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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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З метою визначення фінансового результату діяльності підпри-
ємства операційні витрати поділяють на закінчені (спожиті) і 
незакінчені, витрати на продукцію і витрати періоду, прямі й 
непрямі, основні й накладні. 

На практиці не всі витрати пов’язані безпосередньо з вироб-
ництвом. Тому розрізняють витрати на продукцію та витрати періоду. 

Витрати на продукцію безпосередньо пов’язані з виробництвом 
продукції: це витрачені сировина і матеріали, заробітна плата з 
нарахуваннями на неї, амортизація виробничого обладнання. 

Витрати періоду безпосередньо не стосуються виробництва і 
розглядаються як витрати періоду, в якому їх було здійснено. Це 
витрати на управління, маркетинг, дослідження ринку тощо, тобто 
всі операційні витрати, крім витрат на виробництво. 

За способом віднесення на окремі види продукції витрати поділяють 
на прямі та непрямі. 

Прямі витрати безпосередньо пов’язані з виготовленням певного 
виду продукції і можуть бути прямо віднесені на одиницю продукції. 
Якщо на підприємстві виробляється один вид продукції, то всі 
витрати на її виробництво є прямими. Якщо ж виробляється кілька 
видів продукції, то окремі витрати неможливо прямо віднести до 
виробництва якогось одного виду продукції. Ці витрати називаються 
непрямими. Наприклад, амортизація виробничого обладнання, енергія, 
спожита на технологічні цілі тощо. 

Виробничі витрати традиційно поділяють на основні й накладні. 
Основні витрати – це сукупність прямих витрат на виробництво 

продукції. Розрізняють прямі матеріальні витрати, на оплату праці 
та ін. 

До прямих матеріальних витрат належать вартість витрачених 
матеріалів, що стали частиною готової продукції і можуть бути 
прямо віднесені до певного виробу. Наприклад, вартість витрачених 
дощок на виготовлення меблів. 

Прямі витрати на оплату праці включають заробітну плату 
робітників, що безпосередньо виготовляють продукцію. Витрати на 
оплату праці інших категорій працівників, які забезпечують або 
обслуговують виробничий процес, належать до виробничих накладних 
витрат. 

Інші прямі витрати – це ті, що не належать до прямих мате-
ріальних витрат і прямих витрат на оплату праці. Наприклад, це 
амортизація або платежі за оренду спеціального виробничого 
обладнання, нарахування на заробітну плату робітників, які безпо-
середньо виготовляють продукцію (відрахування на соціальні потреби). 

Виробничими накладними називають витрати, пов’язані з процесом 
виробництва, які не можуть бути віднесені прямо до певного виду 
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Норма запасу оборотних коштів – мінімально необхідна кількість 
днів, на яку треба визначити запас для нормального функціонування 
підприємства. 

Види запасів є: 
Поточний – необхідний для безперервної роботи підприємства 

між двома суміжними поставками, який визначається за формулою: 
Зпот = Тпост × Д, 

де Тпост – період поставки, виражений у днях; 
Д – денна потреба в даному ресурсі чи запасі. 
Страховий (гарантійний) – створюється на випадок непередбачуваних 

відхилень у постачанні. Його значення розраховується за формулою: 
Зстр = Твідх × Д, 

де Твідх – кількість днів відхилення середнього інтервалу поставок 
від планових строків за звітний період. 
Транспортний – створюється у випадку перевищення термінів 

вантажообігу порівняно з термінами документообігу на підприємствах, 
віддалених від постачальників на значні відстані. 
Технологічний – створюється у випадку, коли даний вид 

сировини має потребу в попередній обробці. 
Підготовчий – пов’язаний з необхідністю приймання, розвантаження, 

сортування, складування виробничих запасів. 
Норматив оборотних коштів у виробничих запасах визначається за 

формулою: 
Нвир зап = Д × Здн, 

де  Д – денна потреба у певному виді матеріальних ресурсів; 
Здн – норма запасу в днях. 
Денна потреба визначається за формулою: 
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де Мзаг – загальна річна потреба в даному виді ресурсів в натур. 
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де qi – маса (площа) заготовки однієї деталі (виробу) і-го виду, 
натур. одиниць. 

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві, 
визначається за формулою: 
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де  Свп – собівартість виготовленої продукції; 
Тц – тривалість циклу виготовлення продукції, виражена у днях; 
Кн.в. – коефіцієнт наростаючих витрат. 
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виробу. Це витрати матеріалів, на утримання, ремонт і амортизацію 
приміщень виробничих цехів, витрачена з технологічною метою 
енергія та ін. 

Виробничі накладні витрати розподіляють за видами виробів 
пропорційно вибраній базі розподілу. На основі вибраної бази 
(кількість продукції, кількість годин роботи основних працівників, 
машино-години роботи обладнання, прямі витрати на оплату праці, 
прямі матеріальні витрати, основні витрати) обчислюють ставку 
розподілу накладних витрат – відношення сумарних накладних 
витрат (НВ) до загальної величини бази їх розподілу за формулою: 

КНВ = НВ : Б, 
де  НВ – загальна сума накладних витрат, гр. од.; 

Б – показник, взятий за базу (шт., год, машиногод, гр. од.). 
З метою планування, аналізу і обґрунтування прийняття економічних 

рішень операційні витрати поділяють на релевантні та нерелевантні; 
одноелементні й комплексні; постійні й змінні; маргінальні й середні. 

До релевантних належать витрати, що можуть зменшитися 
внаслідок прийняття певних рішень, до нерелевантних – витрати, 
що не залежать від прийняття того чи іншого рішення. 

Одноелементні (або прості) витрати мають єдиний економічний 
зміст і є первинними. Наприклад, це витрати сировини і матеріалів, 
заробітна плата, амортизаційні відрахування тощо. 

Комплексні витрати різнорідні за складом і охоплюють кілька 
одноелементних витрат. Наприклад, це витрати на утримання і 
експлуатацію устаткування, що містять кілька елементів витрат, 
зокрема це витрати сировини і матеріалів, заробітна плата працівників, 
які обслуговують устаткування, відрахування на соціальні заходи 
тощо. До комплексних належать також витрати загальновиробничі, 
загальногосподарські, на усунення браку тощо. 

Постійними вважають витрати, що не залежать від обсягу 
виготовленої продукції, а змінюються лише з часом. Наприклад, 
витрати на орендну плату за приміщення зростатимуть не зі 
збільшенням обсягу виробництва, а зі збільшенням терміну оренди. 

Змінними називають витрати, що змінюються зі зміною обсягу 
виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт). 

При нульовому обсязі виробництва змінні витрати підприємства 
на виробництво продукції дорівнюють нулю. Вони зростають із 
збільшенням обсягів виробництва. 

За можливістю контролю за рівнем розрізняють контрольовані 
та неконтрольовані підприємством витрати. 

До контрольованих належать витрати, що керівництво підприємства 
може безпосередньо контролювати або на що може суттєво впливати: 
ступінь корисного використання матеріалів, робочого часу та ін. 
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Рз – рентабельність звітного року; 
Пз – балансовий прибуток у звітному році; 

ОФ  – середньорічна вартість основних фондів; 
Озал – залишки оборотних коштів у звітному році; 
∆Ок – зміна залишків оборотних коштів за звітний рік. 
Обсяг виробництва при конкретних значеннях середнього 

залишку і періоду оборотності: 
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де  Тпл пер – кількість днів у плановому періоді; 
Ок1, Ок2 – старе і нове значення середнього залишку обігових 

коштів; 
Тоб1, Тоб2 – відповідні періоди оборотності обігових коштів. 
Заходи збільшення ефективності використання оборотних коштів: 
1. Механізація робіт, вдосконалення технічних процесів. 
2. Зменшення запасів через поліпшення організації матеріально-

технічного постачання. 
3. Економія матеріальних ресурсів. 
4. Вдосконалення розрахунків із замовниками. 
 

11.3. НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ 
 
Нормування оборотних коштів – визначення потреби в оборотних 

коштах, що необхідна для забезпечення безперервного функціонування 
виробництва. 

Методи нормування поділяються на: 
Метод прямого розрахунку – ґрунтується на розрахунках нормативів 

за кожним нормованим елементом оборотних коштів. Враховує 
специфіку виробництва і умови його розвитку. 
Аналітичний – 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. 
Коефіцієнтний – норматив визначається на базі попереднього 

нормативу шляхом внесення змін з урахуванням умов виробництва, 
постачання, розрахунків тощо. 
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До неконтрольованих належать витрати, які підприємство не 
може контролювати або суттєво на них впливати. Наприклад, це 
витрати, спричинені дією руху ринкових цін на сировину, тарифів 
на енергію тощо. 

Найбільшу питому вагу серед витрат підприємства мають операційні 
витрати, тобто пов’язані з основною діяльністю підприємства і 
операціями, що її забезпечують. Ці витрати формують собівартість 
продукції, яку виготовляє підприємство. Отже, собівартість продукції – 
це вираження в грошовій формі поточних витрат підприємства на 
підготовку виробництва продукції, її виготовлення. 

Більш детальну класифікацію приведено в табл. 17. 
 

Таблиця 17 
Класифікація витрат підприємства 

Ознака 
класифікації 

Група витрат Характеристика (виточений) витрат 

1 2 3 

1. Відношення до 
виду активів, які 
формуються

Довгострокові 
витрати 

Витрати періоду, що формують необоротні активи 
(капітальні витрати, довгострокові фінансові 
інвестиції, інші довгострокові витрати).

 Поточні витрати
Витрати 
майбутніх 
періодів 

Витрати періоду, що формують оборотні активи 
і витрати поточного періоду. 
Витрати поточного або попередніх періодів, що 
формують поточні витрати наступних періодів 
витрати, пов’язані з освоєнням виробництв, під-
готовчі витрати в сезонних галузях, передоплата 
періодичних видань тощо. 

2. Відношення до 
сфери діяльності 
та надзвичайних 
подій 

Операційні 
витрати 

Характеризують використання ресурсів внаслідок 
операційної діяльності. 

 Фінансові 
витрати 

Витрати, зумовлені фінансовою діяльністю; витрати, 
пов’язані із залученням позикового капіталу: 
проценти за користування кредитами, за фінансовою 
орендою, за випущеними облігаціями тощо. 

 
 

Інші звичайні 
витрати 

Витрати, зумовлені інвестиційною діяльністю 
(витрати у зв’язку з реалізацією необоротних 
активів і фінансових інвестицій, втрати від уцінки і 
списання необоротних активів і фінансових 
інвестицій тощо). 

 Надзвичайні 
витрати 

Витрати (втрати), що виникають через над-
звичайні події 

3. Сфера 
виникнення 
операційних 
витрат 

Виробничі 
витрати 

Характеризують ресурси, використані в процесах 
виробництва продукції (робіт, послуг) 
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від нього залежить величина необхідних підприємству коштів для 
здійснення виробництва та реалізації продукції. 
Коефіцієнт оборотності – показує кількість оборотів, які 

здійснюються коштами за плановий період. Показує суму реалізованої 
продукції, що припадає на одну гривню обігових коштів: 

,
к

об
О

РП
K =  

де  РП – реалізована за період продукція; 

к
О  – середній за період залишок оборотних коштів. 

Коефіцієнт завантаження – характеризує суму оборотних 
коштів, що припадає на одну гривню реалізованої продукції: 

.
РП

О
K к

з
=  

Тривалість одного обороту. 

.
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Середньорічний залишок оборотних коштів: 
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де і

залк
О .  – залишок оборотних коштів на 1 число і-го місяця (і = 1; 2; 

…; 13). 
Обсяг вивільнених або додатково залучених коштів: 
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де РПз – продукція, реалізована у звітному році; 
Тб – тривалість обороту в базисному році; 
Тз – тривалість обороту у звітному році. 
Приріст прибутку, отриманого в результаті зміни оборотності 

оборотних коштів: 

,1
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де Пб – прибуток; 
Об, Оз – оборотність відповідно у базисному і звітному періодах. 
Вплив використання оборотних коштів на рівень рентабельності 

підприємства: 
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де Р – рентабельність; 
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пов’язана з формуванням виробничих запасів, їх цільовим при-
значенням, тобто це та мінімальна величина оборотних коштів, що 
необхідна підприємству для виробництва продукції; 

– змінна частина – коливається відповідно до сезонних змін 
обсягу виробництва і реалізації продукції, необхідністю формування в 
окремі періоди господарської діяльності запасів сезонного зберігання. 

6) За рівнем ліквідності: 
– високоліквідні (грошові кошти та їх еквіваленти, поточні 

фінансові інвестиції); 
– швидколіквідні (дебіторська заборгованість та інші оборотні 

засоби); 
– повільноліквідні (запаси). 
7) Залежно від ступеня ризику: 
– з мінімальним ризиком (грошові кошти, короткострокові 

фінансові вкладення); 
– з малим ризиком (дебіторська заборгованість (без врахування 

сумнівної), виробничі запаси, залишки готової продукції і товарів 
(за винятком тих, що не користуються попитом); 

– з великим ризиком (сумнівна дебіторська заборгованість, залежалі 
виробничі запаси, готова продукція і товари, що не користуються 
попитом). 

У своєму русі оборотні кошти проходять послідовно три стадії: 
 Постачання – підготовча стадія, яка проходить у сфері обігу. 

Тут відбувається перетворення коштів у виробничі запаси. 
 Виробництво – вартість продукції, що виготовляється, авансується 

далі. Зокрема, до вартості використаних виробничих запасів додаються 
витрати на заробітну плату та відповідні нарахування, а також 
амортизація. Ця стадія завершується випуском продукції. 

 Реалізація готової продукції. Лише після того як товарна 
форма вартості виготовленої продукції перетвориться в грошову, 
авансовані засоби повертаються на підприємство за рахунок частини 
виручки від реалізації продукції. Інша її сума йде на формування 
грошового накопичення – прибутку. Частина прибутку, призначена 
для розширення обігових коштів, долучається до них і здійснює 
разом із ними наступні цикли обороту. 

 
11.2. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ 

ОБОРОТНИХ КОШТІВ 
 

Оборотність оборотних коштів – це тривалість повного кругообігу 
засобів з моменту придбання оборотних коштів до виходу та реалізації 
готової продукції. Економічне значення показника полягає у тому, що 
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Продовж. табл. 17 
 Невиробничі 

операційні вит-
рати (витрати 

періоду) 

Характеризують ресурси, використані в загальних, 
адміністративних, збутових та інших процесах 
операційної діяльності, які не належать до 
виробничих 

4. Відношення до 
видів вироб-
ничих процесів 

Основні витрати Характеризують ресурси, використані в основних 
виробничих процесах (процесах безпосереднього 
виготовлення продукції) 

 
 

Накладні 
витрати 

Характеризують ресурси, використані в процесах 
безпосереднього обслуговування і управління 
основними процесами виготовлення продукції 

5. Ступінь 
залежності від 
обсягів вироб-
ництва (випуску) 
продукції (робіт, 
послуг) 

Змінні (умовно-
пропорційні) 

витрати 

Витрати, загальна сума яких змінюється майже 
прямо пропорційно до змін обсягів виробництва 
випуску) продукції 

 Постійні 
(умовно-

непропорційні) 
витрати 

Частина витрат за певний період часу, загальна 
сума яких майже не змінюється при зміні обсягів 
виробництва (випуску) продукції 

6. Зміст і 
призначення 
витрат 

Економічні 
елементи витрат 

Характеризують використані ресурси за їхнім 
економічним змістом незалежно від форми і 
місця їх використання на той чи інший об’єкт 
віднесення витрат 

 
 

Калькуляційні 
статті витрат 

Характеризують склад використаних ресурсів у 
залежності від напрямів і місця їх використання 
(в основному, допоміжному чи обслуговуючому 
виробництві) на об’єкт витрат 

7. Однорідність 
економічного 
змісту витрат 

Прості 
(одноелементні) 

витрати 

Характеризують використані ресурси одного 
економічного змісту (один економічний елемент 
витрат) 

 
 

Комплексні 
витрати 

Характеризують використання декількох еко-
номічно різнорідних ресурсів, що мають однакове 
виробниче призначення 

8. Спосіб 
віднесення на 
об’єкт витрат 

Прямі витрати Складові витрат, що розраховуються прямими 
методами на об’єкт віднесення витрат 

 
 

Непрямі витрати Компоненти витрат, що нероздільно пов’язані з 
двома і більше об’єктами віднесення втрат, і 
тому розподіляються на один об’єкт витрат 
пропорційно до економічно обґрунтованої бази 

 
17.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ 

 
Метод полягає у визначенні ціни на основі розрахунку 

оптимального обсягу виробництва, який дозволяє відшкодувати всі 
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