) розрахункові документи в банках. 
 
2. Фонди обігу включають: 
а) сировина й основні матеріали; 
б) залишки товарної продукції на складі; 
в) комплектуючі вироби; 
г) незавершене виробництво. 
 
3. До класифікації оборотних коштів за джерелами формування 

відносять: 
а) фонди обігу; б) оборотні фонди; 
в) нормовані кошти; г) позичені кошти. 
 
4. Скільки стадій у своєму русі проходять оборотні кошти? 
а) 2; б) 3; 
в) 4; г) 5. 
 
5. Оборотність оборотних коштів показує: 
а) суму оборотних коштів, що припадає на одну гривню 

реалізованої продукції; 
б) кількість оборотів, які здійснюються коштами за плановий 

період; 
в) вплив використання оборотних коштів на рівень рентабель-

ності підприємства; 
г) тривалість повного кругообігу засобів з моменту придбання 

оборотних коштів до виходу та реалізації продукції. 
 
6. До заходів збільшення ефективності використання оборотних 

коштів належать: 
а) залучення інвесторів; 
б) удосконалення засобів виробництва; 
в) економія матеріальних ресурсів; 
г) залучення кредитів. 
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9. Вибір конкурентної стратегії розвитку підприємства м’ясної 
промисловості базується на: 

а) системі активізації інноваційного розвитку підприємства; 
б) системі забезпечення конкурентоспроможності щодо підвищення 

конкурентних можливостей підприємства; 
в) системі створення галузевого кластеру на рівні регіону; 
г) системі удосконалення управліннями витрат. 
 
10. Досягнення конкурентоспроможності неможливе без: 
а) удосконалення нормування праці; 
б) формування корпоративної культури; 
в) розвитку співробітництва на умовах партнерства між суб’єктами 

ринкових відносин; 
г) фінансово-інвестиційних заходів. 
 
11. Регіонально-галузевий підхід до управління м’ясною промисловістю 

базується на врахуванні ролі : 
а) цілісного майнового комплексу регіону; 
б) партнерських зобов’язань; 
в) співіснуванні різних організаційних форм об’єднань підприємств; 
г) чинників регіону: раціональне використання ресурсів, забезпечення 

населення продукцією, дотримання положень певних законів. 
 
12. Оберіть один із перелічених стратегічних пріоритетів, який 

має реалізовувати формування галузевого кластеру в м’ясній про-
мисловості на рівні регіону: 

а) будівництво підприємств; 
б) комплексне перероблення с/г сировини та збільшення обсягів 

виробництва продукції; 
в) логістичний підхід до виробничих процесів; 
г) подовження життєвого циклу продукції. 
 
13. До «штовхаючої» виробничої системи підприємств м’ясної 

промисловості відносяться: 
а) м’ясо-жирове і птахопереробне виробництво; 
б) м’ясо-молочне і кулінарне виробництво; 
в) ковбасно-кулінарне та консервне виробництво; 
г) м’ясне виробництво. 
 
14. До «тягнучої» виробничої системи підприємств м’ясної 

промисловості відносяться: 
а) ковбасно-кулінарне та консервне виробництво; 
б) м’ясо-жирове і птахопереробне виробництво; 
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7. Скільки існує методів нормування оборотних коштів? 
а) 2; б) 3; 
в) 4; г) 5. 
 
8. Скільки існує показників використання оборотних коштів? 
а) 7; б) 8; 
в) 9; г) 10. 
 
9. Скільки існує видів запасів оборотних коштів? 
а) 4; б) 5; 
в) 6; г) 7. 
 
10. Метод прямого розрахунку: 
а) ґрунтується на розрахунках нормативів за кожним нормованим 

елементом оборотних коштів; 
б) застосовується, коли в плановому періоді не передбачено 

істотних змін в умовах роботи порівняно з попереднім періодом. 
Норматив оборотних коштів визначається із співвідношення між 
темпами росту обсягу виробництва та розміром нормованих оборотних 
коштів у попередньому періоді; 

в) визначається на базі попереднього нормативу шляхом внесення 
змін з урахуванням умов виробництва, постачання, розрахунків і т. д. 

 
11. До показників нормування оборотних коштів належать: 
а) норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів; 
б) норматив оборотних коштів у собівартості готової продукції; 
в) норматив оборотних коштів у фондах обігу; 
г) норматив оборотних коштів у виробничих витратах. 
 
12. Показник оборотності оборотних коштів – це: 
а) кількість оборотів за плановий період; 
б) сума реалізованої продукції, що припадає на 1 грн. оборотних 

коштів; 
в) тривалість кругообігу засобів з моменту придбання до виходу 

готової продукції; 
г) період обороту коштів у виробничих запасах. 
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