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АНОТАЦІЯ 

 

Дубиніна С.М.  Формування векторів управління витратами виробництва 

промислових підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 (Економіка). – Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних 

засад та практичних рекомендацій щодо удосконалення та формування 

напрямків управління витратами виробництва промислових підприємств. 

У першому розділі «Сучасна економічна думка визначення теорії 

управління собівартістю» удосконалено визначення сутності поняття «витрати 

виробництва», «управління витратами виробництва», розширено функції 

управління витратами, доповнено класифікацію витрат. 

На основі узагальнених підходів учених до визначення сутності поняття 

«витрати виробництва» було надано авторське визначення, як сукупність 

використаних у виробничому процесі матеріальних, трудових, техніко-

технологічних, інформаційних та фінансових ресурсів для створення продукції, 

виконання робіт або надання послуг, які групуються згідно економічного змісту 

та за економічними елементами: собівартістю реалізованої продукції (послуг), 

виробничої собівартості, витрат пов’язаних з операційною діяльністю, 

фінансових витрат, інших витрат. 

Акцентовано, що витрати виробництва на підприємстві – це основа 

управлінських рішень щодо обсягів виробництва, кадрової структури, 

ціноутворення, використання ресурсів підприємством, а головне – регулювання 

попиту та пропозиції на ринку. Запропоновано управління витратами 

виробництва розглядати з позиції управлінського обліку, а саме: як 

комплексний процес організації, планування витрат виробництва, який 

направлений на контроль за їх використанням та пошук резервів їх мінімізації, 
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базується на достовірній інформації, передбачає використання в процесі 

виробництва різних систем і методів обліку витрат, що направлено на 

забезпечення оперативного управлінського обліку на підприємстві. 

Установлено, що для управління ефективністю діяльності підприємства 

необхідно чітко класифікувати витрати виробництва за напрямками: оцінки 

запасів та визначення фінансових результатів, прийняття рішень і контролю за 

їх виконанням, що направлено на формування вичерпних і невичерпних витрат 

з метою встановлення контролю за їх оптимізацією.  

Функції управління витратами слід розглядати з урахуванням скалярних 

величин і векторів розвитку за ознаками, які передбачають взаємозв’язок між 

скалярними величинами з аналізу, обліку, контролю, калькулювання,  

координації, нормування та формування кошторису з векторами: мотивації, 

планування, організації, налаштування, прогнозування, що дозволяє формувати 

бюджет витрат виробництва й здійснювати стратегічне управління. 

У другому розділі «Сучасний стан формування собівартості на 

промислових підприємствах» проведено аналіз стану формування  собівартості 

продукції промислових підприємств, здійснено оцінку  впливу маржинальної 

собівартості на ефективність виробництва, виявлено залежність собівартості 

продукції від виробництва інноваційної продукції та їх вплив на показники 

ділової активності,  управління витратами виробництва на засадах 

удосконалення процесу виробництва та раціонального використання всіх 

наявних на підприємстві ресурсів. 

Визначено, що на підприємствах ПрАТ «Запоріжабразив», 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», 

ПАТ «Турбоатом», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Хорольський механічний завод», 

АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» спостерігається зростання 

собівартості продукції. Відповідно до результатів проведеного дослідження 

було з’ясовано, що промислові підприємства машинобудування  відчувають 

дефіцит обігових коштів, у результаті чого недостатньо коштів виділяється на 

модернізацію та оновлення основних засобів.  
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На основі маржинального аналізу показників діяльності промислових 

підприємств установлено, що маржинальний прибуток  значною мірою 

залежить від умовно-змінних накладних витрат, відповідно, операційного 

прибутку можна досягти за рахунок зниження енергомісткості продукції та 

скорочення ремонтних робіт. 

Обґрунтовано, що одним із факторів зниження витрат  виробництва є  

виробництво інноваційної продукції.  

Досліджено, що аналіз витрат за елементами є інструментом 

удосконалення організації управління витратами підприємств, який допомагає 

виявити головні чинники підвищення ефективності виробничо-господарської 

діяльності. Відповідно, від аналізу елементів витрат залежить покращення рівня 

підприємства в конкурентоспроможності, його стійке функціонування та 

динамічний розвиток.  При аналізі елементів витрат на промислових 

підприємствах виявлено тенденції до збільшення витрат, цьому сприяли такі 

фактори, як економічна нестабільність у країні, збільшення обсягів 

виробництва. Доведено, що використання аналізу за елементами витрат може 

вважатися досить ефективним лише в тому разі, коли він дає можливість не 

тільки виявляти відхилення від попереднього року, а й забезпечує активний 

пошук можливостей зниження цих витрат. 

У третьому розділі «Вектори формування управління витратами 

промислових підприємств» удосконалено теоретико-науковий підхід до 

формування векторів управління витратами виробництва: удосконалено 

методичний підхід оцінювання результатів управління витратами, який 

базується на розрахунку інтегрального показника результативності; 

удосконалено методичний підхід до управління витратами інноваційного 

розвитку виробництва; удосконалено методичні підходи управління витратами 

шляхом розрахунку оптимального співвідношення та визначення кількості 

основних, допоміжних робітників з врахуванням мотиваційних факторів 

виробництва; удосконалено методичний підхід до визначення залежності 
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загальновиробничих витрат від зміни умовно-змінних і умовно-постійних 

витрат. 

Доведено, що для покращення управління витратами рекомендовано 

використовувати удосконалений методичний підхід оцінювання результатів 

управління витратами. У межах цього підходу проводиться розрахунок 

інтегрального показника результативності, який враховує експертну оцінку 

вагомості групи фінансових, економічних, кадрових, технологічних показників. 

З метою подальшого стратегічного планування, що дозволить створити 

конкурентні переваги товару як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, 

визначається комплексна оцінка ефективності виробництва певного товару. 

 Обґрунтовано, що для подальшого інноваційного розвитку  підприємства  

доцільним є здійснення прогнозування інноваційних витрат. Удосконалений 

методичний підхід до управління витратами, інноваційного розвитку 

виробництва реалізується шляхом врахування місць виникнення витрат на 

інновації, використання потужностей підприємства, змінних витрат, витрат на 

збут, що дозволяє визначити «вузькі» місця формування витрат виробництва, 

прогнозувати зростання інноваційних витрат. 

З метою мінімізації витрат виробництва пропонується підприємству 

максимально використовувати виробничі потужності, шукати шляхи 

вивільнення неефективних працівників. Запропонований удосконалений 

методичний підхід управління витратами шляхом розрахунку оптимального 

співвідношення та визначення кількості основних, допоміжних  робітників і 

службовців з урахуванням мотиваційних факторів виробництва дозволяє 

визначити вплив показників продуктивності праці на резерви зниження витрат 

на оплату праці. 

Обґрунтовано, що удосконалений методичний підхід до визначення 

залежності загальновиробничих витрат від зміни умовно-змінних і умовно-

постійних  витрат, які передбачають врахування зміни загальноцехового 

персоналу, виробничих потужностей, матеріальних витрат з ремонту та 

утримання цехів, дає можливість виявити зміни в структурі витрат, вчасно 
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скоригувати виробничий процес та вдосконалити управління 

загальновиробничими витратами. 

Вважаємо, що впровадження запропонованих рекомендацій і 

удосконалення управління витратами промислових підприємств сприятиме 

підвищенню ефективності реалізації всіх функцій управління ними. 

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт економічного факультету Запорізького національного університету. 

Основні результати досліджень знайшли практичне використання в діяльності 

ПрАТ «Запоріжабразив», АТ «Мотор Січ», КП «Івченко Прогрес», 

АТ «Турбоатом», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», 

АТ «Дніпропетровський стрілочний завод»,   ДТЕК Трейдінг, Національній 

металургійній академії України, Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», а також є 

значущими для Запорізької області, що підтверджено Запорізькою торгово-

промисловою палатою.  

Ключові слова: витрати виробництва, управління витратами 

виробництва, ефективність, собівартість, формування собівартості, 

результативність, інноваційний розвиток, продуктивність праці, 

загальновиробничі витрати. 

 

ANNOTATION 

 

Dubynina S.M. Formation of vectors of production cost management at the 

industrial enterprises.– Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for the Degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 051 

(Economics). – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation work is devoted to justification of theoretical and methodical 

bases and practical recommendations on the improvement and formation of the 

management directions of the manufacture expenses at the industrial enterprises. 
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In the first section "Modern economic thought on the definition of the theory of 

cost management" the definition of the essence of the concepts “production costs” are 

“production cost management” is improved, the cost management functions are 

expanded as well as the classification of costs is supplemented. 

Basing on the generalized approach of scientists to determine the essence of the 

concept of "production costs", the author has given her own definition  as a complex 

of the material, labor, technical, technological, informational and financial resources 

used in the production process for the goods manufacture, works or services 

provision, which are grouped under the economic content and according to such 

economic elements as the cost of the products/services sold, production costs, costs 

related to operating activities, financial costs and other expenses. 

It is proved that production costs at the enterprise are the basis of management 

decisions regarding the production volumes, personnel structure, pricing, use of 

resources by the enterprise, and most importantly - regulation of supply and demand 

on the market. It is proposed to consider the production cost management out of the 

perspective of management accounting, namely as a complex process of organization 

and planning of the production costs, which aims to monitor their usage and to search 

for reserves to minimize them, and which is based on the reliable information, 

involves the use in the production process various systems and methods of cost 

accounting, which is aimed at ensuring operational management accounting at the 

enterprise. 

It is established that to manage the efficiency of the enterprise it is necessary to 

clearly classify production costs by areas: inventory assessment and determination of 

financial results, decision-making and control over their implementation, which aims 

to form comprehensive and inexhaustible costs to establish control over their 

optimization.  

Cost management functions should be considered taking into account scalar 

quantities and vectors of development on the basis of the relationship between the 

scalar quantities for analysis, control, calculation, coordination, rationing and 
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budgeting with vectors: motivation, planning, organization, settings, forecasting, that 

allows to form the budget of production costs and to carry out strategic management. 

In the second section called "The current state of the cost formation at the  

industrial enterprises" the situation with the cost formation at the industrial 

enterprises is analyzed, the impact of marginal cost on the production efficiency is 

assessed, the dependence of the production cost on the production of innovative 

products and their impact on business activity production, cost management 

principles of improving the production process and rational use of all available 

resources at the enterprise are identified. 

It is determined that  there is an increase of the production cost at the following 

enterprises: PJSC "Zaporizhabrasiv", PJSC "Zaporizhtransformator ", PJSC "Kryukiv 

 Carriage Plant", JSC "Turboatom", JSC "Motor Sich", PJSC "Khorol Mechanical 

Plant" and JSC "Dnipropetrovsk Switchyard". According to the results of the study, it 

was found that industrial machine-building enterprises experience a shortage of 

working capital, as a result of which insufficient funds are allocated for the 

modernization and renewal of the fixed assets.  

Based on the marginal analysis of industrial performance indicators, it is 

established that the marginal profit largely depends on conditionally variable 

overhead costs, respectively, operating profit can be achieved by reducing energy 

consumption and reducing repairs.  

It is grounded that one of the factors reducing production costs is the 

production of innovative products. 

It is discovered that the analysis of expenses on elements is the tool of the 

improvement of the organization of the enterprises expenses management, it helps to 

reveal the main factors of the efficiency of industrial and economic activity increase. 

Respectively, the analysis of cost elements influence the improvement of the 

company's position in the competition fight, its stable operation and dynamic 

development. The analysis of the elements of costs at the industrial enterprises has 

revealed a tendency of the increased costs and which was facilitated by the factors 

such as economic instability in the country and increase of the production volumes. It 
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is proved that the use of the analysis by cost elements can be considered quite 

effective only if it allows not only to detect deviations from the previous year, but 

also provides an active search for opportunities to reduce these costs.  

In the third section called "The vectors of formation of cost management at the 

industrial enterprises" the theoretical and scientific approach to formation of  the 

management vectors of production costs is improved, which includes: the methodical 

approach of estimation of results of management of expenses which is based on 

calculation of an integrated indicator of efficiency is improved; the methodical 

approach to management of expenses of innovative development of production is 

improved; methodological approaches to cost management by calculating the optimal 

ratio and determining the number of main, auxiliary workers, taking into account the 

motivational factors of production is improved; the methodological approach to 

determining the dependence of overhead costs on changes in conditionally variable 

and conditionally fixed costs is  improved.  

It is proved that to improve cost management, it is recommended to use an 

improved methodological approach to evaluating the results of cost 

management. Within the framework of this approach, an integrated performance 

indicator is calculated, which takes into account the expert assessment of the 

importance of a group of financial, economic, personnel, and technological 

indicators. In order to further strategic planning, which will create competitive 

advantages of the product in both domestic and foreign markets, a comprehensive 

assessment of the efficiency of production of a particular product. 

It is substantiated that for further innovative development of the enterprise it is 

expedient to forecast innovative costs. Improved methodological approach to cost 

management, innovative development of production is implemented by taking into 

account the inception location of cost of innovation, the use of enterprise capacity, 

variable costs, marketing costs, allows you to identify "bottlenecks" of production 

costs, predict the growth of innovation costs. 

In order to minimize production costs, the enterprise should make maximum 

use of the production capacity, to find ways to release inefficient workers. The 
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proposed methodological approach to cost management by calculating the optimal 

ratio and determining the number of main, auxiliary workers and employees, taking 

into account the motivational factors of production, allows to determine the impact of 

productivity on reserves to reduce labor costs. 

It is substantiated that the improved methodical approach to determining the 

dependence of overhead costs on changes in conditionally variable and conditionally 

fixed costs, which take into account changes in general workshop staff, production 

capacity, material costs for repair and maintenance of workshops, allows to identify 

changes in cost structure, timely adjust production process and improve the 

management of overhead costs. 

We believe that the implementation of the proposed recommendations and 

improving the cost management of industrial enterprises will help increase the 

efficiency of all management functions. 

The dissertation work is performed in accordance with the research topics of 

the Faculty of Economics of Zaporizhzhia National University. The main research 

results were used in practice in the activities of PJSC "Zaporizhabrasiv", 

JSC "Motor Sich", KP "Ivchenko Progress", PJSC "Turboatom", PJSC "Kryukiv Carr

iage Plant", JSC "Dnipropetrovsk Switchya", DTEK Trading, National Metallurgical 

Academy Of Ukraine, National Technical University of Ukraine, “Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute”, and are also significant for the Zaporizhzhia region, 

which is confirmed by the Zaporizhzhya Chamber of Commerce and Industry. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сучасному  етапі  

розвитку ринкових відносин в Україні, а саме з посиленням негативного впливу 

на економічну ситуацію в країні за рахунок нестабільної політичної ситуації, 

постійного тиску  міжнародних гравців на ринку, загострення конкурентної 

боротьби на зовнішніх та внутрішніх ринках збуту, значно зросла 

зацікавленість менеджерів підприємств  управлінням витратами як 

найважливішого чинника впливу на конкурентоспроможність продукції та 

ефективність виробництва в господарській діяльності промислових 

підприємств.  

Результативність господарської діяльності промислових підприємств, 

перш за все, залежить від задоволення в забезпеченні замовленнями 

споживачів, збільшення замовлень, стабільного розвитку виробництва та 

отримання прибутку. Це дає можливість промисловим підприємствам 

створювати  стратегічний план розвитку підприємства. «Витрати виробництва» 

– це сукупність використаних у виробничому процесі матеріальних, трудових, 

техніко-технологічних, інформаційних та фінансових ресурсів для створення 

продукції, виконання робіт або надання послуг, які групуються згідно 

економічного змісту та за економічними елементами: собівартістю реалізованої 

продукції (послуг), виробничої собівартості, витрат, пов’язаних з операційною 

діяльністю, фінансових витрат, інших витрат. За таких умов зростає роль такої 

галузі знань  економіки як управління витратами виробництва, як комплексного 

процесу організації, планування витрат виробництва, який направлений на 

контроль за їх використанням і пошук резервів їх мінімізації та який базується 

на достовірній інформації й передбачає використання в процесі виробництва 

різних систем і методів обліку витрат, що направлено на забезпечення 

оперативного управлінського обліку на підприємстві. 

Управління витратами як складова управління діяльністю підприємства 

наділена масою різних функцій та елементів, які пов’язані один з одним і 
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простежується на всіх стадіях життєдіяльності продукції, яка дає можливість не 

тільки визначити сутність існування витрат, а й впливає на формування 

прибутку підприємства, а звідси - на економічні процеси в країні. 

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Проблеми формування 

векторів управління витратами виробництва на промислових підприємствах як 

головної функції діяльності підприємства з об’єктивних історичних причин 

вивчались достатньо й досліджувались всебічно, але досконалості не має меж. 

Вагомий внесок у розроблення методологічних підходів до вирішення питань 

управління витратами на виробництві зробили Андросова О.Ф., Бабміндра Д.І., 

Безруких П.С., Бондарчук М.К., Бутнік-Сіверський О.Б., Бутинець Ф.Ф., 

Врублевський М.Д., Гамова О.В., Зборовська О.М., Івашкевич В.Б., 

Прокопович Л.Б., Каткова Н.В., Крилов Д.В., Крушельницька О.В., 

Корінєв В.Л., Марченко В.М.,  Нападовська Л.В.,  Палій В.Ф., Поклада І.І., 

Прядка В.В., Семенова Г.А., Череп А.В, Череп О.Г., Чумаченко М.Г., 

Харів П.С., та ін. Всі наукові роботи присвячені дослідженням визначення 

витрат за складовими та функціями. В Україні сьогодні бракує наукової 

літератури, яка давала б чіткий алгоритм визначення витрат, не існує інструкції 

управлінських дій з точки зору ефективної побудови бізнесу, використовуючи 

ефективні системи управління витратами. Крім того, дуже мало детальних 

розробок щодо взаємозв’язку витрат з господарським управлінням зі 

стратегічним напрямом розвитку підприємства; методичних підходів щодо 

визначення впливу інновацій; наукових досліджень з удосконаленими 

принципами побудови моделей з урахуванням оптимізації складової штатної 

структури робітників на підприємстві та  оптимізації накладних витрат тощо. 

Питання вирішення  сучасних теоретичних проблем пошуку векторів 

управління витратами та нових методичних підходів до удосконалення 

принципів визначення витрат, недостатньо вивчені, що дозволило 

сформулювати тему, мету, об’єкт та предмет дисертаційного дослідження. 

Потребує подальшого вивчення формування векторів управління витратами 

виробництва на промислових підприємствах, чому сприяють сучасні умови 
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розвитку  економічних відносин України на світовому ринку, особливості 

формування витрат на вітчизняних промислових підприємствах та їх 

відмінність від зарубіжних. Тому формування векторів управління витратами 

виробництва слід розглядати як напрями інноваційного розвитку, підвищення 

продуктивності праці, оптимізації загальновиробничих витрат, що спрямовані 

на пошук резервів зниження умовно-змінних та умовно-постійних витрат та 

забезпечують стратегічне управління  й ефективність діяльності підприємства. 

Саме ці питання і проблеми відображені в дисертаційному дослідженні.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт 

економічного факультету Запорізького національного університету за темами: 

«Формування фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку 

конкурентоспроможної економіки в умовах глобалізації» (номер державної 

реєстрації 0119U000269), де автором надано удосконалені методичні підходи 

до оцінювання результатів управління витратами виробництва з розрахунком 

інтегрального показника результативності та до управління витратами 

інноваційного розвитку підприємства; «Стратегічне управління 

маркетинговими технологіями вітчизняних підприємств» (номер державної 

реєстрації 0119U000270), де автором надано удосконалений методичний підхід 

до визначення залежності загальновиробничих витрат від зміни умовно-

змінних та умовно-постійних накладних витрат підприємства; «Фінансове 

забезпечення модернізації економіки на засадах соціального партнерства» 

(номер державної реєстрації 0119U000271), де автором надано удосконалений 

методичний підхід до управління витратами шляхом розрахунку оптимального 

співвідношення  та визначення кількості основних, допоміжних робітників і 

службовців. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо 

формування векторів управління витратами виробництва промислових 

підприємств з урахуванням інноваційного розвитку підприємства, за рахунок 
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підвищення продуктивності праці та вдосконалення управління витратами за 

рахунок оптимізації загальновиробничих витрат.       

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

- удосконалити визначення сутності поняття «витрати виробництва» 

та теоретичний підхід до визначення поняття «управління витратами 

виробництва»; 

- визначити функції управління витратами з урахуванням скалярних 

величин і векторів розвитку за ознаками; 

- сформувати класифікацію витрат виробництва за напрямками; 

- визначити теоретико-наукові підходи до формування векторів 

управління витратами виробництва;  

- розширити методичний підхід до оцінювання результатів 

управління витратами; 

- удосконалити методичний підхід до управління витратами, 

інноваційного розвитку виробництва;  

- розробити методичні підходи до управління витратами шляхом 

розрахунку оптимального співвідношення та визначення кількості основних, 

допоміжних  робітників і службовців;  

- удосконалити методичний підхід до визначення залежності 

загальновиробничих витрат від зміни умовно-змінних та умовно-постійних  

витрат. 

Об’єктом дослідження є процес формування векторів управління 

витратами  промислових підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 

щодо удосконалення управління витратами виробництва промислових 

підприємств. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 

дисертаційної роботи є наукові розробки, викладені в працях вітчизняних та 

зарубіжних учених з питань управління витратами, формування собівартості,  

методів визначення витрат, застосування теоретико-прикладних методів 
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оцінювання ефективності від управління витратами виробництва, фінансів 

підприємства, економічного аналізу. Для досягнення визначеної мети 

дослідження було використано комплекс  як загальнонаукових, так і 

спеціальних методів: системного аналізу та синтезу, термінологічного аналізу 

– для визначення сутності поняття «витрати виробництва», «управління 

витратами виробництва» (підрозділ 1.1); системний підхід – для визначення 

функції управління витратами з урахуванням скалярних величин і векторів 

розвитку за ознаками, дослідження та визначення класифікації витрат 

виробництва за напрямками (підрозділи 1.1, 1.3); методи систематизації та 

порівняння, системний підхід – для дослідження теоретичного підходу до 

визначення поняття «управління витратами виробництва» (підрозділ 1.2); 

статистичний метод оброблення даних – для оцінювання стану та 

ефективності управління витратами на промислових підприємствах (підрозділи 

2.1, 2.2); метод групування, метод порівняння, коефіцієнтний метод – для 

визначення показників щодо оцінювання ефективності управління витратами 

виробництва на промислових підприємствах та доцільності управління 

витратами (підрозділ 2.3); метод моделювання, інтегральної оцінки, метод 

експертних оцінок, метод узагальнення результатів проведеного дослідження 

– для удосконалення методичного підходу оцінювання результатів управління 

витратами (підрозділ 3.1); аналізу і синтезу, індукції та дедукції, метод 

економіко-математичного моделювання, метод системного аналізу, метод 

порівняння та логічного узагальнення – при розробленні методичних підходів  

удосконалення управління витратами виробництва на промислових 

підприємствах (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); графічний метод – для наочного 

представлення економічних даних, отриманих у процесі дослідження (усі 

розділи роботи). 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали законодавчі акти 

України та нормативно-розпорядчі документи, офіційні статистичні та 

аналітичні матеріали Державної служби статистики України, звітність та 

первинна документація промислових підприємств України, дані фінансового й 
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управлінського обліку промислових підприємств, річна фінансова й оперативна 

звітність промислових підприємств, наукові доробки вітчизняних та зарубіжних 

учених, матеріали науково-практичних конференцій та інтернет-видань, 

матеріали власних досліджень, результати власної практичної роботи та 

авторських спостережень. Економічні розрахунки виконані із застосуванням 

сучасної методики й комп’ютерних технологій оброблення статистичних 

матеріалів. 

Наукова новизна отриманих результатів  полягає в розвитку 

теоретичних основ та вдосконалення методико-прикладних положень щодо 

визначення векторів управління витратами виробництва на промислових 

підприємствах. Основні положення дисертаційної роботи, що становлять 

наукову новизну, полягають в тому, що: 

удосконалено:  

 методичний підхід до оцінювання результатів управління 

витратами, який базується на розрахунку інтегрального показника 

результативності і враховує експертну оцінку вагомості групи фінансових, 

економічних, кадрових, технологічних показників, що направлено на 

визначення комплексної оцінки ефективності виробництва певної продукції, з 

метою подальшого стратегічного планування, що дозволить створити 

конкурентні переваги товару як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; 

 методичній підхід до управління витратами інноваційного розвитку 

виробництва, який ґрунтується на врахуванні місць виникнення витрат на 

інновації, використання потужностей підприємства, змінних витрат, витрат на 

збут, що дозволяє визначити «вузькі» місця формування витрат виробництва, 

прогнозувати зростання інноваційних витрат з метою подальшого 

інноваційного розвитку підприємства; 

 методичні підходи до управління витратами шляхом розрахунку 

оптимального співвідношення та визначення кількості основних, допоміжних  

робітників і службовців з врахуванням мотиваційних факторів виробництва, які 

дозволяють визначити вплив показників продуктивності праці на резерви 
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зниження витрат на оплату праці, що направлено на пошук шляхів вивільнення 

працівників, та дозволить підприємству максимально використовувати 

виробничі потужності з метою мінімізації витрат виробництва; 

 методичний підхід до визначення залежності загальновиробничих 

витрат від зміни умовно-змінних та умовно-постійних  витрат, які 

передбачають врахування зміни загальноцехового персоналу, виробничих 

потужностей, матеріальних витрат з ремонту та утримання цехів, що дозволяє 

виявити зміни в структурі витрат, вчасно скоригувати виробничий процес та 

вдосконалити управління загальновиробничими витратами. 

набули подальшого розвитку: 

 сутність поняття «витрати виробництва», як запропоновано 

розглядати як сукупність використаних у виробничому процесі матеріальних, 

трудових, техніко-технологічних, інформаційних та фінансових ресурсів для 

створення продукції, виконання робіт або надання послуг, які групуються 

згідно економічного змісту та за економічними елементами: собівартістю 

реалізованої продукції (послуг), виробничої собівартості, витрат пов’язаних з 

операційною діяльністю, фінансових витрат, інших витрат; 

 теоретичний підхід до поняття «управління витратами 

виробництва», як комплексного процесу організації, планування витрат 

виробництва, який направлений на контроль за їх використанням та пошук 

резервів їх мінімізації, базується на достовірній інформації, передбачає 

використання в процесі виробництва різних систем і методів обліку витрат, що 

направлено на забезпечення оперативного управлінського обліку на 

підприємстві; 

 функції управління витратами з урахуванням скалярних величин і 

векторів розвитку за ознаками, які передбачають взаємозв’язок між скалярними 

величинами з аналізу, обліку контролю, калькулювання,  координації, 

нормування та формування кошторису з векторами: мотивації, планування, 

організації, налаштування, прогнозування, що дозволяє формувати бюджет 

витрат виробництва та здійснювати стратегічне управління; 
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 класифікація витрат виробництва за напрямками: оцінки запасів та 

визначення фінансових результатів, прийняття рішень та контролю за їх 

виконанням, що направлено на формування вичерпних і невичерпних витрат з 

метою встановлення контролю за їх оптимізацією; 

 теоретико-наукові підходи до формування векторів управління 

витратами виробництва, які включають напрямки: інноваційного розвитку, 

підвищення продуктивності праці, оптимізації загальновиробничих витрат, що 

спрямовані на пошук резервів зниження умовно-постійних витрат та 

забезпечують стратегічне управління  і ефективність діяльності підприємства.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

доведено до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 

на покращення управління витратами виробництва на промислових 

підприємствах. Основні результати досліджень упроваджено в практичну 

діяльність ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (довідка №2013 від 

08.04.2020 р.), АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (довідка №163 від 

15.04.2020 р.), АТ «Мотор Січ» (довідка №10571 від 30.04.2020 р.), 

КП «Івченко Прогрес» (довідка №01.02/5245 від 05.05.2020 р.), 

ПрАТ «Запоріжабразив» (довідка №8/1525 від 11.05.2020 р.), 

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» (довідка №6012 від 12.05.2020 р.), АТ «Турбоатом» 

(довідка № 01-344ГК від 23.07.2020 р.).     

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються в навчальному процесі кафедри хімічного, 

полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» під час викладання дисципліни «Інжиніринг технологічного 

обладнання» (довідка №2В/177 від 19.05.2020 р.) та кафедри електрометалургії 

Національної металургійної академії України під час викладання дисциплін 

«Новітні технології феросплавного виробництва», «Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю та маркетинг», «Спеціальні розділи 
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металургійного виробництва» (довідка №348 від 21.04.2020 р.), а також є 

значущими для Запорізької області, що підтверджено Запорізькою торгово-

промисловою палатою (довідка №1.6/277 від 24.06.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розв’язання актуального наукового завдання щодо формування векторів 

управління витратами виробництва промислових підприємств. Усі наукові 

положення, висновки та рекомендації, які винесено на захист, одержано 

автором самостійно. До переліку наукових робіт, виданих у співавторстві, 

внесено виключно матеріали, які є результатом особистої роботи здобувача. 

Власний науковий внесок дисертанта в наукові роботи, опубліковані у 

співавторстві, конкретизовано в списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та отримали схвалення на науково-практичних 

конференціях: Науково-практична конференція, присвячена діяльності 

завідувача кафедри економіки підприємства, професора Івана Романовича 

Михасюка «Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення 

глобалізаційних процесів» (м. Львів, 15 травня 2015 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Розвиток підприємництва, бухгалтерського обліку та 

фінансів в умовах інтеграційних процесів» (м. Київ, 10-11 листопада 2017 р.); 

Х11 Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в 

умовах глобалізації економіки України» (м. Хмельницький, 29 листопада – 01 

грудня 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» 

(м. Львів, 27 грудня 2017 р.); І Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності» 

(м. Київ, 18 травня 2018 р.); Науковий семінар «Попередження проявів 

сексистської реклами в розрізі розвитку малого і середнього підприємництва в 

Україні: інструменти місцевих органів влади та виявлення громадським 

суспільством» (м. Запоріжжя, 15 червня 2018 р.); Х11 Міжнародний круглий 
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стіл «Інтеграція освіти, науки і бізнесу» (м. Запоріжжя, 20 вересня 2018 р.); 

Х1V Міжнародна науково-практична конференція «Управління соціально-

економічним розвитком регіонів та держави» (м. Запоріжжя, 17 квітня 2020 р.); 

International Scientific-Practical Conference Theory and Practice «Problems and 

Prospects» (Kaunas, Lithuania, 21st-22nd of May 2020).   

Публікації. Основні наукові положення, висновки й результати 

дисертаційної роботи опубліковано в 18 наукових працях, з них: 6 статей у 

наукових фахових виданнях України (із них 2 статті в наукових фахових 

виданнях України, 4 статті в наукових фахових виданнях України, які включено 

до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття в науковому періодичному 

виданні іншої держави, 9 тез доповідей за матеріалами конференцій, 2 статті в 

інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 5,82 друк. арк. 

(особисто автору належить 5,62 друк. арк.). 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 251 

найменування на 26 сторінках, 8 додатків на 90 сторінках. Загальний обсяг 

роботи становить 340 сторінок, з них повний текст викладений на 200 

сторінках. Робота містить 65 таблиць та 36 рисунків (11 сторінок – таблиці і 

рисунки, які повністю займають площу сторінки).   
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ 

УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ 

 

 

1.1. Теорія управління витратами виробництва 

 

Серед першочергових завдань сучасного ринку є формування 

конкурентних переваг та вдосконалення промислових підприємств, 

забезпечення й підвищення фінансової стійкості, зростання отриманих 

прибутків, вироблення якісної продукції із задоволенням потреб споживачів. 

Під впливом технологічних та екологічних трендів підприємствам необхідне 

переосмислення, перебудова управлінських рішень, забезпечення нових 

технологій, нових видів товарів, послуг, ефективне покращення показників 

діяльності, підвищення кваліфікації своїх кадрів та забезпечення їх високим 

рівнем доходу. Ефективне управління й компетентне керівництво витратами 

виробництва забезпечує життєдіяльність підприємства, сприяє зростанню 

обсягів виробництва, реалізації продукції і, як результат, забезпечує високу 

прибутковість, покращення фінансових результатів діяльності. Тому, 

визначення витрат виробництва, а також управління витратами виробництва є 

особливо актуальним для визначення формування прибутку, економічного 

розвитку підприємства. Отже, основним рішенням у фінансово-господарській 

діяльності підприємства є визначення сутності й поняття головних елементів 

витрат виробництва, теорії управління витратами виробництва. 

Серед науковців дослідженням поняття витрат виробництва, визначенням 

їх сутності, теорії управління витратами виробництва та історії її розвитку 

займалися такі вчені: Корольова О.І. (2015), Шутько Т.І. (2015), Коваленко O.B. 

(2015), Шашенко О.О. (2013), Гаркуші Н.М. (2012), Марченко В.М. (2012a), 

Колісник Г.М. (2011), Сорока С.  (2010), Скрипник М.І. (2009a), 

Андрющенко Н.С. (2007), Задорожний З.В. (2007), Костенко Т.Д. (2007),  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Корольова%20О$
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Череп А.В. (2007), Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. (2006), 

Юхименко П.І., Леонінко П.М. (2002), Грещак М.Г., Коцюба О.С. (2002), 

Корнійчук Л.Я. (2001), Бутинець Ф.Ф. (2000), Фандель Г. (2000).  

У цих науковців відображено визначення сутності теорії управління 

витратами виробництва, собівартістю, викладені рекомендації та результати 

досліджень, а висновки, зроблені авторами розглянемо детальніше. 

У дослідженні Скрипника М.І. (2009a) також було вивчено теорію та 

історію управління витратами. Він стверджував, що розгляд історичного 

розвитку поняття «витрат» як економічної категорії є важливим кроком у 

дослідженні цієї тематики. На основі проведеного ретроспективного аналізу 

поняття «витрат» у працях економістів, можна сказати, що витрати як 

економічна думка – це трудові,  матеріальні  та фінансові ресурси, які 

використані в господарському процесі підприємства за конкретний час і є 

ідентифікатором розвитку підприємства. 

На думку Череп А.В. (2007), фактично історія економічного аналізу як 

основи управління собівартістю перетворюється на аналіз історичної еволюції 

різних конкуруючих науково-дослідних програм і, відповідно, відіграє 

величезну роль у серйозному вивченні сучасної економічної думки. 

Колісник Г.М. (2011) дійшов висновку, що класична світова та вітчизняна 

економічна думка, а також економічні дослідження сучасників як теоретиків, 

так і практиків, надають підстави стверджувати про необхідність розроблення 

ефективної системи управління витратами суб’єктів підприємництва щодо 

розвитку економіки та зростання добробуту населення України. 

Інший науковець, Шашенко О.О. (2013), у результаті проведених 

досліджень знайшов нові характеристики витрат, які повинні бути враховані під 

час управління. Вони полягають у ймовірності й невизначеності часу їх 

виникнення та обсягу, а також в існуванні певного терміну між моментом їх 

формування та моментом компенсації, що в цілому негативно впливає на 

економічні показники діяльності підприємства, зменшує об’єктивність процесу 

планування.   
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У свою чергу, Коваленко O.B. (2015) дотримувалась думки, що сучасні 

умови господарювання характеризуються глобалізацією, інтеграцією та 

інформатизацією сфер діяльності, що потребують від сучасних керівників 

оперативного, чіткого та ефективного плану дій стратегічного розвитку 

підприємства. Саме тому на початку своєї діяльності будь-яке підприємство 

України повинно точно визначитись із сутністю поняття «витрати», 

спираючись на законодавчу базу країни, спеціальні нормативні акти, що 

регулюють визначення цієї категорії, та на економічні, юридичні, організаційні, 

технологічні умови свого функціонування.  

Корольова О.І. (2015) вважала, що калькуляцію собівартості виробництва 

необхідно розглядати як узагальнений опис ознак грошових виразів 

використаних, матеріальних, трудових ресурсів, при цьому сумарні витрачені 

ресурси, поділені на обсяг виробництва, надають можливість розрахувати 

собівартість одиниці виробленої продукції. Отже, витрати виступають 

капіталом, формуючи додану вартість за рахунок зменшення кількісних 

параметрів активів. 

У роботі Гаркуші Н.М. (2012) також було досліджено сутність витрат. 

Автор дійшов висновку, що витрати підприємств роздрібної торгівлі – це 

достовірно оцінена в грошовому вираженні сума затрат ресурсів (матеріальних, 

нематеріальних трудових та фінансових), які протягом звітного періоду 

використовуються підприємством для здійснення торговельно-виробничої 

діяльності, що співвідноситься з доходом підприємства, для отримання якого 

вона здійснювалась. Розуміння економічної сутності та ролі витрат у 

торговельному процесі має важливе значення для ефективного управління ними 

і є основою науково обґрунтованої класифікації витрат за певними критеріями. 

Витрати виробництва – це економічна категорія, яка знаходить активний 

розвиток в економічній науці, класичну природу якої досліджували ще від 

початку осмислення фактів і явищ господарського життя та зародження 

економічної думки. Попри класичну природу свого походження, ця економічна 

категорія мала різний характер впливу на розуміння витрат, тому не залишалася 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Корольова%20О$
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постійною, а змінювалась із розвитком економічної теорії й наукових та 

сутнісних параметрів розвитку та управління ними. Економічна сутність витрат 

виробництва ґрунтується на змістовній характеристиці виробництва як 

суспільного явища, що має двоїстий характер: з одного боку, це процес 

виробничого споживання ресурсів (засобів виробництва й робочої сили), а з 

іншого, процес створення продукту. Коментуючи дослідження вищенаведених 

авторів, витрати виробництва – частина витрат господарсько-фінансової 

діяльності підприємства, що спричиняє скорочення активів чи примножує 

кількість зобов'язань. Розрахунок витрат виробництва проводиться одночасно з 

визначенням доходу, для отримання якого вони були здійснені (Дубиніна, 

2017а).  

Історія виникнення знань про витрати надає змогу провести аналіз 

підходів до визначення цього поняття, не повторюючи раніше зроблених 

помилок рис. 1.1. Історія еволюції «витрат»  п'яти етапів розвитку (рис. 1.1). 

Етапи Століття Основні події 

1 ЕТАП→ XXVIII - IV ст. до н.е.→ контроль та облік витрат на державному та 

господарському рівнях 

2 ЕТАП→ III- II ст. до н.е.→ публічна звітність про витрати 

3 ЕТАП→ XV-XIX ст.→ поява різних теорій витрат, розкриття 

сутності   поняття «витрати» 

4 ЕТАП→ XX ст.→ застосування математичних методів у теорії 

витрат, вивчення тенденції витрат, 

визначення витрат як об'єкта обліку 

5 ЕТАП→ Кін. XX - поч. XXI ст.→ виникнення нового напрямку дослідження      

управління витратами. 

Рис. 1.1. Схема етапів розвитку в історії виникнення поняття «витрати 

виробництва» 

Примітка: розроблено автором на основі (Андрющенко, 2007) 

 

Дослідження історії виникнення витрат виробництва, особливості 

розвитку, їх формування висвітлено в працях багатьох авторів, зокрема: 

Андрющенко Н.С. (2007), Корнійчук Л.Я. (2001), Юхименко П.І., 

Леонінко П.М. (2000), Фандель Г. (2000), Сорока С. (2010). 
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Розглянемо історичні етапи виникнення витрат виробництва, які описані 

в роботах цих науковців. 

Перший етап. Стародавній світ започаткував облік та контроль за 

витратами як необхідність однозначного розуміння оцінювання господарської 

діяльності. У Давньому Єгипті та Вавилоні застосовувалося нормування витрат, 

використовувалися кошториси та здійснювався контроль за їх виконанням, 

складалися щоденні письмові звіти про витрати. Збережені інформація щодо 

промислових обчислень свідчить про те, що калькуляції тоді не існувало. У 

Стародавньому світі господарська діяльність оцінювалась шляхом порівняння 

всіх витрат з усіма доходами. У той час у господарській діяльності для ведення 

обліку та контролю застосовувались реєстри, списки які враховували імена та 

кількість виданого ресурсу, описи витрат. За результатами досліджень 

науковців, у 3623 р. до н.е. в Єгипті застосовувалося державне рахівництво  так, 

тоді вже велись облікові книги та складалися звіти щодо державних прибутків 

та витрат.  

Основні принципи зародження цього етапу описано та досліджено 

науковцями Олійником О.В., Іваненком В.О. (2006). Вони розкрили питання 

обліку витрат у Стародавньому світі, у результаті чого узагальнили основні 

показники та основні принципи ведення бухгалтерського обліку в ті часи. 

Згідно з їх роботами, початок знань про витрати зародився в давньому світі, у 

Єгипті (2500 р. до н.е.) основними елементами системи та ведення 

бухгалтерського обліку було складання щоденних письмових звітів про 

витрати, основний внесок якого - використання кошторисів і контроль за їх 

використанням, нормуванням, а в 15 ст. до н.е. введено централізований облік 

доходів і витрат, що сприяло появі  рахівництва на рівні держави . У Давньому 

Вавилоні (2000-2150 рр. до н.е.) було започатковано поняття нормування, яке 

відображалось у вигляді  оформлених так званих «зведених нарядів» на 

виконання робіт, було впроваджено розподіл заробітної плати за видами 

виконаних робіт та за рангом робітників.  У період давньогрецької цивілізації 

(3-2 ст. до н.е.)  відбувся розвиток початкової «фінансової звітності» шляхом 
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рівнобіжного зображення доходів і витрат робіт, послуг. В Афінах були 

наймані працівники, в обов’язки яких входило стежити за наповненням 

скарбниці держави за рахунок податків, ведення обліку цих податків та 

складання необхідних звітів. Розвиток двох етапів не відображає чіткого 

розмежування за економічними елементами витрат.  На цих етапах витратами 

визначали трудові, матеріальні та грошові ресурси, які були спожиті при 

господарюванні.  

Другий етап. Епоха первісного нагромадження капіталу. Поштовхом у 

розвитку вчення про витрати стали праці класиків Сміта А. і Рікардо Д., була 

започаткована трудова теорія вартості. Сміт А. сформулював поняття 

«абсолютної витрати». Велика заслуга Рікардо Д. полягає в розробленні теорії 

порівняльних витрат. Петті В., як засновник трудової теорії вартості, 

запропонував визначати вартість виробництва в різних галузях як витрати на 

працю залежно від її продуктивності., К. Маркс визначив теорію трудової 

вартості тощо. Класики політекономії під витратами підприємства розуміли 

сукупність спожитих у процесі виробництва цінностей та необхідність праці як 

робочої сили й визначали, скільки коштує підприємству виробництво та 

реалізація товару. Теорія трудових витрат була змінена теорією виробництва, за 

якою економісти вважали витрачену працю на виробництво  всього лише  

часткою витрат, яка визначає вартість виробництва.  

Знання про витрати виходять з теорії вартості. Розвиток капіталістичних 

відносин спричинив закладання основ сучасного бачення витрат. Подальше 

вивчення витрат відбувалося завдяки зростаючій потребі виробництва. 

Науковцями до цього часу запропоновано дві теорії еволюції, перша з них 

– «теорія наукових революцій» – належить Куну Е., друга – «теорія науково-

дослідних програм» – Лакатосу І.   

Основна ідея першої теорії у тому, що в кожний даний момент або період 

часу дана наука ототожнюється з панівною парадигмою. Лакатос І., навпаки, 

відкидає цю ідею, – на його думку, розвиток науки є постійною конкуренцією 
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науково-дослідних програм теоретичних меж для створення концепцій та 

моделей.  

Олійник О.В. (2001) зазначає, що положення економічної теорії витрат 

виробництва, розроблені Марксом К., де поняття витрати він розглядає з точки 

зору теорії трудової вартості, яка базується на витратах виробництва та 

витратах обігу. Продовжуючи теорію трудових витрат, Маркс К. визначив, що 

витрати суспільні та окремого товаровиробника розрізняються за рахунок 

трудових витрат. Трудові витрати від суспільних відрізняються на величину 

додаткового продукту. Окрім витрат на виробництво товару, 

Маркс К. аналізував витрати, пов'язані з реалізацією товару, що складаються з 

чистих та додаткових витрат. 

Марксисти розуміли поняття «витрати виробництва» як  вартість товару 

для споживача (капіталіста), а саме витрати оцінювались через придбання 

засобів виробництва та робочої сили. К. Маркс ототожнював  капіталістичні 

витрати з фактичними складовими витрат виробництва продукту. Учений 

Фабричнов А.М. (1987) у своєму дослідженні дійшов висновку, що в 

економічному вченні К. Маркс поняття «витрати виробництва» закладає в 

такому значенні, яке послідовно впливає одне на інше, а саме: 

- дійсні витрати виробництва як вся кількість витраченої праці, що 

збігаються з вартістю: c + v + m, де с – витрати придбання засобів виробництва, 

v – витрати на купівлю робочої сили, m – додана вартість;  

- капіталістичні витрати виробництва як витрати капіталу: с + v на 

противагу праці, ця категорія характеризує просте відтворення меншою мірою 

абстракції, на рівні узагальнення;  

- витрати виробництва в значенні ціни виробництва, що дорівнює 

капіталістичним витратам виробництва плюс середній прибуток: с + v + Р;  

- витрати виробництва функціонуючого капіталіста (с + v + частина m), 

які називають собівартість (Скрипник, 2009а).  

Іншою принциповою категорією у визначенні витрат, яку дослідив 

Маркс К., були витрати обігу. Вітчизняні економісти радянського періоду, такі 
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як Якобі А.А., Абатуров А.І. (1962), Бірман А.М. (1985), Раєвський В.А. (1988), 

Раїцький К.А. (1999) зробили значний внесок у дослідженні як витрат обігу, так 

і витрат загалом. Зокрема, Якобі А.А.  визначив витрати обігу як сукупність 

витрат, пов’язаних із процесом обігу товарів, які за своєю економічною 

природою розподіляються на чисті та додаткові (Скрипник, 2009а). Науковець 

Абатуров А.І. писав, що витрати обігу в радянській торгівлі становлять собою 

витрати матеріальних та  грошових коштів, що утворюються в процесі 

доставлення продукції від виробництва до споживача. Він визначив, що є 

складові елементи витрат, до яких належать витрати на купівлю товару, 

транспортування, зберігання, сортування, пакування, продаж і облік руху 

товару, а також витрати, які пов’язані з управлінням організаціями, 

підприємствами. Отже, всі науковці дійшли висновку, що витрати обігу  це 

сукупність матеріальних, грошових коштів для виготовлення, зберігання, 

транспортування та доставки товару споживачу. 

У працях Сміта А., зазначається, що поняття «витрати» розкривається з 

позиції теорії вартості. На думку Рікардо Д., який продовжив теорію Сміта А., 

вартісна цінність виробленого продукту залежить  від витраченого трудового 

ресурсу на його  виготовлення, а не від витраченої заробітної плати, яка 

сплачується працівнику за його роботу.   

Маршал А., розробивши свою теорію вартості, поєднав елементи 

трудової та гранично-корисної теорій. Основну увагу він сконцентрував у ній 

на розробленні теорії цін. Під витратами виробництва Маршал А. розумів, що  

витрати як економічну категорію,  пов’язану з використанням землі, капіталу та 

людських можливостей.  

На думку Сеньйора Н.В., у його теорії вартості необхідно виділити два 

елементи: працю та капітал. Це було початком руху на шляху до кількісного 

вираження вартості в ході обміну, хоча на оцінку впливають його  

недоступність, а суттєво – користь. Варто зазначити, що він розглядав витрати 

виробництва як контролер цін, які регулюються попитом та пропозиціями на 

ринку.  
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Чемберлен Е.Х., вважав, що витрати на виробництво мають схожість з 

відпускною ціною та витратами на збут з різницею між та  ціною виробника, 

кінцевою роздрібною ціною. Крім цього, він зазначив, що витрати не 

закінчуються на виробництві, і, по суті, їх можна віднести до витрат обігу, 

оскільки ще є витрати на транспортування, пакування, зберігання та доставку. 

Маржиналісти запропонували інший підхід до розуміння вартості та 

витрат виробництва  теорію граничної корисності, вони розглядали витрати як 

своєрідну корисність. Представники австрійської школи –  Менгер К., 

Джевонс В., Вальрас Л., Бем-Баверк Е., Візер Ф., Парето В., які вважали 

неприпустимим приведення вартості товару до витрат праці або до трьох 

факторів виробництва. Маржиналісти були не здатні теоретично зламати 

суб’єктивність визначеності ціни та цінності продукту й трактували її лише в 

межах оцінювання за корисності продукту й отриманими благами.  

У своєму дослідженні вчені Сухобрат В.П., Ксьондз С.М. (2003), 

зауважують, що поняття «витрат» у маржиналістській теорії відноситься до 

окремого підприємства, а витрати й доходи розглядаються як функції від 

масштабу виробництва. 

На даному етапі можна зробити висновки: що жодна з теорій не  

абсолютна, але в кожній є елементи раціональності. Під витратами виробництва 

розуміють витрачену на виробництво товарів працю, а також вкладені кошти та 

земельний ресурс, що використовуються задля виробництва. 

Третій етап. Історія розвитку управління витратами дуже тісно пов'язана з 

розвитком і реформуванням бухгалтерського обліку та економічного аналізу.  

Характерною рисою цього етапу слід назвати застосування математичних 

моделей при наукових дослідженнях теорії витрат виробництва. Так, на 

початку 20 ст. неокласики згенерували функцію, за якою вся економіка 

господарювання існує при зіставленні витрат із результатом. Слуцький Є.Є.  

представив свої розрахунки при математичному обчисленні, довів залежність 

теорії витрат від теорії попиту й пропозицій та вивів їх взаємність.  
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Видатними представниками нової німецької школи були Гюглі Ф., 

Шмаленбах Е., Шер І.Ф., Нікліш Г., Кальмес А., Хольцер Г., Ле-Кутр В. та інші. 

Початком розвитку теорії витрат виробництва вважається їх поділ 

Шмаленбахом Е. у 1925 р. на постійні та змінні, а також систематизація ним 

чинників, які визначають рівень витрат і впливають на нього. Шмаленбах Е. 

ввів поняття витрат як таких, що формують вартість та не мають зв’язку з 

платежами за ресурси. Англійська школа економістів стала родоначальником 

нового бачення  обліку витрат і  започаткувала облік витрат за системою 

«стандарт-кост» і «директ-кост». 

Представники радянської науки вважали економічний аналіз, облік 

виробничих витрат, калькулювання собівартості товару, нормування та 

планування  головними економічними показниками розвитку господарської 

діяльності.  

Отже, на даному етапі витрати виробництва слід розуміти як комплекс 

матеріальних, грошових, трудових, організаторських ресурсів, визначення яких 

необхідно для калькулювання собівартості продукції, яке зумовлене 

формуванням сучасних тенденцій економічного розвитку й господарської 

діяльності підприємства.  

Четвертий етап. Аналіз сучасних економічних літературних джерел 

свідчить про розходження трактування науковцями поняття «витрати 

виробництва». Різні погляди вчених дають розбіжності у підходах до 

визначення сутності цієї економічної категорії. На думку одних із сучасних 

дослідників, «витрати» слід визначати як здобуток засобів виробництва, в 

інших сутність поняття «витрати виробництва» полягає в тому, що цю 

категорію необхідно розглядати як комплекс використаних ресурсів при 

виробництві товару. Як зазначає Павелко О.В. (2013), поняття витрати 

розглядаються з двох позицій: «використання ресурсів при виробництві товарів 

та придбання засобів для виробництва». Науковці Фостер Дж. й 

 Хорнгрен Ч.Г. (1995) відносили себе до представників, які дотримувались 

підходу про витрати як  спожиті матеріальні, трудові ресурси або грошові 
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ресурси, за які необхідно заплатити. Учені Макконелл, Стенлі Л.Брю, Едвін Дж. 

Долан і Девід Е. Ліндсей стверджували, що при аналізі витрат виробництва 

необхідно враховувати обмеженість ресурсів і використовувати альтернативне 

джерело. Так, Макконелл К.Р. (1992) у науковій  праці «Економікс: принципи, 

проблеми і політика» стверджував, що тимчасово-економічні витрати ресурсів, 

обрані для виробництва продукції, дорівнюють його вартості, при найкращому 

з можливих варіантів використання. Висловлена концепція витрат Макконелла 

знайшла своє відображення у вигляді «кривої виробничих можливостей». Всі 

витрати він розглядав з точки зору окремого підприємства, і під витратами 

розумів грошові виплати, які підприємство повинно зробити, або ті доходи, 

якими підприємство забезпечує постачальника ресурсів. 

Розглянемо трактування поняття «витрати» різними науковцями 

сучасності. На думку Мідлтон Д. (1977), витрати –  це те, що потрібно віддати, 

щоб одержати бажане. 

Науковці Ентоні Р., Ріс Дж. (1993) вважали, що витрати – це грошові 

ресурси, які застосовуються з певною метою.   

Шим Джей К. (1996) описує витрати як чинник грошового формування 

суми ресурсів, витрачених з певною метою для досягнення результату. 

Хел Р. Веріан (1997) дійшов висновку, що витрати – це всі враховані 

підприємством фактори виробництва, розцінений за вартістю ринку.   

Науковець Сопко В.В. (1998) зазначає, що витрати утворюють в процесі  

виробництва використаня різних ресурсів та природні ресурси на створення 

нового продукту праці.  

На думку Бутинця Ф.Ф. (2000), витратами називаються витрати у 

виробничому процесі праці й засобів виробництва для виготовлення продукції.  

Автори Грещак М.Г. та Коцюба О.С. (2002) запропонували під витратами 

розуміти обсяг використаних ресурсів підприємства з метою отримання коштів.  

У роботі Цал-Цалко Ю.С. (2002) витратами визнаються або зменшення 

активів, або зменшення зобов'язань, що призводять до зменшення власних 
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коштів підприємства (за винятком вилучення або розподілу між власниками), за 

умови,  достовірної оцінки цих витрат.  

Нападовська Л.В. (2004) у своїй роботі відзначила, що витрати – це 

зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або збільшення 

зобов'язань підприємств, що спричиняє зменшення капіталу.  

Крушельницька О.В. (2005) дала своє визначення: витрати – вартісна  

оцінка матеріальних, трудових, технологічних ресурсів, які взаємопов'язані 

безпосередньо з виробництвом продукції та її реалізацією, наданням послуг.  

Науковці Кривенко К.Т., Савчук В.С. та Беляєв О.О. (2005) під 

визначенням витрат розуміють вартісна оцінка яка враховує виробничі ресурси, 

у процесі якого відбувається виробництво і реалізація продукції, послуг, тощо. 

А Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. (2006) трактують, що витрати 

–  це вартісне вираження абсолютної величини стосовно спожитих ресурсів, 

необхідних для здійснення поставленої мети.  

Задорожний З.В. (2007) у своїй роботі дає визначення, що витрати – це 

тільки конкретні витрати ресурсів, тобто зовнішні або явні витрати (платежі за 

ресурси, що не належать власникам фірми).  

На думку науковця Череп А.В. (2007), витрати – це тільки конкретні 

витрати ресурсів. 

Скрипник  М.І. (2009а) зауважує, що витрати – це витрачання тільки тих 

ресурсів, які при врахуванні прибутку підприємства за даний період часу 

зіставляються з доходами.   

Грищенко О.В. (2007) розуміє під витратами вартість використаних 

ресурсів, які повністю витрачені протягом певного періоду часу для отримання 

доходу.  

А на думку Садовської І.Б. (2010), під витратами слід вважати фактично 

спожиті матеріальні і нематеріальні ресурси в процесі виробництва й реалізації 

продукції, робіт чи послуг, а також управління ними. 

Отже, загальні визначення науковцями поняття «витрати» мають вплив 

на рівень знань спеціалістів, а розвиток цих знань сприяє ефективному 
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використанню їх у майбутньому для здійснення аналізу й визначення впливу 

чинників при управлінні на промисловому підприємстві. 

Витрати підприємства та управління ними завжди привертали увагу 

науковців, оскільки вони є основним ядром ресурсів управлінських рішень. У 

час жорсткої конкурентної боротьби за ринки збуту української продукції 

керівникам і спеціалістам машинобудівної галузі треба не лише приділяти 

увагу плануванню й обліку, а постійно аналізувати й контролювати витрати, 

шукаючи шляхи їх мінімізації.  Проблематика сучасності полягає в жорсткій 

боротьбі виробників за ринки збуту, у виробництві конкурентоспроможного  

вітчизняного товару, який повинен відповідати вимогам ринку за якісними і 

вартісними показниками. Задля вирішення цієї проблеми промислові 

підприємства повинні рухатися в напрямку аналізу, з’ясування сутності 

виникнення витрат, а звідси й оптимізації витрат виробництва, головної 

економічної категорії, відповідальної за розвиток підприємства.   

Можна погодитись, що вивчення історії, можливо, надає відповіді на такі, 

здавалось б, непрості речі й навчає розуміти та використовувати інструменти, 

які давно очевидні й досліджені. А отже, огляд історичного розвитку теорії 

управління витратами як економічної думки є важливим і має велике значення 

в господарській діяльності промислових підприємств. 

У свою чергу, простеживши головні підходи науковців, можна 

підкреслити, що існує узагальнення підходів учених до визначення економічної 

сутності витрат виробництва. У праці автора (Дубиніна, 2017a) дослідження 

витрат виробництва розпочато з історії та розвитку витрат.  На думку автора, 

сутність поняття «витрат виробництва» – сукупність використаних у 

виробничому процесі матеріальних, трудових, техніко-технологічних, 

інформаційних та фінансових ресурсів для створення продукції, виконання 

робіт або надання послуг, які групуються згідно економічного змісту та за 

економічними елементами: собівартістю реалізованої продукції (послуг), 

виробничої собівартості, витрат, пов’язаних з операційною діяльністю, 

фінансових витрат, інших витрат. 
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Формування в Україні національної бухгалтерської школи відбувалося в 

нерозривному зв’язку з радянською, і лише з набуттям Україною незалежності 

її розвиток став на самостійний шлях. 

За короткий період часу в Україні сформувалась національна 

бухгалтерська школа, яку започаткував у свій час професор Німчинов П.П. 

Найбільш яскравими представниками цієї школи були професори: 

Литвин Ю.Я., Малишев І.В., Каракоз І.І., Кузьмінський А.М., Самборський В.І. 

Сьогодні її продовжують професори: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., 

Герасимович А.М., Гуцайлюк В.В., Литвин Б.М., Лінник В.Г., Кірейцев Г.Г., 

Кужельний М.В., Осадчий Ю.І., Чумаченко М.Г., Череп А.В. та багато інших. 

Вивчення сучасної теорії про витрати відбувалось і в Україні. На думку 

Скрипника  М.І. (2009а), згідно з його дослідженням у 1993-1999 рр., не 

спостерігається зацікавленість вітчизняних учених займатися даною 

тематикою, оскільки це був перехідний період для України. Країна поступово 

входить у ринкові відносини, вводяться зміни до законодавства, щодо 

бухгалтерського обліку, витрат. Але у 2000 р. відбувається стрімке зростання 

зацікавленості науковців тематикою про витрати, це викликане прийняттям та 

введенням у дію національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, – 

з їх введенням виникають дискусії серед учених  про нові проблеми в їх обліку. 

При введенні в дію в 1997 р. Закону України «Про оподаткування прибутку 

підприємств» стрімко зростає кількість наукових досліджень і трактувань щодо 

обліку витрат, це зумовлено неузгодженістю податкового та бухгалтерського 

обліку. Одним із напрямків реформування податкової політики в Україні стало 

прийняття 2 грудня 2010 р. Податкового кодексу України,  який допомагає 

врегулювати та об’єднати взаємовідносини податків та зборів при 

оподаткуванні, а наукові праці та дослідження з цієї тематики продовжують 

з'являтися. 

Проблематику розмежування методів обліку витрат і методів 

калькулювання порушили й описали у своїх роботах вчені Чумаченко М.Г. 

(1965) та Басманов І.А (1970), вони вважали, що ці методи, обліку та 
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калькулювання, потрібно розглядати окремо один від одного. З цього питання 

думки вчених сучасності розділились: одні вважали правильність в об’єднанні 

цих методів, інші – у розмежуванні. Для користувачів фінансової звітності 

головним критерієм оцінювання інформації є її достовірність. З метою 

оцінювання достовірності інформації про господарську діяльність підприємства 

проводять зовнішній і внутрішній аудити. Як відомо, витрати є головним 

чинником впливу на кінцевий результат діяльності підприємства – 

прибутковість, тому в першу чергу спеціалісти здійснюють аудит саме витрат. 

Питанням зовнішнього аудиту, його методикам, дослідженням e цій сфері свої 

роботи присвятили такі науковці, як Бахарєва Я.В., Гордополов В., 

Карпенко І.О., Новодворська В.В, Олійник О.В. 

Зокрема, Олійник О.В. (2000) у своїх дослідженнях та висновках зазначає, 

що «правильно організований внутрішній аудит дозволить виявити в 

бухгалтерському обліку витрат виробництва такі проблеми, як ведення 

аналітичного обліку з порушенням діючого законодавства; невідповідність 

аналітичного обліку витрат оборотам та залишкам по рахунках синтетичного 

обліку; не відокремлений облік прямих та непрямих витрат; неправильний 

розподіл загальновиробничих витрат щодо обраної облікової політики, 

включення до собівартості продукції адміністративних витрат; також невірне 

відображення витрат за видами діяльності; їх оцінку; неефективність контролю 

в частині проведення інвентаризації» (Скрипник, 2009а). Отже, саме аудит 

витрат є актуальним питанням в господарській діяльності підприємства. 

З прийняттям Закону України «Про оподаткування прибутку 

підприємств» (1997) виникає відмінність між цілями бухгалтерського та 

податкового обліку, завдяки чому серед науковців виникають дискусії й 

формуються різні точки зору. Науковець Ломонос М (2005), пояснює це тим, 

що «законодавчо ніяких особливих правил не встановлено, і, починаючи з 

керівництва, підприємство самостійно вирішує, як йому організовувати 

податковий облік» (Скрипник, 2009а). Саме це впливає на визначення витрат і 

віднесення їх у господарській діяльності підприємства. Процес впровадження  2 
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грудня 2010 р. Податкового кодексу України викликав суперечності з іншими 

законодавчими документами, актами та проблемні питання, які знизили 

ефективність процесу оподаткування, але частково ці суперечності та 

проблемні моменти були врегульовані змінами та доповненнями, які було 

внесено до Податкового кодексу України в 2011 році, та які впроваджуються і 

до цього часу. Однак, практика імплементації сучасного Податкового кодексу 

подальшого впровадження нової системи оподаткування потребує постійного 

контролю та аналізу цього процесу.  

Результатом вивчення витрат різними фахівцями, науковцями сучасності 

є виникнення галузі знань – управління витратами виробництва, яка 

ґрунтується на теоретичних засадах економіки підприємств, управлінського 

обліку, аналізу, бюджетування, контролю й організації. 

Вчені Голов С.Ф., Гавриленко І.О., Герасимович І.А., Герасимчук Н.В., 

Давидович І.Є., Кафка С.М., Олійник О.В., Прокопович Л.Б. значну увагу у 

своїх дослідженнях приділяють управлінню витратами виробництва. 

Доцільно розкрити власне уявлення про поняття «управління витратами 

виробництва» шляхом дослідження історії та етапів його розвитку. 

Зміни в законодавчій базі, перехід на ринкові відносини,– все це сприяло 

перезавантаженню на сучасному етапі розвитку економічної науки, тому 

особлива увага приділяється управлінню господарської діяльності 

підприємства, особливо витратам виробництва як чиннику, який відповідає за 

розмір прибутковості. На думку Давидович І.Є. (2001), «управління витратами 

виробництва – це комплекс заходів, спрямований на формування найбільш 

необхідних і разом з тим доцільних з економічної і технічної точок зору витрат, 

який забезпечується за допомогою раціонального їх нормування, оптимального 

планування, обґрунтування бухгалтерського обліку, оперативного 

економічного аналізу та своєчасного і всебічного контролю» (Скрипник, 

2009а). Тому неоціненність управління витратами виробництва в процесі 

господарювання призводить до марних виробничих витрат, а звідси – зниження 

ефективності кінцевого результату – прибутку.  
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При вивченні економічної літератури з питань управління витратами 

виробництва можна стверджувати, що немає єдиної думки вчених та 

однакового підходу до визначення сутності управління витратами. Але слід 

враховувати, що від управління витратами виробництва залежить 

прибутковість господарюючого суб’єкта. 

Враховуючи вищесказане, виникла потреба в удосконаленні визначення 

сутності «управління витратами виробництва». На нашу думку, – це 

комплексний процес організації, планування витрат виробництва, який 

направлений на контроль за їх використанням та пошук резервів їх  

мінімізації, базується на достовірній інформації, передбачає  

використання в процесі виробництва різних систем і методів обліку витрат, що 

направлено на забезпечення оперативного управлінського обліку на 

підприємстві. 

Тому управління витратами виробництва є одним з головних процесів 

при прийнятті рішень управлінським персоналом на підприємстві, і саме ці 

рішення дають можливість визначити, чи функціонувати підприємству, чи ні. 

Під управлінням витратами виробництва продукції розуміють як процес обліку 

витрат на виробництво всієї продукції і собівартість окремих видів, так і 

контроль та координацію щодо зниження витрат на виробництво і збут, а також 

аналіз та виявлення резервів щодо зниження цих витрат.  

До основних елементів системи управління витратами виробництва 

можна віднести: бюджетування, планування, стратегію управління, 

прогнозування, нормування витрат і мотивацію, облік, аналіз, кошторис, 

калькулювання, контроль та координацію (рис. 1.2). Всі елементи управління 

витратами виробництва, які наведені на рис. 1.2, функціонально пов’язані один 

з одним, тому для успішної господарської діяльності підприємству необхідно 

забезпечити комунікації та чіткий обмін інформацією для прийняття 

безпомилкового рішення. 
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. 

Рис. 1.2. Взаємозалежність  функцій елементів системи управління витратами 

виробництва 

Примітка: розроблено автором  

 

Залежно від сегмента менеджменту, визначається значення елементів, 

проводиться їх оцінка, аналіз і  визначення першочерговості в управлінні 

витратами. Але всі функції елементів дуже важливі, вони супроводжують по 

всіх стадіях життєдіяльності продукцію на всіх видах діяльності, тому дуже 

важко оцінити й виділити головну функцію. 

Аналізуючи етапи виробництва, слід зауважити, що головну роль при 

формуванні собівартості продукції відіграє забезпечення ресурсами та етап її 

виготовлення. Економія матеріальних ресурсів на етапі виготовлення продукції 

досягається шляхом зниження норм витрат виготовлення, використання 

відходів, зменшення технологічних простоїв. Скорочення матеріальних 
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ресурсів найбільше відбувається на етапі планування, а на стратегічному етапі  

спостерігається планування інноваційного розвитку підприємства. Тому 

найважливішим елементом управління витратами є етап планування та його 

функціональна взаємодія з іншими елементами. 

Управління витратами виробництвом є управління всією діяльністю 

підприємства, що охоплює всі стадії виробництва продукції та її реалізації, 

тому отримання високих результатів в роботі підприємства означає 

спроможність менеджменту підприємства управляти витратами. Визначення 

витрат дає можливість отримати достовірну інформацію про рентабельність 

окремих видів продукції та діяльності підприємства взагалі, дізнатися 

справедливу ціну на продукцію, побудувати стратегічний план розвитку 

підприємства й визначити планові надходження до місцевих бюджетів тощо. 

Отже, визначення витрат, управління витратами – це головна функція 

життєдіяльності підприємства, яка дає можливість визначати сутність 

існування підприємства, а саме формування прибутку підприємством. 

Череп А.В. (2005b) впевнена, що в умовах економічного розвитку 

промислові підприємства зацікавлені в кінцевому результаті своєї діяльності, 

прибутку, для цього їм важливе впровадження системи управління витратами, 

яка спроможна була б  регулювати й ефективно відстежувати й 

використовувати ресурси при виробництві продукції. Але сучасні промислові 

підприємства, на жаль, для  здійснення управління витратами використовують 

лише  інформацію яка стосується виробничих можливостей,  використання 

обладнання та фінансової звітності. З метою втілення функціональної  системи 

управління витратами на промислових підприємствах необхідно модернізувати 

сам процес організації управлінського обліку. До неї мають входити дві 

підсистеми: бухгалтерська (зовнішня) – статистичні та фінансові звіти, які 

забезпечують інформаційними даними про наявність потужностей їх 

використання та фінансові результати діяльності підприємства; управлінська 

(внутрішня), яка відповідає за оперативні, достовірні, своєчасні дані про 

витрати, результати роботи окремих дільниць та стан підприємства в цілому на 
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певний час, що дозволяє втручання та гнучке регулювання управління. Ці 

підсистеми дають можливість удосконалювати систему управління витратами, 

при організації якої утворюється нова система управління економікою (Череп, 

2005b).  

Перелічені науковцем Череп А.В. (2005b) концепції є інструментарієм в 

аналізі виникнення витрат. Але вченими-економістами здебільшого 

розглядаються концепції щодо облікового аспекту витратоутворення за даними 

статистики, що унеможливлює робити висновки, оскільки вони найчастіше не 

показують достовірність діяльності підприємства, – це зумовлено тіньовими 

економічними операціями та недосконалим податковим законом. 

Задоволення економічних інтересів,  а саме підприємств досягається 

шляхом утворення економічних зав’язків, метою яких є досягнення 

задоволення економічних інтересів за допомогою економічних методів. Під 

методами управління, що діють згідно з вимогами економічних законів, 

розуміють економічні відносини між людьми, які в процесі виробництва та 

реалізації продукції займаються плануванням, аналізом, обліком та контролем, 

правовими, організаційними та договірними відносинами. Перераховані методи 

управління – способи досягнення мети, які трансформуються за допомогою 

об’єктів, що управляють цими процесами,  функції – у завдання, яке 

вирішується при управлінні економічним процесом. Досить велика кількість 

наукових робіт присвячена питанням методики управління виробництвом, 

починаючи з робіт Луки Почолі й завершуючи сучасними українськими 

дослідниками. Всі методи управління досить тісно пов’язані між собою 

інформаційно та не можуть функціонувати один без одного. При економічному 

аналізі часто застосовується облік, також при плануванні та бюджетуванні 

часто використовуються як облік, так і економічний аналіз як інформаційна 

база для прийняття управлінських рішень. Взаємодія різних методів на етапі 

прийняття рішень  стимулює й задовольняє потреби  організацій у виконанні 

поставлених завдань. Це як ланцюг, який об’єднує об’єкт управління та 

персонал, керуючий цими процесами. Отже, сучасні методи дозволяють 
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розглядати управління  витратами як єдине ціле з метою прийняття 

управлінських рішень.  

Науковець Подсолонко О.А. (2003) стверджував, що зростання процесів 

виробництва, а звідси й необхідність управління ними викликає закономірність, 

за потребами ринкових умов господарювання в Україні і за її межами, до 

перегляду та удосконалення функцій та методів управління витратами.  З 

огляду на те, що розв’язуються різні питання, мета в них одна – управління 

витратами виробництва згідно з умовами споживача. Ці питання відображають 

внутрішні проблеми та процеси управління витратами на підприємстві з 

включенням лише в процес потрібних методів.  Однак, всі дієві процеси на 

підприємстві починаються лише після залучення зовнішнього процесу 

управління, а саме маркетингу й вивчення ринку та  його потреб. Виходячи з 

цього, функціонування підприємства починається з вивчення ємності й 

потрібності ринку, потім у можливостях та існуючих потужностях 

підприємства, враховуючи забезпеченість ресурсами, створюється виробничо-

планова програма з розрахованим максимально ефективним кінцевим 

результатом. Кінцевим процесом є функція бюджетування, яка охоплює всі 

грошові потоки, які пов’язані з господарською діяльністю підприємства.  

Отже, важливими елементами управління є планування та нормування як 

основа планової собівартості, планування прибутку підприємства, визначення 

технічних заходів та запровадження цінової політики підприємства. 

Планування собівартості може бути поточним та перспективним, при 

цьому, перспективний план розраховується на рік або на декілька років, 

поточний план розраховують на рік, на місяць, на тиждень і він може бути 

уточнюючим перспективним планом. 

При плануванні продукції використовують економічний аналіз 

попереднього періоду, що може служити основою для виявлення резервів та 

зниження витрат. Прогресивне планування собівартості неможливе без 

нормування витрат як фактора, що задає основу регламенту дії виробництва. 
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Найважливішим завданням нормування є визначення ефективного 

необхідного кількісного ресурсу на виробництво продукції, послуги. 

Нормування – це оцінка та розрахунок показників витрачання 

матеріальних, трудових ресурсів, з визначенням та врахуванням можливостей 

обладнання та працівників, яке потрібне в процесі виробництва товару. 

Нормативні значення встановлюються з метою запобігання зайвого витрачання 

матеріальних і трудових ресурсів, недопущення відхилень від заданих 

характеристик продукції, дотримання нормативних норм охорони здоров’я, 

безпеки праці, охорони навколишнього середовища (Рекомендації щодо 

нормування праці в галузях народного господарства №197, 1995). 

Очевидно, що управління витратами виробництва на основі планування 

за допомогою нормування витрат запобігає понаднормованим витратам, 

підвищує ефективність виробництва, покращує управління відділом постачання 

матеріальних ресурсів, сприяє збільшенню чисельності персоналу, забезпечує 

за дотримання екологічних норм. 

Визначення місць виникнення витрат необхідне для планування та 

розрахунку допоміжних, обслуговуючих та загальних витрат, їх розподілу з 

метою визначення фактичної собівартості виробництва продукції. 

Впровадження методичних підходів до оцінювання, аналізу та визначення 

фактичних витрат за місцем їх виникнення дозволяє не тільки визначити 

структуру цих витрат, а й оцінити їх питому вагу в загальних витратах, виявити 

резерви до зниження. Для виділення витрат виробництва продукції 

підприємства розробляється кошторис витрат на виробництво за елементами 

витрат як основного, так і допоміжних виробництв, виконання робіт і надання 

послуг однієї дільниці іншій, виконання договірних робіт як для виробництва, 

так і для підприємства, включаючи витрати на здійснення робіт, які не входять 

до складу валової і товарної продукції підприємства. Цей документ є основою 

для складання бюджетування підприємства та плану фінансово-господарської 

діяльності підприємства.  
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Особливу увагу при управлінні витратами слід приділити виконавцям  

аналізу, обліку витрат за кожним центром відповідальності і повноваженнями 

між керівниками центрів відповідальності, оскільки від дій цього персоналу 

залежить покращення фінансових результатів діяльності підприємства або, 

навпаки, крах та банкрутство. Наукова теорія управління витратами 

виробництва наділена масою різних функцій та елементів.  

Таким чином, на нашу думку, удосконалення управління витратами 

виробництва на промисловому підприємстві слід розглядати як один основний 

комплексний процес, головною метою якого є  підвищення ефективності 

діяльності підприємства, який направлений на ефективне, раціональне, 

нормоване використання ресурсів, забезпечення виявлення резервів та 

скорочення витрат виробництва й постійне вдосконалення управлінського 

обліку.  

 

 

1.2. Сучасні напрямки теорії управління витратами виробництва 

 

Виникнення ринкових відносин, зміна форм власності та розвиток 

підприємств і організацій, відміна розподільчої системи забезпечення 

ресурсами та інші зміни вимагають трансформації всіх складових, що 

утворюють систему управління підприємством. 

Зміна системи суспільних відносин і цивільно-правового середовища 

сприяли тому, що акцент в обліку зміщується від державного регулювання та 

контролю до функцій самофінансування й комерційного розрахунку. Поява 

комерційної таємниці спричинила скорочення опублікованої звітної інформації. 

Проте інтереси користувачів бухгалтерської (фінансової) інформації вимагають 

якісних, надійних з детально розшифрованим аналізом даних на користь 

інвесторів, кредиторів, контрагентів. На нижчому рівні продовжується 

вдосконалення змін в надходженні інформації, як внутрішньої, у межах вимог 

управлінського, фінансового й податкового обліку, так і зовнішньої – 
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необхідної в ринкових умовах інформації про стан економічного ринку, 

міжбанківського ринку, котирування валют, дій конкурентів на ринку тощо. У 

ринкових умовах підприємства виживають за умов прибутковості, 

самоврядування, постійного портфеля замовлень, тому керівники підприємств 

посилюють інтерес до результатів внутрішньогосподарчого аналізу. 

Необхідність постійного економічного аналізу спричиняє систематичну 

економію а вдосконалення технологій – до зменшення та перегляд нормувань 

як елемента планування. Зміни в IT-технологіях сприяють розвитку нової 

системи бюджетування та відповідальності за виконання кошторисів, бюджетів 

і за їх відхилення. Зростає роль маркетингових досліджень і всіх форм 

ціноутворення. 

Питанням дослідження сучасної теорії та аналізу управління витратами 

виробництва присвячено роботи багатьох науковців, таких як: Свистун Л.А. 

(2017), Жукевич С.М. (2015), Євтушенко О.Н. (2014), Марченко В.М. (2014), 

Колісник Г.М. (2013), Палка І.М. (2012), Іванюта П.В., Лугівська О.П. (2011), 

Захарченко Л.А., Яцкевич І.В. (2011), Великий Ю.М., Прохорова В.В., 

Сабліна Н.В. (2009), Бойко Є.І. (2008), Добровольский Е. (2008), Партин Г.О. 

(2008), Давидович I.Є. (2008), Філіна Г.І. (2008), Череп А.В. (2008, 2007), 

Мізюк Б.М. (2006), Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. (2006), 

Бєркєнєва Г.О. (2006), Василенко О.В. (2005), Давидович І.Є. (2004), 

Бланк И.А. (2003), Грещак М.Г., Коцюба О.С. (2002), Конторщикова О. (2002), 

Шегда А.В. (2002), Люкшинов А.Н. (2001), Нападовська Л.В. (2000), 

Бутинець Ф.Ф. (2000),Чумаченко Н.Г. (1971). 

Більш детально зупинимося на дослідженнях науковців щодо сучасної 

теорії управлінні витратами на виробництві. 

У своєму дослідженні Палка І.М. (2012) акцентує увагу, що практика 

управління витратами в Україні вимагає значного поліпшення. Зокрема, 

значний вплив на управління витратами мають системи та методи обліку витрат 

на виробництво й калькулювання собівартості, які використовують за 

кордоном. 
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Під визначенням управління витратами Партин Г.О. (2008) розуміє  

систему впливовий комплекс дій на структуру та складові витрат та їх чинників 

на всіх етапах формування та розподілу витрат, що ґрунтується на застосуванні 

реальних економічних засад і функцій організації задля стійкої 

конкурентоспроможності підприємства на ринку товарів, послуг та 

стратегічного розвитку й вирішення поточних завдань для цього. 

На думку Грещак М.Г., Коцюби О.С. (2002), управління витратами – 

взаємопов’язаний комплекс робіт, які формують коригувальні дії на процес 

використання витрат під час діяльності підприємства, націлені на досягнення 

позитивного результату (при мінімальних відхиленнях) витрат в усіх центрах 

виникнення витрат підприємства на виконання в них будь-яких робіт. 

Колісник Г.М. (2013) у своєму дослідженні висловлює думку, що витрати 

на виробництво, з одного боку, – важливіший  об’єкт управління витратами 

виробництво на мікрорівні, а з іншого, – важлива частина управлінського 

обліку. Сучасне управління витратами як комплексного процесу, яке б 

визначало  управлінську політику  промислових підприємств, в Україні 

практично відсутнє. 

Одна з головних причин відсутності чіткої роботи системи управління 

витратами полягає в розмежованості окремих структурних функцій. В 

організації управління витратами на промислових підприємствах не вистачає 

однієї системи обліку, яка б забезпечувала всі структурні підрозділи єдиною 

необхідною інформацією для якісного управління витратами. До елементів, які 

необхідні для управління витратами, слід віднести: систему калькулювання, 

теорію і практику економічного аналізу, техніко-економічне та виробниче 

планування, бюджетування, нормативну базу обліку. 

Існує велика кількість класифікацій систем управління – об’єктів 

досліджень. Це визначається значною різноманітністю об’єктів, цілей, методів 

та технічних засобів управління. В економічній літературі відсутнє єдине 

бачення сутності системи управління витратами, тому сформована система 

управління витратами, рис. 1.3.  
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Рис. 1.3.  Алгоритм системи управління витратами 

Примітка: сформовано автором на основі (Іванюта та Лугівська, 2011) 

 

На думку Іванюти П.В. та Лугівської О.П. (2011), ефективним  

управлінням витратами слід вважати управління, яке забезпечує: достовірний 

управлінський облік і  фінансову звітність;  групування витрат та їх  

класифікацію з метою оперативного та необхідного аналізу; відповідальність 

Облік витрат  з метою впровадження інформаційної бази 

прийняття управлінських рішень 

Аналіз витрат, оцінка факторів, що їх формують 

Обґрунтування розміру планових  витрат  

Визначення мінімальної межі 

розміру витрат згідно 

встановлених норм і стандартів 

Визначення мінімальної межі 

розміру витрат з метою отримання 

максимального розміру прибутку 

Розрахунок планової суми витрат 

Техніко-економічні розрахунки витрат у розмірі 

статей 

Економічно-статистичне моделювання розміру 

та рівня витрат при плановому обсязі 

виробництва і реалізації продукції 

Перевірка відповідності 

прогнозованого розміру витрат 

передбаченим обмеженням 

 

Пошук резервів оптимізації витрат 

до розмірів, які забезпечують 

максимальний розмір прибутку 

 

Прийняття рішень про розмір 

витрат 
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осіб за їх виникнення та за місцем їх виникнення, тобто врахування 

відповідальності за їх використання; нормування, планування, калькулювання, 

прогнозування, бюджетування, складання стратегічного планування. У 

кожному підприємстві складається відповідна система управління. 

В умовах сучасної світової економічної кризи витрати виробництва 

необхідно аналізувати з позицій раціонального виробництва, аналіз яких 

ґрунтувався б на детальній, достовірній інформації про витрати та собівартість. 

На сьогодні проблема промислових підприємств полягає в самостійності 

пошуку виходу з кризової ситуації та досконалості системи управління 

витратами з метою досягнення високого економічного результату діяльності 

підприємства, яке полягає не тільки в зниженні витрат виробництва, а й 

поширюється на всі елементи управління підприємством. 

У своїй роботі Давидович І.Є (2008), з метою правильного розуміння 

призначення витрат, їх економічної ролі у виробництві надає узагальнену 

класифікацію витрат на виробництво за визначеними критеріями (табл. 1.1). 

За постійним контролем над витратами на промислових підприємствах 

удосконалюється управлінський облік та аналіз. 

Чутливість ринку до зовнішніх чинників та його непостійність вимагають 

негайного реагування, тому зростає роль оперативного, «онлайн», ситуативного 

аналізу на промислових підприємствах. 

У своїй роботі Конторщикова О. (2002) наголошує, що підвищення 

відповідальності за результати діяльності вимагає адекватного виділення 

центрів витрат і прибутку та розподілу відповідальності за відхилення, а отже, 

розвитку бухгалтерського обліку й аналізу за центрами витрат і 

відповідальності. 

Особливістю трансформації на промислових підприємствах у ринкових 

умовах є поява на ринках цілої низки послуг, у тому числі консалтингових, 

аутсорсингових та інших, які заміщували цілу структуру непрофільної 

діяльності на підприємствах, а отже, виникала й необхідність аналізу 

ефективності використання цих послуг.              
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Таблиця 1.1 

Класифікація витрат на виробництво 

Ознака класифікації Види витрат Зміст  

За кількістю випущеної 

продукції 

Загальні  Витрати виробленої продукції за певний період 

На одиницю 

продукції 

 Середні витрати за певний період, якщо продукція 

виготовляється постійно або серіями, та індивідуальні 

За ступенем однорідності Прості 

одноелементні 

Однорідні за складом, мають єдиний економічний зміст; 

до них належать матеріальні витрати, оплата праці, 

відрахування на соціальні потреби, амортизаційні 

відрахування, інші витрати 

Комплексні Різнорідні за складом, охоплюють декілька елементів 

витрат, наприклад, витрати на утримання та 

експлуатацію обладнання, загальновиробничі, 

загальногосподарські витрати, витрати від браку  

За способом включення у 

собівартість продукції 

Прямі Безпосередньо пов’язані з виготовленням певного 

різновиду продукції, до них відносять сировину і 

матеріали, витрати на оплату праці робітникам, зайнятим 

виготовленням продукції, та інші витрати 

Непрямі Витрати, які пов’язані: з виготовленням  виробів, 

оплатою праці обслуговуючого й управлінського 

персоналу, утриманням та експлуатацією будівель, 

обладнання, машин  

За періодичністю виникнення 

(календарними періодами) 

Поточні Постійні, звичайні витрати, з періодичністю менше 

місяця 

Одноразові Однократні витрати, періодичність більше місяця, з 

процесом виробництва протягом тривалого часу 

Періодичні  

За місцем виникнення Дільничні, 

цехові тощо 

За цехами, дільницями, бригадами, службами та іншими 

відокремленими структурними підрозділами виробництв 

За обсягом виробництва Постійні 

(умовно-

постійні) 

Абсолютна величина, яка зі зміною обсягів виробництва 

істотно не змінюється; ці витрати пов’язані з 

організацією виробництва та з утриманням обладнання 

та споруд, будівель, машин 

Змінні Залежать від обсягу виробництва, поділяються на 

пропорційні, прогресуючі, дигресивні, регресивні, 

стрибкоподібні, реманентні, гнучкі 

За економічним змістом Витрати предметів, засобів і самої праці 

За видами виробництва Витрати пов’язані з основним, допоміжним виробництвом, а також  

обслуговуючі виробництва  та підсобні господарства 

У процесі виробництва Виробничі, невиробничі 

За оборотністю засобів  Виробничі, постачальні, заготівельні,  збутові 

За ступенем готовності Товарний випуск продукції, напівфабрикат, незавершене виробництво,  

За плануванням Планові, позапланові 

За нормуванням Нормовані, ненормовані 

За доцільністю Продуктивні, непродуктивні 

Від об’єкта управління У місцях виникнення, центрах затрат, у центрах відповідальності 

Від діяльності підприємства Залежні, незалежні 

За економічними елементами Матеріальні витрати 

Витрати на оплату праці 

Відрахування на соціальні заходи 

Амортизація 

Інші витрати 

За калькуляційними статтями Залежно від галузі економіки 

Примітка: розроблено автором на підставі (Давидович, 2008) 
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В умовах ринкових відносин найважливішою стає роль економічного 

аналізу та дослідження комерційної діяльності партнерів.  

З неймовірним розвитком IT-технологій змінюється та вдосконалюється 

ведення бухгалтерського та управлінського обліку різних напрямків діяльності 

промислового підприємства. Процес змін управління підприємством вимагає 

вдосконалення теорії та практики економічного аналізу витрат. 

На думку вчених, більш широке використання у теорії і практиці аналізу 

повинні одержати методи математичного моделювання, економічного та 

прогнозного аналізу, експертної діагностики. 

Різноманітність видів аналізу, який диктує ринок, вимагає не 

статистичної звітності та її вдосконалення, а оперативного, математично-

прогнозного, змодельованого аналізу, що дозволяє прийняти обґрунтоване 

управлінське рішення. 

Потреби ринку, а також вимоги інвесторів отримати більш чітку, 

сприятливу, зрозумілу інформацію для оцінювання стану підприємства сприяли 

реформуванню, відповідно до міжнародних стандартів, бухгалтерського обліку.  

Зміна бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів 

сприяла уніфікації підходів та викладу інформації, вона створила базу для 

реалізації міжпідприємницьких порівнянь і уніфікації методики фінансового 

аналізу. Умови дотримання засад  бухгалтерського обліку спричиняють зміни 

структури управління підприємством, зміцнення управлінського обліку, 

зовнішнього аудиту, управлінських рішень, що можливе тільки за наявності 

достовірного, точного аналізу як способу зменшення ризику прийняття 

необґрунтованих рішень. 

Зміни в бухгалтерському обліку потребують підвищення кваліфікації 

кадрів і, зокрема, підвищення кваліфікації керівників. Реформування 

промислових ринків в Україні відповідно до міжнародних вимог сприяло 

необхідності посилення економічних аналітиків на підприємстві, підвищення їх 

кваліфікації та математичних знань. Облік за міжнародними стандартами 
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спонукає до регулярного зовнішнього аудиту, що сприяє вдосконаленню 

економічного аналізу та зменшенню помилок у звітності. 

Череп А.В. (2007) зазначає, що в трансформації  економічного аналізу у 

світлі реформування бухгалтерського обліку існує двосторонній зв’язок. З 

одного боку, бухгалтерський облік є основним джерелом інформації для 

аналізу, з іншого,– аналіз етапів реформування показує, що необхідно перейти 

від принципу «аналізуй ту інформацію, що є» до принципу «створи ту 

інформацію, аналіз якої дозволить ухвалити правильне рішення як 

зовнішньому, так і, у першу чергу, внутрішньому користувачу інформації». 

У даний час для підприємств всіх форм власності  головним є надати 

споживачу ту продукцію (послугу), яку він просить, у короткий термін та за 

ціною, яка задовольняє обидві сторони – замовника і виробника.  

Конторщикова О. (2002) дослідила, що динамічний процес розвитку 

економіки змінює і впливає на організацію, трансформацію, функціонування 

підприємства. 

Існують три основні групи факторів, які на це впливають: 

- техніко-економічний фактор (впровадження нових машин, 

автоматизації, ресурсо-, енергетичнозберігальні технології, комплексного 

перероблення сировини тощо)  є основним джерелом підвищення 

продуктивності праці, формування змін технологічних процесів, організації 

виробництва, підвищення наукових знань із впровадженням на виробництві, 

впливає на витрати, знижуючи їх; 

- економіко-соціальний фактор, тобто фактор, який містить забезпечення: 

матеріалами, енергоресурсами, трудовими ресурсами, мотиваційний та 

управлінський потенціал, – відповідає за розвиток  процесу виробництва на 

підприємстві; 

- регіональний фактор, у тому числі природно-кліматичний (при освоєнні 

нових територій, природоохоронні заходи), нормативний (місцеве 

законодавство, регіональні рівні оподаткування та ін.) – відповідає за 

соціальний аспект мотивації та оплату праці працівникам, соціальні блага, 
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умови праці, бережливого природо- та енергокористування з метою  

скорочення витрат виробництва. 

Отже, для досягнення підвищених вимог ринку збуту необхідно прагнути 

відповідати таким принципам: 

- гнучкості технологічних та організаційних змін при виробництві, що 

забезпечить відповідне реагування в процесі виробництва, зміни кількості, 

якості або асортименту продукції за вимогами ринку або споживача. Це 

свідчить про те, що  швидко змінюються тенденції ринку та зростає попит на 

інноваційні продукти; 

- новітнім досягненням фахівців у розробленні технологічних процесів 

виробництва, що дозволяє з одного боку скорочувати працівників, а з іншої,– 

підвищувати кваліфікацію працівникам які залишаються;  точніше і якісно 

контролювати процес виробництва,  що дозволяє швидко реагувати на зміни й 

приймати оперативні, правильні управлінські рішення; 

- змінам потреб ринку в скороченні часу логістичних поставок  що 

спричиняє швидкість, своєчасність у виконанні замовлень логістично-збутових 

служб; жорстка конкурентність на ринку товарів змусила виробників, 

залучаючи більше споживачів, надавати послуги із супроводжуючого 

сервісного обслуговування свого продукту й інші форми послуг; 

- різким змінам структури витрат виробництва. 

Економічний аналіз, безумовно, за цей історично короткий час (протягом 

ХХ століття) суттєво змінився та зазнав безліч трансформацій: від аналізу 

балансу підприємства до розширеного, поглибленого аналізу з використанням 

сучасних персональних комп’ютерів, комп’ютерних мереж і програм. 

Ці зміни тривають під впливом розвитку суспільних відносин 

(міжнародних відносин). Основними особливостями змін економічного аналізу 

з метою зниження витрат на виробництво продукції, порівняно з традиційними 

формами слід виділити: 
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1. Значно ширшим стало управління при аналізуванні витрат за 

відхиленнями, що дає можливість керівництву за оперативною інформацією 

,реагувати й приймати рішення в процесі виробництва. 

2. Підвищення оперативності економічного аналізу за допомогою нових 

комп’ютерних програм, що дозволяє кожен день відстежувати процес 

виробництва та витрат. 

3. Відмова від результатів аналізу звітності до цільового аналізу запасів і 

резервів, аналізу ситуацій. 

4. Застосування допоміжної інформації з врахуванням звітності відділів 

які мають відношення до зовнішньої і внутрішньої інформації. 

5. Розроблення аналітичних звітів (комплексного економічного аналізу) 

за участю виробництва, технологів, відділу з нормування, економістів, 

бухгалтерів, фінансистів, збутових служб, юристів (в залежності від 

виникнення запитань). 

6. Розширення використання в економічному аналізі даних з різних 

джерел. 

На сьогодні економічний аналіз широко застосовується при 

аудиторських, податкових, ревізійних перевірках, маркетингових 

дослідженнях. Економічний аналіз - невід’ємна частина планування, 

бюджетування підприємства (особливо до витрат), є основною складовою 

управлінського обліку підприємства. 

Управління господарськими процесами на промислових підприємствах в 

його підрозділах, філіях визначається їх керівництвом. В основу покладено 

управлінські рішення. 

В економічній науці зросла активність дослідження тематики 

«управлінських рішень», однак розмаїття наукових трактувань поняття 

«управлінське рішення» засвідчують наявність одного характеру  визначення і 

пояснюються як: 1) частина управлінського рішення; 2) вплив на систему 

управління; 3) соціальний вчинок. 
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За переконанням Череп А.В. (2007), управлінське рішення – це творчий 

підхід менеджеру з управління, у результаті якого вирішується питання, які 

дають відповіді к діям до поточної виробничої ситуації або моменту, що 

вбачається, з метою вирішення проблеми, задля отримання позитивного 

фінансового результату. 

Своєчасно прийняте рішення є не тільки основою процесу управління, а й 

головним етапом технології управління.  Отже, природа сутності  управління 

визначається як планомірна дія суб’єкта управління на об’єкт управління, а 

сутність процесу управлінських рішень розуміють як бездоганний 

обґрунтований доказ із сформульованим і змістовним планом дії. 

По суті управлінське рішення – це відповіді на питання, наскільки 

досконалі принципи діяльності організації. Характеристика сутності 

управлінського рішення дає можливість  більше розширити межі в процесі 

управління, тобто управлінські рішення застосовуються не тільки на мікрорівні 

в частині дільниці або відділу, а й на макрорівні – міста, галузі, країни.  

У процесі вирішення проблеми та прийняття управлінських рішень, з 

метою зниження витрат, необхідно керуватись загальними принципами 

управління. Найважливіші з них такі: 

- оперативність, своєчасність управління; 

- раціональний розподіл відповідальності між виконавцями 

управління; 

- корпоративна відповідальність управління; 

- ефективність управління; 

- наукознавство управління. 

Управлінське рішення характеризується низкою вимог, до яких можна 

віднести: 

- всебічну обґрунтованість управлінського рішення, тобто 

необхідність прийняття його на основі повної і достовірної інформації з 

оброблення та використанням науково-технічної та соціально-економічної 

інформації, з метою формування передового професійного мислення; 
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- своєчасність управлінського рішення, тобто прийняте рішення не 

повинне ні відставати, ні випереджати потреби та завдання соціально-

економічної системи. 

Заздалегідь прийняті управлінські рішення можуть призвести до 

негативних змін і непоправних помилок, тому не є гарантом оперативності  і не 

мають розвитку. Невчасні рішення несуть більше шкоди ніж користі для 

підприємства. Вони  не вирішують вже «не актуальні» завдання, а збільшують і 

без того хворобливі процеси: 

- необхідну повноту змісту, тобто управлінське рішення охоплює не 

тільки підприємство, а і усі місці в ньому і всі процеси; 

- повноваження (владність) управлінського рішення, тобто суворе 

дотримання суб’єктом керування тих прав і повноважень, збалансованість прав 

і відповідальності кожного суб’єкта, кожної ланки й кожного рівня управління;  

- погодженість із прийнятими раніше рішеннями, тобто необхідність 

дотримання чіткого причинно-наслідкового зв’язку суспільного розвитку. 

Виконання вимог, яких необхідно дотримуватись при прийнятті 

управлінських рішень, є важливим для досягнення ефективності, оперативності 

та своєчасності, а також корпоративної відповідальності в управлінні. При 

відповідності управлінських рішень вимогам забезпечується їх реалізація, яка 

сприяє розв’язанню конкретних завдань і досягнення цілей управління 

об’єктом.  

Реалізація управлінських рішень вимагає високого професіоналізму й 

окремих соціальних, та стійких до стресу якостей людини. Вирішальним 

фактором, який запускає в дію до реалізації та прийняття рішень, виступає 

корпоративна відповідальність. Прийняття рішення, необхідного результату, 

іноді має індивідуальний та творчий підхід й безпосередньо залежить від 

людини. Результатом цього рішення є зниження або підвищення витрат, що 

погіршує або  поліпшує економічний стан підприємства. Деякі рішення є 

стратегічними, такі як інвестування в нові технологічні лінії, розширення видів 

продукції, послуг, позики на створення стратегічних запасів, модернізацію, 
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автоматизацію обладнання, інноваційні технології тощо. Але більшість рішень 

є частиною щоденного процесу управління життєдіяльності підприємства. 

Загальним результатом для всіх рішень є головний принцип «економічної 

обґрунтованості дій», згідно з яким кожен робітник має зважувати одержувані 

вигоди та витрати. Проте у складних ситуаціях, звичайно, потрібен ретельний 

аналіз, щоб визначити, чи дійсно витрачені ресурси принесуть прибуток. 

Сукупний ефект можна отримати, коли робота та витрати оцінюються або через 

фінансову звітність, або за допомогою спеціального економічного аналізу. 

Усі промислові підприємства працюють на отримання ефективного 

результату своєї діяльності – прибуток, отримання соціального благополуччя та 

подальший розвиток. Для отримання прибутку підприємствам необхідно 

змінюватись, як то кажуть, «йти в ногу з часом», зменшувати витрати та 

збільшувати доходи. Для цього треба вміти правильно розраховувати й 

розуміти кінцевий результат, тобто підприємствам необхідне чітке, зрозуміле й 

достовірне планування, з максимізацією його виконання. 

Промисловим підприємствам, щоб мати ефективне управління, треба 

використовувати досвід не тільки українських, а й іноземних учених. 

На сьогодні вимоги іноземних інвесторів дуже чіткі: повинен бути 

зрозумілий розвиток підприємства, тобто в підприємства завжди має бути 

комплекс планів (бюджетів). Хоча свого часу іноземні економісти перейняли 

цей досвід планування в радянських економістів, безумовно, він 

трансформувався та доповнився, але оптимальний строк планування залишився 

– на п’ять років. 

Планування на підприємстві включає дохід від реалізації продукції, 

послуг, який планується отримати, та витрати за статтями, кінцевий результат 

якого розподіляється на витрати, пов’язані з розвитком, соціальний пакет. У 

фінансовому плануванні особливого значення набуває розробка економічного 

обґрунтування, що передбачає  обґрунтування показників з описом і 

відображенням бізнес- процесів. При фінансовому плануванні в підприємства є 

можливість змоделювати різні підходи до будь-якої ситуації, регулювати 
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розміри доходів і витрат, прогнозувати джерела фінансування, оптимізувати 

витрати тощо, тобто проявити творчість, самостійність у цьому процесі. 

Фінансовий план не є догмою, він може змінюватися залежно від ситуацій, має 

бути гнучким і реагувати на зміни внутрішніх, зовнішніх факторів. 

На думку Череп А.В. (2005b), в управлінні витратами основне місце 

займає бюджетування. Функції бюджету полягають у: 

1) плануванні операцій; 

2) координації різних видів діяльності й окремих підрозділів, інтересів 

окремих робітників і груп у цілому; 

3) стимулюванні усіх менеджерів задля успіху та за центрами їх 

відповідальності; 

4) контролі поточної діяльності; 

5) контролі виконання робіт центрами відповідальності; 

6) навчанні менеджерів. 

На промислових підприємствах на практиці відповідальність за 

розрахунок бюджетування покладається на керівників структурних підрозділів і 

обмежується використанням у межах цих підрозділів. Це є як інструмент 

управління фінансами та малодоступним до менеджерів, робітників. Не дає 

можливості розробити процеси мотивації з ефективного використання коштів 

для всіх робітників підприємства та проявити ініціативу щодо скорочення 

витрат. 

Хігінсом Д. було сформульоване, у межах відповідальності, своє правило, 

за яким всі витрати та доходи окремої структурної одиниці  контролює тільки 

ця одиниця.  

Планування й бюджетування на підприємстві розпочинається з підрозділу 

збуту, який займається укладенням договорів, отриманням заявок від 

споживачів. В основному, планування буває річним та щомісячним, тобто 

річний бюджет складається від укладених договорів, контрактів, замовлень на 

рік, а місячний – залежно від замовлень на цей період. Бюджетування, 

планування – це поточний процес, у якому постійно змінюються дані і треба 
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контролювати та координувати взаємозв’язок між всіма задіяними в процесі 

підрозділами. Стратегічне, довгострокове планування потрібно здійснювати, 

але зараз це не завжди спрацьовує. 

Витрати згідно з планами виробництва розраховуються за місцями їх 

виникнення. На основі затверджених на підприємстві норм витрат на ресурси 

розраховується і встановлюється планова сума витрат. Планування витрат за 

місцем їх виникнення полягає в тому, що витрати для нього є прямими, а метою 

є отримання прибутку. Бази для розподілу витрат мають індивідуальний 

характер і залежать від специфіки та технологічної особливості виробничого 

процесу. На практиці для розподілу загальних, допоміжних витрат, на основні 

використовують сходинковий метод. 

Всі місця за виникненням витрат закріплені за керівниками, які 

зацікавлені в ефективному виробництві та зіставленні доходів і витрат.   

Визначення частки витрат і доходів кожного підрозділу (цеху, дільниці, 

відділу, філіалу) у загальній роботі підприємства є необхідним для оцінки з 

точку зору прибутковості. Разом із формуванням витрат виробничого 

підрозділу визначаються витрати структурного підрозділу. 

Визначення витрат прямо впливає на результат діяльності підприємства, 

дає змогу визначити збитковий підрозділ та застосувати оптимізацію витрат. З 

метою ефективної оцінки витрат, необхідно: 

- розподілити відповідальність між керівниками за обліком витрат; 

- провести аналіз витрат із визначенням відхилення від плану витрат, 

з поясненням та пропозиціями коригування (якщо потрібно). 

Склад витрат на підприємстві містить: собівартість продукції (послуг), 

витрати на збут, адміністративні витрати, інші операційні витрати, фінансові 

витрати, інформаційні витрати, інвестиційні витрати.  

Дійсно, планування собівартості продукції є надважливим економічним 

розділом плану розвитку підприємства. До її структури відносять: 

- кошторис витрат на виробництво, послуг (за елементами витрат); 

- собівартість товарної, реалізованої продукції, послуг; 
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- планові калькуляції виробів, послуг; 

- розрахунок собівартості з урахуванням запропонованих техніко 

економічних показників. 

Оцінку ефективності собівартості можна зробити за допомогою 

економічного аналізу та звіту таких показників, як: 

- собівартість одиниці товарної та реалізованої продукції; 

- витрати на 1 гривню товарної продукції; 

- прибуток від виробництва товарної, реалізованої продукції; 

- відсоток зниження собівартості за поточний період відносно 

попереднього; 

- відсоток зниження собівартості за рахунок техніко-економічного 

впровадження. 

Різниця собівартості реалізованої продукції від товарної - лише у русі 

залишків продукції на складі. Отже, собівартість реалізованої продукції - це 

повна собівартість товарної продукції планового періоду плюс собівартість 

залишків на початок  та мінус собівартість залишків нереалізованої продукції.  

Кошторис витрат складається за економічними елементами витрат з 

кожного виду продукції, послуг і є основним інструментом для розрахунку 

собівартості, фінансового плану. Документ з розрахунком одиниці собівартості 

називається калькуляцією. Існують планові, нормативні, фактичні або звітні 

калькуляції. Найбільш поширене використання на практиці одержали такі 

методи планування собівартості продукції, як нормативний і планування за 

техніко-економічними показниками. 

Планування в підсумку забезпечує зацікавленість менеджерів, керівників 

при одержанні кінцевого розрахунку отримати позитивний показник з 

прибутковості, шо дає змогу розібратись з елементами витрат, оптимізувати їх, 

запобігти виникненню критичних, негативних наслідків. Центральним 

документом у системі управління на підприємстві є фінансовий план. І одним із 

його інструментів є бюджетне планування, яке забезпечує впевненість 

керування підприємством. Бюджетне планування дозволяє не тільки знизити 
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витрати часу на розрахунок показника прибутковості, а й проаналізувати 

відхилення попереднього періоду від заданої програми. 

Бюджетування на промислових підприємствах складається з таких етапів: 

планування й координація дій між центрами відповідальності, збирання 

інформації за укладеними контрактами на постачання продукції (рік, місяць), 

складання плану продажів; планування за обсягами виробництва, виходячи з 

укладених контрактів та потужності виробництв; розрахунок статей витрат за 

об’єктами та місцями виникнення з використанням нормативів як вартісних, 

так і технологічних; складання фінансових результатів з урахуванням запасів. 

Планування спочатку здійснюється за обсягами виробництва, з урахуванням 

замовлень та потужності, можливостей виробництва, а потім – планування за 

статтями витрат за допомогою калькулювання й розрахунку кошторисів 

накладних витрат, далі проводиться планування фінансових результатів. Отже, 

бюджетний план – фінансовий план, який охоплює всі аспекти діяльності 

підприємства, який дозволяє виявити всі зазнані витрати й отримані доходи й 

отримати фінансовий результат у запланований період. 

Бюджетування, порівняно з іншими фінансовими інструментами 

управління підприємством, має декілька переваг: планує діяльність 

підприємства в цілому шляхом координації роботи всіх працівників; надає 

мотивацію службовцям шляхом залучення до процесу та довіряючи комерційну 

інформацію підприємства; дозволяє з кожним разом удосконалювати процес 

розподілу ресурсів, виявляючи «вузькі» місця; щомісячне планування надає 

менеджерам інформацію про доходи та витрати раніше, ніж статистична та 

бухгалтерська звітність; дозволяє економно та розумно використовувати 

грошові потоки підприємства; є інструментом для аналізу відхилень 

фінансових результатів підприємства. 

Бюджети промислових підприємств бувають оперативними та 

стратегічними (бюджет розвитку).  Використання стратегічного бюджету  на 

промисловому підприємстві може бути застосоване не тільки для плану  

фінансового розвитку підприємства, а також як  контролінг за поставленими 
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напрямками розвитку підприємства. За умов коригування цілей стратегічного 

розвитку підприємства, стратегічний план може зазнавати зміни, може 

відбуватися переорієнтація реалізації стратегії й змінюватись стратегічний 

бюджет, тобто забезпечується гнучкість як невід’ємна його риса в ринкових 

умовах. 

Контроль є однією з функцій управління витратами промислового 

підприємства. Він дає змогу попередити витрати непродуктивного характеру, 

ліквідувати несвоєчасні, понаднормовані як прямі, так і накладні витрати. У 

сучасному житті підприємств контроль необхідний як інструмент підвищення 

ефективності господарювання, одержання максимального прибутку та 

позитивної віддачі від вкладених коштів.  

До існування системи контролю витрат на промислових підприємствах 

слід віднести такі завдання: постійний аналіз динаміки витрат і причини, які 

впливають на цю динаміку; виявлення відхилень при зіставленні поточного 

(планового) періоду з попереднім (фактичним) та відхилень фактичних і 

нормативних показників; дослідження відхилень; виявлення причин відхилень; 

розроблення заходів з недопущення відхилень, прийняття управлінських 

рішень з пропозиціями до коригування показників та уникнення в майбутньому 

відхилень при плануванні витрат. 

На функціонування системи внутрішнього контролю на промислових 

підприємствах впливає ряд факторів, а саме: діяльність менеджерів вищої ланки 

та прийняття ними управлінських рішень; мотиваційні винагороди; 

корпоративна етика та кодекс підприємства; чинне законодавство. Тому всі 

серйозні підприємства мають установчі положення щодо внутрішнього 

контролю, до яких належать: 

1. Відповідальність працівників. 

2. Розмежування відповідальності працівників. 

3. Повноваження працівників, які відповідають за центри управління. 

4. Відповідність поданої інформації встановленим на підприємстві 

вимогам. 
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5. Виконання робіт згідно зі стандартами підприємства. 

6. Збереження комерційної таємниці. 

7. Забезпечення взаємозамінності персоналу в центрах відповідальності. 

8. Внутрішній аудит. 

9. СVP-аналіз.  

На промислових підприємствах спеціалісти, які виконують внутрішній 

контроль за витратами, повинні бути не тільки статистами своєї роботи, а й 

дивитися ширше, у тому числі вивчати поведінку витрат. Для цього необхідно 

розуміти характер реагування витрат на зміни діяльності підприємства, 

розуміти взаємозв’язок між витратами та певними факторами, оскільки це 

дозволяє передбачити майбутні релевантні витрати й прийняти правильні 

управлінські рішення. 

На прогрес промислових підприємств значний вплив здійснює 

становлення та розвиток промисловості, що відіграє одну з головних ролей 

розбудови держави,  має надзвичайний поштовх до розвитку продуктивних сил 

України. А управління витратами виробництва відіграє стратегічну роль у 

забезпеченні конкурентоспроможності промислових підприємств у сучасному 

ринковому середовищі. Концепція вивчення сучасних напрямків теорії 

управління витратами виробництва дає змогу дослідити всі етапи вартісного 

ланцюга виникнення витрат у процесі виробництва. Вивчення теорії управління 

витратами виробництва шляхом визначення оптимального рівня витрат і 

врахування витратних факторів сприяє збільшенню прибутку та створенню 

конкурентних переваг промислових підприємств. 
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1.3. Методичні підходи до визначення витрат виробництва 

 

Розвиток ринкових відносин, імплементація національної економіки 

згідно з міжнародними стандартами та її інтеграція в європейський простір 

зумовлюють потребу в удосконаленні управління витратами на промислових 

підприємствах. Реалізація цих векторів безпосередньо залежить від 

правильного підходу до визначення та розуміння економічної сутності 

основних елементів господарської діяльності промислових підприємств, 

основною складовою яких є виробничі витрати. Дослідження методичних 

підходів до визначення витрат виробництва на промислових підприємствах має 

суттєве значення як для визначення ролі витрат у системі управління 

господарською діяльністю, так і для досягнення ефективного управління 

промисловими підприємствами. У науковій літературі витрати виробництва на 

промислових підприємствах визначаються як економічна категорія, яка залучає 

в процесі виробництва  працю і засоби виробництва задля випуску продукції. 

Витрати виробництва в бухгалтерському обліку виділяються за складом і 

трактуванням в економічному розумінні. Це зумовлено різними підходами до 

визначення сутності виникнення економічного буття і, зокрема, економічного 

процесу, але при відмінності у визначенні витрати мають спільну базу, суть 

якої зводиться до використання: трудових, матеріальних та фінансових 

ресурсів. 

Дослідженнями методичних підходів визначення витрат виробництва на 

промислових підприємствах займалися багато вчених – економістів, таких як: 

Андросова О.Ф. (2017), Столяр Л.Г. (2013), Марченко В.М. (2012b), 

Іванюта П.В., Лугівська О.П. (2011), Нападовська Л.В. (2010b), 

Крушельницька О.В. (2010), Мошковська О.А. (2009), Нападовська Л.В., 

Добія М., Сандер Ш., Матезіч Р. (2008), Давидович І.Є. (2008), Череп А.В. 

(2008), Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. (2006), Хорнгрен Ч., 

Фостер Дж., Датар Ш. (2005), Соколов Я.В. (2005), Юровский Б.С. (2005), 

Голов С.Ф. (2003), Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. (2001), 

Бутинець Ф.Ф. (2001), Ярмоленко В.П. (2000), Пушкар М.С. (1999), 
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Безруких П.С. (1996), Палій В.Ф. (1987), Фабричнов А.М. (1979), 

Івашкевич В.Б. (1974), Косминський Б.М. (1972), Чумаченко Н.Г. (1965). 

З метою досконалого дослідження методичних підходів до визначення 

витрат виробництва на промислових підприємствах розглянемо  визначення 

економічної сутності витрат виробництва, загальної класифікації витрат, 

визначимо склад витрат, що включається до собівартості продукції. 

На думку науковців Іванюти П.В., Лугівської О.П. (2011), витрати 

виробництва – це витрачені економічні ресурси (наприклад: трудові, 

матеріальні, грошові та інші) у виробничому процесі для виготовлення 

продукції (послуг). Витрати виробництва розглядаються як на макрорівні, тобто 

суспільний процес, так і на мікрорівні – на окремій дільниці, цеху, 

підприємстві. Відшкодування витрат при виробничому процесі здійснюється за 

рахунок покриття з доходу від реалізації продукції, що дозволяє підприємству 

працювати стабільно та розвиватися.  

Давидович І.Є. (2008), у своїй праці акцентує: за своїм складом витрати 

виробництва являють собою  ресурсні витрати виробництва та засобів 

існування працівників підприємства.   Всі елементи процесу праці  неодмінно 

поновлюються при відновленні процесу виробництва.  При цьому всі витрачені 

на виробництво ресурси поновлюються й покриваються за рахунок 

виробленого та реалізованого товару. Трудові ресурси не поновлюються, а 

витрачаються в новому процесі виробництва знову.  Після реалізації  створеної 

продукції кошти направляються на поновлення ресурсів, у тому числі на 

трудові ресурси, з яких і складаються елементи витрат виробництва.  

У монографії Череп А.В. (2005b) зазначено, що при розгляді методів 

обліку виробничих витрат їх необхідно нерозривно пов’язувати із способами 

обчислення собівартості продукції. Кожному способу аналітичного групування 

витрат відповідає певний спосіб визначення собівартості. Виробничі витрати 

узагальнюються в таких розрізах: відображення витрачання матеріальних і 

трудових ресурсів у певній системі первинних документів із зазначенням кодів 

аналітичних позицій, на які відносяться витрати; групування витрат у розрізі 

центрів витрат, виходячи з інтересів системи управління; оцінка використаних 
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на виробництво ресурсів; зіставлення згрупованих даних з діючими планами, 

нормами, кошторисами; зведення даних про витрати на виробництво за 

встановленою номенклатурою статей об’єктів калькулювання; деталізація і 

розшифровка даних в аналітичному обліку. Таке узагальнення забезпечується 

застосуванням певного методу обліку витрат у поєднанні з конкретним 

прийомом визначення собівартості калькуляційного об’єкта. Дане поєднання 

називається видом калькулювання, або методом обліку собівартості. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» вимагають 

від бухгалтерів та менеджерів розкривати й надавати повну базу інформації про 

витрати підприємства.  Визначення терміна «Витрати» дається в пункті 1 

Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». При цьому, під витратами 

розуміється  зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або 

збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення) 

(Наказ від 07.02.2013р. №73 «Про затвердження Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"). П(С)БО 16 змінило  сутність 

раніше використовуваних типових інструкцій з планування, обліку та 

калькулювання собівартості продукції, обліку витрат обігу тощо. Стандарт 

містить термінологію, яка вживається в процесі роботи при формуванні 

собівартості за елементами витрат: 

- елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат; 

- непрямі витрати – витрати, які неможливо віднести безпосередньо до 

конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом; 

- нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, який 

може бути досягнутий за умови звичайної діяльності підприємства впродовж 

декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого 

обслуговування виробництва (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

П(С)БО 16 "Витрати" N 181 від 28.07.2000).  

На рис. 1.4 наведено склад та визнання визначення витрат згідно  П(С)БО 

16 «Витрати», оскільки аналіз всіх витрат починається з методичних підходів 
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до їх визначення та класифікації. Це допоможе отримати комплексне уявлення 

про властивості і основні характеристики витрат.  

 

 

Рис. 1.4. Склад та визнання визначення витрат згідно з  

П(С)БО16 «Витрати»  

Примітка: розроблено автором на основі (Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку П(С)БО 16 "Витрати") 
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Визначення витрат 

Витрати визначаються, якщо: 

 вони можуть бути достовірно оцінені; 

 операція призводить до зменшення активу або 

збільшення зобов’язань; 

 не відбудеться вилучення або розподіл власного 

капіталу власниками; 

 відбувається одночасне визначення доходу, для 

отримання якого вони були здійснені; 

 актив забезпечує одержання економічної вигоди 

протягом періодів, то витрати визначаються 

шляхом системного розподілу його вартості 

відповідними звітними періодами. 

Не визначаються, якщо: 

 платежі за договорами комісії, агентськими 

угодами та іншими аналогічними договорами 

на користь комітента, принципала тощо; 

 попередня (авансова) оплата запасів, робіт, 

послуг; 

 погашення одержаних позик; 

 інші зменшення активів або збільшення 

зобов’язань, що не відповідають критеріям 

визначення; 

 витрати, які відображають  зменшення 

власного капіталу. Склад витрат 

Собівартість реалізованої 

продукції (робіт, послуг) 

 виробнича собівартість 

продукції (робіт, послуг), 

яка була реалізована 

протягом звітного періоду; 

 нерозподілені постійні 

загальновиробничі витрати; 

 наднормативні виробничі 

витрати. 

Витрати, пов’язані з 

операційною діяльністю 

 адміністративні витрати; 

 витрати на збут; 

 інші операційні витрати. 

Виробнича собівартість 

 прямі матеріальні витрати; 

 витрати на оплату праці; 

 інші прямі витрати; 

 змінні загальновиробничі та 

постійні розподілені 

загальновиробничі витрати. 

Фінансові витрати 

 витрати на процент; 

 інші витрати 

підприємства, пов’язані 

із залученням 

позикового капіталу. 

 матеріальні затрати; 

 витрати на оплату праці; 

 відрахування на соціальні 

заходи; 

 амортизація; 

 інші операційні витрати. Інші витрати 

 собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією 

фінансових інвестицій); 

 собівартість реалізованих необоротних активів ( витрати, пов’язані з реалізацією необхідних активів); 

 собівартість реалізованих майнових комплексів; 

 витрати від неопераційних курсових різниць; 

 сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; 

 витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо); 

 залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів. 

 інші витрати звичайної діяльності. 

  Звіт про фінансові результати  (про сукупний дохід) (ф№2)   

Розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності 
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Слід зазначити, що класифікація витрат не є самоціллю, а створює 

необхідні умови для подальшого аналізу. Прагнення України рухатися в 

напрямку євроінтеграції спонукає змінювати національну економічну систему 

за необхідності надання єдиної форми звітності із застосуванням єдиних, 

визнаних у всьому світі принципів ведення бізнесу та обліку витрат. 

Тому на сьогодні в Україні в системі обліку здійснюється перехід 

національних стандартів до міжнародної фінансової звітності. Відповідно до 

останніх змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні", підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні 

акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у 

видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську 

діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, 

складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 

міжнародними стандартами. В Україні облік витрат регулюється Податковим 

кодексом України та положеннями бухгалтерського обліку 16 «Витрати», яке 

розроблено згідно з міжнародними стандартами (Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Закон 

України від 12.05.2011 р. № 3332-VI). Окремого міжнародного стандарту, який 

би визначав методологію обліку витрат і порядок їх розкриття у фінансовій 

звітності, як це описано в П(С) БО 16 «Витрати», немає. Поняття оцінки, 

визнання та класифікації витрат описані в Концептуальній основі фінансової 

звітності, МСБО (IAS) 1 «Подання фінансових звітів», МСБО (IAS) 2 «Запаси», 

МСБО (IAS) 16 «Основні засоби», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 38 

«Нематеріальні активи» тощо. Але при цьому треба акцентувати не тільки 

питання оцінки обліку витрат згідно з П(С) БО та МСБО, а й питання єднання 

та узгодженості бухгалтерського обліку з податковим.  Розділ у Податковому  

кодексі України від 02.12.2010 р. № 2755-VΙ  «Податок на прибуток 

підприємств» почав діяти з 01.04.2011 р. Положеннями цього розділу було 

суттєво узгоджено правила бухгалтерського та податкового обліку, а саме: 

перейнято податковим законодавством принцип нарахування та відповідності 

доходів та витрат, методів нарахування амортизації, методів вибуття запасів, 
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правил розрахунку курсових різниць, обліку операцій купівлі-продажу 

іноземної валюти тощо. Різниці виникають при нарахуванні амортизації 

необоротних активів, при формуванні резервів (забезпечень), при здійсненні 

фінансових операцій, табл. 1.2.  

Таблиця 1.2 

Порівняльний аналіз основних характеристик  витрат 

 За національними 

стандартами 

 За міжнародними 

стандартами 

Податковий кодекс України 

В
и

тр
ат

и
 

-зменшення економічної 

вигоди у вигляді вибуття 

або амортизації активів, або 

збільшення зобов’язань, які 

приводять до зменшення 

власного капіталу (за 

винятком зменшення 

капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілу 

власниками) 

-зменшення економічної 

вигоди протягом звітного 

періоду, що відбувається у 

формі відтоку або 

зменшення активів або 

збільшення зобов’язань, які 

ведуть до зменшення 

капіталу, не пов’язаних з 

його розподілом між 

учасниками акціонерного 

капіталу 

-сума будь-яких витрат платника податку у 

грошовій, матеріальній або нематеріальній 

формах, здійснюваних для провадження 

господарської діяльності платника податку, в 

результаті яких відбувається зменшення 

економічної вигоди у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, внаслідок чого 

відбувається зменшення власного капіталу (крім 

змін капіталу за рахунок його вилучення) 

К
л
ас

и
ф

ік
ац

ія
 т

а 

гр
у

п
у

в
ан

н
я
 в

и
тр

ат
 

Залежно від виду 

діяльності, від якого вони 

виникли, за економічними 

елементам і статтями 

витрат (прямі, непрямі, 

змінні, постійні, поточні 

витрати, витрати минулих і 

майбутніх періодів) 

Виходять із існування 

загальноприйнятої 

практики розмежування в 

звітності статей витрат, які 

виникають у процесі 

звичайної діяльності 

організації та статтями 

витрат, які не пов’язані із 

звичайною діяльністю 

Класифікуються (залежно від видів діяльності 

(витрати операційної діяльності та інші витрати) 

та за економічними елементами (прямі 

матеріальні витрати, прямі витрати на оплату 

праці, амортизація, загальновиробничі витрати, 

витрати на придбання послуг, витрати прямо 

пов’язані з виробництвом та інші прямі витрати) 

Е
л
ем

ен
ти

 в
и

тр
ат

 

-собівартість; 

-витрати, пов’язані з 

операційною діяльністю; 

-адміністративні; 

-витрати на збут; 

- інші витрати; 

-фінансові витрати; 

-витрати від участі в 

капіталі; 

-інші від звичайної 

діяльності. 

-за характером витрат 

(амортизація, матеріальні 

витрати, виплати 

працівникам, та інші); 

-за функцією витрат 

(собівартість реалізації, 

витрати на збут, 

адміністративні та інші 

витрати). 

Витрати операційної діяльності: 

-собівартість реалізації продукції (послуг); 

-витрати банків. 

Інші витрати: 

-загальновиробничі витрати; 

-адміністративні витрати; 

-витрати на збут; 

-інші операційні витрати; 

-фінансові витрати; 

-інші витрати звичайної діяльності; 

-амортизація; 

-інші витрати господарської діяльності. 

О
ц

ін
к
а 

в
и

тр
ат

 

Відсутні спеціальні, 

викладені в окремому 

стандарті, правила відносно 

оцінки витрат, але 

стандарти вказують на деякі 

особливості оцінки витрат 

при здійсненні операцій з 

активами, зобов’язаннями 

та капіталом 

Відсутні окремо в 

стандарті, але існують деякі 

положення, що зазначають 

оцінку відповідних витрат, 

які визначаються в звіті про 

прибутки та збитки. 

Для визначення об’єкта оподаткування 

визначаються на підставі первинних документів, 

які підтверджують здійснення платником податку 

витрат, обов’язковість ведення та зберігання яких 

передбачено правилами ведення бухгалтерського 

обліку. 

Примітка: складено автором на основі (Податковий кодекс України №2755-VI від 

02.12.2010 р.; Наказ від 07.02.2013 р. №73 «Про затвердження Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"; Концептуальна основа фінансової 

звітності видано у вересні 2010 р.) 
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Усі витрати операційної діяльності підприємства групуються за 

економічними елементами, тобто за сукупністю економічно однорідних витрат, 

які наведені в табл. 1.3. 

   Таблиця 1.3 

Характеристика групування витрат за економічними елементами 
Характеристика елементів витрат Найменування 

Сировина й основні матеріали; 

напівфабрикати й комплектуючі вироби; 

паливо, електроенергія, запасні частини, будівельні матеріали; 

тара, тарні матеріали; допоміжні та інші матеріали. 

Матеріальні 

витрати 

Заробітна плата за окладами і тарифами; 

премії і заохочення; 

компенсаційні виплати; 

оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу; 

інші витрати на оплату праці; 

витрати на матеріальну допомогу 

Витрати на 

оплату праці 

Відрахування сум ЄСВ у розмірах та порядку, установлених законодавством; 

відрахування на індивідуальне страхування робітників, зайнятих виробництвом, 

та апарату управління цехами; 

відрахування на інші соціальні заходи 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

 

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів 

Амортизація 

Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом: 

- на відрядження  

- на участь у семінарах 

- на придбання літератури для інформаційного забезпечення виробничого 

процесу; 

- з послуг зв’язку;  

- на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів; 

- оплата за використання та обслуговування технічних засобів (обчислювальної 

техніки, засобів сигналізації, пожежної та сторожової охорони); 

-на охорону праці та техніку безпеки; 

 - на перевезення працівників виробництва;  

 - страхування ризиків, пов’язаних з виробничим процесом; 

 - податки, збори та інші обов’язкові платежі, що включаються до виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг); 

- пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного 

призначення; 

- на оплату робіт і послуг сторонніх підприємств та організацій; 

- пов’язані з випробуваннями, контролем за відповідністю якості виробів, 

деталей, вузлів установленим стандартам або технічним умовам; 

- сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативний 

лізинг (оренду) необоротними активами;- інші витрати 

Інші 

операційні 

витрати 

Примітка: складено автором на основі (Наказ від 07.02.2013р. №73 «Про 

затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати")  

 

Витрати відображаються: у бухгалтерському обліку звітності в момент їх 

виникнення, незалежно від дати сплати грошових коштів; на рахунках 
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бухгалтерського обліку, якщо їх оцінку може бути достовірно визначено в 

момент виплати активу або збільшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу підприємства. Згідно з Інструкцією про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, яка спрямована на 

забезпечення єдності відображення однорідних за змістом  

господарських операцій, на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках 

містить рахунки класу 9 «Витрати діяльності», які ведуться всіма 

підприємствами, крім суб’єктів малого підприємництва, а також інших 

організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної  

діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за 

елементами». Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не 

спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський 

облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами» 

або в порядку, який наведено в попередньому абзаці (Інструкція про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій №z0893-99 від 

30.11.1999 р.).   

Відображення статей витрат у фінансовій звітності про фінансові 

результати ф.2 Н(С)БО представлено в табл. 1.4, у таблиці  

розглянемо бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 

9 у статті витрат фінансової форми 2 «Звіт про фінансові результати» з 

приведеними субрахунками другого порядку й визначенням джерела 

формування показника і яка розроблена за допомогою нормативних державних  

документів України.  

Слід відзначити, що в розділі ІІІ «Елементи операційних витрат» 

відображаються витрати, які зазнали підприємства в процесі своєї діяльності 

протягом звітного періоду за відповідними елементами: матеріальні витрати; 

витрати на оплату праці; витрати на соціальні заходи; амортизація; інші 

операційні витрати. 
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Таблиця 1.4 

Статті витрат у формі 2 «Звіт про фінансові результати» з використанням 

тільки рахунків класу 9 

Рядок  

фінансової 

звітності 

Показник витрат Субрахунки другого порядку за використання 9 класу Джерело 

формування 

показника 

2050 Собівартість 

реалізованої 

продукції 

90"Собівартість реалізації" має такі субрахунки: 

901"Собівартість реалізованої готової продукції" 

902"Собівартість реалізованих товарів" 

903"Собівартість реалізованих робіт і послуг" 

904 "Страхові виплати" 

91 "Загальновиробничі витрати" 

Обороти Дт 

791 Кт 901 

(902, 903) 

(наводиться в 

дужках) 

 

2130 Адміністративні 

витрати 

92 "Адміністративні витрати" Дт 791 Кт 92 

 

2180 Інші операційні 

витрати 

 94 "Інші витрати операційної діяльності" має такі 

субрахунки: 

940 "Витрати від первісного визнання та від зміни 

вартості активів, які обліковуються за справедливою 

вартістю" 

941 "Витрати на дослідження і розробки" 

942 "Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти" 

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 

944 "Сумнівні та безнадійні борги" 

945 "Втрати від операційної курсової різниці" 

946 "Втрати від знецінення запасів" 

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" 

949 "Інші витрати операційної діяльності" 

Дт791 Кт 94  

2250 Фінансові 

витрати 

95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки: 

951 "Відсотки за кредит" 

952 "Інші фінансові витрати" 

Обороти Дт 

792 Кт 95 

2255 Витрати від 

участі в капіталі 

96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки: 

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані 

підприємства" 

962 "Втрати від спільної діяльності" 

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" 

Обороти Дт 

792 Кт 96 

2270 Інші витрати 97 "Інші витрати" має такі субрахунки: 

970 "Витрати від зміни вартості фінансових 

інструментів" 

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" 

972 "Втрати від зменшення корисності активів" 

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових 

інвестицій" 

976 "Списання необоротних активів" 

977 "Інші витрати діяльності" 

Обороти Дт 

793 Кт 97 

Примітка: складено автором на основі (Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій №z0893-99 від 30.11.1999 р.) 
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Класифікація витрат на рахунках бухгалтерського обліку з 

використанням тільки рахунків класу 9 наведено в табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Класифікація витрат на рахунках бухгалтерського обліку з 

використанням тільки рахунків класу 9 

Субрахунки другого порядку за використання 9 класу Види витрат 

90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки: 

901"Собівартість реалізованої готової продукції" 

902"Собівартість реалізованих товарів" 

903"Собівартість реалізованих робіт і послуг" 

904 "Страхові виплати" 

91 "Загальновиробничі витрати" 

92 "Адміністративні витрати" 

93 "Витрати на збут"  

 

Матеріальні витрати, 

електроенергія, паливо, які 

використані на виробництво та інші 

операційні цілі, пов’язані з 

виробництвом. Витрати на всі види 

оплати праці. Відрахування на 

соціальні заходи. Амортизаційні 

відрахування. 

 94 "Інші витрати операційної діяльності" має такі субрахунки: 

940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, 

які обліковуються за справедливою вартістю" 

941 "Витрати на дослідження й розробки" 

942 "Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти" 

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 

944 "Сумнівні та безнадійні борги" 

945 "Втрати від операційної курсової різниці" 

946 "Втрати від знецінення запасів" 

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" 

949 "Інші витрати операційної діяльності" 

 

Інші операційні витрати, зокрема, 

вартість робіт послуг сторонніх 

підприємств; сума податків, зборів, 

окрім податку на прибуток; втрати 

від курсових різниць, псування 

цінностей, списання та зниження 

ціни активів; знецінення запасів; 

сума фінансових санкцій тощо. 

95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки: 

951 "Відсотки за кредит" 

952 "Інші фінансові витрати" 

96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки: 

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" 

962 "Втрати від спільної діяльності" 

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" 

97 "Інші витрати" має такі субрахунки: 

970 "Витрати від зміни вартості фінансових інструментів" 

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" 

972 "Втрати від зменшення корисності активів" 

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 

976 "Списання необоротних активів" 

977 "Інші витрати діяльності" 

 

Витрати на інвестиційну та 

фінансову діяльність підприємства, 

а також витрати, пов’язані з 

ліквідацією необоротних активів, 

тобто розбирання, демонтаж тощо. 

 

 

Примітка: складено автором на основі (Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій №z0893-99 від 30.11.1999 р.) 

 

Адміністративні витрати та витрати на збут і інші операційні витрати, як 

зазначалося вище, не включаються до складу виробничої собівартості готової 
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та реалізованої продукції. Витрати виробництва продукції на промислових 

підприємствах схематично представлено в табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 

Витрати виробництва продукції на промислових підприємствах 

В
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Сировина та матеріали 

Зворотні відходи (віднімаються) 

Паливо на технологічні цілі 

Енергія на технологічні цілі 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 

Основна заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві 

Додаткова заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві 

Відрахування на соціальні потреби 

Витрати на підготовку та освоєння виробництва 

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 

Загальновиробничі витрати 

Адміністративні витрати 

Витрати на збут 

Інші витрати 

Примітка: узагальнено автором 

 

Адміністративні витрати, за аналітичним обліком, відображаються 

загальногосподарські витрати, які пов’язані з управлінням та обслуговуванням 

підприємства, зокрема, це витрати: на утримання адміністративно-

управлінського персоналу, на службові відрядження, на утримання основних 

фондів, інших нематеріальних активів загальногосподарського призначення 

(оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона, юридичні, 

аудиторські, нотаріальні, транспортні послуги, поштові, телеграфні, інтернет-

послуги, канцелярські товари, суми податків, зборів – обов’язкових платежів). 

За дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати» відображається сума 

визнаних адміністративних витрат за кредитом – списання на рахунок 79 

«Фінансові результати» (Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій №z0893-99 від 30.11.1999 р.).  

Витрати на збут – це витрати, пов’язані зі збутом (реалізацією, продажам) 

продукції, товарів, робіт і послуг, до яких належать: витрати пакувальних 
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матеріалів, транспортування продукції, товарів за умов договору, витрати на 

маркетинг і рекламу, витрати на оплату праці та комісійні продавцям, торговим 

агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт і утримання основних 

фондів, інші витрати необоротних активів, які використовуються для 

забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг. За дебетом рахунку 

відображається сума визнаних витрат на збут за кредитом – списання на 

рахунок 79 «Фінансові результати» (Інструкція про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій №z0893-99 від 30.11.1999 р.).  

Облік за іншими витратами операційної діяльності ведеться як облік 

витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на 

собівартості реалізації, загальновиробничих витратах,  адміністративних 

витратах та витратах на збут, такі як витрати житлово-комунальних і 

обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних установ, будинків 

відпочинку, санаторіїв та інших організацій оздоровчого й культурного 

призначення. За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за 

кредитом – списання на рахунок 79 «Фінансові результати» (Інструкція про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій №z0893-99 від 

30.11.1999 р.).  

Облік  фінансових витрат ведеться за витратами, такими як: проценти за 

договорами кредитування, фінансового лізингу та інших витрат підприємства, 

пов’язаних із запозиченнями, випуском і обігом власних цінних паперів. За 

дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут за кредитом – 

списання на рахунок 79 «Фінансові результати», а також на рахунки обліку 

витрат з придбання, будівництва, створення, виготовлення, виробництва, 

вирощування й доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він 

придатний для використання із запланованою метою або продажу, відповідно 

до положення (стандарту) «Фінансові витрати». Від інвестиційної діяльності 

підприємства виникають витрати від зменшення вартості інвестицій, облік яких 

ведеться за методом участі в капіталі на рахунку 96 «Втрати від участі в 
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капіталі». На субрахунку 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані 

підприємства» ведеться облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора 

в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими 

підприємствами збитків. На субрахунку 962 «Втрати від спільної діяльності» 

ведеться облік витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих 

активах об’єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами 

збитків. На субрахунку 963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства» 

ведеться облік витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих 

активах об’єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами 

збитків або зменшення власного капіталу, внаслідок інших подій (переоцінка 

необоротних активів та інвестицій) (Інструкція про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій №z0893-99 від 30.11.1999 р.).  

Аналітичний облік інших витрат, що виникають у процесі звичайної 

діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язаних з виробництвом або 

реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, ведеться на рахунку 97 

«Інші витрати». За дебетом субрахунків 971-977 відображається сума визнаних 

витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 «Фінансові результати» 

(Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 

№z0893-99 від 30.11.1999 р.). 

 У дослідженні Андросенко О.О. (2016) зазначає, що, оскільки термін 

«витрати» безпосередньо пов'язаний із формуванням собівартості продукції в 

процесі господарської діяльності, під витратами розуміють оптимальну вартість 

ресурсів, яка забезпечує необхідну якість та кількість готової продукції. 

Дослідження облікової сутності витрат пов’язано з визначенням вартості 

ресурсів, необхідних для здійснення будь-якої діяльності. Проте, враховуючи, 

що результатом діяльності є виготовлення готового продукту, слід розглянути 

сутність собівартості продукції як результат здійснення витрат. На рис. 1.5 

представлено склад виробничих витрат, які є основою для формування 

собівартості. 
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Рис. 1.5. Склад витрат виробництва продукції на підприємстві 

Примітка: розроблено на основі (Андросенко, 2016) 

 

Складання калькуляції собівартості виробництва продукції є одним із 

головних завдань на будь-якому підприємстві. Адже від правильності 

розрахунку та складання планової калькуляції фактично залежить ефективність 

роботи підприємства, тому що саме собівартість дає основу для утворення ціни, 

за якої буде реалізована продукція. Крім того, за показниками планової та 

фактичної собівартості виробництва продукції можна провести порівняння з 

аналогічним підприємством, виявити свою конкурентну позицію на ринку, 

знайти «вузькі» місця виробництв та відкрити резерви до скорочення витрат. 

З метою кращого розуміння виникнення витрат виробництва, необхідно 

розглянути структуру, з чого складаються витрати, їх сутність і місце 

виникнення. Це є підстава правильного формування собівартості, яка дає 

можливість раціонально приймати рішення, виявляти резерви для скорочення 

витрат, з метою отримання позитивного прибутку, збільшуючи його. 
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 Формування калькуляції собівартості реалізованої продукції 

представлено на рис. 1.6.  

Рис. 1.6. Формування собівартості реалізованої продукції 

Примітка узагальнено автором 

Амортизація 

нематеріальних 

активів 

загальновиробничог

о призначення 

Охорона праці та 
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та утримання 
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організація 
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утримання, 
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Обслуговування 

виробничого процесу 

 оплата праці; 

  відрахування на 
соціальні заходи; 
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процесів 

 

Інші витрати 

 недостачі 

незавершеного 

виробництва і від 
псування матеріальних 

цінностей в цехах і т.п; 

 внутрішньозаводське 
переміщення 

матеріалів, деталей та 
ін. 

 оплата простоїв 

 ввід браку 

Загальновиробничі витрати 

Розподілені 

постійні 
Змінні 

Нерозподілені 

постійні 

Собівартість реалізованої продукції 
Понад нормовані 

виробничі витрати 

Матеріальні 

 вартість сировини й 
основних матеріалів; 

 напівфабрикати та 
комплектуючі; 

 допоміжні матеріали 

На оплату праці 

 заробітна плата та 
інші виплати 

 роботи та послуги 

Інші витрати 

 відрахування на 
соціальні заходи; 

 амортизація; 

 оплата оренди та 

майнових паїв 

Виробнича собівартість 

продукції 

 

Прямі витрати 
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Важливо калькулювання собівартості здійснювати як за кожним видом 

виробництва продукції, так і за кожною одиницею. Для цього треба чітко 

уявляти, які саме витрати включаються у виробничу собівартість реалізованої 

продукції і яким чином вона утворюються. Класифікацію витрат у 

виробничому процесі можна представити схематично (рис. 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Рис. 1.7. Схема класифікації витрат у виробничому процесі 

Примітка: удосконалена автором 

 

Слід визначити, що до складу витрат реалізованої продукції, крім 

виробничих витрат (операційних витрат), відносять загальновиробничі витрати. 

На практиці менеджери підприємства не приділяють належної уваги 

загальновиробничим витратам тому, що детальний підхід до цих витрат є для 

них досить складним. Найчастіше їм просто важко розібратися в заплутаній 

структурі цих витрат, їх взаємозалежності й залежності від ключових чинників. 

Усвідомлення того, що загальновиробничі витрати відіграють найбільш істотну 

роль у бізнесі, впливає на кінцевий показник господарської діяльності 

підприємства – прибуток, який надає привід керівникам все частіше 

замислюватися над цим (Дубиніна та Андосова, 2017). 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ 

Напрям 

Оцінка запасів та 

визначення фінансового 

результату 

Прийняття рішень Контроль виконання 

 вичерпані та невичерпані; 

 витрати на продукцію та 

витрати періоду; 

 прямі та непрямі; 

 основні та накладні 

 релевантні та нерелевантні; 

 постійні та змінні; 

 маржинальні та середні; 

 дійсні та альтернативні 

 контрольовані; 

 неконтрольовані 
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Також в МСБО не має такої термінології, як «загальновиробничі 

витрати», а  згідно з МСБО 2 «Запаси», є поняття «виробничі накладні 

витрати». 

Класифікація та групування витрат МСБО виходить із існування 

загальноприйнятої практики розмежування в звітності статей витрат, які 

виникають у процесі звичайної діяльності та статтями витрат, які не пов'язані із 

звичайною діяльністю.  

Згідно з МСБО, оцінкою запасів є їх собівартість, яка включає: 

- витрати на придбання;  

- витрати на перероблення;  

- інші витрати, безпосередньо пов'язані із запасами, табл. 1.7.  

Таблиця 1.7  

Структура собівартості за МСБО 

СОБІВАРТІСТЬ  

Витрати 

на придбання 

Витрати на переробку Інші витрати 

- ціна закупівлі; 

- податки; 

- витрати на 

доставку 

Прямі витрати 

на оплату праці 

Виробничі накладні витрати - витрати на проектування; 

- амортизація витрат на 

розробку; 

- амортизація платежів та 

ліцензій; 

- витрати на зберігання 

Змінні накладні 

витрати 

Постійні 

накладні витрати 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна та Андросова, 2017) 

 

Витрати класифікуються: за видом діяльності, за економічними 

елементами, статтями витрат. Витрати бувають: прямі, непрямі, змінні,  

постійні, одноелементні, комплексні, поточні, минулих або майбутніх періодів, 

продуктивні, непродуктивні та інші.  

Витрати на перероблення (Cost of Conversion) враховують прямі витрати 

на оплату праці, відрахування на соціальні заходи та виробничі накладні 

витрати. Прямі витрати на оплату праці (Direct Labour) – це заробітна плата 

виробничого персоналу, яка безпосередньо пов'язана з виробництвом і може 
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бути включена до собівартості виробленої одиниці продукції за економічною 

доцільністю.   

Виробничі накладні витрати (загальновиробничі) (Production Overheads) – 

це витрати, які пов'язані з процесом виробництва, які також можуть бути прямо 

зараховані в собівартість одиниці продукції. До складу виробничих накладних 

витрат належать допоміжні матеріали, непряма зарплата, витрати на утримання 

будівель і обладнання, амортизація і страхування основних засобів, оплата 

комунальних послуг тощо. Виробничі накладні витрати складаються із змінних 

і постійних витрат.  

Змінні виробничі витрати (Variable Production Overheeads) - це непрямі 

витрати на виробництво, які змінюються прямо або майже прямо пропорційно 

обсягу виробництва. Вони розподіляються на всі об’єкти витрат за допомогою 

обраної бази розподілу (обсяги виробництва, заробітна плата, години роботи), 

виходячи з отриманої фактичної потужності підприємства у звітному періоді. 

Таким чином, вони повністю входять у собівартість виробленої продукції.  

Постійні виробничі накладні витрати (Fixed Production Overheads) – 

непрямі витрати виробництва, які залишаються порівняно незмінними при зміні 

обсягу виробленої продукції. Виробничі накладні витрати розподіляються між 

одиницями продукції на базі виробничої потужності. Існує кілька показників 

виробничої потужності, які використовуються на практиці й наведено у 

табл. 1.8 (Дубиніна, 2017b). 

Таблиця 1.8 

Показники виробничої потужності 

Види потужності Рівні потужності 

Нормальна потужність 

(Normal Capasity) 

- це очікуваний середній рівень виробництва, який може бути 

досягнутий протягом певної кількості періодів при звичайних 

умовах, з урахуванням падіння потужності, що виникає в 

результаті запланованого обслуговування виробництва. 

Запланована потужність 

(Budgeted Capacity) 

- це очікуваний рівень виробництва в наступному році.  

Практична потужність 

(Practical Capacity) 

- це максимальний рівень виробництва, який може бути 

досягнутий.  

Фактична потужність (Actual 

Capacity) 

- це рівень виробництва, фактично досягнутий у звітному 

періоді. 

Примітка: розроблено автором 
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Оскільки змінні виробничі накладні витрати безпосередньо залежать від 

обсягу діяльності, їх розподіл між одиницями продукції здійснюється на базі 

фактичного використання потужності. Вибір бази розподілу постійних 

виробничих накладних витрат є більш складним, оскільки ці витрати не 

залежать від зміни обсягу діяльності в межах існуючої потужності. Графічне 

зображення розподілу виробничих накладних витрат наведено на рис. 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Схема розподілу виробничих накладних витрат. 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна та Андросова, 2017) 

 

Тому застосування різних баз розподілу цих витрат може істотно 

впливати на виробничу собівартість одиниці продукції. 

Використання нормальної потужності для розподілу постійних накладних 

витрат дає можливість уникнути впливу сезонних або циклічних факторів на 

собівартість продукції. Тому, відповідно до МСБО 2 "Запаси", постійні 

виробничі накладні витрати слід розподіляти між одиницями продукції на базі 

нормальної потужності. Разом з тим, можна використовувати для розподілу 

фактичний рівень виробництва (фактичну потужність), якщо він наближається 

до нормальної потужності. 

Виробничі 

накладні 

витрати 

Змінні 

Витрати на 

виробництво 

продукції 

Постійні 

Постійні 

розподілені 

Постійні 

нерозподілен

і 

Собівартість 

продажу 
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У процесі управління накладними витратами, крім загальновиробничих 

витрат, з метою групування як комплексних витрат (за статтями), до яких слід 

віднести: адміністративні (загальногосподарські) витрати; витрати на збут (поза 

виробничі або комерційні витрати). Відповідно до МСБО 2 "Запаси", 

нерозподілені постійні накладні витрати не включаються до собівартості 

запасів, а списуються на витрати того періоду, в якому їх було зазнано. Але при 

цьому, вони включаються в собівартість реалізованої продукції 

Облікове відображення віднесення виробничих накладних витрат 

безпосередньо пов'язане з використанням нормальної потужності та 

віднесенням їх до постійних або змінних, за ознакою реагування на зміну 

обсягу виробництва.  

Обсяг виробництва: 

- менший за нормальну потужність, то до виробничої собівартості 

включається сума нормативної бази розподілу постійних витрат на фактичний 

обсяг виробленої продукції: Дт рахунку «Виробництво», Кт рахунку 

«Виробничі накладні витрати». Частина постійних виробничих накладних 

витрат, що залишилась, є нерозподіленою та враховується до складу 

собівартості продажу в період їх виникнення: Дт рахунку «Собівартість 

продажу»; Кт рахунку «Виробничі накладні витрати»;  

- дорівнює нормальній потужності або більше, то нерозподілених витрат 

немає, і вся сума постійних витрат включається до виробничої собівартості 

продукції: Дт рахунку «Виробництво»; Кт рахунку «Виробничі накладні 

витрати». 

Актуальною проблемою для більшості виробничих підприємств є 

оптимізація податкового навантаження, цього можна досягти за допомогою  

зниження операційного прибутку за рахунок збільшення витрат за звітний 

період. Обмеженість промислових підприємств у внутрішніх й зовнішніх 

джерелах інвестування для розвитку та збільшення обсягів виробництва стає 

дедалі актуальнішою.  
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Менеджери підприємства мають право самостійно приймати рішення 

щодо переліку, складу умовно постійних та умовно змінних накладних витрат,  

розраховувати та затверджувати методику розподілу витрат. Методика 

розподілу накладних витрат затверджується наказом по підприємству, 

відображається в обліковій політиці підприємства та зазначається в примітках 

до фінансової звітності.  

Затверджуючи в обліковій політиці показники виробничих накладних 

витрат розподілу на одиницю виробленої продукції при нормальній потужності, 

підприємство впливає на операційний прибуток звітного періоду і, відповідно, 

базу оподаткування податком на прибуток підприємства. При цьому, чим 

більше фактично виробничих накладних витрат розподіляється на одиницю 

виробленої продукції тим більше витрат буде віднесено на собівартість 

реалізованої продукції у поточному періоді, звідси операційний прибуток 

підприємства буде меншим і податок на прибуток також зменшиться.  

Конторщикова О. (2002) наголошує, що реформування бухгалтерського 

обліку відповідно до міжнародних стандартів сприяло уніфікації принципів 

формування інформації, воно створило базу для реалізації міжзаводських 

порівнянь і уніфікації методики фінансового аналізу. Необхідність дотримання 

положень з бухгалтерського обліку вимагає зміни структури управління 

підприємством, зміцнення управлінського обліку, внутрішнього аудиту та 

економічного обґрунтування рішень, що можливе тільки за умов грамотного 

організованого аналізу як способу зменшення ризику ухвалення рішень.  

Згідно з теорією Портера М. (1998), подолання конкурентних переваг з 

метою отримання результативності від стратегічного розвитку можливе, 

завдяки формуванню таких переваг: безперервно оптимізувати витрати 

(лідерство на основі витрат); виробляти товар за якістю і властивостями краще 

ніж конкурентний (лідерство за диференціацією продукції); бути націленим на 

ринок продукції, яку виробляєш, сконцентруватись на ньому, контролювати 

свої позиції на ринку, мати достовірну інформації про конкурентів та 

продукцію тощо (лідерство у вузькій сфері діяльності). 
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Реформування бухгалтерського обліку вимагає підвищення кваліфікації 

бухгалтерських кадрів і, зокрема, посилення їх аналітичної підготовки й 

підвищення кваліфікаційного рівня керівника. 

Отже, перехід на міжнародні стандарти не змінив підходу до оцінювання 

та визначення витрат, він ідентичний національним стандартам, хоча окремого 

МСБО для витрат немає. Вибір бази розподілу накладних витрат залежить від 

кваліфікації фахівців, який, у свою чергу, впливає на фінансові показники 

підприємства.  

Конкретизуємо класифікацію витрат за основними ознаками: 

1) за місцем виникнення витрат: на виробництві, у цеху, на дільниці, 

на технологічному етапі, у службі, відділі або адміністративно відокремленим 

структурним підрозділом; 

2) витрати виробництва формують собівартість продукції, робіт, 

послуг, груп однорідних виробів, напівфабрикатів; 

3) витрати виробництва плануються, аналізуються за економічними 

елементами та статтями калькуляції; 

4) облік витрат на підприємстві ведеться згідно з П(С)БО 16 або 

МСФЗ. 

Для якісного аналізу витрат необхідно чітко розбиратися в самих 

витратах, з точки зору визначення видів та групування витрат (табл. 1.9). 

Відповідаючи на запитання, які представлені в табл. 1.9, можна надати 

пояснення існуючого відхилення та в майбутньому попередити його 

виникнення. 

Таблиця 1.9 

Групування витрат з метою їх аналізу 

Види витрат Центри витрат Носії витрат 

Які витрати виникли? Де витрати виникли? Через що витрати виникли? 

Примітка: складено автором  
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Фактичні дані про витрати виробництва використовуються для 

планування собівартості, контролю витрат, обліку витрат за калькуляційними 

статтями, визначення фактичних обігових коштів, виявлення ефективної роботи 

підприємства й наявність прибутку. 

Череп А.В. (2005b) дійшла висновку, що стратегія розвитку підприємства 

та його конкурентоспроможність на ринку збуту знаходиться під впливом 

стратегічної поведінки підприємства й переважно від цього залежить: витрати 

підприємства, їх складові, структура та зміна; прийняття управлінських рішень 

щодо методів управління витратами;  оцінка ризиків господарської діяльності й 

ефективність виробництва. Стратегічний  інноваційний розвиток підприємства 

у вигляді впровадження інноваційного обладнання, технології або інноваційної 

продукції вбачає нарощування обсягів виробництва та додаткові витрати, які з 

цим будуть пов’язані. Напрям стратегічно-інноваційного розвитку 

підприємства вимагатиме збільшення  матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів, а також спричинить зростання таких ризиків, як виробничі, 

комерційні, фінансові та конкурентні. Якщо розглядати стратегію здобутого 

рівня, то витрати підприємства мають динаміку до зниження що перевищує 

грошове покриття, рівень підприємницьких ризиків мінімальний, але 

фінансовий ризик ефективного розміщення вільних коштів зростає. З метою 

збільшення прибутку від підприємницької діяльності, при використанні 

підприємством напряму стратегії здобутого рівня, необхідно керуватися 

головними методами  в управлінні витратами, до них відносять:  планування, 

нормування витрат, аналіз їх відхилень.  

У трансформації економічного аналізу у світлі реформування 

бухгалтерського обліку існує двосторонній зв'язок. З одного боку, 

бухгалтерській облік є основним джерелом інформації для аналізу, з іншого – 

аналіз етапів реформування його показує, що треба перейти від принципу 

«Аналізуй ту інформацію, що є» до принципу «Створи ту інформацію, аналіз 

якої дозволить ухвалити правильне рішення як зовнішньому, так і, у першу 

чергу, внутрішньому користувачу інформації». 
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Основним напрямом цілеспрямованих взаємопов’язаних дій, щодо 

оптимізації витрат виробництва є формування векторів управління витратами 

виробництва. Практична реалізація цих дій, а саме: управління витратами 

виробництва з урахуванням інноваційного розвитку підприємства; 

удосконалення управління витратами за рахунок підвищення продуктивності 

праці; удосконалення управління витратами за рахунок оптимізації 

загальновиробничих витрат – дасть змогу сформувати та впровадити систему 

управління витратами виробництва, що гарантуватиме: раціональне 

використання ресурсів, створення умов для інноваційного розвитку та  

оптимізуватиме витрати виробництва завдяки оптимальному використанню 

трудового потенціалу підприємства, зростанню фінансових показників 

діяльності підприємства. Удосконалений автором теоретико-науковий підхід до 

векторів управління витратами має як теоретичне, так і практичне значення, що 

полягає  у формуванні векторів управління витратами за трьома напрямками та 

його практичного впровадження на промислових підприємствах з метою 

успішної господарської діяльності. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження наукових джерел, наведених у розділі, дає можливість 

зробити такі висновки: 

1. Сучасний ринок змушує промислові підприємства замислюватись над 

покращенням бізнес-процесів, розвивати нові технології, нові види товарів, 

послуг, бути динамічними та конкурентоспроможними, стежити за тенденціями 

розвитку технологій, удосконалювати свої знання, підвищувати кваліфікацію 

своїх кадрів. Можливість до зростання обсягів виробництва та збуту продукції, 

збільшення прибутків підприємства існує за умови ефективного управління 

витратами виробництва. Поряд з виявленням витрат  на виробництво доцільно 
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здійснювати управління витратами виробництва, що сприятиме зростанню 

результативності в діяльності підприємства. 

2. Дослідивши історичні аспекти визначення «витрат виробництва» 

українськими й закордонними вченими та економістами, запропоновано своє 

визначення: «витрати виробництва», запропоновано, розглядати з точки зору 

вартісного трактування – матеріальних, трудових, техніко-технологічних, 

інформаційних та фінансових ресурсів для створення продукції, з врахуванням  

групування згідно з економічним змістом та за економічними елементами: які 

враховують операційну діяльність, фінансові витрати, інші витрати. 

3. Систематизація підходів науковців до трактування сутності  

«управління витратами виробництва» виявилася складною й різноманітною, та 

дозволила уточнити й дати власне визначення. У запропонованому визначенні, 

на відміну  від існуючих, акцентовано увагу на комплексності даного процесу, 

який враховує використання функцій управління та можливості оптимізації 

витрат, тобто це процес організації, планування витрат виробництва тощо. 

4. Сучасна теорія управління витратами підприємства створюється під 

впливом досліджень науковців-економістів різних шкіл та течій, які своїми 

підходами суттєво впливають на зміни в становленні окремих напрямків 

уявлення про сутність витрат виробництва та їх функції в ринковій економіці. 

Запропоновано своє бачення функції управління витратами, які враховують 

скалярні величини й вектори розвитку, передбачають їх поділ за ознаками 

взаємозв’язку. 

5. Для визначення собівартості виробництва продукції та управління 

витратами виробництва вирішальне значення має структура, групування та 

класифікація витрат. Класифікація витрат дає оцінку доцільності кожному виду 

витрат та виявляє ступінь впливу на ефективність виробництва. Інформація, яку 

розкриває сутність виникнення витрат, згідно з класифікацією дозволяє 

оптимізувати витрати при плануванні й нормуванні; здійснювати їх поточний 

аналіз і контроль фактичного рівня. Враховуючи наведене, запропоновано 

сучасний підхід до класифікації витрат виробництва, а саме згрупувати витрати 



93 

 

виробництва за напрямками, які передбачають оцінку запасів, фінансові 

результати та прийняття рішень, контроль за їх виконанням, що направлено на 

формування вичерпних і невичерпних витрат з метою встановлення контролю 

за їх оптимізацією. 

6. Зростання організаційної складності промислових підприємств та 

посилення конкурентного міжнародного середовища сприяють удосконаленню 

методичних підходів до визначення витрат виробництва, які, у свою чергу, 

формують вектори стратегічного управління витратами виробництва. 

Визначено теоретично-науковий підхід до формування векторів управління 

витратами, який пропонується розглядати за напрямками: управління 

витратами виробництва з урахуванням інноваційного розвитку підприємства; 

удосконалення управління витратами за рахунок підвищення продуктивності 

праці; удосконалення управління витратами за рахунок оптимізації 

загальновиробничих витрат. 

 

Висновки та результати досліджень подані в першому розділі, 

оприлюднені  в таких публікаціях: (Дубиніна та Андросова, 2017; Дубиніна, 

2017а; Дубиніна, 2017b).  
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

2.1. Дослідження сучасного стану формування собівартості 

промислових підприємств 

  

Для розвитку та працездатності промислових підприємств, а особливо 

підприємств машинобудування, істотне значення відіграє дослідження 

сучасного стану формування собівартості. Ефективне формування собівартості 

впливає на фінансові показники підприємства, найбільше – на прибуток, а 

також на конкурентоспроможність продукції, послуг, на розвиток 

підприємства, виробництво продукції тощо. Крім того, грамотне  формування 

собівартості – це основа основ запоруки успішності, розвитку й процвітання 

бізнесу. Від раціонального та правильного розрахунку собівартості залежить 

функціонування підприємства, зростання бізнесу або банкрутство. Тому всі 

промислові підприємства приділяють особливу увагу організації процесу 

формування собівартості.  

На підставі правильного формування собівартості, підприємства 

матимуть змогу приймати раціональні, виважені рішення, виявляти вузькі місця 

витрат й резерви для підвищення ефективності виробництва, знаходити засоби 

вирішення проблем. Водночас, формування собівартості є ефективним за умови 

задіяної в цій роботі максимально більшої кількості менеджерів, які зацікавлені 

у функціонуванні підприємства та приділяють особливу увагу її формуванню. 

Управління собівартістю відкриває можливості для менеджерів керувати 

бізнес-процесами розвитку підприємства, знаходити вузькі місця витрат, 

виправляти помилки та оперативно вживати попереджувальні заходи. З огляду 

на вищевідзначене, менеджери підприємства повинні вдосконалювати 
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формування собівартості, приділяти увагу новітнім дослідженням та 

покращувати свій рівень знань, – для забезпечення зростання прибутковості, 

процвітання підприємства. 

Проблематика сучасного стану формування собівартості є головним 

чинником життєдіяльності підприємства, який визначає ефективне управління 

витратами, регулює прибутковість на промислових підприємствах України, а 

отже, потребує дослідження. Управління собівартістю – це основа всієї 

діяльності підприємства, яка включає в себе всі напрямки виробничих процесів. 

Дослідженню сучасного стану формування собівартості на промислових 

підприємствах присвятили свої наукові праці такі вчені: Андросова О.Ф. 

(2019а), Свірідова С. (2018), Мацко Н.Г. (2017), Марченко В.М., Прус К.В. 

(2016), Шевлюга О.Г. (2015), Бондарчук М.К. та інші (2015), Гамова О.В., 

Головань В.А. (2014),  Зборовська О.М., Ніколаєнко Д.В. (2014), Касьянова Н.В. 

та інші (2013), Лаврик У.В., Бондик К.Ю. (2013), Хринюк О., Вернигора Н. 

(2012), Коверга С.В. та інші (2011), Ночовна Ю.О (2011)., Городня Т.А. (2011), 

Кондрашова Т.М. (2011), Шапіро І.А. (2011), Фроленко Р.В. (2010), Біла Г.І. 

(2010), Белоусова І. (2009), Жовнірова М.В. (2006), Череп А.В. (2005b).  

У результаті  аналізу наукових праць окреслені проблеми формування 

собівартості за економічними елементами, виявлено висвітлені в їх роботах 

проблеми, а аналіз зосереджений на формуванні собівартості за економічними 

елементами на промислових підприємствах. 

Особливу роль при оцінюванні ефективності роботи підприємства має 

визначення економічних елементів витрат та їх групування (Дубиніна, 2017d). 

Витрати на виробництво продукції, у тому числі за економічними елементами, 

за промисловістю України за 2014-2018 рр. наведено у (Додатку А, табл. А.3). 

Проведемо аналіз собівартості за економічними елементами на прикладі 

чотирьох підприємств. 

Аналіз  формування собівартості в розрізі за економічними елементами 

на промисловому підприємстві ПрАТ «Запоріжабразив» наведено в табл. 2.1.  
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Таблиця 2.1 

Собівартість у розрізі за економічними елементами ПрАТ «Запоріжабразив» у 

2014-2018 рр. (тис. грн) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Дохід   582 087,00    900 821,00    961 027,00   1 271 231,00    1 558 885,00  

Собівартість   424 041,00    671 514,00    775 801,00      993 805,00    1 186 304,00  

Групування за економічними елементами   

Матеріальні витрати   313 788,73    515 570,24    601 520,41      735 876,15       871 796,02  

Витрати на оплату праці     47 242,81      55 540,08      67 595,88         98 974,19       128 821,39  

Відрахування на  

соц. заходи  
    14 883,80      13 758,59      12 695,48         19 028,86          24 621,77  

Амортизація     10 610,53         9 250,24      11 050,60         16 059,95          14 422,54  

Інші     37 515,18      77 394,84      82 938,67      123 865,86       146 642,28  

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р.  

2014 2015 2016 2017 

Дохід   976 798,00    658 064,00      597 858,00       287 654,00  

Собівартість   762 263,00    514 790,00      410 503,00       192 499,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати   558 007,28    356 225,77      270 275,61       135 919,87  

Витрати на оплату праці     81 578,57      73 281,31         61 225,51          29 847,20  

Відрахування на соц. заходи         9 737,97      10 863,18         11 926,30            5 592,91  

Амортизація        3 812,01         5 172,30           3 371,94  -        1 637,41  

Інші   109 127,10      69 247,45         63 703,61          22 776,43  

Показники 

Відносне відхилення 2018 р.,%  

2014 2015 2016 2017 

Дохід           167,81              73,05                62,21                 22,63  

Собівартість           179,76              76,66                52,91                 19,37  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати           177,83              69,09                44,93                 18,47  

Витрати на оплату праці           172,68            131,94                90,58                 30,16  

Відрахування на соц. заходи              65,43              78,96                93,94                 29,39  

Амортизація             35,93              55,92                30,51  -              10,20  

Інші           290,89              89,47                76,81                 18,39  

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»)  

 

Станом на 2018 р. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) далі за текстом (дохід) ПрАТ «Запоріжабразив» збільшився з 

1 271,231 млн. грн у 2017 р. до 1 558,885 млн. грн у 2018 р., тобто на 22,63 %, а 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) далі за текстом 

(собівартість) збільшилася з 993,805 млн. грн у 2017 р. до 1 186,304 млн грн у 

2018 р., тобто на 19,37 %. А отже, дохід у 2018 р. випередив витрати (у 

порівнянні з 2017 р.) на 3,27 %. На основі наведених даних, у 2018 р. 

спостерігається зростання собівартості в розрізі за всіма економічними 
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елементами, окрім витрат на амортизацію (цей факт, швидше, й надав різницю 

в 3,27 % витрат відносно доходу).   

Витрати на матеріальні витрати (у порівнянні з 2017 р.) зросли на 

18,47 %, а витрати на оплату праці збільшилися (у порівнянні з 2017 р.) на 

30,16 %. Це пояснюється тим, що на підприємстві у березні 2018 р. відбулося 

підвищення заробітної плати на 20 %, а відрахування на соціальні заходи, 

аналогічно витратам на оплату праці, збільшилися (у порівнянні з 2017 р.) на 

29,39 %. За аналізований період маємо зменшення витрат на амортизацію 

порівняно з 2017 р. на 10,20 %, що демонструє таку динаміку: за попередній 

період основні засоби на підприємстві амортизувалися швидше, ніж купувалися 

і впроваджувалися на підприємстві нові. На підприємстві використовується 

прямолінійний метод нарахування амортизації. Щодо інших витрат, то у 2018 р. 

вони збільшилися на 18,39 % відносно 2017 р. Отже, собівартість на 

підприємстві збільшилась, але  пропорційно збільшився й дохід, що є 

свідченням покращення фінансового стану підприємства і зростання 

виробництва, реалізації продукції у 2018 р. (Дубиніна, 2020a).  

Основними чинниками ефективності роботи підприємства є дохід та його 

собівартість. На рис. 2.1 наведена динаміка доходу та собівартості 

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. Наведені дані відображають як 

позитивні, так і негативні зміни. Позитивні зміни відбуваються у зростанні 

доходу підприємства в період з 2014 р. по 2018 р.,  негативні – у збільшенні 

собівартості. Взагалі темпи зростання доходу можна порівняти з темпами 

підвищення собівартості на цьому підприємстві. Тобто, при збільшенні обсягів 

виробництва на підприємстві не вдається оптимізувати витрати відносно їх 

зростання. Або навпаки, з підвищенням обсягів виробництва на підприємстві 

фактично скорочуються витрати, але підприємство з метою оптимізації 

податків їх завищує, тому при аналізі ми спостерігаємо не прямолінійну 

залежність зростання доходів і, звісно, витрат виробництва. 
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ДИ НАМ І КА ДОХОДУ  ТА С ОБІ ВАР ТОС ТІ  
ПР А Т  " З А ПОР І ЖА БР А З И В"  З А  2014 - 201 8Р Р .

Дохід Собівартість 

 

Рис. 2.1. Динаміка доходу та собівартості ПрАТ «Запоріжабразив» за 

2014-2018 рр. (тис. грн) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Щодо динаміки росту матеріальних витрат у собівартості підприємства, 

то вони зростають приблизно як собівартость, але в 2015 р.– на 10 % менші, а в  

2016 р. – на 15 % зменшилися проти зростання собівартості. Це свідчить про те, 

що після подій 2014 р. в Україні на підприємстві був спад виробництва, 

закуповувалося менше сировини, матеріалів, енергїї, але за рахунок девальвації 

гривні це проблематично відстежити (Додаток А, табл. А.2). Девальвація гривні 

у 2015 р. призвела до зростання витрат і доходу при загальному спаді 

виробництва, реалізації.  

Витрати на оплату праці та відрахування на підприємстві у 2014-2018 рр. 

мають позитивну динаміку і зростають швидше, ніж матеріальні витрати, що 

становлять 55,54 млн. грн у 2015 р., 67,595 млн. грн у 2016 р., 98,974 млн. грн у 

2017 р., 128,821 млн. грн у 2018 р. Починаючи з 2015 р., це підтверджується 

такими обставинами: нестача робочої сили, невдоволення працівників 
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заробітною платою та плинність кадрів. Для мотиваційних стимулів, з метою 

закріплення кадрів, підприємство змушене підвищувати заробітну плату. 

Витрати на амортизацію зростали в міру збільшення обсягів виробництва, 

– на підприємстві відбувалося незначне покращення завдяки  технічному 

переоснащенню підприємства, тобто оновленню, модернізації основних 

технічних засобів. Витрати на амортизацію змінювалися по відношенню до 

2018 р. наступним чином: у 2014 р. вони були менше на 35,93 %, у 2015 р. – на 

55,92 %, у 2016 р. – на 30,51 %, а в 2017 р. вони були більше на 10,2 % відносно 

2018 р. Це свідчить про те, що підприємство вільно, але все ж намагається 

фінансувати оновлення основних технічних засобів виробництва, проводить 

капітальні ремонти для підтримки існуючого фонду обладнання і будівель.  

Інши витрати – це всі витрати, які не ввійшли до розглянутих вище. 

Можна відзначити, що у 2018 р. інші витрати на підприємстві зросли порівняно 

з 2014 р. – на 290,89 %, це в 1,6 рази (у відносному значенні) більше, ніж 

зростання матеріальних витрат; порівняно з 2015 р. – на 89,47 %;  порівняно з 

2016 р. – на 76,81 %. Отже, за результатами аналізу на підприємстві 

ПрАТ «Запоріжабразив», у цілому спостерігається позитивна динаміка до 

зростання доходу у 2018 р., а частка собівартості в доходній частині 

залишається без змін.  

Далі розглянемо економічні показники промислового підприємства – 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Аналіз собівартості в розрізі за економічними 

елементами на ПрАТ «Запоріжтрансформатор», наведений у табл. 2.2, показує, 

що дохід на підприємстві за 2018 р. зменшився на 685,613 млн. грн – з  

2 311,462 млн. грн до 1 625,849 млн. грн або на 29,67 % у порівнянні з 2017 р., а 

собівартість скоротилася всього на 30,289 млн. грн – з 1 403,689 млн. грн до 

1 373,4 млн. грн (у порівнянні з 2017 р.) або на 2,16 %. У 2018 р.  собівартість 

скоротилися всього на 2,16 %, а дохід – на 29,67 %, (у порівнянні з 2017 р.). Це 

свідчить про різке скорочення обсягів виробництва, непорівнянне зі 

зменшенням витрат. Отже, обсяги виробництва зменшилися, а витрати 

залишили без зміни.  
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Таблиця 2.2 

Собівартість у розрізі за економічними елементами 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Дохід  1 365 102,00   1 095 288,00    2 352 247,00    2 311 462,00    1 625 849,00  

Собівартість     930 539,00      833 603,00    1 193 745,00    1 403 689,00    1 373 400,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати     425 460,06      372 475,24       813 773,51       924 191,77       861 320,57  

Витрати на оплату 

праці 
    127 114,80         98 198,07       125 349,45       159 670,07       195 484,17  

Відрахування 

на соц. заходи 
       45 224,24         27 941,97          25 408,80          34 445,41          41 935,23  

Амортизація        43 829,08         40 255,94          42 241,73          56 570,61          61 462,54  

Інші     288 910,82      294 731,77       186 971,50       228 811,14       213 197,49  

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Дохід     260 747,00       530 561,00  -    726 398,00  -    685 613,00  

Собівартість     442 861,00       539 797,00       179 655,00  -      30 289,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати     435 860,50       488 845,33          47 547,05  -      62 871,20  

Витрати на оплату праці        68 369,37          97 286,10          70 134,72          35 814,10  

Відрахування на соц. заходи -       3 289,01          13 993,26          16 526,43            7 489,82  

Амортизація        17 633,47          21 206,60          19 220,81            4 891,93  

Інші -     75 713,34  -      81 534,28          26 225,98  -      15 613,65  

Показники 

Відносне відхилення 2018 р., % 

2014 2015 2016 2017 

Дохід               19,10                 48,44  -              30,88  -             29,66  

Собівартість               47,59                 64,75                 15,05  -               2,16  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати             102,44               131,24                    5,84  -               6,80  

Витрати на оплату праці               53,79                 99,07                 55,95                 22,43  

Відрахування на соц. заходи -               7,27                 50,08                 65,04                 21,74  

Амортизація               40,23                 52,68                 45,50                   8,65  

Інші -             26,21  -              27,66                 14,03  -               6,82  

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Більш детально розглянемо собівартість у розрізі за економічними 

елементами, яка 2018 р. становила таку динаміку: матеріальні витрати 

зменшилися за аналізований період на 6,8 % порівняно з 2017 р.; витрати на 

оплату праці збільшилися на 22,43 % порівняно з 2017 р., відносно цього і 

витрати на соціальні заходи збільшилися на 21,74 % порівняно з 2017 р.; 
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витрати на амортизацію зросли на 8,65 % відносно 2017 р.; інші витрати 

знизилися на 6,82 % відносно2017 р.  

У цілому, на підприємстві за аналізований період собівартість коливалась 

(рис. 2.2) і збільшилась у витратах на оплату праці, причиною цього має бути 

підвищення рівня заробітної плати у 2018 р.; зростаючий характер відбувається 

у витратах на амортизацію, а це свідчить про недозавантаженість робочої 

площини. 

 -

 500 000,00

 1 000 000,00

 1 500 000,00

 2 000 000,00

 2 500 000,00

2014 2015 2016 2017 2018

1 365 102,00 

1 095 288,00 

2 352 247,00 2 311 462,00 

1 625 849,00 

930 539,00 
833 603,00 

1 193 745,00 

1 403 689,00 1 373 400,00 

ти
с.

гр
н

рік

2014 2015 2016 2017 2018

Дохід 1 365 102,00 1 095 288,00 2 352 247,00 2 311 462,00 1 625 849,00

Собівартість 930 539,00 833 603,00 1 193 745,00 1 403 689,00 1 373 400,00
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П Р А Т " З А П О Р І Ж Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р "  З А  2 0 1 4 - 2 0 1 8 Р Р .

Дохід Собівартість

Рис. 2.2. Динаміка доходу та собівартості ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за 

2014-2018 рр. (тис. грн)  

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»). 

 

Розглянувши динаміку витрат у розрізі собівартості за економічними 

елементами на ПрАТ «Запоріжтрансформатор», слід зупинитися на дослідженні 

за 2016-2017 рр., – обсяг виробленої продукції зростав, з ним зростали 

матеріальні витрати та витрати на оплату праці, згідно з цим інші витрати 

зменшились, амортизаційні відрахування повільно збільшувались. 
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Проаналізуємо собівартість у розрізі за економічними елементами 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Собівартість у розрізі за економічними елементами ПАТ  «Крюківський 

вагонобудівний завод» у 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Дохід   2 826 676,00    1 246 362,00    2 150 001,00    3 847 179,00    5 514 137,00  

Собівартість   2 679 814,00    1 243 497,00    2 029 774,00    3 245 353,00    4 787 096,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати   2 041 316,36       772 978,23    1 521 076,65    2 487 405,39    3 689 209,11  

Витрати на оплату 

праці      311 678,67       207 042,04        286513,14        477 987,54        758 952,06  

Відрахування 

на соц. заходи      116 104,24          82 252,64          66 416,37        109 424,91        169 756,28  

Амортизація         72 116,80          74 035,73          66 595,73          65 806,52          68 053,64  

Інші      138 597,92       107 188,36          89 172,11        104 728,63        101 124,92  

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Дохід   2 687 461,00    4 267 775,00    3 364 136,00    1 666 958,00  

Собівартість   2 107 282,00    3 543 599,00    2 757 322,00    1 541 743,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати   1 647 892,75    2 916 230,88    2 168 132,45    1 201 803,72  

Витрати на оплату праці      447 273,39        551 910,03        472 438,92        280 964,52  

Відрахування на соц. заходи         53 652,03          87 503,64        103 339,91          60 331,36  

Амортизація -        4 063,16  -         5 982,10            1 457,91            2 247,11  

Інші -      37 473,01  -         6 063,45          11 952,81  -         3 603,72  

Показники 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Дохід                95,07               342,42               156,47                  43,33  

Собівартість                78,64               284,97               135,84                  47,51  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати                80,73               377,27               142,54                  48,32  

Витрати на оплату праці              143,50               266,57               164,89                  58,78  

Відрахування на соц. заходи                46,21               106,38               155,59                  55,13  

Амортизація -                5,63  -                8,08                    2,19                    3,41  

Інші -              27,04  -                5,66                  13,40  -                3,44  

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод»)  

 

Відповідно до отриманих даних, бачимо у 2018 р. зростаючий дохід на 

1 666,958 млн. грн – з 3 847,179 млн. грн у 2017 р. до 5 514,137 млн. грн у 

2018 р., або на 43,33 %; собівартість також у 2018 р. зросла на 

1 541,743 млн. грн (47,51 %) відносно 2017 р. При цьому, у розрізі за 

економічними елементами, у 2018 р. матеріальні витрати зросли (на 48,32 %), 

витрати на оплату праці підвищилися (на 58,78 %), відрахування на соціальні 
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заходи збільшилися (на 55,13 %) порівняно з 2017 р., це також свідчить про 

підвищення заробітної плати на підприємстві у 2018 р. Витрати на амортизацію 

виросли (на 3,41 %), а інші витрати, навпаки, знизилися (на 3,44 % ) порівняно з 

2017 р.  

У свою чергу, динаміка доходу та собівартості ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод у 2014-2018 рр. (рис. 2.3) мала зростаючий характер після 

падіння 2015 р., що свідчить про поступове налагодження його фінансово-

господарської діяльності. Достатньо велику частку відносно доходу займає 

собівартість, підприємство має постійно відчувати брак коштів. Для 

поповнення оборотних коштів, задля успішної господарської діяльності, 

підприємству необхідні кредитні кошти. 
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Рис. 2.3. Динаміка доходу та собівартості ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод» за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод») 

 

Аналіз динаміки витрат у розрізі собівартості за економічними 

елементами на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у 2014-2018 рр. 
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демонструє таке: матеріальні витрати зростають, тому що збільшуються обсяги 

виробництва, аналогічно збільшуються витрати на оплату праці. У зв'язку з 

цим, витрати на амортизаційні відрахування зменшуються – це знову вказує на 

брак коштів на підприємстві й на те, що на підприємстві не відбувається 

оновлення основних засобів. Інші витрати на підприємстві за цей період 

відносно постійні.  

Щодо підприємства АТ «Турбоатом», собівартість якого наведена в 

табл. 2.4, то дохід за 2018 р. у порівнянні з 2017 р. виріс на 237,894 млн. грн 

(10,01 %), а собівартість збільшилась  на 326,415 млн. грн (30,91 %). 

Таблиця 2.4 

Собівартість у розрізі за економічними елементами АТ «Турбоатом» у 2014-

2018 рр. (тис. грн) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Дохід   1 842 387,00    2 694 253,00    2 166 943,00    2 377 533,00    2 615 427,00  

Собівартість   1 216 554,00    1 227 393,00    1 112 132,00    1 056 109,00    1 382 524,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати      753 169,78       762 263,86        529 900,58        430 316,68        649 106,94  

Витрати на оплату 

праці      193 678,00       240 408,13        285 493,10        200 898,29        302 397,71  

Відрахування 

на соц. заходи         74 298,75          91 089,36          61 744,35          43 198,63          63 914,44  

Амортизація         26 738,27          47 208,96          67 602,85          73 303,83        161 137,05  

Інші      168 669,21          86 422,69        167 391,12        308 391,57        205 967,86  

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Дохід      773 040,00  -      78 826,00        448 484,00        237 894,00  

Собівартість      165 970,00        155 131,00        270 392,00        326 415,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати -    104 062,84  -    113 156,92        119 206,36        218 790,26  

Витрати на оплату праці      108 719,71          61 989,58          16 904,62        101 499,42  

Відрахування на соц. заходи -      10 384,31  -      27 174,92            2 170,08          20 715,81  

Амортизація      134 398,79        113 928,09          93 534,20          87 833,23  

Інші         37 298,65        119 545,17          38 576,74  -    102 423,72  

Показники 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Дохід                41,96  -                2,93                  20,70                  10,01  

Собівартість                13,64                  12,64                  24,31                  30,91  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати -             13,82  -              14,84                  22,50                  50,84  

Витрати на оплату праці                56,13                  25,79                    5,92                  50,52  

Відрахування на соц. заходи -              13,98  -              29,83                    3,51                  47,95  

Амортизація              502,65               241,33               138,36               119,82  

Інші                22,11               138,33                  23,05  -              33,21  

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Турбоатом») 
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Витрати на собівартість збільшилися за рахунок: матеріальних витрат – 

на 218,790 млн. грн (50,84 %), витрат на оплату праці – на 101,499 млн. грн 

(50,52 %), відрахувань на соціальні витрати – на 20,715 млн. грн (47,95 %), 

витрат на амортизацію – на 87,833 млн. грн (119,82 %). Інші витрати у 2018 р. 

скоротилися на 102,423 млн. грн (33,21 %) відносно 2017 р. 

Серед основних економічних показників діяльності ПАТ «Турбоатом» – 

дохід та собівартість. Динаміка даних показників на підприємстві за 2014-

2018 рр. фактично має один рівень (рис. 2.4) збільшення доходу – з 

1 842,387 млн. грн у 2014 р. до 2 694,253 млн. грн (на 46 %) – це можна 

оцінювати як зростання доходу за рахунок збільшення цін, зважаючи на 

інфляцію в країні у 2015 р. Собівартість на підприємстві за цей період 

поступово зменшувалась, а у 2018 р. зросла.  
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Рис. 2.4. Динаміка доходу та собівартості АТ «Турбоатом» за 2014-

2018 рр. (тис. грн) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Турбоатом») 

 

Витрати за економічними елементами на АТ «Турбоатом» у 2014-2018 рр. 

виглядали таким чином: матеріальні витрати в собівартості зменшились у 2016-

2017 рр., а в 2018 р. зазнали невелике зростання. Коливання відбувались і в 
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витратах на оплату праці: до 2016 р. зростали, а в 2017 р. зменшились, але у 

2018 р. знов підвищилися. Амортизаційні витрати на підприємстві у 2014-

2018 рр. мали позитивну динаміку, а інші витрати в цей період зазнали 

коливань. 

Серед аналізованих підприємств АТ «Мотор Січ» є найвідомішим з 

гігантів машинобудування (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Собівартість у розрізі за економічними елементами АТ «Мотор Січ» у 2014-

2018 рр. (тис. грн) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Дохід  10 730 122,00   13 824 039,00   10 546 207,00   15 024 451,00   12 239 687,00  

Собівартість     5 514 991,00      4 933 107,00     4 217 243,00      6 669 907,00      7 291 413,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати     3 154 922,07     2 681 033,60   2 289634,68      3 458 818,04      3 891 905,24  

Витрати на оплату 

праці        969 487,62        838 247,38      803 631,64      1 388 321,47      1 547 610,63  

Відрахування 

на соц. заходи        348 716,95        240 629,74     170 993,45         294 442,84         327 726,47  

Амортизація        393 114,07        327 347,03      372 374,33         474 579,55         482 043,79  

Інші        648 750,29        845 849,25      580 608,89      1 053 745,10      1 042 126,86  

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Дохід     1 509 565,00  -  1 584352,00      1 693 480,00  -  2 784 764,00  

Собівартість     1 776 422,00      2 358306,00      3 074 170,00         621 506,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати        736 983,17     1 210 871,64      1 602 270,56         433 087,20  

Витрати на оплату праці        578 123,01        709 363,25         743 978,99         159 289,16  

Відрахування на соц. заходи -        20 990,48          87 096,73         156 733,02           33 283,63  

Амортизація          88 929,72        154 696,76         109 669,46             7 464,24  

Інші        393 376,57        196 277,62         461 517,97  -        11 618,23  

Показники 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Дохід 14,07 -             11,46 16,06 -               18,53 

Собівартість 32,21 47,81 72,90 9,32 

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати 23,36 45,16 69,98 12,52 

Витрати на оплату праці 59,63 84,62 92,58 11,47 

Відрахування на соц. заходи -                  6,02 36,20 91,66 11,30 

Амортизація 22,62 47,26 29,45 1,57 

Інші 60,64 23,20 79,49 -                  1,10 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 

 

Щодо економічних показників на цьому підприємстві (табл. 2.5), то за 

2018 р., у порівнянні з 2017 р., відбулося зменшення доходу на 

2 784,764 млн. грн (18,53 %), збільшення собівартості – на 621,506 млн. грн 

(9,32 %). У структурі собівартості за економічними елементами витрат за 
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2018 р. сформувалася така динаміка: відбулося збільшення матеріальних витрат 

– на 433,087 млн. грн (12,52 %); частка зростання витрат на оплату праці 

становила 159,289 млн. грн (11,47 %), а відрахування на соціальні заходи – 

33,283 млн. грн (11,30 %); амортизаційні витрати зросли на 7,464 млн. грн 

(1,57 %); інші витрати скоротилися на 11,618 млн. грн (1,10 %)  порівняно з 

2017 р. 

Враховуючи наведені дані (рис. 2.5), можна відзначити, що на 

підприємстві за 2014-2018 рр. зростання доходу відбулось у 2015 р., – цьому 

сприяла інфляція в країні; у 2016 р. дохід зменшується, а у 2017 р. – знову 

зростає, але тут – за рахунок збільшення обсягів виробництва. Динаміка 

собівартості за цей період подібна динаміці зміни доходу.  

 -

 2 000 000,00

 4 000 000,00

 6 000 000,00

 8 000 000,00

 10 000 000,00

 12 000 000,00

 14 000 000,00

 16 000 000,00

2014 2015 2016 2017 2018

10 730 122,00 

13 824 039,00 

10 546 207,00 

15 024 451,00 

12 239 687,00 

5 514 991,00 
4 933 107,00 

4 217 243,00 

6 669 907,00 
7 291 413,00 

ти
с.

гр
н

рік

2014 2015 2016 2017 2018

Дохід 10 730 122,00 13 824 039,00 10 546 207,00 15 024 451,00 12 239 687,00

Собівартість 5 514 991,00 4 933 107,00 4 217 243,00 6 669 907,00 7 291 413,00

ДИ Н АМ І К А ДОХ ОДУ  Т А СОБ І В А РТ О С Т І  

АТ  " М ОТ О Р С І Ч "  З А 2 0 1 4 - 2 0 1 8 Р Р.

Дохід Собівартість

 

Рис. 2.5. Динаміка доходу та собівартості АТ «Мотор Січ» за 2014-

2018 рр. (тис. грн) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 

 

Аналіз динаміки собівартості витрат за економічними елементами на 

АТ «Мотор Січ» за 2014-2018 рр. демонструє таке: матеріальні витрати мають 

тенденцію до зменшення у 2016 р., це свідчить про наявний запас матеріалів у 

2015 р., а у 2016 р. відбувається падіння виробництва;  у 2017-2018 рр. витрати 

знову зростають; витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи 
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зростають у 2017-2018 рр.; витрати на амортизацію показують аналогічну 

матеріальним витратам тенденцію; інші витрати у 2015 р. зростають, у 2016 р. – 

зменшуються, у 2017-2018 рр. – на одному рівні. 

Оцінка собівартості в розрізі за економічними елементами 

ПрАТ «Хорольський механічний завод» наведена в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Собівартість у розрізі за економічними елементами  

ПрАТ «Хорольський механічний завод» у 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Дохід        104 273,00         142 304,00         188 836,00         244 141,00         298 630,00  

Собівартість          87 399,00         102 920,00         138 913,00         180 801,00         225 935,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати          37 591,73           39 832,33           60 005,94           73 160,44         110582,65  

Витрати на оплату 

праці          34 209,32           43 491,30           59 950,88           80 095,24           84 863,74  

Відрахування 

на соц. заходи          10 840,88           13 223,64           11 860,54           16 240,25           21 746,33  

Амортизація            3 099,33             4 475,42             5 175,33             6 954,19             6 009,10  

Інші            1 657,74             1 897,31             1 920,31             4 350,89             2 733,18  

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Дохід        194 357,00         156 326,00         109 794,00           54 489,00  

Собівартість        138 536,00         123 015,00           87 022,00           45 134,00  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати          72 990,93           70 750,33           50 576,72           37 422,22  

Витрати на оплату праці          50 654,42           41 372,44           24 912,86             4 768,50  

Відрахування на соц. заходи          10 905,45             8 522,69             9 885,79             5 506,08  

Амортизація            2 909,77             1 533,68                 833,77  -             945,09  

Інші            1 075,44                 835,87                 812,87  -          1 617,71  

Показники 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Дохід                186,39                 109,85                   58,14                   22,32  

Собівартість                158,51                 119,52                   62,64                   24,96  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати                194,17                 177,62                   84,29                   51,15  

Витрати на оплату праці                148,07                   95,13                   41,56                     5,95  

Відрахування на соц. заходи                100,60                   64,45                   83,35                   33,90  

Амортизація                  93,88                   34,27                   16,11  -               13,59  

Інші                  64,87                   44,06                   42,33  -               37,18  

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Хорольський 

механічний завод») 
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Станом на 2018 р. загальний дохід на підприємстві збільшився на 

54,489 млн. грн, тобто на 22,32 % порівняно з 2017 р. і склав 298,630 млн. грн. 

На основі представлених даних за 2018 р., спостерігається зростання  

собівартості (у порівнянні з 2017 р. – на 24,96 %), у тому числі: матеріальні 

витрати зросли на 51,15 %, витрати на оплату праці – на 5,95 %, відрахування 

на соціальні виплати – на 33,9 %, а витрати на амортизацію, навпаки, знизилися 

на 13,59 %, як і інші витрати, – знизилися на 37,18 % проти 2017 р. Отже, у 

2018 р. значно виросли матеріальні витрати, це є свідченням збільшення 

вартості сировини і матеріалів, а рівень заробітної плати залишився без змін і 

практично відповідає рівню 2017 р. Щодо динаміки доходу і собівартості на 

підприємстві за 2014-2018 рр. (рис. 2.6),  слід відзначити, що дохід у цей період 

поступово зростав, аналогічна динаміка склалася й за собівартістю.  

 -

 50 000,00

 100 000,00

 150 000,00

 200 000,00

 250 000,00

 300 000,00

2014 2015 2016 2017 2018

104 273,00 

142 304,00 

188 836,00 

244 141,00 

298 630,00 

87 399,00 
102 920,00 

138 913,00 

180 801,00 

225 935,00 

ти
с.

гр
н

рік

2014 2015 2016 2017 2018

Дохід 104 273,00 142 304,00 188 836,00 244 141,00 298 630,00

Собівартість 87 399,00 102 920,00 138 913,00 180 801,00 225 935,00

ДИ НА М І КА  ДОХОДУ  Т А  С ОБІ ВА Р Т О С Т І  

ПР А Т " ХОР О ЛЬ С Ь КИ Й  М Е ХА НІ ЧН И Й  З А ВОД"  З А  2014 -
2018Р Р .

 

Рис. 2.6. Динаміка доходу та собівартості ПрАТ  «Хорольський механічний 

завод» за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Хорольський 

механічний завод») 
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За економічними елементами протягом аналізованого періоду у 

порівнянні з 2018 р. відбулися такі зміни: матеріальні витрати зросли: на 194 % 

– відносно 2014 р., на 177,62 % – відносно 2015 р.,  на 84,29 % – відносно 

2016 р. А темп зростання витрат на оплату праці був повільніший; так, у 2018 р. 

витрати зросли на 148,07 % відносно 2014 р.,  на 95,13 % – відносно 2015 р., на 

41,5 % – відносно 2016 р., на 5,95 % – відносно 2017 р. Ще одним чинником 

впливу на ефективність роботи підприємства є використання основних засобів, 

тобто раціональне використання виробничих потужностей. Так, у 2018 р. 

витрати на амортизацію збільшилися на 93,88 % порівняно з 2014 р., на 34,27 % 

порівняно з 2015 р., на 16,11 % порівняно з 2016 р. і зменшилися на 13,59 % 

порівняно з 2017 р. Ця динаміка дозволяє зробити висновок, що на 

підприємстві не закуповується нове обладнання.  

Була досліджена собівартість у розрізі за економічними елементами 

АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» у 2014-2018 рр. (табл. 2.7). 

Відповідно до отриманих даних, бачимо зростаючу динаміку доходу і 

собівартості. Дохід збільшився з 1 249,585 млн. грн у 2017 р. до 

1 522,401 млн. грн у 2018 р. – на 272,816 млн. грн або на 21,83 %.  

Позитивна динаміка – до зростання витрат: собівартість у звітному 

періоді 2018 р., у порівнянні з 2017 р., зросла на 147,844 млн. грн, або на 

20,06 %,  у тому числі зросли матеріальні витрати (на 13,14 %), витрати на 

оплату праці (на 69,64 %), відрахування на соціальні виплати (на 47,91 %), 

амортизація (на 3,29 %), інші витрати (на 10,78 %). 

Зауважимо, що динаміка доходу на АТ «Дніпропетровський стрілочний 

завод» у 2014-2018 рр. мала позитивний характер і збільшилась у 2018 р. 

порівняно з 2014 р. майже втричі, це свідчить про збільшення обсягів 

виробництва за цей період і відображає позитивні зміни на підприємстві.  

Можна відмітити, що на підприємстві АТ «Дніпропетровський 

стрілочний завод» у 2014-2018 рр. значно підвищувалась оплата праці. Так, у 

2018 р. вона зросла на 294,25 % порівняно з 2014 р., на 274,46 % – порівняно з 

2015 р., на 149,99 % – порівняно з 2016 р., на 69,64 % – порівняно з 2017 р. 



111 

 

Темп зростання витрат на оплату праці випереджав темп зростання доходу. Це 

сприяло зростанню інтенсивності виробництва, поліпшенню якості праці, 

ефективності використання робочого часу. 

Таблиця 2.7 

Собівартість у розрізі за економічними елементами АТ «Дніпропетровський 

стрілочний завод» у 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Дохід        403 830         551 404        765 625     1 249 585     1 522 401 

Собівартість        256 193         336 288        509 139        736 853        884 697 

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати        187 053         258 329         395 187        585 872         662 873 

Витрати на оплату праці          36 514           38 443          57 585          84 862         143 958 

Відрахування на 

соц. заходи          11 670            12 333           11 644           16 880           24 967  

Амортизація          16 281            14 776           20 612           21 971           22 695  

Інші            4 672            12 405           24 109           27 265           30 203  

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Дохід          1 118 571             970 997             756 776             272 816  

Собівартість             628 504             548 409             375 558             147 844  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати             475 820             404 544             267 686              77 001  

Витрати на оплату праці             107 444             105 514               86 373               59 096  

Відрахування на соц. заходи              13 296               12 634               13 323                 8 087  

Амортизація                 6 413                 7 919                 2 082                   723  

Інші               25 531               17 798                 6 094                 2 938  

Показники 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Дохід          276,99               176,10                   98,84                   21,83  

Собівартість                245,32               163,08                   73,76                   20,06  

Групування за економічними елементами 

Матеріальні витрати                254,38               156,60                   67,74                   13,14  

Витрати на оплату праці                294,25               274,46                 149,99                   69,64  

Відрахування на соц. заходи                113,93               102,44                 114,41                   47,91  

Амортизація                  39,39                 53,59                   10,10                     3,29  

Інші                546,41               143,48                   25,28                   10,78  

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Дніпропетровський 

стрілочний завод») 

 

Графічно динаміка доходу в залежності від динаміки собівартості за 

елементами витрат на АТ «Дніпропетровський стрілочний завод», наведено на 

рис. 2.7. Позитивні зміни характерні починаючи з 2016 р. , які впродовж 2017р. 

та 2018р. не змінювались і мали тенденцію до збільшення, чому свідчить 

збільшення доходу за цей період вдвічі. 
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Рис. 2.7. Динаміка доходу та собівартості АТ «Дніпропетровський 

стрілочний завод» за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Дніпропетровський 

стрілочний завод») 

 

Аналіз промислових підприємств показує, що витрати на оплату праці є 

одними з найважливіших витрат (позитивна динаміка виявлена на всіх 

вищерозглянутих підприємствах). Тому підприємства зацікавлені в покращенні 

економічних показників, а саме - у підвищенні продуктивності праці, 

заохоченні робітників, зменшенні плинності кадрів, утриманні  необхідної 

чисельності кваліфікованих кадрів на підприємстві тощо. Отже, розмір 

заробітної плати є головним фактором задоволення потреб та цілей персоналу. 

Показники розміру заробітної плати на промислових підприємствах за 2014-

2018 рр. (Додаток А, табл. А.1) демонструють позитивну динаміку оплати праці 

на промислових підприємствах за звітні періоди. Особливо відзначимо 

машинобудівну промисловість, де розмір середньої заробітної плати зростає, 

але цей факт не свідчить про створення робочих місць. 

Тенденція останніх років на підприємствах будь-якої галузі – утримати 

робочий потенціал за рахунок підвищення рівня заробітку, з метою 

недопущення відтоку кадрів. Зростання заробітної плати у 2018 р. в 
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машинобудуванні – в середньому на 26 % порівняно з 2017 р., а по 

металургійному виробництві – на 31 % порівняно з 2017 р. Це вказує на 

неспроможність машинобудівної галузі збільшувати заробітну плату через 

нестачу грошового резерву. Отже, металургійна галузь, у порівнянні з 

машинобудівною, мала достатньо грошей у 2018 р. для підтримки персоналу й 

підвищення середньої заробітної плати (більше на 5 %) відносно 

машинобудівної галузі порівняно з 2017 р. 

За результатами проведеного дослідження, можна стверджувати, що на 

промислових підприємствах за аналізований період сформувалася тенденція до 

зростання обсягів виробництва, поступового налагодження їх фінансово-

господарської діяльності, раціонального використання фінансових ресурсів, 

зростання розміру заробітної плати, раціонального витрачання коштів. 

Отримані дані є підтвердженням вирішення підприємствами проблем 

покращення соціального рівня робітників, створення умов для збереження 

кадрового потенціалу. Підприємства відчувають дефіцит обігових коштів, у 

результаті чого недостатньо коштів виділяється на покращення основних 

засобів підприємства. Розглянуті підприємства прагнуть до поліпшення 

кінцевого результату – збільшення прибутковості та зростання обсягів 

виробництва продукції. Доцільним є їх стабільне функціонування та 

технологічний розвиток.  

 

 

2.2. Аналіз маржинальної собівартості на промислових підприємствах 

 

У сучасних нестабільних ринкових умовах існування промислових 

підприємств формується потреба в прийнятті зважених ефективних рішень 

щодо ціноутворення й конкурентоспроможності промислової продукції на 

ринку. Від ефективного управління бізнесом, достовірної, оперативної  

інформації щодо витрат виробництва, оскільки вони формують собівартість 

продукції, залежать зростання обсягів та розвиток виробництва, фінансова 

стабільність та незалежність, зростання доходу, покращення добробуту 
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персоналу підприємства. Тому для більш детального економічного розгляду 

причин зменшення доходу, фінансового результату, неринкової ціни або 

виявлення причин їх виникнення необхідний аналіз маржинальної собівартості 

на промислових підприємствах. Дослідження та аналіз маржинальної 

собівартості промислової продукції є також джерелом формування 

інформаційного простору про ефективність функціонування бізнесу на ринку. 

Розроблення якісної оперативної інформації, всебічного оцінювання елементів 

собівартості, доходу, з обов’язковим визначенням граничного доходу та 

здійснення маржинального аналізу дає можливість менеджменту оперативно 

приймати рішення.  

Аналіз маржинальної собівартості на різних підприємствах досліджено в 

працях таких вчених, як: Андросова О.Ф. (2019с), Сук Л.К., Сук П.Л. (2019, 

с. 49-54),  Бондарчук М.К. (2017), Миронова Ю.Ю. (2016), Орлов О.О., 

Сурмай Д.Д. (2016, с. 391-400), Розіт Т.В.,  Мухортова К.С. (2018, с. 197-206), 

Костенко О.М., Краєвський В.М. (2015, с. 148-152), Осадча Г.Г., Степанюк А.В. 

(2015, с. 246-249), Шулла Р.С., Попик М.М. (2015, с. 155-160), Гончар О.І., 

Орлов О.О. (2014), Михальська О.Л. (2014 с. 124-131), Корінєв В.Л., 

Мокроусова Ю.О. (2013), Корінєв В.Л., Жовновач Р.І. (2013), 

Максимів Ю.В. (2012, с. 333-343), Нападовська Л.В. (2010а, с. 339-349), 

Попович П.К. (2008, с. 263-266), Косенко Л.В. (2008, с. 188-194), 

Добровський О.В. (2008, с. 218-227), Череп А.В. (2007), Андрійчук Р.В. (2007, 

с. 133-140), Мокроусова  Т.О., Парасій-Вергуненко І.М. (2006, с. 102-108), 

Галушко В.П. (2006, с. 3-5), Ніколаев І.С. (2006, с. 18-20), Друри К. (2005),  

Голов С.Ф. (2004), Апчер А. (2002), Хоргрен Ч.Т., Фостер Дж. (2000).  

На підставі публікацій згаданих учених, їх досліджень, фінансової та 

статистичної інформації, було проведено економічний аналіз ряду показників 

на підприємстві ПрАТ «Запоріжабразив» для оцінки ефективності виробництва 

продукції за аналізований період,  виявлено недоліки й намічено можливі 

напрямки покращення.  
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Приватне акціонерне товариство «Запорізький абразивний комбінат» – 

єдиний виробник шліфувальних матеріалів в Україні та один з найбільших 

виробників абразивів у Східній Європі. ПрАТ «Запоріжабразив» володіє 

потужним виробничим потенціалом і виробляє продукцію на основі сучасних 

технологій. Продукція підприємства ПрАТ «Запоріжабразив»: шліфувальні 

матеріали з електрокорунду нормального у вигляді зерна, порошків, 

мікропорошків; шліфувальні матеріали з карбіду кремнію чорного у вигляді 

зерна, порошків, мікропорошків і спеціальних вогнетривких фракцій; карбід 

кремнію металургійної якості у вигляді фракцій; тугоплавкі матеріали: карбід 

бору, у тому числі для атомної промисловості; нітрид бору, у тому числі 

косметичної якості; відрізні та зачисні армовані круги на бакелітовій зв'язці; 

абразивний інструмент на керамічній і бакелітовій зв'язці, у тому числі 

спеціальні круги для шліфування куль шарикопідшипників, спеціальні круги на 

бакелітовій зв'язці для торцевого шліфування типів ПН і ПНР; шліфувальна 

шкірка і вироби з неї, в тому числі круги шліфувальні пелюсткові радіальні 

типу КШП; круги шліфувальні пелюсткові торцеві типу КПТ (флеп-диски); 

керамічні зв'язки для абразивного інструменту (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжабразив»). Оцінку ефективності виробництва на підприємстві 

здійснено за допомогою аналізу маржинальної собівартості виробленої 

продукції, для більш ґрунтовного аналізу – на прикладі обраної номенклатури 

продукції, такої як: шліфматеріали електрокорунду нормального, 

шліфматеріали карбіду кремнію, абразивний інструмент на керамічній та 

бакелітовій зв’язках, шліфувальна шкурка. 

Серед основних показників на підприємстві ПрАТ «Запоріжабразив» 

проаналізовано маржинальну собівартість, яка відображає вплив змінних і 

постійних витрат, з метою визначення важливих ознак діяльності підприємства. 

За результатами даних табл. 2.8 (Додаток Б, табл. Б.1), можна 

стверджувати, що за 2014-2018 рр. маржинальна собівартість виробництва 

електрокорунду нормального зростала, та у 2018 р. відбулося збільшення на 
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95620 тис. грн (25 %) порівняно з 2017 р., а маржинального прибутку – на 

1953 тис. грн (3 %).  

Таблиця 2.8 

Основні показники формування маржинальної собівартості 

 виробництва електрокорунду нормального 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

 

Найменування 2014 2015  2016  2017  2018  

I. Первинні витрати 85030 161384 247445 230444 276651 

II. Змінні накладні витрати 102025 119959 132293 155090 204502 

III. Маржинальна собівартість 187055 281342 379738 385534 481154 

IV. Продукція цеху 211873 297712 418921 451548 549121 

V. Маржинальний прибуток 24818 16370 39184 66014 67967 

Нерозподілені витрати 0 -17259 -11354 0 0 

VI. Умовно-постійні витрати 24461 15845 37807 56895 55049 

VII. Операційний прибуток 357 525 1377 9120 12919 

VIII. Витрати цеху 211516 297188 417545 442428 536202 

 - агломерат, т 63896 59735 57495 69757 73057 

 - електрокорунд нормальний, шматок, т 45279 40003 40514 47928 49799 

Товарна продукція, т 13167 11648 12270 14142 14455 

Найменування 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 191621 115267 29206 46207 

II. Змінні накладні витрати 102477 84544 72210 49413 

III. Маржинальна собівартість 294098 199811 101416 95620 

IV. Продукція цеху 337248 251409 130200 97573 

V. Маржинальний прибуток 43150 51598 28784 1953 

Нерозподілені витрати 0 17259 11354 0 

VI. Умовно-постійні витрати 30588 39204 17242 -1846 

VII. Операційний прибуток 12562 12394 11542 3799 

VIII. Витрати цеху 324686 239015 118658 93774 

 - агломерат, т 9161 13322 15562 3300 

 - електрокорунд нормальний, шматок, т 4520 9796 9285 1871 

Товарна продукція, т 1288 2807 2185 313 

Найменування 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 225 71 12 20 

II. Змінні накладні витрати 100 70 55 32 

III. Маржинальна собівартість 157 71 27 25 

IV. Продукція цеху 159 84 31 22 

V. Маржинальний прибуток 174 315 73 3 

Нерозподілені витрати         

VI. Умовно-постійні витрати 125 247 46 -3 

VII. Операційний прибуток 3523 2362 838 42 

VIII. Витрати цеху 154 80 28 21 

Випуск продукції:          

 - агломерат, т 14 22 27 5 

 - електрокорунд нормальний, шматок, т 10 24 23 4 

Товарна продукція, т 10 24 18 2 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 
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За 2018 р., порівняно з 2017 р., відбулося збільшення змінних витрат, у 

тому числі – первинні зросли на 46207 тис. грн (20 %), змінні накладні – на 

49413 тис. грн (32 %). Умовно-постійні витрати за 2018 р. зменшилися по 

відношенню до 2017 р. на 1846 тис. грн (-3 %). Скороченню умовно постійних 

витрат сприяло збільшення випуску продукції. Так, у 2018 р. випуск агломерату 

зріс на 3300 т (5 %), електрокорунду нормального, шматок, – на 1871 т (4 %), а 

у грошовому вимірі – на 97573 тис. грн (22 %) у порівнянні з 2017 р. У свою 

чергу, у 2018 р. загальні витрати цеху зросли на 93774 тис. грн (21 %), а тому за 

цей період, операційний прибуток збільшився на 3799 тис. грн (42 %). 

На підприємстві – повний цикл виробництва електрокорунду 

нормального, карбіду кремнію, тугоплавких сполучень. Отже, виробничий 

процес охоплює стадії: від підготовки руди, шихти – до плавлення; плавлення, 

або електротермічне перетворення, синтез; подрібнення на шліфувальні 

матеріали; виробництво абразивного інструменту з подрібнених матеріалів. У 

табл. 2.7 представлені дані виробництва напівфабрикату для виготовлення 

шліфувальних матеріалів з електрокорунду нормального; ці матеріали 

використовуються для виробництва абразивного інструменту та виступають 

окремою товарною продукцією для реалізації. Товарною продукцією в цьому 

цеху є супутній продукт, який випускається разом з електрокорундом 

нормальним і відображається у собівартості виробництва як поворотні відходи. 

Визначивши розмір собівартості виробництва напівфабрикату для 

виготовлення шліфматеріалів електрокорунду нормального, необхідно 

проаналізувати маржинальну собівартість цих матеріалів. Це дозволить 

з’ясувати ефективність виробництва шліфматеріалів електрокорунду 

нормального на підприємстві. 

 Відповідно до даних, наведених у табл. 2.9 (Додаток Б, табл. Б.2), 

бачимо, що у 2018 р., відносно 2017 р., на виробництві шліфувальних 

матеріалів електрокорунду нормального відбулося зростання маржинальної 

собівартості на 64067 тис. грн (17 %). 
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Таблиця 2.9 

Основні показники формування маржинальної собівартості виробництва 

шліфматеріалів електрокорунду нормального ПрАТ «Запоріжабразив» 

за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014 2015  2016. 2017 2018  

I. Первинні витрати 171476 247202 322078 362572 425934 

II. Змінні накладні витрати 9586 11726 12634 15308 16013 

III. Маржинальна собівартість 181062 258928 334712 377880 441946 

IV. Продукція цеху 4.1. Товарна продукція 287467 421290 451184 575776 674549 

 4.2. Передача цеху 27881 48015 34959 49300 48176 

 4.3. Внутрішній переділ 0 0 7488 0 0 

 4.4. Залишено у НЗВ цеху (+,-) 826 5076 -2348 -2659 1167 

                             Разом: 316173 474381 491282 622417 723892 

V. Маржинальний прибуток 135111 215454 156570 244537 281946 

VI. Умовно-постійні витрати 52238 85257 94702 120886 130677 

VII. Операційний прибуток 82873 130197 61869 123651 151269 

VIII. Витрати цеху 233301 344184 429414 498766 572623 

вал, т 35948 34264 32841 39685 40978 

Товарна продукція, т 30644 26467 27149 31620 33558 

передача, т 5197 7267 5882 8311 7359 

Найменування 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 254458 178732 103856 63362 

II. Змінні накладні витрати 6426 4287 3378 705 

III. Маржинальна собівартість 260884 183019 107234 64067 

 4.1. Товарна продукція 387083 253259 223366 98773 

 4.2. Передача цеху 20295 161 13217 -1124 

 4.3. Внутрішній переділ 0 0 -7488 0 

 4.4. Залишено у НЗВ цеху (+,-) 341 -3909 3515 3826 

                             Разом: 407719 249511 232610 101475 

V. Маржинальний прибуток 146835 66492 125376 37409 

VI. Умовно-постійні витрати 78439 45421 35976 9791 

VII. Операційний прибуток 68396 21072 89400 27618 

VIII. Витрати цеху 339323 228439 143210 73858 

вал, т 5030 6714 8137 1293 

Товарна продукція, т 2914 7091 6409 1939 

передача, т 2161 92 1477 -952 

Найменування 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 148 72 32 17 

II. Змінні накладні витрати 67 37 27 5 

III. Маржинальна собівартість 144 71 32 17 

 4.1. Товарна продукція 135 60 50 17 

 4.2. Передача цеху 73 0 38 -2 

 4.4. Залишено у НЗВ цеху (+,-) 41 -77 -150 -144 

                             Разом: 129 53 47 16 

V. Маржинальний прибуток 109 31 80 15 

VI. Умовно-постійні витрати 150 53 38 8 

VII. Операційний прибуток 83 16 144 22 

VIII. Витрати цеху 145 66 33 15 

вал, т 14 20 25 3 

Товарна продукція, т 10 27 24 6 

передача, т 42 1 25 -11 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 
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У тому числі – первинні витрати зросли на 63632 тис. грн (17 %), змінні 

накладні витрати збільшилися на 705 тис. грн (5 %); а маржинальний прибуток 

зріс на 37409 тис. грн (15 %). Це відбулося через збільшення в 2018 р., у 

порівнянні з попереднім роком, одного з факторів, – виробництва 

шліфматеріалів електрокорунду нормального на 1293 т (3 %). Динаміка до 

зростання також склалася і за умовно-постійним витратами – на 9791 тис. грн 

(8 %); відповідно, і витрати цеху збільшилися на 73858 тис. грн (15 %) у 2018 р. 

відносно 2017 р. Зауважимо, що при визначених вище витратах, у 2018 р. 

операційний прибуток підвищився на 27618 тис. грн (22 %), – цей показник 

збільшився завдяки зростанню товарної продукції на 101475 тис. грн (16 %) по 

відношенню до 2017 р.  

Доцільно зауважити, що зростання товарної продукції зумовлено 

підвищенням базової ціни на шліфматеріали електрокорунду нормального на 

підприємстві у 2018 р. Далі необхідно розглянути динаміку впливу обсягів 

виробництва продукції на маржинальний прибуток та на операційний прибуток, 

для визначення  впливу змінних та умовно-постійних витрат на ефективність 

цього виробництва. 

Загалом у 2014-2018 рр. у динаміці спостерігаються коливання до 

маржинального прибутку, операційного прибутку в складі товарної продукції зі 

шліфматеріалів електрокорунду нормального (рис. 2.8). Проте, зменшення 

обсягів виробництва продукції у 2016 р. до 32841 т значно скоротило 

маржинальний прибуток і збільшило умовно постійні витрати до 94702 тис. грн 

(на 11 %) порівняно з 85257 тис. грн у 2015 р. (табл. 2.8). Операційний 

прибуток у складі 1 грн товарної продукції показує (рис. 2.8), що в динаміці 

умовно-постійні витрати випереджають зростання змінних витрат, завдяки 

чому операційний прибуток зменшується. 

У 2014 р. операційний прибуток склав 26,21 коп. в 1 грн товарної 

продукції, а маржинальний – 42,73 коп., різниця – в 39 %; у 2015 р.– різниця в 

40 %, у 2016 р. – різниця в 60 % (за рахунок скорочення обсягів), у 2017 р. – 
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різниця 51 %, а в 2018 р. – 46 %. У 2018 р. зростання обсягів виробництва 

продукції стабілізувало частку умовно постійних витрат у складі собівартості. 
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Рис. 2.8. Динаміка маржинального прибутку та операційного прибутку в 

1 грн товарної продукції шліфматеріалів  електрокорунду нормального за 2014-

2018 рр. (коп.) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

На наступному етапі розглянемо формування маржинальної собівартості 

виробництва карбіду кремнію ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр., 

ефективність роботи цього виробництва (табл. 2.10, Додаток Б, табл. Б.3). 

Відповідно до наведених даних, відзначимо, що у 2018 р., у порівнянні з 

2017 р., маржинальна собівартість виробництва карбіду кремнію зросла на 

68389 тис. грн (23 %), у тому числі змінні витрати: первинні зменшилися на 

12415 тис. грн (8 %), а накладні змінні витрати зросли на 80804 тис. грн (58 %), 

при цьому маржинальний прибуток збільшився на 12290 тис. грн (67 %). 

Динаміка до зростання відбувається і з умовно постійними витратами за 2018 р. 

- на 11756 тис. грн (66 %) у порівнянні з попереднім періодом; відповідно, 

зростають загальні витрати цеху на 80144 тис. грн (26 %), а операційний 

прибуток зростає на 535 тис. грн (171 %). Зростання прибутку відбулося через 

збільшення виробництва продукції у натуральному виразі на 3320 т (17 %) у 
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2018 р. порівняно з 2017 р. Нерозподілені витрати у 2018 р. не «відтягувалися». 

Виробництво плавлення карбіду кремнію ПрАТ «Запоріжабразив» у 2018 р. 

працювало ефективно. 

Таблиця 2.10 

Основні показники формування маржинальної собівартості виробництва 

карбіду кремнію ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014 2015  2016  2017  2018  

I. Первинні витрати 52044 121217 106059 155172 142757 

II. Змінні накладні витрати 61690 96047 94438 140065 220869 

III. Маржинальна собівартість 113734 217264 200496 295237 363626 

IV. Продукція цеху 123080 230130 214706 313452 394131 

V. Маржинальний прибуток 9346 12866 14210 18215 30505 

Нерозподілені витрати -864 -3880 -2570 -600 0 

VI. Умовно-постійні витрати 7445 13245 14507 17902 29658 

VII. Операційний прибуток 1901 -380 -297 312 847 

VIII. Витрати цеху 121179 230510 215003 313139 393284 

Випуск продукції, т 12571 14568 13548 19129 22449 

Найменування 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 90713 21540 36698 -12415 

II. Змінні накладні витрати 159179 124822 126431 80804 

III. Маржинальна собівартість 249892 146362 163130 68389 

IV. Продукція цеху 271051 164001 179425 80679 

V. Маржинальний прибуток 21159 17640 16295 12290 

Нерозподілені витрати 864 3880 2570 600 

VI. Умовно-постійні витрати 22213 16412 15151 11756 

VII. Операційний прибуток -1054 1227 1144 535 

VIII. Витрати цеху 272105 162774 178280 80144 

Випуск продукції, т 9878 7881 8901 3320 

Найменування 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 174 18 35 -8 

II. Змінні накладні витрати 258 130 134 58 

III. Маржинальна собівартість 220 67 81 23 

IV. Продукція цеху 220 71 84 26 

V. Маржинальний прибуток 226 137 115 67 

Нерозподілені витрати -100 -100 -100   

VI. Умовно-постійні витрати 298 124 104 66 

VII. Операційний прибуток -55 -323 -385 171 

VIII. Витрати цеху 225 71 83 26 

Випуск продукції, т 79 54 66 17 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Необхідно розглянути витрати на виробництво продукції, –  

шліфматеріалів карбіду кремнію, – які реалізуються. Серед основних 

показників формування маржинальної собівартості виробництва шліфувальних 

матеріалів карбіду кремнію – табл. 2.11 (Додаток Б, табл. Б.4).  
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Таблиця 2.11 

Основні показники формування маржинальної собівартості виробництва  

шліфматеріалів карбіду кремнію ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

(тис. грн) 

Найменування 2014  2015  2016  2017  2018  

I. Первинні витрати 110626 198999 184683 315148 393433 

II. Змінні накладні витрати 1883 2938 2867 4308 5332 

III. Маржинальна собівартість 112509 201938 187551 319456 398765 

IV. Продукція цеху 144934 258636 250226 374225 507433 

V. Маржинальний прибуток 32425 56699 62675 54769 108668 

Нерозподілені витрати -817 -6563 -6280 -1799 0 

VI. Умовно-постійні витрати 22259 35314 35056 72870 105010 

VII. Операційний прибуток 10166 21385 27620 -18101 3658 

VIII. Витрати цеху 134768 237252 222606 392325 503775 

Випуск продукції, т 11014 13324 11987 18195 21694 

Найменування 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 282807 194434 208750 78285 

II. Змінні накладні витрати 3450 2394 2465 1025 

III. Маржинальна собівартість 286256 196828 211215 79310 

IV. Продукція цеху 362499 248797 257207 133208 

V. Маржинальний прибуток 76242 51969 45992 53899 

Нерозподілені витрати 817 6563 6280 1799 

VI. Умовно-постійні витрати 82751 69695 69954 32140 

VII. Операційний прибуток -6508 -17726 -23962 21759 

VIII. Витрати цеху 369007 266523 281169 111450 

Випуск продукції, т 10680 8370 9707 3499 

Найменування 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 256 98 113 25 

II. Змінні накладні витрати 183 81 86 24 

III. Маржинальна собівартість 254 97 113 25 

IV. Продукція цеху 250 96 103 36 

V. Маржинальний прибуток 235 92 73 98 

Нерозподілені витрати -100 -100 -100   

VI. Умовно-постійні витрати 372 197 200 44 

VII. Операційний прибуток -64 -83 -87 -120 

VIII. Витрати цеху 274 112 126 28 

Випуск продукції, т 97 63 81 19 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Змінні первинні витрати у 2018 р. збільшилися на 78285 тис. грн  (25 %) 

по відношенню до 2017 р., тоді як змінні накладні витрати зросли на 

1025 тис. грн (24 %). За 2018 р. умовно-постійні витрати підвищилися 

порівняно з 2017 р. на 32140 тис. грн  (44 %), загальні витрати цеху – на 

111450 тис. грн (28 %). У 2018 р., по відношенню до 2017 р., обсяг виробництва 

збільшився у натуральному вимірі на 3499 т (19 %), у грошовому вимірі – на 

133208 тис. грн (36 %), це свідчить про те, що на підприємстві у 2018 р. 
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відбулося підвищення цін реалізації.  Собівартість виробництва шліфматеріалів 

карбіду кремнію залежить від собівартості напівфабрикату карбіду кремнію у 

шматку, тому ми бачимо, що при підвищенні витрат на виготовлення продукції 

в шматку зростає і собівартість виробництва матеріалів. 

Визначивши основні показники формування маржинальної собівартості 

виробництва шліфматеріалів карбіду кремнію, необхідно також розглянути 

маржинальний та операційний прибуток, його частку в товарній продукції 

цього матеріалу (рис. 2.9). Відповідно до наведених даних (рис. 2.9), можна 

стверджувати, що це виробництво низькоефективне, з огляду на високий 

показник змінних витрат і, як наслідок, має низький показник маржинального 

прибутку за 2014-2018 рр. Це засвідчує те, що частка прибутку в 1 грн товарної 

продукції не перевищувала 25,05 коп., а частка умовно-постійних витрат була 

досить значною та впливала на операційний прибуток, який у 2017 р. був 

негативним, рис. 2.9 побудовано з урахуванням нерозподілених витрат.  

 

Рис. 2.9. Динаміка маржинального прибутку та операційного прибутку в 

1 грн товарної продукції з карбіду кремнію за 2014-2018 рр. (коп.) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Завантаженість виробництва карбіду кремнію за період 2014-2018 рр. 

становила: у 2014 р. – 35 %, у 2015 р. – 41 %, 2016 р. – 39 %, 2017 р. – 55 %,  

2018 р. – 64 % від нормальної потужності. Отже, динаміка виробництва  
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карбіду кремнію в натуральному вимірі за останні п’ять років є позитивною, 

але умовно-постійні витрати мають дуже негативний вплив на операційний 

прибуток, і ці витрати зростають з аналогічною динамікою відносно обсягів.  

Варто також дослідити формування маржинальної собівартості 

виробництва абразивного інструменту ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-

2018 рр. (табл. 2.12), (Дубиніна, 2020b; Дубиніна, 2020g). 

Таблиця 2.12 

Основні показники формування маржинальної собівартості виробництва 

абразивного інструменту ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014  2015  2016  2017  2018  

I. Первинні витрати 11005 25863 27541 28804 39395 

II. Змінні накладні витрати 5231 10581 10124 11153 12943 

III. Маржинальна собівартість 16236 36444 37665 39957 52338 

IV. Продукція цеху 22309 50675 47679 55060 88210 

V. Маржинальний прибуток 6073 14231 10014 15103 35872 

Нерозподілені витрати -6269 -12166 -12581 -14859 -16821 

VI. Умовно-постійні витрати 6494 8272 7750 8651 12260 

VII. Операційний прибуток -421 5959 2264 6451 23612 

VIII. Витрати цеху 22730 44716 45415 48609 64598 

Товарна продукція, т:  1269 1630 1485 1419 1810 

Випуск продукції, т 1222 1659 1496 1441 1822 

Найменування 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 28390 13532 11854 10591 

II. Змінні накладні витрати 7712 2363 2820 1790 

III. Маржинальна собівартість 36102 15894 14673 12381 

IV. Продукція цеху 65901 37535 40531 33150 

V. Маржинальний прибуток 29798 21640 25858 20769 

Нерозподілені витрати -10552 -4655 -4240 -1962 

VI. Умовно-постійні витрати 5765 3987 4510 3608 

VII. Операційний прибуток 24033 17653 21348 17161 

VIII. Витрати цеху 41868 19882 19183 15989 

Товарна продукція, т:  542 180 325 391 

Випуск продукції, т 600 163 326 381 

Найменування 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 258 52 43 37 

II. Змінні накладні витрати 147 22 28 16 

III. Маржинальна собівартість 222 44 39 31 

IV. Продукція цеху 295 74 85 60 

V. Маржинальний прибуток 491 152 258 138 

Нерозподілені витрати 168 38 34 13 

VI. Умовно-постійні витрати 89 48 58 42 

VII. Операційний прибуток -5704 296 943 266 

VIII. Витрати цеху 184 44 42 33 

Товарна продукція, т:  43 11 22 28 

Випуск продукції, т 49 10 22 26 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»; 

Дубиніна, 2020b; Дубиніна, 2020g) 
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Якщо порівнювати 2018 р. з 2017 р., то маржинальна собівартість 

абразивного інструменту зросла на 12381 тис. грн (31 %), у тому числі змінні 

витрати в складі первинних зросли на 10591 тис. грн (37 %), змінні накладні 

витрати збільшилися на 1790 тис. грн (16 %), а маржинальний прибуток – на 

20769 тис. грн (138 %). За аналізований період у порівнянні з 2017 р.  умовно-

постійні витрати збільшилися на 3608 тис. грн (42 %), а загальні витрати цеху – 

на 15989 тис. грн (33 %), а отже, операційний прибуток збільшився на 

17161 тис. грн (266 %). 

Маржинальний аналіз є економічним аналізом, він дозволяє прогнозувати 

й планувати рівень витрат, розподіл витрат залежно від обсягів виробництва, а 

також сприяє досягненню більшої ефективності господарської діяльності 

підприємства (Дубиніна, 2018d).  

Одночасно проведено розрахунок основних показників маржинального 

аналізу виробництва абразивного інструменту ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-

2018 рр. (табл. 2.13, Додаток Б, табл. Б.5). Операційний важіль за період з 2014 

до 2017рр. був збитковий, тому що потужності виробництва на сьогодні значно 

перевищують попит та замовлень ринку, і всі постійні витрати цих 

потужностей розподіляються на вироблену продукцію. 

Таблиця 2.13 

Основні показники маржинального аналізу виробництва абразивного 

інструменту ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014  2015  2016  2017  2018  

точка беззбитковості:           

т 2666 2340 3015 2209 1467 

тис. грн 46885 72778 96806 85712 71511 

операційний важіль -0,91 -2,29 -0,97 -1,80 5,28 

маржинальна ціна, тис. грн/т 22,860 34,907 39,061 44,732 44,982 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»; 

Дубиніна, 2020b)  

 

Оптова ціна абразивного інструменту ПрАТ «Запроріжабразив» у період 

2014-2017 р. була низькою, виробництво зазнало чималих збитків, окрім 
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2018 р., коли підприємство працювало ефективно. Про це свідчать розрахунки 

операційного важеля, табл. 2.13, оскільки у період з 2014 р. до 2017 р. оптова 

ціна абразивного інструменту виробництва ПрАТ «Запоріжабразив» була 

збитковою, тому важливо розрахувати та визначити межі нижньої ціни, тобто 

маржинальною (критичної) ціни для підприємства (табл. 2.13). Таким чином, 

якби реалізація підприємством абразивного інструменту проводилася за 

маржинальної ціною, розрахованою і представленою в табл. 2.13, збитків у 

підприємства не було б. Дохід від розрахованої ціни (табл. 12.13) покривав би 

всі постійні витрати, які підприємство направляло на нерозподілені витрати. 

Направляючи витрати з виробництва абразивного інструменту на нерозподілені 

витрати, підприємство перекладало ці витрати на реалізацію всієї продукції. 

Таким чином, виробництво абразивного інструменту субсидувалося за рахунок 

інших, більш високорентабельних виробництв. На даному етапі управлінському 

персоналу підприємства необхідно застосовувати інструменти маржинального 

аналізу, які можуть допомогти в прийнятті оперативних, правильних, 

ефективних рішень, спрямованих на забезпечення економічно обґрунтованого 

збуту продукції. 

Для оцінки формування маржинальної собівартості було проаналізовано 

склад собівартості виробництва шліфувальної шкурки ПрАТ «Запоріжабразив» 

у 2014-2018 рр. (табл. 2.14, Додаток Б, табл. Б.6). За 2018 р. маржинальна 

собівартість виробництва шліфувальної шкурки зросла на 12580 тис. грн 

(38 %), у тому числі змінні первинні – на 11558 тис. грн (37 %), накладні – на 

1012 тис. грн (69 %), а маржинальний прибуток – на 5147 тис. грн (132 %), у 

порівнянні з 2017 р. Не можна не відзначити, що виробництво шліфувальної 

шкірки за останні 15-20 років скоротилось у 10 разів, а завантаженість 

потужності цього виробництва на підприємстві за період 2014-2018 рр. 

становила не більше 17 %. Тому розгляд цього виробництва з точки зору 

ефективності – дуже дискусійне питання.  

Для ефективного виробництва шліфувальної шкурки менеджерам 

підприємства необхідно вдосконалити технологію виробництва, шукати шляхи 
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оптимізації витрат виробництва, впроваджувати інноваційний розвиток, 

розширювати номенклатуру продукції, розширяти маркетинговий пошук та 

виходити на нові ринки збуту. 

Таблиця 2.14 

Основні показники формування маржинальної собівартості виробництва 

щліфувальної шкурки ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014  2015  2016  2017  2018  

I. Первинні витрати 19595 27411 39473 31275 42833 

II. Змінні накладні витрати 1375 2034 1588 1467 2478 

III. Маржинальна собівартість 20969 29445 41061 32742 45312 

IV. Продукція цеху 23145 32765 44523 36635 54352 

V. Маржинальний прибуток 2176 3320 3462 3894 9040 

Нерозподілені витрати -4875 -8671 -7937 -9178 -11946 

VI. Умовно-постійні витрати 3341 2037 2956 2533 3188 

VII. Операційний прибуток -1165 1284 507 1361 5852 

VIII. Витрати цеху 24311 31482 44017 35274 48500 

Випуск продукції, тис. м
2
:  295 258 291 217 291 

Найменування 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 23239 15422 3361 11558 

II. Змінні накладні витрати 1104 444 890 1012 

III. Маржинальна собівартість 24342 15866 4251 12570 

IV. Продукція цеху 31207 21587 9829 17717 

V. Маржинальний прибуток 6864 5720 5578 5147 

Нерозподілені витрати -7070 -3275 -4008 -2768 

VI. Умовно-постійні витрати -153 1152 232 656 

VII. Операційний прибуток 7018 4569 5346 4491 

VIII. Витрати цеху 24189 17018 4483 13226 

Випуск продукції, тис. м
2
:  -4 33 0 74 

Найменування 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати 119 56 9 37 

II. Змінні накладні витрати 80 22 56 69 

III. Маржинальна собівартість 116 54 10 38 

IV. Продукція цеху 135 66 22 48 

V. Маржинальний прибуток 315 172 161 132 

Нерозподілені витрати 145 38 50 30 

VI. Умовно-постійні витрати -5 57 8 26 

VII. Операційний прибуток -602 356 1055 330 

VIII. Витрати цеху 100 54 10 37 

Випуск продукції, тис. м
2
:  -1 13 0 34 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

На рис. 2.10 побудована реальна ситуація з прибутків від виробництва 

реалізації шліфувальної шкурки за 2014-2018 рр. В операційному прибутку 

враховані всі умовно-постійні витрати. За рахунок низької завантаженості 
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виробництва, спаду реалізації продукції, підприємство зазнавало збитків. Це 

сталося у зв’язку з відсутністю на підприємстві управлінської оперативної 

роботи відділу збуту, втраченого часу й можливості конкурувати на ринку з 

існуючою якістю продукції та ціною. 
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Рис. 2.10. Динаміка маржинального прибутку, операційного прибутку в 

1 грн товарної продукції із шліфувальної шкурки за 2014-2018 р. (коп.) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

В табл. 2.15  (Додаток Б, табл. Б.7)  представлені основні показники  для 

формування маржинальної собівартості виробництва відрізних, зачисних кругів 

ПрАТ «Запоріжабразив». Виробництво цієї продукції на підприємстві досить 

молоде (з 2003 р., а саме підприємство існує з 1939 р.).  

Розглянемо динаміку маржинальної собівартості відрізних та зачисних 

кругів ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018рр. Так, у 2018 р. порівняно з  

2017 р. вона була негативною, зменшилася на 470 тис. грн (1 %), у тому числі 

змінні первинні витрати – на 400 тис. грн (1 %), накладні – на 69 тис. грн (9 %), 

маржинальний прибуток скоротився на 8072 тис. грн (10 %). Витрати цеху 

збільшилися на 14381 тис. грн (11 %) – через зростання умовно постійних 

витрат на 14850 тис. грн (19 %) у 2018 р. порівняно з 2017 р. 
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Таблиця 2.15 

Основні показники формування маржинальної собівартості виробництва 

відрізних та зачисних кругів ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

(тис. грн) 

Найменування 2014  2015  2016  2017  2018  

I. Первинні витрати 55596 98121 69436 52304 51904 

II. Змінні накладні витрати 510 641 681 809 740 

III. Маржинальна собівартість 56106 98762 70118 53113 52644 

IV. Продукція цеху 81054 144609 138213 136831 128290 

V. Маржинальний прибуток 24948 45847 68096 83718 75646 

Нерозподілені витрати -247         

VI. Умовно-постійні витрати 15939 29690 64257 77262 92112 

VII. Операційний прибуток 9009 16157 3839 6456 -16466 

VIII. Витрати цеху 72044 128452 134375 130375 144756 

Випуск продукції, тис. шт. 13316 15325 15220 15771 14590 

Найменування 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати -3692 -46217 -17533 -400 

II. Змінні накладні витрати 230 99 59 -69 

III. Маржинальна собівартість -3462 -46118 -17474 -470 

IV. Продукція цеху 47237 -16319 -9923 -8541 

V. Маржинальний прибуток 50699 29799 7551 -8072 

Нерозподілені витрати 247 0 0 0 

VI. Умовно-постійні витрати 76174 62422 27855 14850 

VII.Операційний прибуток -25475 -32623 -20305 -22922 

VIII. Витрати цеху 72711 16304 10381 14381 

Випуск продукції, тис. шт. 1274 -735 -630 -1182 

Найменування 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

I. Первинні витрати -7 -47 -25 -1 

II. Змінні накладні витрати 45 15 9 -9 

III.Маржинальна собівартість -6 -47 -25 -1 

IV. Продукція цеху 58 -11 -7 -6 

V. Маржинальний прибуток 203 65 11 -10 

Нерозподілені витрати -100       

VI. Умовно-постійні витрати 478 210 43 19 

VII. Операційний прибуток -283 -202 -529 -355 

VIII. Витрати цеху 101 13 8 11 

Випуск продукції, тис. шт. 10 -5 -4 -7 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Це відбулося за рахунок: по перше, скорочення виробництва в 

натуральному вимірі на 7 %, а в грошовому вимірі – на 9 %, що свідчить про 

зниження оптових цін на ринку; по друге, змін у політиці бухгалтерського 

обліку підприємства в частині списання ТМЦ на виробництво (це чітко видно, 

починаючи з 2016 р., рис. 2.11); по третє, проведення заходів з оптимізації 

оподаткування. Тому доцільно вважати це виробництво ефективним.  
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Рис. 2.11. Динаміка маржинального прибутку та операційного прибутку в 

1 грн товарної продукції відрізних, зачисних кругів за 2014-2018 р. (коп.) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Враховуючи результати проведеного дослідження, слід зазначити, що на 

підприємстві ПрАТ «Запоріжабразив» існує потреба в покращенні 

управлінського аналізу, використанні маржинального аналізу при залученні 

маржинальної собівартості і розумінні формування маржинальної собівартості. 

Звичайно, на ПрАТ «Запоріжабразив» є виробництва з високою часткою в 

повній собівартості маржинальної собівартості, є з низькою, але все залежить 

від обсягів виробництва, використання можливостей потужності того чи іншого 

виробництва, тому існує потреба в подальшому аналізі маржинальної 

собівартості, вирішенні питань її зменшення. 

На проаналізованих виробництвах, для покращення їх ефективності, 

доцільними є такі заходи: оптимізація використання матеріальних, трудових 

ресурсів; застосування нових передових знань; залучення зарубіжних 

спеціалістів до вдосконалення технології; впровадження автоматизації, 

модернізації застарілого обладнання; запровадження ощадливого виробництва; 

скорочення неефективного персоналу; оцінка непрофільних виробництв, 

виведення їх зі структури підприємства тощо. 
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Надалі керівництву ПрАТ «Запоріжабразив» необхідно вибрати для 

збиткових виробництв оптимальну стратегію ефективного існування на ринку. 

Для цього підійде маржинальний аналіз, адже, використовуючи його 

інструменти, менеджер зможе розрахувати беззбитковий рівень виробництва, 

визначити номенклатуру й обсяг беззбиткової продукції, визначити 

мінімальний рівень обсягу виробництва без збитків і знайти нижній поріг ціни, 

тобто маржинальну ціну (Дубиніна, 2020b).  

Використання аналізу маржинальної собівартості на промислових 

підприємствах при планових, аналітичних заходах дає можливість керівникам, 

менеджерам детальніше розбиратися та досліджувати прибутковість кожного 

виду продукції і відповісти на питання, який вплив на прибуток буде мати 

зниження ціни реалізації або обсягу виробництва, яким ресурсом і за рахунок 

чого будуть покриті постійні витрати збиткових виробництв. 

 

 

2.3. Необхідність управління собівартістю продукції на промислових 

підприємствах 

 

На сучасному етапі розвитку економіки головними завданнями 

промислових підприємств є підвищення їх ефективності. Для досягнення 

конкурентних переваг на вітчизняному та міжнародному ринках промисловим 

підприємствам необхідно виділятися якістю та ціною одного типу продукції. 

Якість і ціна – основні показники, які закладені в собівартість промислової 

продукції, тобто собівартість продукції – це кількісний і якісний показник 

виробничо-господарської діяльності підприємства. Переважна більшість 

великих і малих промислових підприємств не витримують кризові часи, 

банкрутують або зазнають значного погіршення своїх фінансових результатів. 

Досконале вивчення, аналітичні дослідження складу, структури собівартості 

дозволяють визначити шляхи, резерви зниження витрат, помилки управління 

менеджерів, вплив зовнішніх факторів. У кризові економічні часи зниження 
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собівартості – це рятувальне коло для промислових підприємств, більше, що в 

такі часи посилюється конкурентна боротьба на ринках збуту. Тому зростає 

переважна потреба в якісному, виваженому, раціональному плануванні, обліку 

та виявленню резервів зниження собівартості промислової продукції або 

здійсненні управління собівартістю. 

При раціональному управлінні собівартістю промислових підприємств  

утворюються джерела зниження витрат за рахунок: виробництва нових видів 

продукції; нової технології; модернізації, автоматизації виробництва; 

удосконалення організації виробництва праці та управління; збільшення обсягів 

виробництва; збереження матеріальних ресурсів; залучення інвестицій; 

стимулювання персоналу та ін. Слід зауважити, що на промислових 

підприємствах при здійсненні управління собівартістю потрібно враховувати 

те, що не залежить від підприємства, – природні умови, тарифи на 

електроенергію, природні ресурси, територіальну віддаленість від джерел 

сировини, рівень мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум, кількість 

залучених у виробництві інвалідів (тобто обов’язкова розрахункова чисельність 

працевлаштування інвалідів) тощо. 

Основним, кінцевим результатом управління собівартістю є отримання 

прибутку, зростання якості та ефективності виробництва промислової продукції 

шляхом визначення резервів, джерел і факторів зниження собівартості. Тому 

необхідно за кожним об’єктом дослідження проводити детальну класифікацію, 

виявляти склад витрат, з метою визначення цих шляхів, джерел зниження 

собівартості, покращення результативності роботи промислового підприємства, 

його стійкого положення на ринку збуту (Дубиніна, 2018d). 

Вагомий внесок у дослідження управління собівартістю промислових 

підприємств, вивчення методів, шляхів, резервів, джерел і факторів зниження 

собівартості здійснено у працях таких учених, як: Коваленко А.В., 

Бабміндра Д.І. (2019), Марченко В.М. (2017), Свистун Л.А., Левкова Р.М. (2017, 

с. 57-62), Крилов Д.В. (2016a, 2016b), Горкавий В.К., Літвінова К.О. (2016, 

с. 79-93), Мельникова К.В., Василькова Ю.К. (2016, с. 214-219), 
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Рудніченко Є.М. (2015), Ядуха С.Й., Лісовський І.В. (2015, с. 40-46), Юдіна М. 

(2015), Орлова А.Ю.  (2015, с. 119-123), Співак С.М., Кравчук Н.В. (2015, с. 78-

82), Сінчук О.М., Сінчук І.О. та інші (2014), Іщенко М.І. (2013, с. 114-23), 

Романків І.Я. (2013, с. 141-147),  Лаврик У.В., Бондик К.Ю. (2013, с. 360-369), 

Гоменюк О.І. (2012, с. 21-26), Михальчук Л.В., Крисько Ю.І. (2012, с. 47-50),  

Зборовська О.М. (2010), Шапіро І.А., Ковальчук К.Ф. (2009, с. 342-348), 

Череп А.В. (2007) Андросова О.Ф., Череп А.В. (2007). 

Незважаючи на вагомий внесок відомих науковців у дослідження 

управління собівартістю, розглянемо цю проблему більш ґрунтовно на прикладі 

промислових підприємств. Ця тема є актуальною тому, що промислові 

підприємства – це пріоритетний сектор економіки України, досягнення 

розвитку цього сектору відобразиться на добробуті держави. 

Дослідження необхідності управління витратами необхідно починати з 

розгляду показників, які відповідають за підвищення технічного рівня 

виробництва. Підвищення технічного рівня виробництва можливе завдяки 

впровадженню нової технології, нових видів продукції, автоматизації, 

механізації, модернізації виробництва, впровадженню енергозбежних 

технологій, природоохоронних заходів. Доцільно більш детально 

проаналізувати показники економічного впливу  на  науково-технічні 

досягнення, новітні впровадження та вплив на собівартість промислової 

продукції. Аналіз проведемо за допомогою даних інформації на 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Основні показники, що характеризують рівень підвищення технічного 

переозброєння виробництва ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр., наведено 

в табл. 2.16. Як видно з табл. 2.16, на підприємстві спостерігається динаміка до 

збільшення витрат на фонд переозброєння. Так, у 2018 р. витрати збільшилися 

на 3691 тис. грн (48 %), у тому числі на освоєння нових видів продукції – на 

495 тис. грн, на автоматизацію, модернізацію діючого виробництва –  на 

3197 тис. грн, а на впровадження енергозбережних технологій – зменшилися на 
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2893 тис. грн (41 %), на природоохоронні заходи – збільшилися на 2892 тис. грн 

(в 4,8 разів). 

Таблиця 2.16 

Основні показники фактичних витрат на фонд технічного переозброєння (ФТП) 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Освоєння нових видів продукції 1121,6 234 0 0 495,4 

Автоматизація, механізація, модернізація 

існуючого виробництва 2370,8 402 0 0 3197 

Впровадження енергозбережних технологій 1778,3 1380 3328 7119 4225,8 

Природоохоронні заходи 2099,2 1158,7 3243 602,3 3494 

Разом: 7369,9 3174,7 6571 7721,3 11412,2 

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Освоєння нових видів продукції -626 261 495 495 

Автоматизація, механізація, модернізація існуючого 

виробництва 826 2795 3197 3197 

Впровадження енергозбережних технологій 2448 2846 898 -2893 

Природоохоронні заходи 1395 2335 251 2892 

Разом: 4042 8238 4841 3691 

Показники 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Освоєння нових видів продукції -56 112     

Автоматизація, механізація, модернізація існуючого 

виробництва 35 695     

Впровадження енергозбережних технологій 138 206 27 -41 

Природоохоронні заходи 66 202 8 480 

Разом: 55 259 74 48 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»; 

Дубиніна, 2020с) 

 

Збільшення витрат на ФТП зумовлено збільшенням обсягів виробництва, 

реалізації продукції, збільшенням доходу і прибутку. За кожним заходом ФТП 

розраховується економічний ефект, який відображається в зниженні 

собівартості виробництва. Водночас, має враховуватися перехідна економія і в 

наступні роки. Економія заходів, які плануються до виконання на впродовж 

декількох років, розраховується, виходячи з обсягу роботи, тільки в звітному 

році, без початкового періоду впровадження. 

Визначивши витрати на ФТП, слід з’ясувати, який ефект ці заходи 

принесли, наскільки зменшилися витрати на виробництво та розрахувати 
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частку ФТП та економії в складі доходу та собівартості відповідно. Аналіз 

основних показників ефективності впровадження ФТП на 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. наведено в табл. 2.17. Ефект від 

впровадження ФТП на підприємстві у 2018 р. збільшився на 1800 тис. грн 

(12 %), у порівнянні з 2017 р.  

Таблиця 2.17 

Основні показники ефективності впровадження (ФТП) ПрАТ «Запоріжабразив» 

за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Дохід, тис.грн 582087 900821 961027 1271231 1558885 

Собівартість, тис.грн 424041 671514 775801 993805 1186304 

Рентабельність продукції, % 37% 34% 24% 28% 31% 

Витрати на ФТП, тис.грн 7369,9 3174,7 6571 7721,3 11412,2 

Ефект від впровадження ФТП, економія витрат, 

тис.грн 1160 7560 8860 14410 16210 

Витрати на ФТП  в 1 грн доходу, коп. 1,27 0,35 0,68 0,61 0,73 

Ефект від впровадження ФТП в 1 грн 

собівартості, коп. 0,27 1,13 1,14 1,45 1,37 

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Дохід, тис.грн 976798 658064 597858 287654 

Собівартість, тис.грн 762263 514790 410503 192499 

Рентабельність продукції, % -6% -3% 8% 3% 

Витрати на ФТП, тис.грн 4042 8238 4841 3691 

Ефект від впровадження ФТП, економія витрат, тис.грн 15050 8650 7350 1800 

Витрати на ФТП  в 1 грн доходу, коп. -0,534 0,380 0,048 0,125 

Ефект від впровадження ФТП в 1 грн собівартості, коп. 1,093 0,241 0,224 -0,084 

Показники 

   

Відносне відхилення  2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Дохід, тис.грн 168 73 62 23 

Собівартість, тис.грн 180 77 53 19 

Рентабельність продукції, % -16 -8 32 13 

Витрати на ФТП, тис.грн 55 259 74 48 

Ефект від впровадження ФТП, економія витрат, тис.грн 1297 114 83 12 

Витрати на ФТП  в 1 грн доходу, коп. -42 108 7 21 

Ефект від впровадження ФТП в 1 грн собівартості, коп. 400 21 20 -6 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»; 

Дубиніна, 2020с) 

 

Це дослідження відображено графічно на рис. 2.12, де показано, що на 

підприємстві за 2014-2018 рр. в динаміці витрати на ФТП в складі 1 грн доходу 

зросли, і в 2018 р. вони становили 0,73 коп., тобто, підприємство збільшило 

витрати на вдосконалення продукції, енергозбережні технології, впровадження 

природоохоронних заходів. 
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Рис. 2.12. Динаміка витрат на ФТП та ефект від його впровадження на 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Це дозволило отримати позитивні зміни, які відбулися завдяки ефекту від 

впровадження заходів ФТП, а саме: витрати на виробництво у 2018 р. 

скоротилися на 1,37 коп. завдяки модернізації, автоматизації існуючого 

виробництва, заміні обладнання на більш енергоефективне, удосконалене, з 

високою продуктивністю.  

Розглянемо інші фактори, в яких закладені резерви до зниження витрат, 

такі, як введення й освоєння нових видів продукції, освоєння нового 

виробництва, ліквідація застарілих технологій або їх заміна на більш 

вдосконалені та інноваційні. 

Основні показники інноваційного впровадження на 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. відображено в табл. 2.18. Таблицю 

розроблено на основі відповідної статистичної звітності про інноваційну 

діяльність підприємства за формами статистичної звітності «Обстеження 

інноваційної діяльності промислового підприємства», «Обстеження 

інноваційної діяльності підприємства» за вказані періоди. Інноваційні 

показники дуже важливі, с точки зору, стратегічного розвитку підприємства і 

його економічної ті фінансової стабільності та впевненості на ринку збуту. 
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Таблиця 2.18 

Основні показники інноваційного впровадження на ПрАТ «Запоріжабразив» за 

2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Витрати на інновації, тис. грн 3010,1 363,7 0 0 495,4 

в т.ч. придбання машин, тис.грн 517,6   0 0 495,4 

Маркетинг, тис.грн 2492,5 363,7   0 0 

власні кошти, тис.грн 3010,1 363,7 0 0 495,4 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн   387 4165,4 5900,3 26827,9 

в т.ч. за межіУкраїни, тис.грн   64,5 391 5156,9 26827,9 

Всього реалізація продукції на підприємстві, тис.грн 581815,7 898133,2 955223,3 1265918 1559178 

Частка реалізації інноваційної продукції, % 0,00% 0,04% 0,44% 0,47% 1,72% 

Кількість упроваджених нових видів продукції 2 1 0 0 2 

в тому числі нові лише для підприємства 2 1 0 0 2 

Частка працівників підприємства, яка має вищу 

освіту, % 20 18 18,6 18,9 19,1 

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2015 2016 2017 2018 

Витрати на інновації, тис. грн -2515 132 495 495 

в т.ч. придбання машин, тис.грн -22 495 495 495 

Маркетинг, тис.грн -2493 -364 0 0 

власні кошти, тис.грн -2515 132 495 495 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн 26828 26441 22663 20928 

в т.ч. за межіУкраїни, тис.грн 26828 26763 26437 21671 

Всього реалізація продукції на підприємстві, тис.грн 977363 661045 603955 293260 

Частка реалізації інноваційної продукції, % 0 0 0 0 

Кількість упроваджених нових видів продукції 0 1 2 2 

в тому числі нові лише для підприємства 0 1 2 2 

Частка працівників підприємства, яка має вищу освіту, % -1 1 1 0 

Показники 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2015 2016 2017 2018 

Витрати на інновації, тис. грн -84 36     

в т.ч. придбання машин, тис.грн -4       

Маркетинг, тис.грн -100 -100     

власні кошти, тис.грн -84 36     

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн   6832 544 355 

в т.ч. за межіУкраїни, тис.грн   41494 6761 420 

Всього реалізація продукції на підприємстві, тис.грн 168 74 63 23 

Частка реалізації інноваційної продукції, %   3893 295 269 

Кількість упроваджених нових видів продукції 0 100     

в тому числі нові лише для підприємства 0 100     

Частка працівників підприємства, яка має вищу освіту, % -4 6 3 1 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»; 

форми статзвітності «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства», 

«Обстеження інноваційної діяльності підприємства»; Дубиніна, 2020с)  
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Дослідження показало, що на підприємстві за період з 2014-2018 рр.  

максимальні витрати на інновації відбувались у 2014 р. і становили 

3010 тис. грн, у 2015 р. вони знизились і становили 363,7 тис. грн, а у 2016-

2017 рр. вони взагалі відсутні. Це відбулося через загальну економічну кризу у 

2014-2015 рр., різке погіршення ситуації у країні, повну втрату впливу держави 

на економічні процеси. У 2016 р. стан в країні поліпшився, спала напруга кризи 

й підприємство, починаючи з 2016 р., почало поступово нарощувати обсяги 

виробництва та реалізації. Тому наступні витрати на інноваційну продукцію 

здійснювались лише у 2018 р., вони становили тільки 495,4 тис. грн. Склад 

витрат на інноваційну продукцію включає в себе витрати на придбання 

обладнання та на маркетинг; всі інвестиції, що впроваджуються, – за власний 

рахунок підприємства. Але не тільки криза вплинула на скорочення витрат на 

інноваційну продукцію, а ще й низька кваліфікованість кадрів підприємства, 

свідченням чому є невисокий показник частки працівників підприємства, яка 

має вищу освіту, за період 2014-2018 рр. він не досягав більше 20 %. Капітальні 

інвестиції ПрАТ «Запоріжабразив» за 2018 р. становили 22722 тис. грн, що на 

1894 тис. грн (9 %) більше, ніж у 2017 р., капітальні інвестиції по 

машинобудуванню за аналогічний період становили 4057 млн. грн, що більше 

на 767 млн грн (23 %) порівняно з 2017 р. (Додаток В, табл. В.1). Частка 

капітальних інвестицій машинобудування в капітальних інвестиціях 

промислових підприємств за 2018 р. дорівнювала 20 %. Це свідчить про 

зростання обсягів виробництва машинобудівної галузі у 2018 р., і як наслідок – 

збільшення капітальних вкладень в її розвиток. Слід відмітити, що на 

підприємстві у 2018 р. збільшився обсяг реалізації продукції на 293260 тис. грн 

(23 %), у тому числі інноваційної продукції – виріс на 20928 тис. грн (3,5 разів), 

у тому числі за межі України – на 21671 тис. грн (4,2 рази). Динаміка обсягу 

реалізації інноваційної продукції ПрАТ «Запоріжабразив», у порівнянні з 

офіційними даними на промислових підприємствах України за 2014-2018 рр. 

(Додаток В, табл. В.2), представлена на рис. 2.13. На цьому рисунку 

спостерігається зменшення інноваційних впроваджень на промислових 
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підприємствах України з 2014 р. до 2015 р., а в 2016 р. Держстат України 

взагалі не проводив інноваційних досліджень.  

 

Рис. 2.13. Динаміка обсягу реалізації інноваційної продукції 

ПрАТ «Запоріжабразив» у порівнянні з даними на промислових підприємствах 

України за 2014-2018 рр. (Додаток В, табл. В.2) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»; 

Офіційний сайт Державної статистики України) 

 

Про скорочення свідчить частка обсягу реалізованої інноваційної 

продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, 

послуг) промислових підприємств, вона скоротилася з 2,5 % у 2014 р. до 0,8 % у 

2018 р (Дубиніна, 2020d). Починаючи з 2017 р., спостерігається незначне 

поступове зростання продажів інноваційної продукції, тобто це підтверджує 

кризову ситуацію на промислових підприємствах в період з 2015-2016 рр. На 

ПрАТ «Запоріжабразив» в період 2014-2018 рр. також було скорочення 

реалізації інноваційної продукції, і крива не дуже відрізняється від загальної 

кривої промислових підприємств України. У 2015 р. частка обсягу реалізованої 

інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції 

ПрАТ «Запоріжабразив» становила 0,04 %, а у 2018 р. – 1,72 %. Частка обсягу 

реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі 

реалізованої продукції (товарів, послуг) промислових підприємств, яка близька 

до одиниці, демонструє найбільш низькі конкурентні переваги технологічного 
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рівня із залучення інвестицій, низький рівень освіченості осіб віком від 35-45 

років, слабку підтримку держави для розвитку інноваційного продукту. 

Важливим фактором управління собівартістю є розгляд чинників, які 

відповідають за техніко-економічний стан роботи підприємства, тобто аналізу 

господарської діяльності, використання виробничої потужності,  

організації виробництва, використання сировини, матеріалів, робочої сили 

тощо. Певні резерви до зниження витрат закладено в нормальній організації 

виробництва, усуненні наднормової роботи, використанні максимальної 

потужності. 

Це забезпечується, перш за все, за рахунок підвищення продуктивності 

праці, тобто зі зростанням її в одиниці виробленої продукції її питома вага 

знижується в собівартості. Вплив продуктивності праці, використання 

потужності на собівартість продукції дослідимо на прикладі 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. (табл. 2.19). Основним завданням 

аналізу є пошук резерву зниження собівартості за рахунок збільшення обсягів 

виробництва. Так, у 2018 р. товарна продукція зросла у діючих цінах на 

328201 тис. грн (27 %), а в порівнянних – на 260024 тис. грн (24 %), 

використання потужності у 2018 р. збільшилося в абсолютній величині на 6 % 

(у відносній – 14 %) по відношенню до 2017 р., і це є джерелом зменшення 

витрат. Скорочення витрат на виробництво також відбувається за рахунок 

підвищення продуктивності праці. Так, у 2018 р. продуктивність праці 

збільшилася на 9872,1 тис. грн (17 %) по відношенню до 2017 р. Прибуток 

підприємства у 2018 р. підвищився на 60215 тис. грн (39 %), рентабельність 

виробництва зросла на 2 % (11 % – по відношенню до 2017 р.). При збільшенні 

обсягів кількість залучених робітників зросла у 2018 р. на 13 осіб (1 %), а 

середня заробітна плата збільшилась на 2996 грн (42 %), при цьому фонд 

оплати праці виріс на 49581 тис. грн (43 %)  порівняно з 2017 р. Витрати на 

виробництво у 2018 р. збільшилися на 267986 тис. грн  (25 %)  до витрат у  

2017 р. 
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Таблиця 2.19 

Основні  техніко-економічні показники господарської діяльності на 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Найменування показників 
 Од. 

вим. 
2014 2015 2016 2017 2018 

Товарна продукція: у діючих цінах тис. грн 601389 925570 988932 1226178 1554379 

               в порівнянних -”- 439432 542317 802157 1070391 1330415 

Реалізація продукції -”- 582087 900824 961026 1271231 1563479 

                   в т.ч. експорт -”- 452679 712869 715676 1012191 1273342 

                            Україна -”- 129408 187955 245351 259040 290137 

Використання потужностей % 43,8 42,3 42,09 45,05 51,28 

Витрати на виробництво тис. грн 487115 738965 869854 1071964 1339950 

рентабельність % 23,5 25,3 13,7 14,4 16 

Прибуток від товарної продукції тис. грн 114274 186604 119078 154214 214429 

Фонд оплати праці ППП -”- 56386,4 67247 84241,3 114318,8 163900,1 

Чисельність в еквіваленті повної 

зайнятості 
чол. 1513 1364 1350 1335 1348 

Середньомісячна зарплата грн 3106 4108 5200 7136 10132 

Середньомісячний виробіток грн 24203 33133 49515,9 56943,8 66815,9 

Найменування показників 
Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Товарна продукція: у діючих цінах 952990 628810 565447 328201 

               в порівнянних 890983 788098 528258 260024 

Реалізація продукції 981392 662655 602453 292248 

                   в т.ч. експорт 820663 560473 557666 261151 

                            Україна 160729 102182 44786 31097 

Використання потужностей 7 9 9 6 

Витрати на виробництво 852835 600985 470096 267986 

рентабельність -8 -9 2 2 

Прибуток від товарної продукції 100155 27825 95351 60215 

Фонд оплати праці ППП 107514 96653 79659 49581 

Чисельність в еквіваленті повної зайнятості -165 -16 -2 13 

Середньомісячна зарплата 7026 6024 4932 2996 

Середньомісячний виробіток 42613 33683 17300 9872 

Найменування показників 
Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Товарна продукція: у діючих цінах 158 68 57 27 

               в порівнянних 203 145 66 24 

Реалізація продукції 169 74 63 23 

                   в т.ч. експорт 181 79 78 26 

                            Україна 124 54 18 12 

Використання потужностей 17 21 22 14 

Витрати на виробництво 175 81 54 25 

рентабельність -32 -37 17 11 

Прибуток від товарної продукції 88 15 80 39 

Фонд оплати праці ППП 191 144 95 43 

Чисельність в еквіваленті повної зайнятості -11 -1 0 1 

Середньомісячна зарплата 226 147 95 42 

Середньомісячний виробіток 176 102 35 17 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Резервом скорочення витрат є виявлення складу кожного елемента  

матеріальних витрат, з’ясування причин зростання цих витрат і способів їх 
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зменшення. Дослідження впливу вартості матеріальних витрат на собівартість 

проведемо на прикладі підприємства ПрАТ «Запоріжабразив». Основні 

показники перевитрат, економії за рахунок цін на матеріали, енергоресурси на 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. представлені в табл. 2.20.  

Таблиця 2.20 

Основні показники  перевитрат, економії за рахунок цін на матеріальні витрати 

на ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Витрати на виробництво, тис.грн 487115,1 738965,4 869854 1071963,7 1339950,1 

Перевитрата, економія за рахунок цін на 

сировину, енергоресурси у порівнянні з 

попереднім періодом, тис.грн 27628,7 192372,3 68976 -17231,9 117997 

 в тому числі сировина, тис.грн -167,2 117109,7 33191,6 -24382,6 72328,9 

Електроенергія, тис.грн 21360,9 62659,5 40199,3 434,9 38481,3 

Газ, тис.грн 6435 12603,1 -4414,9 6715,8 7186,8 

Частка перевитрат, економії в собівартості 

продукції, % 5,67 26,03 7,93 -1,61 8,81 

в тому числі сировини -0,03 15,85 3,82 -2,27 5,40 

електроенергії 4,39 8,48 4,62 0,04 2,87 

газу 1,32 1,71 -0,51 0,63 0,54 

Показники 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Витрати на виробництво, тис.грн 852835 600985 470096 267986 

Перевитрата, економія за рахунок цін на сировину, 

енергоресурси у порівнянні з попереднім періодом, 

тис.грн 90368 -74375 49021 135229 

 в тому числі сировина, тис.грн 72496 -44781 39137 96712 

Електроенергія, тис.грн 17120 -24178 -1718 38046 

Газ, тис.грн 752 -5416 11602 471 

Частка перевитрат, економії в собівартості продукції, % 3 -17 1 10 

в тому числі сировини 5 -10 2 8 

електроенергії -2 -6 -2 3 

газу -1 -1 1 0 

Показники 

Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Витрати на виробництво, тис.грн 175 81 54 25 

Перевитрата, економія за рахунок цін на сировину, 

енергоресурси у порівнянні з попереднім періодом, 

тис.грн 327 -39 71 -785 

 в тому числі сировина, тис.грн -43359 -38 118 -397 

Електроенергія, тис.грн 80 -39 -4 8748 

Газ, тис.грн 12 -43 -263 7 

Частка перевитрат, економії в собівартості продукції, % 55 -66 11 -648 

в тому числі сировини -15826 -66 41 -337 

електроенергії -35 -66 -38 6979 

газу -59 -69 -206 -14 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив» 

 

Витрати на виробництво у 2018 р. збільшилися на 267986 тис. грн (25 %), 

при цьому перевитрати за рахунок цін на матеріальні витрати зросли на 
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135229 тис. грн, у тому числі за рахунок цін на сировину – на 96712 тис. грн, на 

електроенергію – 38046 тис. грн, на газ – на 471 тис. грн по відношенню до 

2017 р. Частка перевитрат за рахунок цін у собівартості продукції у 2018 р. 

становила 8,81 %, що в абсолютному вимірі більше на 10 %. Отже, збільшення 

витрат на виробництво на 50 % відбулося тільки за рахунок зростання цін на 

сировину, енергоресурси. Це сигнал для підприємства, особливо технологічної, 

технічної служб, для пошуку резервів прогресивних, нових видів сировини, 

матеріалів, з метою зниження витрат на технологію, впровадження 

автоматизації на енергоємному обладнанні, ведення особливого контролю за 

споживанням виробництвами електроенергії, перехід енергоспоживальних 

виробництв на роботу в нічний час, коли тариф на електроенергію мінімальний. 

До особливих факторів зниження витрат на виробництві відноситься 

скорочення загальновиробничих витрат. Цей резерв зниження витрат полягає в 

реструктуризації – скороченні апарату управління виробництвом зменшенні 

допоміжних витратних послуг, скороченні ручної праці,  

заміні старого обладнання на прогресивне, високопродуктивне (Дубиніна, 

2015). На зменшення загальновиробничих витрат впливають і обсяги 

виробництва.  

Аналіз впливу обсягів виробництва на собівартість продукції проведемо 

на прикладі виробництва шліфматеріалів електрокорунду нормального 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр., табл. 2.21. На підставі 

проаналізованих даних спостерігаємо, що за аналізований період випуск 

товарної продукції шліфматеріалів електрокорунду нормального збільшився на 

1293 т (3 %) у натуральному вимірі, а в грошовому вимірі виріс на 

101475 тис. грн (16 %), порівняно з 2017 р. За період з 2014 р. по 2018 р. 

поступово зростала ціна на цю продукцію, і у 2018 р. вона становила 

17665,6 грн/т, що на 1981 грн/т (13 %) більше, ніж у 2017 р. 

Собівартість продукції у 2018 р. збільшилася на 66393 тис. грн (16 %), в 

тому числі загальновиробничі витрати зросли на 12392 тис. грн (15 %) 

порівняно з 2017 р.  
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Таблиця 2.21 

Основні показники  впливу обсягів виробництва на собівартість,  

у тому числі на загальновиробничі витрати,  

на прикладі виробництва шліфматеріалів електрокорунду нормального  

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр.  

Найменування 2014  2015  2016  2017  2018  

Випуск продукції, т 35948 34264 32841 39685 40978 

Товарна продукція, тис.грн 316173 474381 491282 622417 723892 

Ціна 1 т товарної продукції, грн/т 8795,4 13845,0 14959,6 15684,1 17665,5 

Загальновиробничі витрати, тис.грн 35486 52197 71213 84657 97049 

Собівартість, тис.грн 193533 278806 357540 406672 473064 

Частка загальновиробничих витрат у складі 

собівартості,% 18% 19% 20% 21% 21% 

Витрати в 1 грн товарної продукції, коп 61,21 58,77 72,78 65,34 65,35 

в тому числі – загальновиробничі витрати, коп 11,22 11,00 14,50 13,60 13,41 

Найменування 

Абсолютне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Випуск продукції, т 5030 6714 8137 1293 

Товарна продукція, тис.грн 407719 249511 232610 101475 

Ціна 1 т товарної продукції, грн/т 8870 3821 2706 1981 

Загальновиробничі витрати, тис.грн 61563 44852 25836 12392 

Собівартість, тис.грн 279532 194259 115525 66393 

Частка загальновиробничих витрат у складі собівартості,% 0,022 0,018 0,006 -0,003 

Витрати в 1 грн товарної продукції, коп 4 7 -7 0,01 

в тому числі – загальновиробничі витрати, коп 2 2 -1 -0,19 

Найменування 

Відносне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 

Випуск продукції, т 14 20 25 3 

Товарна продукція, тис.грн 129 53 47 16 

Ціна 1 т товарної продукції, грн/т 101 28 18 13 

Загальновиробничі витрати, тис.грн 173 86 36 15 

Собівартість, тис.грн 144 70 32 16 

Частка загальновиробничих витрат у складі собівартості,% 12 10 3 -1 

Витрати в 1 грн товарної продукції, коп 7 11 -10 0,02 

в тому числі – загальновиробничі витрати, коп 19 22 -8 -1 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 

 

Динаміка частки загальновиробничих витрат у собівартості за період з 

2014 р. по 2018 р. мала позитивний зростаючий характер, а за аналізований 

період у 2018 р. порівняно з 2017 р. вона зменшилась у відносному значенні на 

1 %. Це незначний відсоток, але все ж таки є тенденція до зниження 

загальновиробничих витрат у складі собівартості при збільшенні обсягів 

виробництва. Витрати на 1 грн товарної продукції у 2018 р. становили 
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65,35 коп., це аналогічно витратам 2017 р. – 65,34 коп., загальновиробничі 

витрати у 2018 р. становили 13,41 к., а в 2017 р. – 13,60 коп. Подібна динаміка є 

підтвердженням скорочення загальновиробничих витрат при збільшенні обсягів 

виробництва, у нашому випадку при збільшенні обсягів  на 3% 

загальновиробничі витрати знизилися на 1 %. 

Особлива увага на ПрАТ «Запоріжабразив» приділяється якості 

виробництва продукції. А цей показник також є резервом для зниження 

собівартості, тому що при скороченні втрат від браку зростає вихід придатної 

продукції і витрати на виробництво одиниці продукції зменшуються. 

ПрАТ "Запоріжабразив" володіє сертифікованою системою управління якістю.  

У 2018 р. акредитованим сертифікаційним органом був проведений аудит 

системи менеджменту якості QSCert на відповідність вимогам стандартів. За 

підсумками перевірки комбінату виданий сертифікат відповідності 

ISO 9001:2015 № Q5781/18 від 07.01.2018.  

Політика  ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» у сфері якості: 

«Метою діяльності акціонерного товариства є повне задоволення вимог і 

побажань наших замовників, удосконалення діючих технологій, що 

забезпечують виробництво продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому 

і зовнішньому ринках, отримання стійкого прибутку для забезпечення 

безперервного вдосконалення виробництва і соціального розвитку колективу 

підприємства. 

Девіз ПрАТ «Запоріжабразив»: «Якість праці, якість продукції, якість 

життя». Керівництво підприємства приймає такі зобов'язання в області якості: 

1. Розширення номенклатури конкурентоспроможної продукції на 

основі маркетингових досліджень і вимог замовників. 

2. Створення й застосування передових технологій, використання 

сучасного обладнання, якісних сировинних матеріалів для забезпечення 

необхідної якості продукції, що випускається. 



146 

 

3. Побудова відносин з постачальниками на взаємовигідній основі, що 

гарантує стабільну якість і своєчасність постачання продукції, що 

закуповується. 

4. Створення для співробітників умов праці, які дозволять розкрити 

творчі здібності кожного працюючого, забезпечення справедливої винагороди 

за вкладену працю. 

5. Постійна оцінка екологічних показників, пошук шляхів їх 

поліпшення, впровадження маловідходних і безвідходних технологій. 

6. Забезпечення фінансової стабільності підприємства й задоволення 

потреб працівників у соціальній сфері. 

7. Створення високого іміджу продукції комбінату й виховання 

гордості за свій торговий знак й своє підприємство» (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжабразив». 

Ощадливе використання природних ресурсів можна розглядати як фактор 

зниження витрат на ці ресурси. Слід визначити, що підприємство 

ПрАТ «Запоріжабразив» має більше 200 точок викидів, тому на використанні 

активів підприємства можуть позначитися екологічні питання, а саме: у 

випадку техногенних та аварійних ситуацій на підприємстві можливе настання 

екологічного збитку. У 2018 р. екологічних збитків не було.  

Природоохоронною діяльністю на підприємстві займається служба з 

охорони навколишнього середовища, яка веде контроль за викидами 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря від джерел забруднення та за 

якістю атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони підприємства, 

контролює скид попередньо очищених промислово-зливових стічних вод з 

території підприємства, а також розміщення промислових відходів на 

спеціально відведених для цього місцях, передачу їх на подальшу утилізацію та 

видалення. Викиди та скиди в природне середовище здійснювались у межах 

дозвільних документів, понаднормативних викидів за звітний період не 

виявлено. У 2018 р. капітальні інвестиції підприємства, спрямовані на охорону 

навколишнього середовища, становили 1,1 млн. грн. Додатково було придбано 
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оборотних активів на суму понад 1 млн грн, які спрямовані на природоохоронні 

заходи, а саме для фільтроочисних споруд, газоочистки, шламовідстійників, 

вентиляцію, озеленення тощо. Ключові результати 2018 р. з охорони 

навколишнього середовища такі (розроблені та отримані): – Свідоцтво про 

визнання технічної компетенції природоохоронної лабораторії УОНС 

комбінату при проведенні замірів відповідно до заявленої області № СЕ 11-18 

від 26.03.2018 р. (на 3 роки); Свідоцтво про визнання технічної компетенції 

хімічної санітарно-виробничої лабораторії УОНС комбінату при проведенні 

замірів відповідно до заявленої області № СЕ 39-18 від 02.07.2018 р. (на 

3 роки); Дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря для 

ПрАТ «Запоріжабразив» № 2210127500-0344 від 17.08.2018 р. (до 

17.08.2025 р.); Дозвіл на спеціальне водокористування для 

ПрАТ «Запоріжабразив» (промислові майданчики у м. Запоріжжя та м. Пологи) 

№ 843/ЗП/49д-19 від 09.01.2019 р. (до 09.01.2022 р.); Гранично допустимий 

скид забруднювальних речовин із зворотними водами від основного 

промислового майданчика підприємства (м. Запоріжжя) та цеху №27 

«Виробництво керамічної зв'язки» (м. Пологи), термін дії 01.01.2019 р. –

31.12.2021 р. (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»). 

На 2019 р. було заплановане отримання дозволу на проведення атестації 

робочих місць та проведення атестації робочих місць у підрозділах 

підприємства. 

Отже, на дослідженому підприємстві машинобудівної галузі 

ПрАТ «Запоріжабразив» маємо тенденцію до покращення техніко-економічних 

показників, збільшення обсягів виробництва, скорочення витрат, підвищення 

продуктивності праці за 2018 р. Зауважимо, що для пошуку резервів до 

зменшення витрат на виробництво, для досягнення ефективності в діяльності 

підприємства доцільно навчитися управляти собівартістю, знайти фактори, 

джерела, показники і шляхи управління, покращити умови аналізу (Дубиніна, 

2020f). Управління собівартістю дозволить підприємству підвищити якість 

перебування на ринку, його конкурентоспроможність. За умови управління 
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собівартістю, підприємство може скоротити витрати на виробництво за 

рахунок: вдосконалення технології виробництва, впровадження інноваційної 

продукції, повного використання можливостей виробництва, модернізації, 

автоматизації виробництва, підвищення продуктивності праці, підвищення 

кваліфікації персоналу, попередження втрат від браку, економії матеріальних 

ресурсів, поліпшення умов праці, вдосконалення нормування матеріальних 

втрат, використання ощадливого виробництва та ін. Тому необхідність 

управління собівартістю сприятиме зростанню ефективності діяльності 

промислових підприємств, значно поліпшить фінансовий стан цих підприємств, 

забезпечить рентабельність виробництва, зробить позитивний вплив на 

вдосконалення процесу виробництва. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Другий розділ даного дисертаційного дослідження містить результати 

аналізу сучасного стану формування собівартості на промислових 

підприємствах, за результатами аналізу автором було зроблено такі висновки: 

1. Для розвитку промислових підприємств основним показником 

діяльності є формування собівартості, цей показник впливає на фінансовий стан 

підприємства, рентабельність виробництва, ефективність роботи, прибутковість 

і конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому та міжнародному 

ринках. Тому особливу увагу на промислових підприємствах приділяють 

формуванню собівартості за елементами витрат, який допомагає організації 

раціонального та правильного її розрахунку, бо від цього залежить 

функціонування підприємства, зростання бізнесу або банкрутство.  

2. Результати дослідження сучасного стану формування собівартості на 

промислових підприємствах показують, що за аналізований період 

сформувалася тенденція до зростання обсягів виробництва, поступового 

налагодження їх фінансово-господарської діяльності, раціонального 
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використання фінансових ресурсів, зростання розміру заробітної плати, 

раціонального витрачання коштів. Відповідно до результатів проведеного 

аналізу, на ПрАТ «Запоріжабразив», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», АТ «Турбоатом», АТ «Мотор Січ», 

ПрАТ «Хорольський механічний завод», АТ «Дніпропетровський стрілочний 

завод» спостерігається зростання собівартості продукції. Підприємства 

відчувають дефіцит обігових коштів, у результаті чого недостатньо коштів 

виділяється на модернізацію та оновлення основних засобів.  

3. У нестабільних ринкових умовах розвитку промислових підприємств, 

конкурентоспроможності китайських виробників завдяки найменшій ціні на 

ринку постає питання виявлення резервів зниження собівартості промислової 

продукції. Від економічного аналізу собівартості, її складу, за умов 

комплексного підходу, коли враховуються всі аспекти структури формування 

витрат продукції на промислових підприємствах, залежать зростання 

виробничого потенціалу підприємства, фінансові результати діяльності. Тому 

для більш детального економічного аналізу, з метою обґрунтування ціни й 

цінової політики підприємства, визначення рентабельності, оцінки економічної 

ефективності, управлінських, організаційних, технологічних рішень, аналізу 

роботи промислового підприємства в цілому і за підрозділами зокрема, 

здійснюється аналіз маржинальної собівартості на промислових підприємствах. 

Установлено, що на основі маржинального аналізу можна встановити 

маржинальний прибуток підприємства, який залежить від умовно-змінних 

накладних витрат, відповідно операційного прибутку можна досягти за рахунок 

зниження енергомісткості продукції та скорочення ремонтних робіт. 

4. За результатами оцінки показників ПрАТ «Запоріжабразив», 

підприємство потребує покращення управлінського аналізу, використання 

маржинального аналізу при залученні маржинальної собівартості та розуміння 

формування маржинальної собівартості. Для покращення ефективності роботи 

підприємства є доцільним: оптимізація використання матеріальних, трудових 

ресурсів, запровадження нових передових знань,  залучення зарубіжних 
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спеціалістів до вдосконалення технології,  проведення автоматизації 

обладнання, запровадження ощадливого виробництва, скорочення 

неефективного персоналу, оцінка непрофільних виробництв і виведення їх зі 

структури підприємства та ін. Керівництву підприємства необхідно вибрати 

оптимальну стратегію ефективного існування на ринку.  

5. На промислових підприємствах в кризові економічні часи доцільним  є 

зниження собівартості, особливо коли в такі часи посилюється конкурентна 

боротьба за ринок збуту. Тому зростає переважна потреба в якісному, 

виваженому, раціональному плануванні, обліку і виявленню резервів зниження 

собівартості промислової продукції або здійсненні управління собівартістю. 

6. Досліджено ефективність  управління собівартістю на промисловому 

підприємстві ПрАТ «Запоріжабразив» у 2018 р. За аналізований період на 

підприємстві покращилися показники реалізації продукції, виробництва 

товарної продукції, рентабельність виробництва, але собівартість виробництва 

залишилася без змін. Собівартість виробництва у 2018 р. не змінилася через 

збільшення матеріальних витрат, які, у свою чергу, зросли через збільшення цін 

на сировину й енергоресурси. Для розуміння витрат, пошуку резервів для 

зменшення витрат на виробництво, досягнення ефективності в діяльності 

підприємства, доцільно навчитися управляти собівартістю, знайти фактори, 

джерела, показники і шляхи її управлінням. 

 

Висновки та результати досліджень подані в другому розділі, 

оприлюднені  в таких публікаціях: (Дубиніна, 2015; Дубиніна, 2017d; Дубиніна, 

2018d; Дубиніна, 2020a; Дубиніна, 2020b; Дубиніна, 2020с; Дубиніна, 2020d; 

Дубиніна, 2020f; Дубиніна, 2020g).  
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РОЗДІЛ 3 

ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

3.1. Управління витратами виробництва з урахуванням 

інноваційного розвитку підприємства 

  

Сьогоденний стратегічний курс розвитку України спрямований на 

інноваційне впровадження новітніх технологій, удосконаленого новітнього 

обладнання на промислових підприємствах задля адаптації до нових умов 

ринкової торгівлі. Ці інноваційні перетворення промислових підприємств тісно 

пов’язані з економічним реформуванням як рушійною силою досягнень та 

процвітання держави.   

Держава, впливаючи на інноваційний розвиток промислових 

підприємств, умови формування інновацій, ефективність інноваційної 

активності, впливає і на свій інноваційний розвиток, оскільки інноваційна 

діяльність – це науково-технічний стратегія не тільки підприємств, а цілком 

всієї держави (Дубиніна, 2020d). 

Інноваційний  стратегічний розвиток має найбільші межі впливу й 

охоплює не тільки наукові розробки, а й виробництво, розширення технологій, 

організацію праці, маркетингову діяльність, впливає на кінцевий результат 

господарської діяльності підприємства – прибуток (Дубиніна, 2020d). 

Сучасні промислові підприємства країни мають низький інтелектуальний 

потенціал, який є головним складовим чинником можливості генерації ідей та 

впровадження в дію новації, технології, організації, активації інноваційного 

розвитку. Для покращення інноваційної ситуації як на промислових 

підприємствах, так і в державі, необхідно впроваджувати інвестиційне 

заохочення на державному рівні, підвищувати кваліфікацію кадрового 

потенціалу, нарощувати експортний потенціал (Дубиніна, 2018b).   
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Всебічне дослідження промислових підприємств дозволило визначити, 

що однією з проблем їх розвитку та ефективного функціонування на ринку є 

такі незадовільні чинники, як інноваційний розвиток, інтелектуальна 

спроможність, інвестиційний потенціал. На переважній більшості промислових 

підприємств відсутні кадровий розвиток та умови для нього, власні кошти; 

спостерігається незацікавленість власників в інвестуванні коштів в 

інноваційний розвиток, тобто, якщо і є витрати на інновацію, то вони мізерні та 

не дають значущого результату. За таких умов на промислових підприємствах 

спостерігаються низький рівень впровадження інновацій, 

конкурентоспроможності, ефективної фінансової діяльності та економії витрат 

на виробництво. Основним напрямком для покращення фінансових показників 

підприємства є активація інноваційного процесу, який передбачає 

впровадження нових удосконалених технологічних процесів виробництва, які 

забезпечують виготовлення високоякісної продукції, зменшення витрат на 

енергоносії, збільшення продуктивності праці, завдяки чому знижуються 

витрати на виробництво. Зі збільшенням обсягів виробництва інноваційної 

продукції, скороченням витрат на її виробництво, скороченням термінів на її 

виготовлення підприємство збільшує свої прибутки через те, що розвивається й 

веде ефективну господарську діяльність. Отже, інноваційний розвиток 

підприємства – це джерело зниження витрат виробництва задля ефективного 

функціонування підприємства (Дубиніна, 2020d). 

Проблеми інноваційного розвитку як важливого показника розвитку й 

зростання економічного добробуту та зниження витрат виробництва висвітлено 

в багатьох наукових працях учених та економістів, таких як: Андросова О.Ф. 

(2019b), Череп А.В., Іванова А.Г. (2018),  Гончар О.І., Хачатрян В.В. (2018), 

Череп А.В., Крилов Д.В. (2016), Крилов Д.В. (2015), Крилов Д.В. (2016a, 

2016b), Алейнікова О.В., Притула Н.М. (2016), Долінський Л.Б., Рибачок О.С. 

(2016), Лободзинська Т.П. (2016), Микитюк П.П. (2015), Краснокутська Ю.М. 

(2014), Череп А.В., Урусова З.П., Урусов А.А. (2014), Ковтун О.І. (2013), 

Бабміндра Д.І., Чкан Т. (2012) Зборовська О.М., Усик М.К. (2012), 
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Сімченко Н.О., Лазар Ю.В. (2012), Багрова І.В., Юдіна О.І. (2011), 

Ілляшенко С.М. (2010).  

За результатами проведених досліджень науковців, слід визначити, що 

більшість робіт мають переважно теоретичний, а не практичний характер. 

Виходячи з отриманих результатів  у другому розділі, де  було проведено аналіз 

ефективності функціонування промислових підприємств, за результатом якого 

можна стверджувати, що покращення діяльності є можливим за умови 

управління витратами з урахуванням інноваційного розвитку підприємства. 

Тому доцільним є впровадження методики оцінки управління витратами з 

урахуванням інноваційного розвитку, що має на меті успішне управління 

витратами, необхідність розроблення алгоритму заходів, певної черговості 

етапів оцінки його впровадження. Відповідно до вищезазначеного, автором 

розроблена методика оцінки управління витратами з урахуванням 

інноваційного розвитку, в якій передбачено виокремлення інноваційних, 

економічних, технологічних, фінансових, кадрових чинників та їх оцінка на 

підставі виконання послідовності розрахунків, для визначення ефективного 

інноваційного розвитку підприємства. Дана методика оцінки управління 

витратами з урахуванням інноваційного розвитку (МОУВУІР) підприємства 

розроблена, зважаючи на специфіку діяльності та функціонування промислових 

підприємств, що надасть змогу обґрунтувати доцільність її використання на 

конкретному підприємстві. Особливостями даної МОУВУІР є її доступність, 

зрозумілість, простота у використанні, тобто адаптованість до промислових 

підприємств з метою ефективного управління витратами для удосконалення 

впровадження інноваційного розвитку підприємства.  

Для групування процесу вибрана методика з послідовними рівнями 

проведення оцінки результативності управління витратами з урахуванням 

інноваційного розвитку (рис. 3.1). Дотримання даних рівнів на практиці 

дозволить менеджерам, економістам самостійно проводити оцінку 

впровадження інновації на підприємстві.  
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Рис. 3.1. Визначення послідовності оцінки управління витратами 

виробництва з урахуванням впровадження інноваційного розвитку 

підприємства 

Примітка: розроблено автором 
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4-й рівень 
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МОУВУІР складається з таких рівнів: 1-й рівень – підготовчий; 2-й – 

визначення цілі; 3-й – визначення об’єкта; 4-й – параметри оцінки; 5-й – 

визначення показників оцінки; 6-й – визначення показників аналізу; 7-й – 

визначення взаємозв’язку між показниками; 8-й – вплив кожного з показників 

на результат; 9-й – інтегральний розрахунок показника; 10-й – побудова моделі; 

11-й – застосування моделі; 12-й – достовірність та ефективність моделі; 13-й – 

необхідність використання моделі; 14-й – удосконалення управління витратами 

з урахуванням інноваційного розвитку підприємства.  Фінансові показники, які 

використовуються в МОУВУІР представлені на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Фінансові показники, які використовуються в МОУВУІР 

Примітка: розроблено автором 
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проведення інвестиційних програм; фінансової стійкості; незалежності 

підприємства. Ці показники надають оцінку двох основних аспектів діяльності 

підприємства: платоспроможності підприємства; прибутковості та 

рентабельності підприємства (Додаток Г, табл. Г.1, табл. Г.2, табл. Г.3, рис. 3.2). 

Визначення економічного показника здійснюється для розрахунку впливу 

інноваційної діяльності на ефективність виробництва, ефективність 

функціонування підприємства, тобто для оцінки відповідності результатів та 

витрат проєкту цілям та інтересам його учасників (Додаток Г, табл. Г.4, 

табл. Г.5, табл. Г.6, рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Економічні показники, які використовуються в МОУВУІР 

Примітка: розроблено автором 
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рис. 3.4).  
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ремонти і амортизацію, розраховується ряд показників (Додаток Г, табл. Г.10, 

табл. Г.11, табл. Г.12, рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Кадрові та технологічні показники які використовуються в 

МОУВУІР 

Примітка: розроблено автором 

 

Всі показники взаємопов’язані між собою, що дає змогу провести оцінку 

за групами показників продукції виробництва ПрАТ «Запоріжабразив», 

розраховану за формулою: 

 

                                       (3.1) 

 

де Bi – вагомість і-ї групи показників; 

k – кількість показників у і-й групі; 

b – відносна оцінка j-го показника в і-й групі. 

Відносні оцінки розраховані за формулами: 
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,                                                         (3.2) 

 

- якщо менше значення показника є кращим:  

 

                                                           (3.3) 

 

де Pmin  та Pmax – найменше та найбільше з усіх порівнюваних значень j-го 

показника відповідно. 

Спочатку, до визначення можливостей підприємства в плані 

інноваційного розвитку, проведемо аналіз найбільш привабливого товару на 

ринку за його спроможністю до конкуренції, рентабельністю продаж, 

прибутковістю,  від цього і буде залежати вектор проведення інновації. Тобто, 

залежно від виробленої підприємством продукції, зробимо вибір згідно з 

методом проєктування інновацій, кращого на ринку продукції (Дубиніна, 

2018d). Проведемо відносну оцінку товару на прикладі основних характеристик 

п’яти виробництв товарів ПрАТ «Запоріжабразив», відносні показники 

розраховані за кожною групою на підставі формул 3.2–3.3. (Додаток Г, 

табл. Г.13, табл. Г.16, табл. Г.19, табл. Г.22).  

На підприємствах АТ «Мотор Січ» та АТ «ТУРБОАТОМ» відносні 

показники розраховуються в цілому на підприємстві (Додаток Г, табл. Г.14, 

табл. Г.15, табл. Г.17, табл. Г.18, табл. Г.20, табл. Г.21, табл. Г.23, табл. Г.24) 

Найбільша оцінка свідчить про більш високу конкурентоспроможність 

товару за конкретним показником (оцінка виконується за шкалою 0-10). 

Для визначення вагомості та значущості кожного окремого показника 

моделі застосуємо експертний метод оцінки, із залученням спеціальної служби 

для проведення такої оцінки. Опитування групи 12 експертів посприяло 

збиранню даних, їх сортуванню, групуванню та ранжуванню, розрахуванню 

коефіцієнта вагомості. Для визначення вагомості показників моделі було 

використано шкалу оцінки від 1 до 10.  
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У процесі дослідження до групи експертів у сфері оцінки інноваційного 

розвитку підприємства віднесено: керівництво підприємства, керівництво 

технологічної та технічної служб підприємства, адміністрація виробництв, 

керівник кадрової служби, персонал, задіяний в інноваційних розробках на 

підприємстві.  

Результат опитування експертів щодо визначення вагомості груп 

показників в інноваційному розвитку підприємства наведено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Результати опитування експертів щодо визначення вагомості груп 

показників МОУВУІР 

Експерти (e) 

Показники (Аei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всього 

Фінансовий (Пфін) 10 9 7 8 5 8 9 7 10 6 7 9 95 

Економічний (Пек) 9 8 7 7 8 9 7 9 8 10 7 10 99 

Кадровий (Пкадр) 4 6 10 8 3 5 7 10 4 7 7 6 77 

Технологічний (Птех) 7 8 10 5 8 9 5 10 3 7 9 10 91 

Разом балів (Ce) 30 31 34 29 24 31 28 36 25 30 30 35 362 

Примітка: розроблено автором 

 

Коефіцієнт вагомості за всіма групами показників розраховану за 

формулою:  

 

              (3.4) 

 

де Bi – вагомість і-ї групи показників; 

n – кількість експертів опитування;  

Аеі – бал, визначений е-тим експертом для кожної і-ї групи; 

Сеі – загальна сума балів е-го експерта в і-й групі.  

Коефіцієнти вагомості груп показників розраховані на підставі 

формули 3.4, представлені в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Значення коефіцієнта вагомості для груп показників 

Група показників Коефіцієнти вагомості 

Фінансові 0,26 

Економічні 0,28 

Кадрові 0,21 

Технологічні 0,25 

Разом 1 

Примітка: розроблено автором 

 

Комплексна інтегральна оцінка продукції підприємства розрахована за 

формулою:  

 

                                            (3.5) 

 

де Iф Iе Iк та Iт – суми оцінок, розрахованих за формулою (3.1), 

фінансових, економічних, кадрових та технологічних показників відповідно. 

На основі вихідних даних, (Додаток Г, табл. Г.1), проведемо розрахунок 

показника фінансового стану підприємства ПрАТ «Запоріжабразив».  

Аналізована продукція виробляється на одному підприємстві, а звітність 

на підприємстві єдина й не поділяється на окремі виробництва продукції, тому 

фінансовий показник для аналізованої продукції також буде одним.  

Розрахунок базисного та інтегрального показників оцінки фінансового 

стану підприємства ПрАТ «Запоріжабразив» в динаміці за 2014-2018 рр. 

наведено в табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Аналіз базисної та інтегральної фінансової оцінки 

управління витратами з урахуванням впровадження інновації 

на ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Оцінка фінансових показників 0,565 0,529 0,718 0,714 0,839 

Коефіцієнт вагомості (Вф) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Інтегральна фінансова оцінка (Іф) 0,147 0,138 0,187 0,186 0,218 

Примітка: розроблено автором  
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Аналіз складових фінансового, економічного, кадрового, технологічного 

показників виконувався за допомогою розрахунків їх значення і з урахуванням 

коефіцієнтів вагомості. За результатами обчислення фінансового показника 

спостерігається зростання складових елементів та поліпшення фінансового 

стану підприємства. 

Результати аналізу складових кадрового показника демонструють 

динаміку до зростання в 2018 р. усіх досліджуваних виробництв продукції 

(Додаток Г, табл. Г.7, табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Аналіз базисної та інтегральної кадрової оцінки управління витратами з 

урахуванням впровадження інновації на ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-

2018 рр. 

Найменування 

2014 2015 2016 2017 2018 Оцінка кадрових показників 

Виробництво електрокорунду нормального 0,592 0,679 0,727 0,837 0,998 

Виробництво карбіду кремнію 0,559 0,607 0,734 0,915 0,975 

Виробництво абразивного інструменту 0,530 0,627 0,664 0,755 0,981 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 0,629 0,749 0,799 0,877 0,962 

Виробництво шліфувальної шкурки 0,618 0,661 0,746 0,774 1,000 

Коефіцієнт вагомості (Вк) 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

Інтегральна кадрова оцінка (Ік) 

     Виробництво електрокорунду нормального 0,124 0,143 0,153 0,176 0,210 

Виробництво карбіду кремнію 0,117 0,127 0,154 0,192 0,205 

Виробництво абразивного інструменту 0,111 0,132 0,139 0,159 0,206 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 0,132 0,157 0,168 0,184 0,202 

Виробництво шліфувальної шкурки 0,130 0,139 0,157 0,162 0,210 

Примітка: розроблено автором 

 

Аналіз базисної та інтегральної технологічної оцінки управління 

витратами з урахуванням впровадження інновації на ПрАТ «Запоріжабразив»  

у 2014-2018 рр. наведено в табл. 3.5. Відповідно до даних складових оцінки 

технологічних показників ПрАТ «Запоріжабразив», слід відмітити, що їх високе 

значення в 2014 р. відбулося за рахунок девальвації гривні в країні у 2015-

2017 рр. (Додаток Г, табл. Г.10, табл. 3.5). Зміна технологічного показника у 

2018 р., по виробництву шліфувальної шкурки та абразивного інструменту 

відносно 2017р., свідчить про збільшення обсягів виробництва. 
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Таблиця 3.5 

Аналіз базисної та інтегральної технологічної оцінки управління витратами з 

урахуванням впровадження інновації на ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-

2018 рр. 

Найменування 
2014 2015 2016 2017 2018 

Оцінка технологічних показників      

Виробництво електрокорунду нормального 0,867 0,757 0,770 0,811 0,789 

Виробництво карбіду кремнію 0,717 0,486 0,488 0,570 0,595 

Виробництво абразивного інструменту 0,731 0,658 0,631 0,587 0,724 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 0,816 0,908 0,836 0,702 0,692 

Виробництво шліфувальної шкурки 0,898 0,758 0,694 0,717 0,828 

Коефіцієнт вагомості (Вт) 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

Інтегральна технологічна оцінка (Іт) 

     Виробництво електрокорунду нормального 0,217 0,189 0,192 0,203 0,197 

Виробництво карбіду кремнію 0,179 0,121 0,122 0,143 0,149 

Виробництво абразивного інструменту 0,183 0,165 0,158 0,147 0,181 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 0,204 0,227 0,209 0,175 0,173 

Виробництво шліфувальної шкурки 0,225 0,189 0,173 0,179 0,207 

Примітка: розроблено автором 

 

Загальний аналіз складових економічної оцінки досліджуваних 

виробництв підприємства (Додаток Г, табл. Г.4, табл. 3.6.).  

Таблиця 3.6 

Аналіз базисної та інтегральної економічної оцінки управління витратами з 

урахуванням впровадження інновації на ПрАТ «Запоріжабразив»  

у 2014-2018 рр. 

Найменування 

2014 2015 2016 2017 2018 

Оцінка економічних показників 
     

Виробництво електрокорунду нормального 0,654 0,555 0,363 0,507 0,709 

Виробництво карбіду кремнію 0,584 0,391 0,534 0,215 0,463 

Виробництво абразивного інструменту 0,376 0,209 0,195 0,209 0,754 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 0,678 0,789 0,370 0,432 0,584 

Виробництво шліфувальної шкурки 0,652 0,470 0,516 0,477 0,766 

Коефіцієнт вагомості (Век) 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 

Інтегральна економічна оцінка (Іек) 

     Виробництво електрокорунду нормального 0,183 0,155 0,102 0,142 0,199 

Виробництво карбіду кремнію 0,164 0,109 0,150 0,060 0,130 

Виробництво абразивного інструменту 0,105 0,059 0,055 0,059 0,211 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 0,190 0,221 0,104 0,121 0,164 

Виробництво шліфувальної шкурки 0,183 0,132 0,145 0,134 0,215 

Примітка: розроблено автором  
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Як свідчать дані, в динаміці відбулося підвищення показників за 

окремими виробництвами, а за деякими, навпаки – зменшення: на цю динаміку 

вплинули як обсяги виробництва, так і їх витрати. 

Таким чином, проведений аналіз показників фінансової, кадрової, 

технологічної та економічної оцінки дає змогу розрахувати та провести 

комплексний аналіз інтегральної оцінки виробництва товару на 

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр., який представлено в табл. 3.7. 

 Цей аналіз показує, що відбувається покращення показників виробництва 

продукції, впроваджується інноваційний розвиток на підприємстві, 

збільшуються обсяги реалізації інноваційної продукції. 

Таблиця 3.7 

Аналіз комплексної інтегральної оцінки виробництва продукції 

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. 

Комплексна інтегральна оцінка 

виробництва товару, (К) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Шліфувальних матеріалів електрокорунду 

нормального 0,671 0,625 0,634 0,707 0,824 

Шліфувальних матеріалів карбіду 

кремнію 0,607 0,495 0,613 0,581 0,702 

Абразивного інструменту 0,546 0,494 0,539 0,551 0,816 

Відрізних та зачисних кругів 0,673 0,743 0,668 0,666 0,757 

Шліфувальної шкурки 0,685 0,598 0,662 0,661 0,850 

Примітка: розроблено автором 

 

Розроблені розрахунки дозволяють визначити позитивну тенденцію 

витрат на виробництво з урахуванням інноваційного розвитку за цих 

досліджуваним виробництвам підприємства. Комплексна інтегральна оцінка 

продукції виробництв підприємства показує динаміку до зростання, наглядно 

це показано на рис. 3.5. Наведені дані  на рисунку свідчать про позитивну 

динаміку за 2014-2018рр., яка відбувалась на підприємстві  

ПрАТ «Запоріжабразив», стосовно інноваційного розвитку на виробництві 

групи асортиментної продукції. 
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Рис. 3.5. Динаміка комплексного інтегрального показника оцінки 

продукції ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. 

Примітка: розроблено автором 

 

Найбільш привабливим до інноваційного розвитку є виробництво 

шліфувальної шкурки, яке має найбільший комплексний інтегральний 

показник, на другому місці – виробництво шліфувальних матеріалів з 

електрокорунду нормального, на третьому – виробництво абразивного 

інструменту, далі – виробництво відрізних та зачисних кругів, а найменш 

привабливим є виробництво шліфувальних матеріалів з карбіду кремнію. 

Комплексні інтегральні оцінки на підприємствах АТ «Мотор Січ та 

АТ «Турбоатом» (Додаток Г, табл. Г.25, табл. Г.26). У 2018 р. на підприємстві  

АТ «Мотор Січ» комплексна оцінка мала динаміку до зниження, а на 

АТ «Турбоатом» до зростання відносно 2017 р. 

Дані про комплексну інтегральну оцінку виробництва продукції можуть 

бути стратегічною управлінською інформацією. Наприклад, можна з’ясувати, 

що виробництво якогось певної продукції дає більш високі економічні 

показники, ніж випуск інших, що дає можливість спрогнозувати та направити 

всі сили на розвиток більш прогресивного товару. Ці дані також можуть 
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виявити, що при вкладанні інноваційних витрат продукт є нерентабельним.  

Інноваційні витрати продукції можуть виявити необхідність 

удосконалення підприємством виробництва, технології, проєктування та 

обслуговування товару з метою мінімізації шкідливого впливу на довкілля.  

Аналіз інноваційного розвитку на підприємстві має вирішальне значення 

для створення прогресивної, стратегічної бази інноваційної діяльності. Оцінка 

інноваційної діяльності та оцінка витрат на її здійснення – необхідна 

передумова техніко-економічного обґрунтування цих витрат.  

Марні інноваційні витрати є результатом необґрунтованих маркетингових 

(якщо це стосується нових видів товарів) досліджень, помилкових розрахунків 

та неправильно прийнятих управлінських рішень. Ці витрати вказують на 

потенційні вигоди, які можна одержати через впровадження інновації 

виробництва продукції, який надає більшу результативність та підвищує 

ефективність підприємства. Джерелом одержання результату є виявлення та 

дослідження нерентабельного виробництва, перспективність розвитку 

виробництва та перепроєктування, переозброєння з розвитком інноваційного 

впровадження. 

Підприємства повинні брати до уваги ринок збуту нових видів товарів та 

його ємність. Виробництво нових видів продукції є прямим джерелом доходу та 

розвитку підприємства. Перепроєктування технологічних процесів виробництва 

із впровадженням нового обладнання може усунути ряд марних витрат і 

відходів та збільшити маржинальну прибутковість товару. 

Інноваційний розвиток є важливим показником діяльності підприємства.  

Головним чинником оцінки діяльності підприємства в напрямку інноваційного 

розвитку вважаємо аналіз та складання звіту про інноваційні витрати поточного 

періоду порівняно з попереднім, виявлення змін та результативність 

впровадження. 

Отримані дані про розвиток інноваційної діяльності 

ПрАТ «Запоріжабразив» (описані в розділі 2) показують, що покращення 

діяльності відбувалося нестабільно та дуже незначними темпами. 
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Тому наступним кроком у розвитку інноваційної стратегії підприємства 

повинна стати можливість обережного управління витратами, вихід на ринок 

збуту з новими видами продукції за низькими цінами. Але кожне інноваційне 

впровадження ставить нові питання, і цьому може перешкоджати тільки 

інформація про справжню ситуацію на ринку збуту товару та прогнозні 

обачливі розрахунки корпоративної стратегії стійкого розвитку. 

При прогнозуванні інноваційного розвитку, складанні плану необхідно 

врахувати можливості збуту й наявність «вузьких місць» – технологічних 

можливостей виробництва та постачання матеріалів. 

Основна мета ефективного господарювання – максимізація прибутку 

підприємства. Мета інноваційного розвитку на підприємстві – максимізація 

прибутку за всіма видами виробництв. Будемо вважати, що величина умовно-

постійних витрат не буде залежати від виробничої програми, тому ця частина 

витрат ми  враховується в моделі. 

Розглянемо удосконалення управління витратами з урахуванням 

інноваційного розвитку на прикладі підприємства ПрАТ «Запоріжабразив», 

п’яти виробництвам продукції, технологічно не пов’язаних між собою.  

Дослідимо, як змінюється виробництво інноваційного товару в умовах 

пропозиції про незалежність встановлених цін і визначуваних фізичних обсягів. 

Якщо на підприємстві немає обмеження за «вузькими місцями», тоді 

оптимальну виробничу програму визначають тільки з погляду можливостей 

збуту – ємності ринку або якщо на підприємстві є обмеження за «вузькими 

місцями», тоді оптимальну виробничу програму визначають тільки з погляду 

можливостей виробництва. Виробництво інноваційного товару буде прийнято 

до виконання тільки з позитивною рентабельністю й отриманням прибутку. З 

цією метою пропонуємо використовувати факторне моделювання за допомогою 

формул 3.6, 3.7; з метою визначення витрат на інноваційний розвиток 

проведемо розрахунки на прикладі ПрАТ «Запоріжабразив», дані зведемо в 

табл. 3.8, розраховані за формулою:  
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 .                                         (3.6) 

 

Пропонуємо включити в модель обмеження зі збуту розраховані за 

формулою:  

 

  ,                  (3.7) 

 

X ≤ Ai (i = 1,2, …, n) – (максимальний обсяг збуту). 

Обмеження з виробництва: 

 (і = 1,2, …, т) – (завантаження потужностей), 

де  – можливі витрати на інновації; 

S – ціна реалізації; 

V – змінні витрати; 

Н – можливий дохід за рахунок збільшення виробництва; 

Х – обсяг збуту = обсягу виробництва; 

j – індекс виду потужності (j = 1,2, …, т); 

і – індекс виду продукту (i = 1,2, …, n); 

k – коефіцієнт, що характеризує використання потужності; 

P – потужність виробництва; 

А – максимальний обсяг збуту; 

Рентабельність виробництва ≥ 10%.  

Таким чином, проведений розрахунок дає змогу визначити, що на 

підприємстві є можливості розвитку виробництва інноваційної продукції, за 

рахунок незаповненості ринку збуту та невикористання максимальної 

потужності підприємством. 

Для промислових підприємств інноваційний процес передбачає 

впровадження нових удосконалених технологічних процесів виробництва, які 

забезпечують виготовлення високоякісної продукції, зменшення витрат на 

енергоносії, збільшення продуктивності праці, завдяки чому знижуються 
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витрати на виробництво. Зі збільшенням обсягів виробництва інноваційної 

продукції, скороченням витрат на її виробництво, скороченням термінів на її 

виготовлення підприємство збільшує свої прибутки через те, що розвивається й 

веде ефективну господарську діяльність. Отже, інноваційний розвиток 

підприємства – це джерело зниження витрат виробництва задля ефективного 

функціонування підприємства (Дубиніна, 2020d). 

Таблиця 3.8 

Розрахунок резерву витрат на інноваційний розвиток підприємства 

ПрАТ «Запоріжабразив» 

Продукція од.  

Кількіс

ть за 

2018 р. 

Обмеження за 

збутом 

Обмеження 

 за потужністю 

Змінні 

витрати 

на 

одиницю, 

тис. грн/ 

од. 

Середня 

ціна 

реалізації 

за 

одиницю, 

тис. грн/од. 

Резерв 

витрат на 

інновації, 

тис. грн 

    
Частка 

на 

ринку 
max 

коеф. 

викор

. 

max       

Шліф 

матеріали 

електро 

корунду 

нормального 

т 40978 7%   0,46 90000 10,785 17,665 337271,4 

Шліфматеріа

ли карбіду 

кремнію 

т 21694 7%   0,72 30130 18,381 23,39 42255,9 

Абразивний 

інструмент 
т 1822 90% 2024 0,23   28,73 48,41 3984,1 

Відрізні та 

зачисні круги 
тис. шт 14590 30%   0,73 20000 3,6082 8,793 28049,8 

Шліфувальна 

шкурка 
тис. м

2
 291 10%   0,3 970 155,71 186,477 20890,8 

Разом                 432452,0 

Примітка: розроблено автором 

 

Визначення граничних обсягів виробництва дає можливості розрахування 

прогнозного доходу підприємства.  

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу з побудовою лінії тренду 

лінійної залежності здійснимо розрахунок прогнозного значення витрат на 

виробництво (табл. 3.9). 

 На рис. 3.6 аналіз проведемо  в залежності витрат від доходу, оскільки 

відомі показники: обсяг ринку збуту інноваційної продукції, ціни реалізації 

продукції, і є можливість розрахувати дохід від реалізації продукції, а прогнозні 
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витрати визначимо за допомогою Microsoft Excel. Коефіцієнт детермінації (R-

квадрат) становить 0,9924, що свідчить про значну залежність проаналізованих 

показників один від одного (рис. 3.6).  

Таблиця 3.9 

Економічні показники діяльності ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Найменування показників Од. вим. 2014 2015 2016 2017 2018 

Перший рік від 

впровадження 

інновації 

Дохід тис. грн 601389 925570 988932 1226178 1554379 2801659 

Витрати на виробництво тис. грн 487115 738965 869854 1071964 1339950 2484544 

Рентабельність продукції % 23,5 25,3 13,7 14,4 16 12,8 

Прибуток від реалізації 

продукції 
тис. грн 114274 186604 119078 154214 214429 

317115 

Витрати на інновацію тис. грн 3010,1 363,7 0 0 495,4 432452 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції 
тис. грн 

0 387 4165,4 5900,3 26827,9 

 

1247280 

Потужність % 43,8 42,3 42,09 45,05 51,28 74,25 

Чисельність в еквіваленті 

повної зайнятості 
чол. 

1513 1364 1350 1335 1348 

 

1177 

Середньомісячна зарплата грн 3106 4108 5200 7136 10132 21398 

Середньомісячний 

виробіток 
грн 

24203 33133 49515,9 56943,8 66815,9 

2380339 

Частка працівників 

підприємства, яка має вищу 

освіту, % 

% 

20 18 18,6 18,9 19,1 

 

 

40 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2020d) 

 

 

 

Рис. 3.6. Динаміка витрат на виробництво в залежності від отримання 

доходу ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. 

Примітка: розроблено автором 

 

Під час проведення кореляційно-регресійного аналізу визначення 

залежності витрат на виробництво від доходу було отримано регресійне 

рівняння, яке допоможе здобути прогнозне значення витрат на виробництво з 



170 

 

урахуванням значення доходу при прогнозному інноваційному розвитку 

підприємства розраховану за формулою:  

 

У = 0,9085х-60815,     (3.8) 

 

де У – витрати на виробництво, 

х – дохід. 

За допомогою програми  Microsoft Excel визначимо прогнозне значення 

витрат на виробництво, дані занесемо в табл. 3.9.  

Також, на основі кореляційно-регресійного аналізу з побудовою лінії 

тренду лінійної залежності, здійснимо розрахунок прогнозних значень 

потужності виробництва, витрат на заробітну плату, необхідної кількості 

робітників при впровадженні інноваційного розвитку на підприємстві 

ПрАТ «Запоріжабразив» (рис. 3.7-3.9).  

За допомогою програми Microsoft Excel визначаємо їх прогнозні 

значення, дані зведемо до табл. 3.9. 

Визначення прогнозу потужності підприємства від інноваційного 

впровадження на підприємстві проведено в залежності від витрат на 

виробництво в еквіваленті доларів США (витрати переведені згідно з 

офіційниму курсом валют НБУ), рис. 3.7, коефіцієнт детермінації (R-квадрат) 

становить 0,912, що свідчить про значну залежність між проаналізованими 

показниками. 

 

Рис. 3.7. Динаміка потужності виробництва в  залежності від витрат на 

виробництво ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. 

Примітка: розроблено автором  
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Розрахунок значення прогнозу витрат на оплату праці на підприємстві від 

інноваційного впровадження визначимо за допомогою лінійної залежності від 

витрат на виробництво, рис. 3.8, коефіцієнт детермінації (R-квадрат) становить 

0,9368, що свідчить про значну залежність між проаналізованими показниками. 

 

Рис. 3.8. Динаміка витрат на оплату праці в  залежності від витрат на 

виробництво ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. 

Примітка: розроблено автором 

 

Визначення прогнозу необхідної кількості працівників для виробництва 

після інноваційного впровадження на підприємстві проведемо за допомогою 

кореляційно-регресійного аналізу, в залежності від витрат на оплату праці, 

рис. 3.9, але коефіцієнт детермінації (R-квадрат) становить 0,3409, що свідчить 

про незначну залежність проаналізованих показників один від одного. 

 

Рис. 3.9. Динаміка чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості в 

лінійній залежності від витрат на оплату праці  

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. 

Примітка: розроблено автором 

 

Розрахунки удосконалення управління витратами з урахування 

інноваційного розвитку на прикладі підприємств АТ «Мотор Січ» та 

АТ «ТУРБОАТОМ» (Додаток Г, табл. Г.27 та Г.28). 
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З метою вдосконалення визначення ефективності прогнозного показника 

витрат на інновації, які відобразяться на прогнозних витратах на виробництво, 

використовуємо, розраховану за формулою (Дубиніна, 2020d):  

 

                                                     (3.9) 

  

де Efvi – ефективність і-го ресурсу; 

Vpi – показник і-го ресурсу; 

Р – показник результатів роботи підприємства. 

Припустимо, що показник і-го ресурсу – це витрати на інновації та 

витрати на виробництво, а також показник прибутковості, рентабельності та 

реалізації інноваційної продукції.  

Результатом роботи підприємства є прибуток. Дані показники 

відображаємо у вигляді формул та розрахуємо за ними коефіцієнти (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Запропоновані коефіцієнти оцінки інноваційного впровадження в діяльності 

підприємства ПрАТ «Запоріжабразив» 

Показники Сутність 

 

Коефіцієнт, що визначає витрати на інновації на 1 грн доходу, де Vi – витрати 

на інновації, D – дохід. 

 

Коефіцієнт, що визначає витрати на виробництво на 1 грн доходу, де Vv – 

витрати на виробництво. 

 

Коефіцієнт, що визначає  прибуток на виробництво на 1 грн доходу, де Pr – 

прибуток. 

 

Коефіцієнт, що визначає рентабельность на чисельність персоналу з вищою 

освітою, де Re – рентабельність, % K – частка працівників з вищою освітою, %. 

 

Коефіцієнт, що визначає дохід від реалізації інноваційної продукції на 1 грн 

доходу. 

Примітка: удосконалено автором (Дубиніна, 2020d) 

 

Для виявлення взаємозв’язку і ступеня впливу чинників на вищезазначені 

коефіцієнти, розробимо економіко-математичні моделі. Дослідимо вплив  таких 

чинників, як інновації, впроваджені на підприємстві, на витрати на 

виробництво, ефективність діяльності підприємства, обсяг реалізації 

інноваційної продукції, чисельність кадрового складу з вищою освітою, на 
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основі кореляційного аналізу шляхом побудови регресійної моделі розраховану 

за формулою (Дубиніна, 2020d):  

 

X=M(X/Y) + Ɛ,                                                (3.10) 

 

де M(X/Y) = f (Y) – функція регресії X на Y; 

Х – залежна (з’ясовна) змінна; 

Y – незалежна змінна або витрати на інновації на підприємстві; 

f (Y-) – детермінована невипадкова компонента процесу; 

Ɛ – випадкова компонента процесу. 

Для визначення впливу інноваційної діяльності на економічні показники 

господарювання на ПрАТ «Запоріжабразив», проведемо дослідження наявності 

взаємозалежності цих показників шляхом побудови моделей кореляційної 

залежності на основі фактичних даних ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-

2018 рр., а також з урахуванням визначених резервів від впровадження 

інновації (Дубиніна, 2020d). 

За складеними формулами визначимо, як економічні показники 

впливають на проведені на підприємстві інновації та потенційно можливі або 

прогнозні. Моделі кореляційної залежності витрат на виробництво та обсягів 

реалізації інноваційної продукції від витрат на інновації на 1 грн доходу 

представлені графічно на рис. 3.10-3.11. Інші моделі розраховані й занесені в 

табл. 3.11.  

 

Рис. 3.10. Залежність витрат на виробництво від витрат на інновації на 

1 грн доходу на ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. – прогноз 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2020d)  
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y = 27,895x2 - 1,4661x + 0,0069

R² = 0,99
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Рис. 3.11. Залежність обсягів реалізації інноваційної продукції від витрат 

на інновації на 1 грн доходу на ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. – 

прогноз  

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2020d) 

 

Інші моделі розраховані й занесені в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Моделі кореляційної залежності показників господарської діяльності від рівня 

витрат на інноваційний розвиток на ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр.– 

прогноз 

Назва моделі Формула 

Модель кореляційної залежності витрат 

виробництва від витрат на інновації 

Х1=68,386Y
2
-10,358Y+0.8563 

Модель кореляційної залежності прибутку 

виробництва від витрат на інновації 

Х2=-68,386Y
2
+10,358Y+0.1437 

Модель кореляційної залежності внеску частки 

працівників з вищою освітою в прибуток 

підприємства від витрат на інновації 

Х3=-412,75Y
2
+59,837Y+0.917 

Модель кореляційної залежності обсягів реалізації 

інноваційної продукції від витрат на інновації 

Х4=27,895Y
2
+1,4661Y+0.0069 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2020d) 

 

Моделі кореляційної залежності показників господарської діяльності від 

рівня витрат на інноваційний розвиток на АТ «Мотор Січ» та 

АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр.- прогноз, (Додаток Г, табл. Г.29, 

табл. Г.30). 
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Прогнозування інноваційної діяльності в цілому і за окремими її 

показниками безпосередньо впливає на підвищення ефективності виробництва 

підприємства. Це, у свою чергу, забезпечує зниження витрат на виробництво за 

рахунок збільшення реалізації інноваційної продукції й збільшення доходу 

підприємства; дохід сприяє надходженню обігових коштів, які 

використовуються на закупівлю матеріальних ресурсів і сприяє роботі 

підприємства. Отже, підвищення інноваційного розвитку підприємства 

дозволяє збільшити її продуктивність, що зумовлює зменшення витрат на 

оплату праці, а зменшення витрат на виробництво сприяє росту прибутку.  

Запропонований методичний підхід до формування вектора управління 

витратами виробництва з урахуванням інноваційного розвитку підприємства 

складний, але дозволив здійснити розрахунок інтегрального значення оцінки 

продукції й на основі факторного аналізу розрахувати резерви витрат 

підприємства на інновації. Запропоновані моделі  дали змогу з’ясувати 

прогнозні значення доходу, витрат на виробництво підприємства з урахуванням 

можливих витрат на інновації. У свою чергу, ці прогнозні показники 

продемонстрували, наскільки ефективно інноваційне впровадження 

відображається на господарській діяльності підприємства. Ці моделі надають 

можливість менеджерам підприємства керувати впливом інноваційного 

впровадження на чинники ефективної діяльності підприємства за рахунок: 1) 

оцінки впливу витрат на інновації, які позначаються на скороченні витрат на 

виробництво та збільшенні прибутку; 2) планування інвестиційної програми 

задля досягнення позитивного фінансового результату (Дубиніна, 2020d). 
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3.2. Удосконалення управління витратами за рахунок підвищення 

продуктивності праці на промислових підприємствах 

 

Перехід України до ринкових умов створив чітку картину 

неспроможності промислових підприємств конкурувати на міжнародному 

ринку продукції, тому що фактична продуктивність праці в країні не відповідає 

вимогам ринку. Висока конкуренція на світовому ринку підштовхує 

вітчизняних виробників до того, щоб замислюватися над питаннями 

модернізації, автоматизації існуючого виробництва, підвищувати 

продуктивність праці. Україна відстала від розвинених країн у плані технічного 

переозброєння мінімум на 30 років, тому українські товари – далеко не на 

перших місцях у світовій торгівлі. Зношене обладнання, застаріла технологія, 

літні фахівці, низька продуктивність праці, невідповідність якісним вимогам 

ринку продукції – все це позначається на собівартості вітчизняної продукції. 

Тож промисловим підприємствам необхідно або зупинятися, або для 

ефективної діяльності та подальшої здатності конкурувати на ринку, шукати 

резерви з метою зниження витрат на оплату праці (Дубиніна, 2020е).  

Зазначено, що в сучасному світі продуктивність праці прямо пов’язана з 

технічним та інноваційним рівнем розвитку підприємств у державі. Держави з 

високим рівнем технічного та інтелектуального розвитку постійно 

модернізують й удосконалюють свої виробництва промислової продукції з 

метою отримання високого прибутку, а вітчизняним підприємствам важко 

витримувати боротьбу за ринок продукції з іноземними виробниками, оскільки 

сучасний покупець оцінює не тільки вартість товару, а й його якість (Дубиніна, 

2020е). 

Продуктивність праці на сучасному етапі є невід’ємною часткою 

життєвого циклу економічних і соціальних чинників. Це насамперед стосується 

соціального розвитку населення, його зайнятості та працездатності, 

економічного розвитку, збільшення ВВП, мінімального рівня інфляції країни та 

її розвитку в цілому (Дубиніна, 2020е).  
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Багатьох економістів, та вчених та науковців турбують проблеми 

скорочення собівартості та питання пошуку резервів скорочення витрат. В 

Україні цій темі свої праці присвятили такі науковці, як Череп А.В., 

Кудієвськая Е.К. (2017), Козловський С.В., Козловський В.О., 

Козловський А.В. (2017), Николик О.М. (2016), Парасій-Вергуненко І. (2016), 

Гончар О.І. (2015), Варава Л.М., Варава А.А. (2014), Зборовська О.М. (2014), 

Корінєв В.Л. (2014), Зубрикіна М. (2013), Круш П.В. (2013), Синяєва Л.В. 

(2013), Чорна Р.М. (2013), Гамова О.В. (2010), Череп А.В. (2002), Харів П.С. 

(2002).  

Перегляд останніх публікацій на тему скорочення витрат і оптимізації 

витрат надає підставу вважати, що економічний аналіз витрат на виробництво 

та вплив продуктивності праці на вищезгадані показники – дуже актуальні 

питання, але досить складні з точки зору розрахунків і впливу на прибуток. 

Тому цю тематику науковці розглядають точково, хоча вона є фундаментом для 

виробничого процесу, без якого неможливе отримання цінностей (Дубиніна, 

2020е).  

Необхідною вимогою функціонування промислових підприємств є 

забезпечення реалізації продукції відповідної якості за конкурентоспроможною 

ціною. Але виконання цієї умови в сучасному світі неможливе без управління 

витратами виробництва, постійного пошуку мінімізації цих витрат без 

зниження якості продукції, погіршення умов постачання та оплати продукції. 

Як наслідок, підприємство повинно завжди шукати шляхи вдосконалення 

управління бізнес-процесом, встановлювати найменшу, порівняно з 

конкурентами, ціну на промислову продукцію та нарощувати запас технічної 

потужності. Одним sз джерел оптимізації витрат виробництва є продуктивність 

праці (Дубиніна, 2020е).   

Продуктивність праці показує результативність праці людини. 

Оптимізація продуктивності праці можлива за рахунок точного визначення 

загальної чисельності робітників підприємства, складу працівників, 
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оптимального співвідношення між функціональними обов’язками, рівномірного 

завантаження всіх робітників. 

Аналіз продуктивності праці як ключового показника організації та 

ефективності виробництва надає можливість оцінити рівень технічного, 

організаційного, інноваційного розвитку підприємства, оцінити, наскільки 

стійкі позиції підприємства на ринку(Дубиніна, 2020е).  

При аналізі продуктивності праці та пошуку резервів для її підвищення 

необхідно розібратися, від яких факторів вона залежить (рис. 3.12).   

 

Продуктивність праці 

Інтенсивні фактори: Екстенсивні фактори: 

Поточність виробництва Використання внутрішнього змінного 

часу 

Рівень автоматизації і механізації Невиробничі витрати робочого часу 

Прогресивність конструкції і технології  

Кваліфікація робочих  

Організація обслуговування  

Внутрішньогосподарська спеціалізація та 

зовнішні кооперування 

 

Рис. 3.12. Фактори залежності продуктивності праці від витрат 

виробництва промислової продукції 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2020e) 

 

З метою пошуку резервів зниження витрат, з урахуванням підвищення 

продуктивності праці при виробництві промислової продукції, більш детально 

зупинимося на дослідженні фактичних даних ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-

2018 рр.  

Значення витрат на оплату праці за 2018 р. на підприємстві зросло на 

49581 тис. грн (43,4 %) у порівнянні з 2017 р., що пояснюється зростанням 

середньої заробітної плати на 42 % у 2018 р. відносно 2017 р. У цілому в 

2018 р., порівняно з 2017 р., витрати на підприємстві зросли на 267986 тис. грн 

(25 %), а випуск продукції збільшився на 238201 тис. грн (26,8 %), при цьому 

середньомісячний виробіток зріс на 19551 грн (25,5 %) (Додаток Д, табл. Д.1).  
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Показники діяльності  АТ «Мотор Січ» та АТ «ТУРБОАТОМ» наведені в 

Додатку Д, табл. Д.2, табл. Д.3.  

Як свідчить світова практика, для ефективного господарювання темпи 

зростання продуктивності праці повинні випереджати темпи зростання 

заробітної плати не менше як на 1-2 %. Дослідження економічних показників 

підприємства демонструє протилежне, – темп зростання заробітної плати 

випереджає темп зростання виробітку (Дубиніна, 2020е). 

Проаналізуємо аналогічні економічні показники підприємства в розрізі з 

п’яти головних виробництв. Витрати на оплату праці були зростаючими з усіх 

видів виробництв та з виробництва електрокорунду нормального; у 2018 р. 

вони зросли на 73857 тис. грн (14,8 %), виробництва карбіду кремнію – на 

109051 тис. грн (27,6 %), виробництва абразивного інструменту – на 

17951 тис. грн (28,3 %), виробництва відрізних та зачисних кругів – на 

14381 тис. грн (11 %), а по виробництва шліфувальної шкурки – на 

15994 тис. грн (36 %) у порівнянні з 2017 р. Крім того, у 2018 р. порівняно з 

2017 р. середньомісячна зарплата підвищилася на виробництві електрокорунду 

нормального на 45,4 %, а середньомісячний виробіток виріс усього на 20,4 %; 

на виробництві карбіду кремнію середньомісячна зарплата, навпаки, 

зменшилася на 3,9 %, а виробіток виріс на 27,9 %; на виробництві абразивного 

інструменту зарплата зросла на 54,7 %, а виробіток – на 53 %; на виробництві 

відрізних та зачисних кругів середня зарплата підвищилася на 26,5 %, а 

виробіток, навпаки, знизився на 0,4 %; на виробництві шліфувальної шкурки 

середньомісячна зарплата зросла на 56,2 %, а виробіток зріс на 62,9 %. Тобто, 

на кожному з виробництв, з огляду на підвищення заробітної плати у 2018 р., 

середній виробіток показує різну динаміку. 

За допомогою формули 3.11 (Дубиніна, 2020е) розрахуємо та з 'ясуємо 

наскільки темпи зростання заробітної плати збільшили додаткові витрати 

підприємства та зменшили ефективність виробництва розраховані за 

формулою:   
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                                   (3.11) 

 

де Е – відносна економія або перевитрати підприємства в результаті 

випередження темпами зростання заробітної плати темпів зростання 

продуктивності праці; 

Іzp – індекс темпу зростання середньої заробітної плати; 

Ipp – індекс темпу зростання виробітку; 

Dzp – питома вага фонду оплати праці у витратах на виробництво. 

Розрахунки показника відносної економії або перевитрат у результаті 

випередження темпами зростання заробітної плати темпів зростання 

продуктивності підприємства та за виробництвами підприємства в 2018 р. 

відносно 2014-2017 рр. наведено в Додатку Д, табл. Д.4. Ці розрахунки 

показують, що підприємство в 2018 р. перевитратило на заробітну плату на 

20,1 % більше, ніж у 2017 р., у тому числі з виробництва електрокорунду 

перевитратило на 14,2 %, з виробництва карбіду кремнію відбулася економія за 

рахунок оплати праці на 0,5 %, з виробництва абразивного інструменту витрати 

на оплату праці збільшилися на 15,8 %, з виробництва відрізних та зачисних 

кругів витрати на оплату праці збільшилися більше ніж у 5 разів, з виробництва 

шліфувальної шкурки витрати на оплату праці збільшилися на 7,4 % у 2018 р. 

відносно 2017 р. 

Отже, відставання темпів зростання продуктивності від темпу зростання 

заробітної плати вказує на зниження ефективності роботи підприємства в 

2018 р. за рахунок збільшення витрат на заробітну плату. 

Розрахунки показника відносної економії або перевитрат у результаті 

випередження темпами зростання заробітної плати темпів зростання 

продуктивності підприємства на АТ «Мотор Січ» та АТ «ТУРБОАТОМ» в 

2018 р. відносно 2014-2017 рр. наведено у Додатку Д, табл. Д.5, табл. Д.6. 

Для вдосконалення розрахунків визначення продуктивності праці 

скористаємося математичним методом, застосовуючи модель множинної 

лінійної регресії розраховану за формулою:  
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,                   (3.12) 

 

де – розрахунковий результативний показник; 

b0, b1, b2, b3…bn – коефіцієнти; 

х1,х2,х3…хn – фактори впливу.  

Для визначення було обрано показники виробітку (результативний 

показник - У), а факторами впливу  виступають: загальна кількість працівників 

(Х1), середня заробітна плата (Х2), витрати на оплату праці (Х3), 

прибуток/збиток (Х4), випуск продукції (Х5), витрати на виробництво (Х6), 

частка витрат на оплату праці у витратах на виробництво (Х7), прибутковість 

заробітної плати (відношення прибутку до фонду заробітної плати) (Х8). 

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу проведемо оцінку 

залежності виробітку від вищенаведених показників. Перш ніж побудувати 

регресійне рівняння, ще раз переконаємося, що обрані фактори Х впливають на 

результативний показник У. Якщо виявиться, що якийсь фактор не робить 

значний вплив на У, у підсумкове рівняння його включати не будемо. Для 

аналізу використовуємо дані Додатку Д, табл. Д.1, табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Розрахунок ступеня впливу факторів парних коефіцієнтів кореляції між 

результативним показником У (виробітком) та Х (факторами впливу) по 

підприємстві ПрАТ «Запоріжабразив» 

  y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y   -0,7919 0,9687 0,9556 0,7450 0,9987 0,9960 0,3028 -0,5819 

X1     -0,6240 -0,5839 -0,5281 -0,7608 -0,7640 0,3282 0,3344 

X2       0,9987 0,6925 0,9786 0,9808 0,5267 -0,6756 

X3         0,6880 0,9679 0,9697 0,5675 -0,6778 

X4           0,7539 0,6936 0,1881 0,0638 

X5             0,9962 0,3463 -0,5858 

X6               0,3546 -0,6508 

X7                 -0,5244 

X8                   

Примітка: розроблено автором 
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 Розглянемо ступінь впливу факторів і розрахуємо комбінації парних 

коефіцієнтів кореляції між У та Х, на підприємстві та основних виробництвах, 

отримані результати оформимо у вигляді таблиць. 

Визначаємо фактори Х: якщо значення більше 0,85 – значно впливають 

на результативний показник У, якщо значення менше 0,85 – не впливають і в 

рівняння включатися не будуть. Серед факторів є й такі, які дуже тісно 

пов’язані між собою і мають високий коефіцієнт кореляції. У нашому випадку 

фактори Х, які мають значення більше 0,85, дуже тісно пов’язані між собою, 

але до рівняння ми не будемо включати лише фактор Х6, тому що він дублює 

фактор Х5. За допомогою табл. 3.12 визначаємо три фактори, які впливають на 

У (виробіток) – це Х2 (середня заробітна плата), Х3 (витрати на оплату праці) 

та Х5 (випуск продукції). 

Розрахунок ступеня впливу факторів парних коефіцієнтів кореляції між 

результативним показником У (виробітком) та Х (факторами впливу) на 

підприємствах  АТ «Мотор Січ» та АТ «ТУРБОАТОМ» наведено в Додатку Д, 

табл. Д.17, табл. Д.18. 

Для визначення невідомих параметрів коефіцієнтів b застосуємо 

вбудовану функцію програми Microsoft Excel та побудуємо матрицю значень 

(табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Розрахунок b - коефіцієнтів на підприємстві ПрАТ «Запоріжабразив» 

b3 b2 b1 b0 

0,06016 -0,69695 11,46618 626,605 

0,00017 0,00563 0,106867 81,1839 

0,99999 10,77986 #Н/Д #Н/Д 

6318046,9 1 #Н/Д #Н/Д 

2202575829 116,20552 #Н/Д #Н/Д 

Примітка: розроблено автором 

 

Дані табл. 3.13. використовуємо для рівняння 3.13 і запишемо регресійне 

рівняння розраховане за формулою:  

 

Yрозрах. (підприємства) = 626,605+11,46618Х2+(-0,696953Х3)+0,06016Х5.     (3.13) 
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Розрахунок коефіцієнтів для п’яти основних виробництв підприємства 

проведемо за допомогою програми Microsoft Excel, дані занесемо в таблицю 

Додатку Д, табл. Д.8, табл. Д.10, табл. Д.11, табл. Д.14, табл. Д.16. На основі 

рівняння множинної регресії знайдемо рівняння для основних виробництв 

підприємства розраховані за формулами:  

 

Yрозрах. (електр. нормального) =-1535,73+24,95131Х2+(-8,15187Х3)+0,329748Х5, (3.14) 

 

Yрозрах. (карбіду кремнію) = -747,805+31,22715Х2+(-26,3684Х3)+0,85189Х5,   (3.15) 

 

Yрозрах. (абр. інструменту) = 388,16+7,281437Х2+(-5,40262Х3)+0,7368957Х5,   (3.16) 

 

Yрозрах. (відрізних кругів) = -1013,24+17,02062Х2+(-14,8548Х3)+0,88624Х5,     (3.17) 

 

Yрозрах. (шліфув. шкурки) = -2,8021+10,97584Х2+(-16,8274Х3)+1,53272Х5.    (3.18) 

 

Розрахунок коефіцієнтів на підприємствах АТ «Мотор Січ» та 

АТ «ТУРБОАТОМ»  та їх регресивні рівняння приведені у Додатку Д, 

табл. Д.18, табл. Д.21. 

За допомогою отриманих рівнянь розрахуємо виробіток з наступними 

даними: Х2 – середня заробітна плата на підприємстві не менше 500 доларів 

США (500*27 курс дол. США = 13500 грн); інші фактори – без змін. 

Шляхом підставлення встановлених факторів у формули 3.13-3.18 

отримано розрахункове значення виробітку. Розрахункові дані, згідно зі 

встановленим факторами Х2 та Х3, Х5, занесені до табл. 3.14-3.19.  

На розмір прогнозного значення (розрахункового) середньомісячного 

виробітку при виробництві електрокорунду нормального фактор зростання 

середньої заробітної плати до 13500 грн/міс. вплинув таким чином, що 

значення виробітку зростає на 42160,6 грн/чол. або 18,03 % відносно 2018 р., та 
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випереджає темп зростання заробітної плати на 3,7 %, що так потрібно 

підприємству (табл. 3.14).  

Таблиця 3.14 

Результати прогнозування показника рівня результативності виробітку при 

виробництві електрокорунду нормального ПрАТ «Запоріжабразив» 

Найменування показників 
 

Од. 

виміру 
2018 Прогноз 

Абсолютне 

відхилення, 

+/- 

Відносне 

відхилення, 

% 

Середньомісячний виробіток Y грн 233815,2 275976 42160,6 18,03 

Чисельність в екв. повної зайнятості X1 чол. 258 219 -39,4 -15,28 

Середньомісячна зарплата, грн X2 грн 11808,8 13500 1691,2 14,32 

Витрати на оплату праці  X3 тис. грн 36560,1 36560,1 0,0 0,00 

Прибуток  X4 тис. грн 151269 151269 0,0 0,00 

Випуск продукції X5 тис. грн 723892 723892 0,0 0,00 

Витрати на виробництво X6 тис. грн 572623 572623 0,0 0,00 

Частка фонду оплати праці в 

витратах на виробництво 
X7 

% 6,385 6,385 0,0 0,00 

Прибутковість заробітної плати 

(відношення прибутку до фонду 

заробітної плати) 

X8 грн 4,14 4,14 

0,0 0,00 

Індекс темпу зростання середньої 

заробітної плати Іzp % 45,4 14,3 -31,0 -68,42 

Індекс темпу зростання виробітку Ірp % 20,4 18,0 -2,3 -11,44 

Відносна економія, або перевитрати  Е % 14,2 5,1 -9,2 -64,35 

Примітка: розроблено автором 

 

При визначеному прогнозному значенні середнього виробітку на 

виробництві електрокорунду нормального також змінюються показники 

відносно 2018 р. Так, наприклад, чисельність в еквіваленті повної зайнятості 

зменшується на 39 осіб, витрати на оплату праці залишаються  

без змін, перевитрати на заробітну плату зменшуються на 9,1 %. Зростання 

прогнозних економічних показників значень є суттєвим і підтверджує 

необхідність проведення управлінських рішень з метою підвищення 

продуктивності праці і, як наслідок, це сприятиме до зростанню ефективності 

виробництва.  

З виробництва карбіду кремнію розрахунковий показник середнього 

виробітку порівняно з 2018 р. зменшився на 18441,5 грн/чол. (-4,62 %), оскільки 

середній рівень заробітної плати на цьому виробництві вище рівня 

13500 грн/міс (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 

Результати прогнозування показника рівня результативності виробітку при 

виробництві карбіду кремнію ПрАТ «Запоріжабразив» 

Найменування показників 
 

Од. 

виміру 
2018 Прогноз 

Абсолютне 

відхилення, 

+/- 

Відносне 

відхилення, 

% 

Середньомісячний виробіток Y грн 398925,3 380484 -18441,5 -4,62 

Чисельність в екв. повної 

зайнятості 
X1 

чол. 106 
111 

5,1 4,85 

Середньомісячна зарплата, грн X2 грн 14090,8 13500 -590,8 -4,19 

Витрати на оплату праці  X3 тис. грн 17923,5 17923,5 0,0 0,00 

Прибуток  X4 тис. грн 3658 3658 0,0 0,00 

Випуск продукції X5 тис. грн 507433 507433 0,0 0,00 

Витрати на виробництво X6 тис. грн 503775 503775 0,0 0,00 

Частка фонду оплати праці у 

витратах на виробництво 
X7 

% 3,558 3,558 0,0 0,00 

Прибутковість заробітної плати 

(відношення прибутку до фонду 

заробітної плати) 

X8 грн 0,20 0,20 

0,0 0,00 

Індекс темпу зростання середньої 

заробітної плати Іzp % -3,9 -4,2 -0,3 7,51 

Індекс темпу зростання виробітку Ірp % 27,9 -4,6 -32,5 -116,57 

Відносна економія, або 

перевитрати  Е % -0,5 3,2 3,7 -748,85 

Примітка: розроблено автором 

 

Для збільшення виробітку на цьому виробництві необхідно проводити 

радикально нові зміни, які стосуються впровадження новітніх знань та 

розробок у технології виробництва карбіду кремнію, технічного переозброєння 

обладнання із застосуванням автоматизації. Прогнозний індекс зростання 

заробітної плати зменшився на 0,3 %, індекс зростання виробітку скоротився на 

32,5 %, відносний показник перевитрат на заробітну плату виріс на 3,7 % 

порівняно з 2018 р.  

Враховуючи отримані результати середньомісячного виробітку при 

виробництві абразивного інструменту (табл. 3.16), слід зауважити, що при 

підвищенні заробітної плати до 13500 грн/міс., загальні витрати на ФОП 

залишаються без змін, прогнозне значення виробітку зростає на 

30087,2 грн/чол. на місяць (45,43 %), скорочується чисельність на 35 чол. 

(31,24 %), при цьому темп зростання виробітку випереджає темп підвищення 

заробітної плати на 1,2 %, перевитрати із заробітної плати зменшуються на 

0,9 % відносно 2018 р.  
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Таблиця 3.16 

Результати прогнозування показника рівня результативності виробітку при 

виробництві абразивного інструменту ПрАТ «Запоріжабразив» 

Найменування показників   
Од. 

виміру 
2018 Прогноз 

Абсолютне 

відхилення, 

+/- 

Відносне 

відхилення, 

%  

Середньомісячний виробіток Y грн 66223,7 96311 30087,2 45,43 

Чисельність в екв. повної 

зайнятості 
X1 

чол. 111 
76 

-34,7 -31,24 

Середньомісячна зарплата, грн X2 грн 9362,9 13500 4137,1 44,19 

Витрати на оплату праці  X3 тис. грн 12471,4 12471,4 0,0 0,00 

Прибуток  X5 тис. грн 6791 6791 0,0 0,00 

Випуск продукції X4 тис. грн 88210 88210 0,0 0,00 

Витрати на виробництво X7 тис. грн 81419 81419 0,0 0,00 

Частка фонду оплати праці у 

витратах на виробництво 
X7 

% 15,318 15,318 0,0 0,00 

Прибутковість заробітної плати 

(відношення прибутку до фонду 

заробітної плати) 

X8 грн 0,54 0,54 

0,0 0,00 

Індекс темпу зростання середньої 

заробітної плати Іzp % 54,7 44,2 -10,5 -19,22 

Індекс темпу зростання виробітку Ірp % 53,0 45,4 -7,6 -14,28 

Відносна економія, або 

перевитрати  Е % 15,8 14,9 -0,9 -5,77 

Примітка: розроблено автором 

 

Результати прогнозування показника рівня результативності виробітку на 

АТ «Мотор Січ» та АТ «ТУРБОАТОМ» наведені в Додатку Д, табл. Д.19, 

табл. Д.22. 

Слід зауважити, що не завжди цей метод розрахунку можна 

застосовувати, треба враховувати інтенсивність праці, вік працівника, стан 

здоров’я, умови праці, кліматичні та біологічні фактори. Однак, точність 

розрахунку чисельності впливає на визначення складу виконавців за 

функціональним обов’язком, пропорцій між складовими підгрупами, 

рівномірного та повного завантаження працівників, рівень продуктивності за 

кожним робітником. Отже, ефективність розрахунків чисельності робітників 

прямо пропорційно відображається на продуктивності праці та ефективності 

роботи підприємства.  

Необхідно звернути увагу на те, що продуктивність праці може 

підвищуватися за рахунок впровадження новітньої технології та обладнання. 

Зростання продуктивності праці можливе завдяки правильно спланованій 
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організаційно-управлінській роботі. Одним з головних джерел збільшення 

виробництва є збільшення продуктивності праці, тому випередження темпами 

зростання продуктивності праці, збільшення заробітної плати є основною 

умовою для зниження витрат виробництва, а звідси й підвищення ефективності 

виробництва.  

Ще одним джерелом підвищення продуктивності є збільшення складу 

професійних робітників, але при цьому продуктивність праці однозначно 

повинна мати більший приріст, ніж витрати на заробітну плату. 

Чисельність технологічних робітників, що зайняті на основній 

технологічній роботі, слід визначати й розраховувати, використовуючи 

складові: обсяг робіт, фонд робочого часу, розстановний штат, рівень 

інтенсивності. Кількість робітників доцільно визначати за функціональною 

діяльністю: технологічні, допоміжні,  ремонтно-обслуговуючі, транспортно-

складські. 

На основі отриманих розрахункових значень (табл. 3.17), прогнозний 

рівень виробітку при виробництві відрізних та зачисних кругів зріс на 

64897,2 грн/чол. на місяць або на 58,28 %, чисельність в еквіваленті повної 

зайнятості скоротилася на 35 чол. (36,82 %), темп збільшення виробітку 

випереджає темп росту заробітної плати на 19,3 %, перевитрати на заробітну 

плату скоротилися майже в 5 разів порівняно з 2018. 

 За допомогою наукового обґрунтування проведені  

розрахунки можливості підприємства підвищити заробітну плату до середнього 

рівня в металургійній промисловості. Ці розрахунки показують,  

наскільки зросте виробіток на одну людину й який потрібен кількісний склад 

робочої сили, але дані розрахунки не дають визначення якісного складу 

персоналу.  

Підвищення ефективності виробництва на підприємстві 

ПрАТ «Запоріжабразив» можна досягти за допомогою певних пропорцій між 

живою працею, задіяною на підприємстві.  
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Таблиця 3.17 

Результати прогнозування показника рівня результативності виробітку при 

виробництві відрізних та зачисних кругів ПрАТ «Запоріжабразив» 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 

Найменування показників   
Од. 

виміру 
2018 Прогноз 

Абсолютне 
відхилення, 
+/- 

Відносне 
відхилення, 
%  

Середньомісячний виробіток Y грн 111362,8 176260 64897,2 58,28 
Чисельність в екв. повної зайнятості X1 чол. 96 61 -35,3 -36,82 
Середньомісячна зарплата, грн X2 грн 9712,2 13500 3787,8 39,00 
Витрати на оплату праці  X3 тис. грн 11188,4 11188,4 0,0 0,00 
Прибуток  X4 тис. грн -16466 -16466 0,0 0,00 
Випуск продукції X5 тис. грн 128290 128290 0,0 0,00 
Витрати на виробництво X8 тис. грн 144756 144756 0,0 0,00 
Частка фонду оплати праці в витратах на 
виробництво 

X7 
% 7,729 7,729 0,0 0,00 

Прибутковість заробітної плати (відношення 
прибутку до фонду заробітної плати) 

X8 грн -1,47 -1,47 
0,0 0,00 

Індекс темпу зростання середньої заробітної 
плати Іzp % 26,5 39,0 12,5 47,17 
Індекс темпу зростання виробітку Ірp % -0,4 58,3 58,7 -14668,86 
Відносна економія, або перевитрати  Е % -512,1 5,2 517,2 -101,01 

Примітка: розроблено автором 

 

Результати прогнозування показника результативності виробітку при 

виробництві шліфувальної шкурки представлені в табл. 3.18.  

Таблиця 3.18 

Результати прогнозування показника рівня результативності виробітку 

при виробництві шліфувальної шкурки ПрАТ «Запоріжабразив» 

Найменування показників   
Од. 

виміру 
2018 Прогноз 

Абсолютне 
відхилення, 
+/- 

Відносне 
відхилення, 
%  

Середньомісячний виробіток Y грн 88810,5 146816 58006,0 65,31 
Чисельність в екв. повної зайнятості X1 чол. 51 31 -20,1 -39,51 
Середньомісячна зарплата, грн X2 грн 8220,8 13500 5279,2 64,22 
Витрати на оплату праці  X3 тис. грн 5031,15 5031,15 0,0 0,00 
Прибуток  X4 тис. грн -6094 -6094 0,0 0,00 
Випуск продукції X5 тис. грн 54352 54352 0,0 0,00 
Витрати на виробництво X6 тис. грн 60446 60446 0,0 0,00 
Частка фонду оплати праці в витратах на 
виробництво 

X7 
% 8,323 8,323 0,0 0,00 

Прибутковість заробітної плати (відношення 
прибутку до фонду заробітної плати) 

X8 грн -1,21 -1,21 
0,0 0,00 

Індекс темпу зростання середньої заробітної плати Іzp % 56,2 64,2 8,0 14,26 
Індекс темпу зростання виробітку Ірp % 62,9 65,3 2,4 3,84 
Відносна економія, або перевитрати  Е % 7,4 8,2 0,7 10,04 

Примітка: розроблено автором  

 

При підвищенні заробітної плати на цьому виробництві до рівня 

13500 грн/міс. та незмінюваним ФОП прогнозний показник виробітку зростає 

на 58006 грн/чол. або на 65,31 %, кількість робітників скорочується на 20 осіб, 

темп зростання виробітку випереджає темп росту заробітної плати на 1,1 %, 

перевитрати на заробітну плату зростають на 0,7 % відносно 2018 р.  
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Результати прогнозування показника рівня результативності виробітку 

підприємства ПрАТ «Запоріжабразив» представлені в табл. 3.19.  

Таблиця 3.19 

Результати прогнозування показника рівня результативності виробітку 

ПрАТ «Запоріжабразив» 

Найменування показників   
Од. 

виміру 
2018 Прогноз 

Абсолютне 

відхилення, 

+/- 

Відносне 

відхилення, 

%  

Середньомісячний виробіток Y грн 96091,7 134708 38616,5 40,19 

Чисельність в екв. повної зайнятості X1 чол. 1348 962 -386,4 -28,67 

Середньомісячна зарплата, грн X2 грн 10132,0 13500 3368,0 33,24 

Витрати на оплату праці  X3 тис. грн 163900,1 163900,1 0,0 0,00 

Прибуток  X5 тис. грн 214429 214429 0,0 0,00 

Випуск продукції X4 тис. грн 1554379 1554379 0,0 0,00 

Витрати на виробництво X7 тис. грн 1339950 1339950 0,0 0,00 

Частка фонду оплати праці у витратах на 

виробництво 
X7 

% 12,232 12,232 0,0 0,00 

Прибутковість заробітної плати (відношення 

прибутку до фонду заробітної плати) 
X8 грн 1,31 1,31 

0,0 0,00 

Індекс темпу зростання середньої заробітної плати 
Іzp % 42,0 33,2 -8,8 -20,85 

Індекс темпу зростання виробітку Ірp % 25,5 40,2 14,7 57,60 

Відносна економія, або перевитрати  Е % 20,1 10,1 -10,0 -49,78 

Примітка: розроблено автором 

 

На основі кореляційно-регресійного аналізу та значення фактору Х2–

13500 грн, встановлено, що на підприємстві ПрАТ «Запоріжабразив» 

розрахункове значення середньомісячного виробітку становить 

134708 грн/чол., що на 38616,5 грн/чол. або на 40,19 % більше, ніж у 2018 р., 

при цьому скорочується чисельність працівників на 386 чол. або на 28,67 %, 

темп зростання виробітку випереджає зростання заробітної плати на 7 %, а 

відносні витрати на заробітну плату скорочуються на 10 % відносно 2018 р.  

Тому основним питанням ефективного управління персоналом є не тільки 

визначення чисельності окремих категорій працівників, а й вивчення 

оптимального співвідношення між ними. Основні показники складу фонду 

оплати праці працюючих на ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

представлені в табл. 3.20. Отже, з метою виявлення й підрахунку резервів 

зменшення витрат з урахуванням продуктивності праці, розглянемо детально 

склад фонду оплати праці на ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

(табл. 3.20) (Дубиніна, 2020е). 
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Таблиця 3.20 

Показники складу фонду оплати праці на ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. (тис. грн) 

  

рік Абсолютне відхилення 2018, +- Відносне відхилення 2018, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Фонд оплати праці всіх працівників, 

тис. грн  56386 67247 84241 114319 163900 107514 96653 79659 49581 191 144 95 43 

Середня кількість усіх працівників в 

еквіваленті повної зайнятості, осіб 
1513 1364 1350 1335 1348 

-165 -16 -2 13 -11 -1 0 1 

Відрядна форма оплати праці                    11630 18092 24471 33290 46957 35327 28866 22486 13667 304 160 92 41 

Питома вага відносно фонду оплати 

праці всіх працівників 
20,6% 26,9% 29,0% 29,1% 28,6% 

0,080 0,017 -0,004 -0,005 39 6 -1 -2 

Погодинна форма оплати праці 8850 14949 18081 23246 31920 23070 16971 13840 8674 261 114 77 37 

Питома вага відносно фонду оплати 

праці всіх працівників 
15,7% 22,2% 21,5% 20,3% 19,5% 

0,038 -0,028 -0,020 -0,009 24 -12 -9 -4 

Інженерно-технічні працівники 12621 17510 21653 27989 36181 23560 18671 14528 8192 187 107 67 29 

Питома вага відносно фонду оплати 

праці всіх працівників 22,4% 26,0% 25,7% 24,5% 22,1% -0,003 -0,040 -0,036 -0,024 -1 -15 -14 -10 

Оплата за невідпрацьований час  4270 4721 5602 8300 12916 8646 8195 7314 4616 202 174 131 56 

Оплата робітникам за простій  793 485 387 861 1114 321 629 727 253 41 130 188 29 

Оплата праці за понаднормову роботу 368 685 1421 5019 13226 12857 12540 11804 8206 3491 1830 831 164 

Оплата за сумісництво роботи 894 1679 1927 813 903 9 -776 -1025 90 1 -46 -53 11 

Оплата за цивільно-правовими 

договорами 13775 2687 2690 1090 1557 -12219 -1131 -1134 467 -89 -42 -42 43 

Доплати 3599 5790 7632 12934 19035 15436 13246 11403 6101 429 229 149 47 

Оплата відпускних 2577 4237 5241 7820 11585 9008 7348 6344 3765 349 173 121 48 

Інші 1279 1133 737 1256 1423 144 290 686 166 11 26 93 13 

Оплата за лікарняними листами 776 765 908 1264 2102 1326 1337 1194 838 171 175 131 66 

Оплата за пільговими списками №1 та 

№2 3747 4143 3965 3938 4461 714 318 495 523 19 8 12 13 

Примітка: розроблено автором 
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Як видно з табл. 3.20, на підприємстві спостерігається динаміка 

збільшення витрат у 2018 р. порівняно з 2017 р.: за невідпрацьований час, через 

переведення на неповний робочий тиждень з економічних причин – на 56 %, 

оплата за простої виробництв – на 29 %, за понаднормову роботу – на 164 %, за 

цивільно-правовими договорами – на 43 %, доплати – на 47 %, оплата 

лікарняних листів – на 66 %, оплата за пільговими списками – на 13 %. Усі ці 

показники є одним із джерел резервів підприємства до збільшення 

продуктивності праці та зменшення витрат (Дубиніна, 2020е). 

Слід відзначити, що структура форми оплати праці на підприємстві має 

не зовсім досконале співвідношення. Так, виплата заробітної плати за 2018 р. 

складається з частки заробітної плати робітників, які працюють: за відрядною 

формою – 28,6 %, погодинною – 19,5 %, ІТР – 22,1 %. Основних робітників на 

підприємстві – 27 %, допоміжних – 48 %, ІТР – 25 %. Недосконале 

співвідношення між основними та допоміжними працівниками знижує 

продуктивність праці, і це є ще одним джерелом резерву підвищення 

продуктивності праці та зниження витрат на виробництво на підприємстві. 

Важливим завданням є розрахунок нормативної чисельності робітників 

(фонд оплати праці) погодинної форми (допоміжні робітники) оплати та ІТР 

відносно працівників відрядної форми оплати (основні, технологічні робітники) 

на ПрАТ «Запоріжабразив». Це завдання можна представити у вигляді 

залежності чисельності допоміжних робітників та ІТР від обраних факторів 

степеневої функції розрахованої за формулою:  

 

Рд.ітр = kX1
b1* X2

b2* X3
b3

…Хn
bn

,                                (3.19) 

 

де Рд.ітр – фонд погодинної та ІТР оплати праці; 

k – постійний коефіцієнт, що виражає зв'язок чисельності із визначенням 

факторів; 

Х1, X2, X3, Xn – чисельне значення факторів; 

b1, b2, b3, bn – показники ступеня. 
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Перетворимо множинну степеневу регресію в лінійну розраховану за 

формулами:  

 

Ln (Ррозрах.) = Ln (k)+b1Ln(X1)+ b2Ln(X2)+ b3Ln(X3)+….+ bnLn(Xn),  (3.20) 

 

P
/
розрах. = k

/
+b1X1

/
+b2X2

/
+b3X3

/
+…+bnXn

/
 .                            (3.21) 

 

Для визначення обрано такі показники: сумарне значення оплати 

погодинно та ІТР праці (результативний показник – Р), факторами впливу є 

фонд оплати всіх працівників (Х1), коефіцієнт фахівців з вищою освітою (Х2).   

Рд.ітр = 6,97X1
0,989102* X2

-15,2562 
. 

Рд.ітр = 6,97*163900
0,98102

*1,25
-15,2562 

= 33333,25 тис. грн. 

Отже, не змінюючи фонд оплати праці всіх працівників за 2018 р., з 

часткою фахівців з вищою освітою на підприємстві, яка становить 25 % від усіх 

працюючих, фонд оплати погодинної та ІТР праці скоротиться з 68101 тис. грн 

(31920+36181) до 33333,25 тис. грн, або у 2 рази, таким чином, на підприємстві 

кількість допоміжних робітників та службовців необхідно скоротити вдвічі. 

Функціональний розподіл праці в кожній групі технологічних робітників 

передбачає розрахунок і встановлення нормативного співвідношення між 

допоміжними робітниками технічних та технологічних служб, службовцями та 

керівниками, фахівцями з середньою та вищою освітою. У спеціальній 

літературі є багато напрацювань, методів і розрахунків даного завдання. За 

допомогою лінійного програмування можна визначити близьку до кращого 

результату структуру, яка б задовольняла керівника підприємства. На підставі 

можливих перерозподілів робіт між працівниками, з урахуванням специфіки та 

трудомісткості їх праці, з метою мінімізації витрат на оплату праці (за умови, 

що весь робочий час робітниками використано на 100 %) можна теоретично 

розрахувати найбільш продуктивну кадрову структуру на промисловому 

підприємстві.  
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Проаналізувавши дані підприємства (табл. 3.20), за допомогою виявлених 

резервів зменшення витрат з урахуванням продуктивності праці, здійснимо 

прогноз витрат на виробництво ПрАТ «Запоріжабразив».  

На аналогічних світових підприємствах виробіток продукції на одного 

робітника на десятки разів вище, ніж на ПрАТ «Запоріжабразив». Це 

досягається в тому числі і за рахунок найменшої кількості допоміжних 

робітників на підприємстві.  

Спрогнозуємо модель обмежень оплати праці на аналізованому 

підприємстві. 

Продуктивність праці → мах. Середня кількість усіх працівників в 

еквіваленті повної зайнятості ≤ 475 осіб за рахунок обов’язкового збереження 

чисельності основних робітників та 30 % допоміжних (Дубиніна, 2020е). 

Виробіток на одного робітника ≥ 155438 грн, оскільки за оцінками 

німецького аудитора, для існування на ринку абразивних матеріалів виробіток 

на одного робітника підприємства повинен бути не менше 10 % вартості 

продукції (Дубиніна, 2020е). Скориставшись цим обмеженням, спрогнозуємо 

фонд оплати праці та основні показники підприємства (табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 

Розрахунок прогнозних показників господарської діяльності на 

ПрАТ «Запоріжабразив» (тис. грн) 

Найменування показників 
Од. 

виміру 
2018 Прогноз 

Абсолютне 

відхил., +/- 

Відносне 

відхил., % 

Випуск продукції тис. грн 1554379 1554379   

Витрати на виробництво тис. грн 1339950 1249883 -90067 -7 

Рентабельність % 16 24,4 8 53 

Прибуток тис. грн 214429 304496 90067 42 

Фонд оплати праці тис. грн 163900,1 73833,05 -90067 -55 

Частка фонду оплати праці у витратах на 

виробництво  0,122 0,059 0 -52 

Прибутковість заробітної плати (відношення 

прибутку до фонду заробітної плати)  1,308 4,124 3 215 

Середньомісячна зарплата грн 10132 12953 2821 27,8 

Середньомісячний виробіток грн 66815,9 155438 88622,1 132,6 

Середня кількість усіх працівників в 

еквіваленті повної зайнятості, осіб 
чол. 

 

1348 

 

475 873 64,8 

Коеф. Е  30,1 0,012   

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2020е) 

 

Проаналізувавши дані табл. 3.21, можна зробити такі висновки. 
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На підприємстві для досягнення мінімального рівня виробітку, у 

порівнянні з аналогічними підприємствами абразивної промисловості, 

необхідно скоротити чисельність допоміжного персоналу на 65 %, – це 

дозволить підвищити продуктивність праці на 132 %, скоротити витрати на 

оплату праці на 55 %, підняти рівень заробітної плати на 27 %, зберегти 

основних робітників, зменшити витрати на простої. Прибутковість заробітної 

плати за прогнозними даними збільшиться більше ніж у 3 рази, а загальні 

витрати скоротяться на 7 %, у тому числі частка витрат на оплату праці в складі 

витрат на виробництво скоротиться на 52 %. Завдяки організаційному засобу з 

оптимізації чисельності робітників, підприємство отримає більше прибутку – 

на 90 млн. грн (42 %), отримані кошти можна направити на інвестиційні 

програми для розширення інноваційної продукції, створення нових 

високотехнологічних виробництв, придбання автоматизованого обладнання, а 

всі ці заходи, у свою чергу, допоможуть створити нові робочі місця й залучити  

нових кваліфікованих робітників (Дубиніна, 2020е). 

Продуктивність праці на промислових підприємствах істотно впливає на 

показники економічної діяльності промислового підприємства. Вона включає в 

себе фактори, які допомагають пошуку резервів скорочення витрат на 

виробництві (Дубиніна, 2020е). 

Існують інтенсивні та екстенсивні фактори. На інтенсивні фактори 

впливають прогресивні технології, кваліфікація персоналу, технічний рівень 

озброєності підприємства, внутрішньогосподарське кооперування та 

спеціалізація. Екстенсивні фактори включають у себе витрати робочого часу за 

рахунок простою або перевитрати часу на виправлення браку, перероблення 

некондиційної сировини, матеріалів (Дубиніна, 2020е).  

Запропоновані методичні підходи удосконалення управління витратами 

за рахунок підвищення продуктивності праці на промислових підприємствах 

дозволяють здійснити розрахунки прогнозних значень виробітку, визначення 

оптимальної чисельності робітників та найкращого співвідношення 

допоміжних та ІТР робітників до основного технологічного складу працівників. 
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На прикладі ПрАТ «Запоріжабразив», використовуючи дані підприємства 

господарської діяльності за останні роки, розроблено моделі та проведено 

розрахунки прогнозних значень, які впливають на продуктивність праці та 

економічні показники підприємства. Слід зазначити, що підприємство 

неефективно використовує робочу силу, має перевитрати на оплату праці, тим 

самим збільшує витрати на виробництво.  

Отже, підвищення продуктивності праці промислового підприємства є 

головним у бізнес-процесі. Цього можна досягти за допомогою вдосконалення 

структури організації виробництва, підвищення кваліфікаційного, професійного 

рівня працівників, впровадження автоматизації, модернізації обладнання, 

застосування IT-технології, максимального використання потужності 

виробництва та іншого (Дубиніна, 2020е). 

 

 

3.3. Удосконалення управління витратами за рахунок оптимізації 

загальновиробничих витрат 

 

Головною місією економічного розвитку промислового підприємства є 

управління його витратами. Управління витратами підприємства пов’язано з 

процесом планомірного формування витрат за їх видами, за місцями їх 

виникнення тощо, а також з контролінгом і заохоченням до зниження даних 

витрат. Організаційні та функціональні аспекти системи управління витратами 

повинні бути пов’язані: по-перше, – з нормуванням витрат ресурсів, 

плануванням, бюджетуванням витрат за їх видами; по-друге, – з обліком, 

аудитом та аналізом витрат; по-третє, – з безперервним пошуком та виявленням 

чинників економії ресурсів і зниженням витрат. Цими системами управління 

витратами повинні керувати належні структурні одиниці промислових 

підприємств, вони також повинні нести відповідальність за формування таких 

витрат. Пошук резервів та виявлення чинників економії витрат є обов’язком 

кожного працівника підприємства та насамперед – фахових спеціалістів і 

менеджерів вищої ланки (Дубиніна, 2018с).  
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Переважним резервом економії витрат на промислових підприємствах є 

загальновиробничі витрати. На промислових підприємствах хоча й 

досліджується динаміка показників загальновиробничих витрат, але цей аналіз 

несе переважно статистичний характер, без здійснення висновків та 

рекомендацій. На сьогодні таких аналітичних досліджень не достатньо, вони не 

дають можливості визначити значення впливу факторів, діючих на величину 

досліджуваних витрат, та з’ясувати, як собівартість виробництва продукції 

залежить від складових загальновиробничих витрат. До основних недоліків 

аналізу загальновиробничих витрат на промислових підприємствах слід 

віднести взагалі відсутність будь-якої методики або відсутність 

систематичності його проведення.  

Проведення аналізу загальновиробничих витрат є основним інструментом 

управління та оптимізації цих витрат, тому достовірна систематизація масиву 

даних економічних показників дає змогу з’ясувати доцільність та ефективність 

використання ресурсів на загальновиробничі потреби. Здійснення управління 

витратами за рахунок оптимізації загальновиробничих витрат на промислових 

підприємствах повинно відбуватися безперервно, з метою підвищення 

ефективності господарської діяльності підприємства (Дубиніна, 2017c). 

Удосконаленням управлінням витратами на промислових підприємствах за 

рахунок оптимізації загальновиробничих витрат займаються вітчизняні 

науковці і в наш час. Вагомий внесок у розвиток та вдосконалення цієї 

тематики зробили: Прокопович Л.Б., Каткова Н.В. (2020а; 2020b), 

Пашкевич М.С., Дріга О.П., Макурін А.А. (2018), Московчук А.Т., Ліщук В.І. 

(2017), Хаджинова О.В. (2017), Чумак О.В., Андрющенко І.С. (2016), 

Іванюта О.В., Самчук К.І. (2016), Сударкіна С.П., Вагнер Я.Е. (2015), 

Шмиголь Н.М., Рибалко О.М., Єременко П.В. (2015), Куцик П.О., 

Мазуренко О.М. (2014), Тюхтій М.В., Пономаренко О.Г. (2014), 

Подмешальська Ю., Дунда А. (2014), Ємець О.І. (2014), Кодимська Т.Ю. (2013), 

Андрющенко І.Є., Палько А.В. (2014), Петренко Я.В. (2013), Адирова Т.І. 

(2012), Крушельницька О.В. (2010), Череп А.В. (2005а). 
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Дослідження загальновиробничих витрат на промислових підприємствах 

змушує визнати неоціненність їх вагомих значень впливу на собівартість 

виробництва. Складність дослідження загальновиробничих витрат пов’язана з 

особливостями їх формування. Уникнення багаторівневості дослідження 

загальновиробничих витрат можливе за рахунок поєднання всіх методів 

дослідження, таких як: оперативного, поточного та стратегічного характеру, з 

центрами формування витрат. 

Однією з особливих характеристик загальновиробничих витрат при 

дослідженні слід вважати залежність цих витрат від обсягів виробництва та їх 

непрямий зв'язок із собівартістю. Загальновиробничі витрати включаються до 

собівартості виробництва продукції відповідно до встановленої на підприємстві 

методики їх розподілу. Частка таких витрат у собівартості виробництва на 

промислових підприємствах за окремими статтями залежить від абсолютної їх 

величини. Залежність загальновиробничих витрат від обсягів виробництва у 

собівартості продукції наведена на рис. 3.13 (Дубиніна, 2019).  

Рис. 3.13. Залежність загальновиробничих витрат від обсягів виробництва 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2018а; Дубиніна, 2019)  
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Для здійснення факторного аналізу рівня загальновиробничих витрат, з 

метою визначення оптимізації витрат, пропонуємо представити рівняння у 

вигляді двох залежностей через використання потужності підприємством 

розраховану за формулою, (Дубиніна, 2019):  

 

,                                                  (3.22) 

 

через питому вагу задіяного загальноцехового персоналу на виробництві 

розраховану за формулою(Дубиніна, 2020е):  

 

,                                                (3.23) 

 

де Vzz – витрати загальновиробничі змінні, тис. грн; 

Vzp – витрати загальновиробничі постійні, тис. грн; 

kp – коефіцієнт використання потужності; 

Hp – питома вага оплати праці загальноцехового персоналу в загальній 

оплаті праці виробництва. 

Для проведення визначення впливу різних чинників на результативний 

показник за даними  на підприємстві ПрАТ «Запоріжабразив» розглянемо п’ять 

основних виробництв підприємства.  

Вихідні дані для аналізу рівня загальновиробничих витрат подано в 

Додатку Е, табл. Е.1, табл. Е.5.  

Методом ланцюгових підстановок визначимо величину впливу чинників 

на рівень результативності загальновиробничих витрат за основними 

виробництвами ПрАТ «Запоріжабразив» у 2018 р. відносно 2014-2017 рр. 

(Дубиніна, 2019). 

У дослідженому періоді рівень загальновиробничих витрат Rzvv при 

виробництві шліфматеріалів електрокорунду нормального мав динаміку до 

збільшення: так, він виріс на 1,155 % відносно 2017 р. (табл. 3.22).  
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Таблиця 3.22 

Вплив чинників ефективності використання потужності виробництва та 

загальноцехового персоналу на рівень загальновиробничих витрат на 

виробництві шліфматеріалів електрокорунду нормального  

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр., тис. грн 

Відносні показники Величина впливу 

Загальновиробничі витрати 2014 2015 2016 2017 

  1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 1,323 1,204 0,874 0,503 

  1.2. Відрахування на оплату праці 0,752 0,876 0,856 0,516 

  1.3. Резерв відпусток 1,340 1,925 1,169 0,752 

  1.4. Амортизація 1,085 0,804 0,527 -0,249 

  1.5. Матеріали 1,560 0,911 0,701 0,440 

  1.6. Опалення -1,000 -1,000 0,000 0,000 

  1.7. Електроенергія на освітлення, силова -1,000 -1,000 0,000 0,000 

  1.8. Послуги дільниці електриків 0,950 0,744 0,387 0,397 

  1.9. Послуги дільниці теплотехніків 1,577 0,631 0,671 0,421 

  1.10. Послуги дільниці метрологів 0,586 0,064 -0,547 -0,647 

1.11. Послуги ремонтно-механічної дільниці 1,469 1,082 0,920 0,569 

  1.12. Послуги будівельної дільниці 0,746 -0,235 -0,293 -0,452 

  1.13. Договірні роботи 0,873 -0,865 0,374 -0,684 

  1.14. Поточні ремонти 0,000 1,594 2,193 -0,496 

Разом: 1,223 0,752 0,603 0,284 

Коефіцієнт використання потужності 0,387 0,459 0,527 0,213 

Загальне відхілення рівня Rzvv 1,777 1,280 1,069 1,155 

ФОП виробництва 1,444 1,321 0,998 0,636 

Питома вага ФОП загальноцехового персоналу в 

ФОП виробництва -0,330 -0,329 -0,341 -0,328 

Загальне відхілення рівня Rzvv1 -1,925 -1,512 -1,330 -0,930 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2019) 

 

На зростання Rzvv негативно вплинули такі чинники: витрати на оплату 

праці, соціальні відрахування, матеріальні витрати, послуги допоміжних 

виробництв. Разом загальновиробничі витрати збільшились у 2018 р. на 

0,284 п.п, при цьому коефіцієнт використання потужності теж збільшився на 

0,213 п.п, але темп зростання обсягів виробництва не випереджав темп 

підвищення загальновиробничих витрат відносно 2017 р. Щодо рівня 

загальновиробничих витрат Rzvv1 при виробництві шліфматеріалів 

електрокорунду нормального, то загальне відхилення негативне: так, у 2018 р. 

воно зменшилося на 0,930 % відносно 2017 р. Цьому сприяло підвищення 

обсягів виробництва у 2018 р., завдяки чому скоротилися постійні 

загальновиробничі витрати у собівартості виробництва. 
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Вплив використання потужності та загальноцехового персоналу на рівень 

загальновиробничих витрат при виробництві шліфматеріалів карбіду кремнію у 

2018 р. відносно 2017 р. був позитивним: рівень Rzvv збільшився на 1,288 %, а 

рівень Rzvv1 – на 0,931 %, (табл. 3.23), що пояснюється випередженим 

зростанням заробітної плати на 0,831 п.п, зростанням вартості матеріалів на 

1,111 п.п, збільшенням вартості опалення на 0,57 п.п, вартості послуг з 

виготовлення деталей на 0,775 п.п, зростанням поточних ремонтних робіт на 

1,423 п.п.  

Таблиця 3.23 

Вплив чинників ефективності використання потужності виробництва та 

загальноцехового персоналу на рівень загальновиробничих витрат на 

виробництві шліфматеріалів карбіду кремнію ПрАТ «Запоріжабразив»  

за 2014-2018 рр., тис. грн 

Найменування 
Величина впливу 

2014 2015 2016 2017 

Загальновиробничі витрати  

1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 
1,632 1,435 1,168 0,831 

1.2. Відрахування на оплату праці 1,081 1,126 1,168 0,827 

1.3. Резерв відпусток 1,356 1,120 1,233 0,000 

1.4. Амортизація 0,317 0,065 0,456 0,327 

1.5. Матеріали 2,230 0,839 1,427 1,111 

1.6. Опалення 1,036 0,391 0,533 0,570 

1.7. Електроенергія на освітлення, силова 1,555 0,774 0,704 0,397 

1.8. Послуги дільниці електриків 4,872 1,378 1,210 0,211 

1.9. Послуги дільниці теплотехніків 1,117 0,776 0,000 -0,525 

1.10. Послуги дільниці метрологів 1,774 1,571 1,093 0,591 

1.11. Послуги ремонтно-механічної дільниці 2,142 0,565 1,842 0,775 

1.12. Послуги будівельної дільниці 2,096 0,949 1,004 -0,253 

1.13. Договірні роботи -0,876 1,057 0,894 -0,900 

1.14. Поточні ремонти 0,000 2,044 2,078 1,423 

Разом: 1,599 0,897 0,985 0,704 

Коефіцієнт використання потужності 0,973 0,798 0,894 0,425 

Рівень Rzvv 1,282 1,060 1,049 1,288 

ФОП виробництва 1,800 1,493 0,716 0,135 

Питома вага ФОП загальноцехового персоналу в 

ФОП виробництва 
-0,370 -0,228 0,751 0,813 

Рівень Rzvv1 -2,079 -1,983 1,146 0,931 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2019) 

 

Позитивним для підвищення рівня Rzvv1 є зростаюча динаміка збільшення 

фонду заробітної плати за 2014-2018 рр. – даний показник виріс на 0,135 п.п, а 
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питома вага ФОП загальновиробничого персоналу у ФОП виробництва зросла 

на 0,813 п.п порівняно з 2017 р. Зауважимо, що негативні зрушення у 2018 р. 

проти 2017 р. мали витрати на послуги дільниці електриків, дільниці 

будівельників та договірні роботи. 

Вплив чинників ефективності використання потужності виробництва та 

загальноцехового персоналу на рівень загальновиробничих витрат на 

виробництві абразивного інструменту ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-

2018 рр., представлено в табл. 3.24.  

Таблиця 3.24 

Вплив чинників ефективності використання потужності виробництва та 

загальноцехового персоналу на рівень загальновиробничих витрат  

на виробництві абразивного інструменту ПрАТ «Запоріжабразив»  

за 2014-2018 рр., тис. грн 

Показники 

Величина впливу 

2014 2015 2016 2017 

Загальновиробничі витрати  

1. З ремонту та утримання цеху: 
    

1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 
1,383 1,180 1,013 0,743 

1.2. Відрахування на оплату праці 0,827 0,889 1,020 0,749 

1.3. Резерв відпусток 1,381 1,309 1,078 0,654 

1.4. Амортизація -0,259 -0,767 -0,765 0,271 

1.5. Матеріали 1,078 -0,207 0,484 0,485 

1.6. Опалення 1,332 0,645 0,737 0,368 

1.7. Електроенергія на освітлення, силова 0,789 0,392 0,369 0,333 

1.8. Послуги дільниці електриків 1,283 0,716 0,885 0,822 

1.9. Послуги дільниці теплотехніків 1,282 0,457 -0,322 -0,422 

1.10. Послуги дільниці метрологів 0,773 0,511 0,651 0,497 

1.11. Послуги ремонтно-механічної дільниці 0,900 0,770 0,471 0,123 

1.12. Послуги будівельної дільниці 4,339 -0,928 1,902 1,336 

1.13. Послуги дільниці виготовлення тари 42,632 1,228 -0,581 -0,391 

1.14. Договірні роботи 0,500 1,246 -0,731 0,912 

1.15. Поточні ремонти 0,000 -0,788 -0,285 -0,795 

Разом: 1,159 0,640 0,659 0,476 

Коефіцієнт використання потужності 0,730 0,309 0,459 0,527 

Рівень Rzvv 1,260 1,440 1,198 0,950 

ФОП виробництва 1,553 1,336 1,134 0,787 

Питома вага ФОП загальноцехового персоналу в 

ФОП виробництва 
-0,382 -0,377 -0,338 -0,205 

Рівень Rzvv1 -1,742 -1,303 -1,396 -1,524 

Примітка: розроблено автором 
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Значення рівня Rzvv за 2018 р. при виробництві абразивного інструменту 

зросло на 0,95 % у порівнянні з 2017 р. (табл. 3.24), що пояснюється збільшення 

загальної суми витрат на оплату праці загальноцехового персоналу, 

відрахуванням суми на оплату праці, суми резерву відпусток на 0,743 п.п; 

0,749 п.п; 0,654 п.п відповідно. У цілому, у 2018 р., порівняно з 2017 р., зросли 

такі витрати: витрати на амортизацію – на 0,271 п.п, витрати на матеріали – на 

0,485 п.п, витрати на опалення – на 0,368 п.п, витрати на електроенергію – на 

0,333 п.п; витрати на послуги дільниць: електриків – на 0,822 п.п, метрологів – 

на 0,497 п.п, ремонтно-механічної служби – на 0,123 п.п, будівельної – на 

1,336 п.п, витрати на договірні роботи – на 0,912 п.п. У 2018 р. рівень Rzvv1 

знизився на 1,524 % відносно 2017 р., цьому посприяло зменшення питомої 

ваги заробітної плати загальноцехового персоналу у ФОП виробництва, питома 

вага скоротилася в 2018 р. відносно 2017 р. на 0,205 п.п. 

Вплив чинників ефективності використання потужності виробництва та 

загальноцехового персоналу на рівень загальновиробничих витрат на 

виробництві шліфувальної шкурки в табл. 3.25.  

Таблиця 3.25 

Вплив чинників ефективності використання потужності виробництва та 

загальноцехового персоналу на рівень загальновиробничих витрат на 

виробництві шліфувальної шкурки ПрАТ «Запоріжабразив»  

за 2014-2018 рр., тис. грн 

Показники 
Величина впливу 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Загальновиробничі витрати  

1 2 3 4 5 

1.З ремонту та утримання цеху: 
    

1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 
1,274 1,048 0,922 0,555 

1.2. Відрахування на оплату праці 0,726 0,755 0,926 0,562 

1.3. Резерв відпусток 1,613 1,304 1,485 1,102 

1.4. Амортизація -0,045 -0,212 0,208 0,339 

1.5. Матеріали 1,061 -0,814 0,558 0,481 

1.6. Опалення 0,812 0,588 0,573 0,533 

1.7. Електроенергія на освітлення, силова 0,962 0,439 0,419 0,431 

1.8. Послуги дільниці електриків 2,517 0,477 -0,346 3,937 
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 Продовження табл. 3.25 

1 2 3 4 5 

Показники 
Величина впливу 

2014 2015 2016 2017 

Загальновиробничі витрати  

1.9. Послуги дільниці теплотехніків 1,803 0,889 1,803 2,160  

1.10. Послуги дільниці метрологів 1,833 1,989 1,806 0,569 

1.11. Послуги ремонтно-механічної дільниці -0,497 0,453 0,861 0,340 

1.12. Послуги будівельної дільниці 3,886 1,254 -0,421 0,950 

1.13. Договірні роботи 1,776 1,571 0,533 0,275 

Разом: 0,958 0,643 0,689 0,548 

Коефіцієнт використання потужності -0,266 0,289 0,000 0,548 

Рівень Rzvv -1,898 1,493 0,000 1,000 

ФОП виробництва 1,316 1,124 0,961 0,650 

Питома вага ФОП загальноцехового персоналу в 

ФОП виробництва 
-0,200 -0,272 -0,195 -0,285 

Рівень Rzvv1 -2,188 -1,537 -1,880 -1,387 

Примітка: розроблено автором 

 

У 2018 р. на виробництві шліфувальної шкурки маємо зростання рівня 

Rzvv на 1,00 % порівняно з 2017 р. (табл. 3.25), а також зниження рівня Rzvv1 на 

1,387 % у 2018 р. Позитивна динаміка рівня загальновиробничих витрат 

залежить від використання потужності виробництва. Це підтверджується 

значеннями збільшення за всіма статтям витрат загальновиробничого 

призначення – при зростанні використання потужності в 2018 р. вони 

збільшилися на 0,548 п.п відносно 2017 р. Слід зауважити, що за 2018 р. 

негативні зрушення мав такий показник, як питома вага ФОП загальноцехового 

персоналу у ФОП виробництва: він зменшився на 0,285 п.п відносно 2017 р., на 

це вплинуло зниження рівня загальновиробничих витрат, яке залежить від 

задіяного загальноцехового персоналу на виробництві. 

З табл. 3.26 бачимо, що на виробництві відрізних та зачисних кругів 

ПрАТ «Запоріжабразив» за аналізований період рівень Rzvv зменшився на 

1,285 % відносно 2017 р., також значення коефіцієнта використання потужності 

знизилося на 0,276 п.п відносно 2017 р. Проте, у 2018 р. рівень Rzvv1 підвищився 

відносно 2017 р. на 0,827 %, питома вага ФОП загальновиробничого персоналу 

у ФОП виробництва зросла на 0,667 п.п відносно 2017 р. Про неефективність 

використання загальновиробничого персоналу свідчить зростання витрат за 

цією статтею, витрат при скороченні потужності виробництва. 
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Таблиця 3.26 

Вплив чинників ефективності використання потужності виробництва та 

загальноцехового персоналу на рівень загальновиробничих витрат на 

виробництві відрізних та зачисних кругів ПрАТ «Запоріжабразив»  

за 2014-2018 рр., тис. грн 

Показники 
Величина впливу 

2014 2015 2016 2017 

Загальновиробничі витрати  

1.  З ремонту та утримання цеху: 
    

1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 
1,545 1,291 1,135 0,848 

1.2. Відрахування на оплату праці 0,952 1,011 1,135 0,785 

1.3. Резерв відпусток 1,186 1,720 1,180 0,223 

1.4. Амортизація -0,176 -0,214 0,198 0,213 

1.5. Матеріали 3,812 1,991 0,690 0,473 

1.6. Опалення -1,000 0,000 0,000 0,000 

1.7.Електроенергія на освітлення, силова 0,957 0,522 0,247 0,153 

1.8. Послуги дільниці теплотехніків 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.9. Послуги дільниці метрологів 3,549 3,313 1,901 0,341 

1.10. Послуги ремонтно-механічної дільниці 0,430 0,443 0,329 -0,603 

1.11. Послуги будівельної дільниці -0,414 -0,467 1,427 -0,401 

1.12. Договірні роботи 8,019 9,906 2,045 0,424 

Разом: 2,534 1,651 0,682 0,456 

Коефіцієнт використання потужності 0,299 -0,227 -0,199 -0,276 

Рівень Rzvv 2,910 -2,697 -1,851 -1,285 

ФОП виробництва 1,220 1,012 0,863 0,436 

Питома вага ФОП загальноцехового персоналу в 

ФОП виробництва 
0,601 0,563 0,558 0,667 

Рівень Rzvv1 2,054 1,713 1,105 0,827 

Примітка: розроблено автором 

 

Зважаючи на комплексність загальновиробничих витрат, для підвищення 

достовірності та з’ясування впливу чинників на результат аналізу, необхідно 

кожну статтю розглядати окремо, з урахуванням кореляційної залежності між 

величиною окремих витрат та обсягом виготовленої продукції, встановивши за 

кожним показником витрат коефіцієнт залежності (Kz) за допомогою 

розрахованого  формулою:  

 

,                                             (3.24) 
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де  – показник загальновиробничих витрат у досліджуваному 

періоді;  – показник загальновиробничих витрат у попередньому періоді; 

 – відносне відхилення випуску продукції між досліджуваним та 

попереднім періодами, %. 

Далі виконаємо аналіз показників загальновиробничих витрат за 

запропонованою методикою та за допомогою формули 3.24, визначимо ступінь 

впливу змін обсягів випуску продукції на зміну показників загальновиробничих 

витрат. Дослідження проведемо, використовуючи вихідні дані п’яти основних 

виробництв ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. (Додаток Е, табл. Е.1, 

табл. Е.2, табл. Е.3, табл. Е.4, табл. Е.5).  Дані табл. 3.27 дозволяють 

стверджувати, що в дослідженому періоді (у 2018 р.) відбулася позитивна 

динаміка відносно 2014-2017 рр., обсяги виробництва зросли на 129 % відносно 

2014 р. та на 16 % відносно 2017 р. у грошовому еквіваленті, при цьому 

коефіцієнт залежності загальновиробничих витрат скоротився з 1,16 відносно 

2014 р. до 0,496 відносно 2017 р.  

Таблиця 3.27 

Розрахунок коефіцієнта залежності показників загальновиробничих витрат від 

зміни обсягів виробництва шліфматеріалів електрокорунду нормального 

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2018 р. відносно 2014-2017 рр. 

Показники Kz 

Загальновиробничі витрати  2014 2015 2016 2017 прогноз 

1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 
1,357 2,757 1,614 1,550 1,678 

1.2. Відрахування на оплату праці 0,439 1,460 1,547 1,631 2,186 

1.3. Резерв відпусток 1,393 7,043 2,888 3,473 4,221 

1.4. Амортизація 0,912 1,228 0,586 -0,379 -0,543 

1.5. Матеріали 1,888 1,579 1,039 1,190 0,765 

1.6. Опалення -0,775 -1,901 
  

-5,279 

1.7. Електроенергія на освітлення, силова 0,699 1,051 0,317 0,968 0,777 

1.8. Послуги дільниці електриків 1,929 0,756 0,951 1,088 0,598 

1.9. Послуги дільниці теплотехніків 0,266 0,008 -0,632 -2,563 -3,013 

1.10. Послуги дільниці метрологів 1,674 2,226 1,787 1,988 2,044 

1.11. Послуги ремонтно-механічної дільниці 0,431 -0,105 -0,181 -1,249 -1,555 

1.12. Послуги будівельної дільниці 1,665 0,088 -0,277 0,310 -0,661 

1.13. Договірні роботи 0,591 -1,424 0,296 -2,872 -3,020 

1.14. Поточні ремонти 
 

4,830 10,154 -1,506 -1,843 

Разом: 1,160 1,075 0,767 0,496 0,299 

Примітка: розроблено автором   
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Скорочення коефіцієнтів залежності загальновиробничих витрат відносно 

обсягів виробництва відбулися практично за всіма статтями цих витрат, окрім 

витрат на оплату праці, тому що підвищення заробітної плати випереджало 

темпи зростання обсягів і є умовно-постійною величиною. Прогнозні значення 

коефіцієнтів залежності загальновиробничих витрат виконані за допомогою 

програми Microsoft Excel. 

У 2018 р. на виробництві шліфматеріалів карбіду кремнію відстежимо 

динаміку до збільшення випуску продукції відносно 2017 р. на 36 % та 

одночасно, у порівнянні з 2017 р., зросли й загальновиробничі витрати на 50 %, 

що спричинило до збільшення коефіцієнту залежності загальновиробничих 

витрат до 1,394 порівняно з попереднім періодом (табл. 3.28). 

Таблиця 3.28 

Розрахунок коефіцієнта залежності показників загальновиробничих витрат від 

зміни обсягів виробництва шліфматеріалів карбіду кремнію  

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2018 р. відносно 2014-2017 рр. 

Показники 
Kz 

2014 2015 2016 2017 прогноз 

Загальновиробничі витрати  

1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 
1,064 2,141 1,328 1,941 2,072 

1.2. Відрахування на оплату праці 0,467 1,319 1,326 1,922 2,351 

1.3. Резерв відпусток 0,735 1,305 1,480 2,230 2,602 

1.4. Амортизація 0,040 0,004 0,202 0,301 0,382 

1.5. Матеріали 1,988 0,732 1,980 3,470 3,466 

1.6. Опалення 0,429 0,159 0,277 0,913 0,837 

1.7. Електроенергія на освітлення, силова 0,966 0,623 0,482 0,443 0,201 

1.8. Послуги дільниці електриків 9,492 1,975 1,425 0,125 -3,909 

1.9. Послуги дільниці теплотехніків 0,498 0,626 0,000 -0,776 -1,025 

1.10. Послуги дільниці метрологів 1,259 2,564 1,162 0,981 0,933 

1.11. Послуги ремонтно-механічної дільниці 1,835 0,332 3,302 1,686 2,419 

1.12. Послуги будівельної дільниці 1,757 0,935 0,981 -0,181 -0,569 

1.13. Договірні роботи -0,307 1,162 0,778 -2,274 -1,732 

1.14. Поточні ремонти 
 

4,343 4,202 5,688 6,089 

Разом: 1,022 0,836 0,944 1,394 1,354 

Примітка: розроблено автором 

 

При проведенні аналізу було з’ясовано, що рівень загальновиробничих 

витрат підвищився за рахунок збільшення заробітної плати на підприємстві, 

збільшення вартості матеріалів, зростання тарифів на опалення; темпи 
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підвищення витрат випереджали темпи збільшення випуску продукції в 

грошовому еквіваленті, тобто випуск продукції шліфматеріалів карбіду 

кремнію в 2018 р., відносно 2017 р., недооцінено, що призвело до неотримання 

прибутку підприємства. 

 Наведені дані табл. 3.29 свідчать про те, що відбулося зростання обсягів 

виробництва абразивного інструменту в 2018 р. на 60 % відносно 2017 р., а 

загальновиробничих витрат - на 23 %. Ці зміни позитивно відбилися на 

коефіцієнті залежності загальновиробничих витрат від обсягів виробництва, – 

він скоротився до значення 0,376 або на 26 % відносно попереднього періоду. 

Таблиця 3.29 

Розрахунок коефіцієнта залежності показників загальновиробничих 

витрат від зміни обсягів виробництва абразивного інструменту 

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2018 р. відносно 2014-2017 рр. 

Показники 
Kz 

2014 2015 2016 2017 прогноз 

Загальновиробничі витрати  

1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 
0,648 1,879 1,208 0,917 1,197 

1.2. Відрахування на оплату праці 0,231 1,066 1,224 0,932 1,428 

1.3. Резерв відпусток 0,645 2,313 1,367 0,711 1,072 

1.4. Амортизація -0,023 -0,796 -0,688 0,122 -0,211 

1.5. Матеріали 0,393 -0,059 0,275 0,390 0,331 

1.6. Опалення 0,601 0,561 0,639 0,224 0,244 

1.7. Електроенергія на освітлення, силова 0,211 0,207 0,160 0,184 0,159 

1.8. Послуги дільниці електриків 0,558 0,692 0,922 1,121 1,304 

1.9. Послуги дільниці теплотехніків 0,556 0,282 -0,122 -0,296 -0,635 

1.10. Послуги дільниці метрологів 0,202 0,352 0,498 0,410 0,558 

1.11. Послуги ремонтно-механічної дільниці 0,274 0,800 0,261 0,025 0,018 

1.12. Послуги будівельної дільниці 6,372 -1,163 4,254 2,965 1,906 

1.13. Послуги дільниці виготовлення тари 
 

2,036 -0,398 -0,255 -1,830 

1.14. Договірні роботи 0,085 2,095 -0,629 1,381 1,025 

1.15. Поточні ремонти 
 

-0,839 -0,095 -1,049 -0,871 

Разом: 0,455 0,554 0,511 0,376 0,404 

Примітка: розроблено автором 

 

Враховуючи значення коефіцієнтів залежності загальновиробничих 

витрат від обсягів виробництва на виробництві абразивного інструменту, 

можна стверджувати, що загальновиробничі витрати цього виробництва мають 

значну залежність від обсягів виробництва і підтвердженням цьому є динаміка 
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зміни даного показника. Тому є підтвердження доцільності використання цієї 

методики для оцінки ступеня впливу обсягів виробництва на зміни показників 

загальновиробничих витрат. 

Провівши розрахунки коефіцієнта залежності показників 

загальновиробничих витрат від зміни обсягів виробництва шліфувальної 

шкурки, було з’ясовано, що показники у 2018 р. відносно 2017 р. мали 

позитивну динаміку (табл. 3.30) за рахунок збільшення обсягу виробництва у 

2018 р. на 48 %, а загальновиробничі витрати – на 30 % відносно 2017 р. 

(Додаток Е, табл. Е.4). Отже, дані табл. 3.30 показують, що загальновиробничі 

витрати виробництва шліфувальної шкурки мають велику залежність від 

обсягів виробництва. 

Таблиця 3.30 

Розрахунок коефіцієнта залежності показників загальновиробничих 

витрат від зміни обсягів виробництва шліфувальної шкурки 

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2018 р. відносно 2014-2017 рр. 

Показники 
Kz 

2014 2015 2016 2017 прогноз 

Загальновиробничі витрати  

1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 
1,204 1,666 3,853 0,637 1,961 

1.2. Відрахування на оплату праці 0,391 0,865 3,882 0,652 2,397 

1.3. Резерв відпусток 1,930 2,581 9,985 2,513 6,541 

1.4. Амортизація -0,001 -0,068 0,195 0,238 0,336 

1.5. Матеріали 0,834 -1,006 1,412 0,479 0,767 

1.6. Опалення 0,489 0,524 1,487 0,587 1,086 

1.7. Електроенергія на освітлення, силова 0,686 0,292 0,796 0,383 0,439 

1.8. Послуги дільниці електриків 4,697 0,346 -0,544 32,051 29,430 

1.9. Послуги дільниці теплотехніків 2,410 1,198 14,722 9,650 15,805 

1.10. Послуги дільниці метрологів 2,491 6,005 14,779 0,669 6,813 

1.11. Послуги ремонтно-механічної дільниці -0,183 0,312 3,361 0,238 2,010 

1.12. Послуги будівельної дільниці 11,201 2,386 -0,800 1,868 -4,133 

1.13. Договірні роботи 2,340 3,748 1,286 0,156 -0,371 

Разом: 0,681 0,628 2,150 0,621 1,356 

Примітка: розроблено автором 

 

Коефіцієнти залежності показників загальновиробничих витрат,  залежно 

від зміни обсягів виробництва відрізних та зачисних кругів, за 2018 р. мають 

негативне значення оскільки за аналізований період відбулося скорочення 

обсягів виробництва відносно 2015-2017 рр. (табл. 3.31). 
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Таблиця 3.31 

Розрахунок коефіцієнта залежності показників загальновиробничих витрат 

залежно від зміни обсягів виробництва відрізних та зачисних 

кругів ПрАТ «Запоріжабразив» у 2018 р. відносно 2014-2017 рр. 

Показники 

Kz 

2014 2015 2016 2017 прогноз 

Загальновиробничі витрати  

  1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 4,096 -14,762 -17,953 -11,523 -22,55 

  1.2. Відрахування на оплату праці 1,554 -9,052 -17,937 -9,876 -19,62 

  1.3. Резерв відпусток 2,415 -26,221 -19,388 -0,796 -11,70 

  1.4. Амортизація -0,053 0,404 -0,549 -0,725 -0,97 

  1.5. Матеріали 24,937 -35,119 -6,632 -3,584 -19,37 

  1.6. Опалення -1,716         

  1.7. Електроенергія на освітлення, силова 1,570 -2,418 -0,847 -0,375 -1,58 

  1.8. Послуги дільниці теплотехніків           

  1.9. Послуги дільниці метрологів 21,617 -97,258 -50,312 -1,866 -37,83 

 1.10. Послуги ремонтно-механічної дільниці 0,318 -1,736 -1,504 5,828 4,92 

1.11. Послуги будівельної дільниці -0,293 1,933 -28,360 2,582 -11,45 

  1.12. Договірні роботи     -58,222 -2,877 52,47 

Разом: 11,019 -24,149 -6,477 -3,332 -12,08 

Примітка: розраховано автором 

 

Падіння обсягів виробництва відрізних та зачисних кругів посприяло 

зростанню загальновиробничих витрат (Додаток Е, табл. Е.5). Так, у 2018 р. 

зменшились обсяги на 6 % у грошовому виразі, а загальновиробничі витрати 

зросли на 21 % відносно 2017 р., це пояснюється зростанням постійних витрат: 

зростання в статті витрат на оплату праці до 72 % за рахунок підвищення в 

2018 р. заробітної плати загальноцеховому персоналу на 25 %, амортизаційних 

відрахувань – на 5 %, матеріалів – на 22%, договірних робіт – на 18 % тощо 

відносно 2017 р. Зниження витрат у 2018 р. відносно 2017 р. за окремими 

статтями суттєво не вплинули на зниження сумарного значення 

загальновиробничих витрат тому, що мали незначну частку в цих витратах до 

1 %. Отже, здійснення дослідження загальновиробничих витрат з метою 

удосконалення управління витратами дає змогу отримати інформацію про 

величину відхилень витрат за статтями від попередніх значень, визначити 

рівень цих витрат, а також виявити резерви з їх оптимізації. Такий аналіз 
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дозволяє виявити зміни в структурі цих витрат, їх величини, вчасно 

скоригувати виробничий процес та вдосконалити управління витратами. 

Управління витратами – це ефективне ведення бізнесу та ефективне 

управління бізнес-процесом, потребує й передбачає розроблення теоретично 

обґрунтованої методологічної моделі, що відображає сучасні вимоги. Адекватні 

методи оцінки стану, визначення факторів впливу, створення оптимальних 

умов для впровадження ефективних методів зниження загальновиробничих 

витрат, а саме й зниження собівартості, повинні містити: доступність 

інформації для менеджерів всіх ланок, можливість адаптації на місці, гнучкість 

використання та застосування інструментів, контроль і якість виконання. 

Зіткнувшись із зростаючим конкурентним тиском, промислові підприємства 

прагнуть поліпшити свої виробничі лінії з точки зору якості та вартості, 

використовуючи концепцію «ощадливого виробництва», тим самим 

спрямовувати більше інвестицій на вдосконалення. Дослідницька методика, 

запропонована в роботі, дозволяє оцінити, наскільки абстрактно можна 

вдосконалити формування загальновиробничих витрат у комплексі, з 

урахуванням впливу факторів. Також дозволяє оцінити ефективність 

впровадження концепції «ощадливого виробництва» на промисловому 

підприємстві, з економічного та соціального аспектів, обравши оптимальну 

стратегію впровадження -  удосконалення. Управління витратами виробництва 

продукції означає економію матеріальної частини живої праці, у тому числі – за 

рахунок оптимізації загальновиробничих витрат як найважливішого фактора 

підвищення ефективності виробництва. У процесі виробництва продукту 

завжди виникає необхідність удосконалення технологічного процесу, виду, 

властивостей виробленого продукту, оскільки кінцевий споживач змінюється і 

його вимоги до якості продукту зростають, при цьому відбувається зниження 

вартості. Зміна, удосконалення продукту можливі і без додаткових інвестицій 

за умови підвищення ефективності виробництва, скорочення витрат, 

максимального використання у виробництві вторинної сировини, відходів, 

використання енергоефективного підходу у виробництві, зміни людської 
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свідомості шляхом впровадження концепції «ощадливого виробництва» з 

метою підвищення продуктивності праці. Використання на підприємстві 

концепції «ощадливого виробництва» повинно зменшити екстенсивні фактори 

та збільшити продуктивність праці (Дубиніна, 2018а). 

Сума загальновиробничих витрат на промислових підприємствах 

визначається як витрати на окремі складові (статті витрат): витрати на оплату 

праці, вартість матеріалів, вартість енергоресурсів, амортизаційні відрахування, 

вартість послуг ремонту, обслуговування обладнання та будівлі, вартість 

запчастин й виготовлення деталей. Кожна зі статей несе в собі інформацію про 

кількість ресурсу та його вартість. Дуже важливо не тільки ділити та розглядати 

загальновиробничі витрати постатейно, а й аналізувати окремо вплив ресурсних 

факторів для обґрунтованої та об’єктивної оцінки результату діяльності 

виробництва. Як свідчать дослідження науковців, проведення ґрунтовного 

аналізу впливає на якість висновків. Але сукупність ресурсних факторів, що 

впливає на кінцевий результат – суму загальновиробничих витрат – дуже 

великий і тому доцільно, для подальшого дослідження, провести класифікацію 

за відповідними ознаками (рис. 3.14). 

Рис. 3.14. Факторна класифікація загальновиробничих  

витрат промислових підприємств   

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2018а) 
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З метою поглибленого дослідження причин економії або перевитрат, 

ефективності виробництва пропонується визначити складові факторів впливу 

на статтю витрат (табл. 3.32), (Дубиніна, 2018а). 

Таблиця 3.32 

Показники факторів впливу на загальновиробничі витрати 

Стаття витрат Формула впливу 

факторів 

Показники 

Витрати на оплату 

праці 

П=Ч * О 

П=В/Пр * О 

Ч Чисельність працівників 

О Оклад працівників 

Пр Продуктивність праці 

В Випуск продукції 

Амортизація Ам = Во * Н Во Вартість основних засобів 

Н Норма амортизації 

Витрати на 

матеріали 

М = К * Ц К Кількість матеріалів (шт., кг та 

ін.) 

Ц Ціна за одиницю 

Витрати на 

опалення, 

освітлення, 

водопостачання 

Р = Об * Т Об Обсяг споживання ресурсу 

Т Вартість одиниці ресурсу 

Витрати на ремонти Рем = Ор * Вр Ор Обсяг ремонту нормо-годин 

Вр Вартість однієї нормо-години 

ремонту 

Витрати на 

утримання машин, 

обладнання, 

устаткування 

Умоу = Ко * Ву Ко Кількість обладнання 

Ву Витрати на утримання одиниці 

обладнання 

Витрати на 

утримання будівлі 

Уб = Кр * В Кр Кількість ресурсу для утримання 

будівлі 

В Вартість одиниці ресурсу 

Оплата простоїв Оп = Кдн * Од Кдн Кількість людино-днів простою 

Од Оплата за один день простою 

Витрати на охорону 

праці 

Оох = Ооп * Вох Ооп Обсяг матеріалів, витрачених на 

охорону праці  

Вох Вартість одиниці матеріалу, 

витраченої на охорону праці 

Витрати на 

транспортні послуги 

Тр = Кмг * Вмг Кмг Кількість машино-годин 

Вмг Вартість однієї машино-години 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2018а) 

 

Попередні дослідження статей загальновиробничих витрат основних 

виробництв підприємства ПрАТ «Запоріжабразив» показують, що значна 
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питома вага витрат припадає на витрати на енергоресурси, оплату праці та 

ремонтні роботи з утримання обладнання. Тому доцільно поглиблено вивчати 

та аналізувати ці витратні статті шляхом з’ясування кількості використання 

ресурсів, списання матеріалів на ремонти, ефективності роботи персоналу та 

його раціонального використання. Для цього потрібно не тільки встановлювати 

відхилення між плановими показниками, а й шукати причини цього відхилення, 

попереджати та вдосконалювати використання ресурсів (Дубиніна, 2018а). 

Розкладемо всі загальновиробничі витрати на такі складові: матеріали, 

оплату праці, амортизацію та інші витрати. 

Розрахуємо інтегральні показники, що враховують витрати на матеріали, 

оплату праці та амортизацію, які припадають на кожну гривню доходу 

(Дубиніна, 2018a), (табл. 3.33). 

Таблиця 3.33 

Показники ефективності загальновиробничих витрат на промислових 

підприємствах 

Показник Формула для 

розрахунку 

 Складові 

формули 

Характеристика 

складових 

Інтегральний показник 

ефективності 

використання матеріалів 

загальновиробничого 

призначення 

 

(3.25) 

 

 інтегральний показник 

витрат на матеріали 

М коефіцієнт 

матеріальних витрат 

RP рентабельність 

продукції 

Інтегральний показник 

ефективності роботи  

загальновиробничих 

працівників  

     

(3.26) 

 

 інтегральний показник 

витрат на оплату праці 

OP коефіцієнт витрат на 

оплату праці 

Інтегральний показник 

ефективності  

використання основних 

фондів  

      

(3.27) 

 

 інтегральний показник 

амортизації 

 

A коефіцієнт витрат на 

амортизацію 

Інтегральний показник 

ефективності інших 

загальновиробничих 

витрат  

          

(3.28) 

 

 інтегральний показник 

інших витрат 

І коефіцієнт інших 

витрат 

Примітка: розроблено автором (Дубиніна, 2018а) 
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Якщо при розрахунку виникає ситуація, коли компанія зазнає збитків і 

показник прибутковості буде негативним, що не задовольняє вимогам 

вилучення кореневого виразу, пропонується прийняти значення показника 

прибутковості за модулем. Об'єктами розрахунку інтегрального показника, в 

якому враховуються економічні елементи загальновиробничих витрат, були 

обрані п’ять основних виробництв ПрАТ «Запоріжабразив». Використовуючи 

вихідні дані (Додаток Е, табл. Е.6, табл. Е.7) з п’яти основних виробництв, 

проведемо дослідження (табл. 3.34) (Дубиніна, 2018а).  

Таблиця 3.34 

Розрахунок інтегральних показників оцінки витрат за елементами 

загальновиробничих витрат п’яти основних виробництв  

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Відносне відхил. 2018 

2014 2015 2016 2017 

Виробництво шліфматеріалів електрокорунду нормального 

Витрати на оплату праці Iop 0,060 0,051 0,032 0,048 0,051 -15 -1 58 8 

Витрати на амортизацію Ia 0,045 0,044 0,027 0,039 0,036 -20 -18 33 -8 

Витрати на матеріали Im 0,098 0,107 0,064 0,086 0,089 -10 -17 38 4 

Інші витрати Ii 0,062 0,077 0,040 0,058 0,049 -22 -37 23 -16 

Разом   0,266 0,279 0,163 0,230 0,224 -16 -20 38 -2 

Виробництво шліфматеріалів карбіду кремнію 

Витрати на оплату праці Iop 0,021 0,014 0,022 -0,016 0,007 -69 -53 -69 142 

Витрати на амортизацію Ia 0,018 0,012 0,015 -0,010 0,003 -82 -72 -78 134 

Витрати на матеріали Im 0,039 0,035 0,047 -0,032 0,012 -69 -66 -75 138 

Інші витрати Ii 0,015 0,019 0,023 -0,020 0,009 -43 -53 -62 144 

Разом   0,094 0,081 0,108 -0,077 0,031 -67 -62 -72 140 

Виробництво абразивного інструменту 

Витрати на оплату праці Iop -0,169 -0,088 -0,118 -0,111 0,097 158 210 182 187 

Витрати на амортизацію Ia -0,069 -0,051 -0,064 -0,033 0,024 135 200 180 256 

Витрати на матеріали Im -0,195 -0,130 -0,157 -0,142 0,106 154 182 168 175 

Інші витрати Ii -0,096 -0,071 -0,090 -0,081 0,054 156 176 160 166 

Разом   -0,529 -0,339 -0,429 -0,367 0,281 153 183 165 176 

Виробництво шліфувальної шкурки 

Витрати на оплату праці Iop -0,122 -0,106 -0,085 -0,121 -0,092 -25 -14 8 -24 

Витрати на амортизацію Ia -0,065 -0,054 -0,040 -0,046 -0,032 -52 -41 -20 -31 

Витрати на матеріали Im -0,163 -0,161 -0,117 -0,142 -0,104 -36 -36 -11 -27 

Інші витрати Ii -0,044 -0,038 -0,040 -0,047 -0,036 -18 -4 -8 -22 

Разом   -0,394 -0,359 -0,281 -0,356 -0,263 -33 -27 -6 -26 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 

Витрати на оплату праці Iop 0,042 0,034 0,017 0,027 -0,049 -217 -244 -389 -283 

Витрати на амортизацію Ia 0,062 0,048 0,021 0,029 -0,042 -168 -188 -295 -247 

Витрати на матеріали Im 0,108 0,131 0,105 0,152 -0,239 -322 -283 -329 -257 

Інші витрати Ii 0,029 0,022 0,012 0,029 -0,042 -244 -288 -435 -244 

Разом   0,241 0,235 0,156 0,237 -0,372 -254 -258 -339 -257 

Примітка: розроблено автором  
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Отже, дані табл. 3.34 та рис. 3.15 показують позитивну зміну сумарного 

інтегрального показника та те, що оцінка загальновиробничих витрат на 

виробництві шліфувальних матеріалів електрокорунду нормального дає 

можливість оцінити ефективність цих витрат і задіяти механізм управління 

витратами з метою їх оптимізації (Дубиніна, 2018а). Зроблені розрахунки 

дозволяють відзначити, що: інтегральний показник витрат на оплату праці на 

виробництві шліфматеріалів електрокорунду нормального за аналізований 

період зріс і відображає збільшення витрат за рахунок підвищення заробітної 

плати на підприємстві; інтегральний показник витрат на амортизацію 

зменшився за рахунок зниження впровадження нового обладнання на 

виробництві; інтегральний показник витрат на матеріали зріс, що підтверджує 

збільшення обсягів виробництва за аналізований період; збільшення обсягів 

виробництва відбилося й на інших витратах, які скоротилися завдяки своїм 

постійним властивостям (Дубиніна, 2018а).  

 

Рис. 3.15. Динаміка інтегрального показника з лінією тренду 

загальновиробничих витрат впливу на ефективність виробництва 

шліфматеріалів електрокорунду нормального ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-

2018 рр. 

Примітка: розроблено автором 

 

Аналогічні розрахунки було проведено для виробництв шліфувальних 

матеріалів карбіду кремнію, абразивного інструменту, шліфувальної шкірки, 

виробництва відрізних та зачисних кругів ПрАТ «Запоріжабразив», та 

проаналізовано кожен окремий показник табл. 3.34, (Додаток Е, рис. Е.1, 

рис. Е.2). Відповідно до наведених даних (Додаток Е, рис. Е.1), констатуємо, що 
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за 2018 р. відбулося зростання сумарного інтегрального показника при 

виробництві шліфматеріалів карбіду кремнію та абразивного інструменту; 

виробництва працювали ефективно, насамперед це відбулося завдяки 

зростанню обсягів виробництв та скороченню постійних витрат у порівнянні з 

2017 р. За аналізований період виробництво шліфувальної шкурки та 

виробництво відрізних та зачисних кругів мали збитки, тому розрахунки 

інтегральних показників оцінки впливу загальновиробничих витрат на 

ефективність виробництв не мають суттєвого значення.   

Для удосконалення методики формування загальновиробничих витрат 

виробництва доцільно побудувати факторну модель. Тому необхідно провести 

оцінку ефективності використання впровадження концепції «ощадливе 

виробництво» на підприємстві, з метою зниження загальновиробничих витрат. 

Взагалі відомо, що скорочення витрат можливо в тому числі й за рахунок 

скорочення чисельності персоналу з метою підвищення продуктивності та, 

відповідно, прибутку підприємства. Тому при розрахунку факторної моделі за 

участю чисельності необхідно максимально збільшити продуктивність праці, 

при цьому не надто скорочувати персонал. Автори наукових робіт, присвячених 

концепції «ощадливого виробництва», стверджують, що при впровадженні цієї 

ідеології скоротяться не тільки втрати робочого часу, але й витрати у вигляді 

матеріальних ресурсів. Є приклади вітчизняних підприємств, де продуктивність 

роботи персоналу збільшилася вдвічі завдяки соціальній відповідальності, 

підвищенню ефективності використання виробничих потужностей і зниження 

позапланових простоїв (Дубиніна, 2018а). 

Розглянемо модель за участю п’яти основних виробництв 

ПрАТ «Запоріжабразив» при впровадженні «ощадливого виробництва» 

розраховану за формулою, (Дубиніна, 2018а):  

 

                          (3.29) 

 



217 

 

 

де RP – рентабельність продукції;  

D – дохід; 

С – собівартість; 

Р – чисельність персоналу; 

PROD – продуктивність праці; 

RPER – собівартість праці. 

Припустимо, що (Дубиніна,2018а):  

С (собівартість) = V (загальновиробничим витратам) → мінімум;  

Р (чисельність персоналу) = Р (чисельності загальноцехового персоналу) 

→ мінімум; 

PROD (продуктивність праці) = PROD (продуктивності праці 

загальноцехового персоналу) → максимум; 

RPER (собівартість праці) = RPER (собівартості праці загальноцехового 

персоналу) → мінімум.  

Вихідні дані ПрАТ «Запоріжабразив» для розрахунків модельних 

показників оцінки впливу загальновиробничих витрат на ефективність 

основних виробництв представлені у Додатку Е, табл. Е.8, табл. Е.9, табл. Е.10, 

табл. Е.11, табл. Е.12.  

Розрахунки модельних показників у порівнянні з 2018 р. для п’яти 

основних виробництв ПрАТ «Запоріжабразив» за 2018 р.  наведені в табл. 3.35. 

Ці показники дозволяють відзначити, що на виробництвах існує потреба у 

скороченні загальноцехового персоналу, впровадженні «ощадливого 

виробництва». Скорочення загальновиробничих витрат за моделями є суттєвим 

і підтверджує необхідність удосконалення управління витратами за рахунок 

оптимізації загальновиробничих витрат підприємства. Отже, за модельними 

значеннями з виробництва шліфувальних матеріалів електрокорунду 

нормального, при зростанні коефіцієнта рентабельності з 2,66 до 4,03 (на 

51,4 %), скорочується чисельність загальноцехового персоналу на 11 чол. 

(27,2 %), зростає продуктивність цього персоналу на 37,3 %, при цьому 

загальновиробничі витрати скорочуються на 27 % (Дубиніна, 2018а).  
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Таблиця 3.35 

Розрахунок модельних показників оцінки впливу загальновиробничих витрат 

на ефективність основних виробництв ПрАТ «Запоріжабразив» 

Індикатори 
D, 

тис. грн 

P, 

чоловік 

V, 

тис. грн 
RP 

PROD, грн 

на 1 чол. 

RPER, грн 

на 1 чол. 

Виробництво шліфувальних матеріалів електрокорунду нормального 

2018 723892 41 31118,00 2,66 233815,2 63837,2 

модель 723892 30 22658,50 4,03 321109,6 63837,2 

Абсолютне відхилення, +- 0 -11 -8459,50 1,37 87294,4 0,0 

Відносне відхилення, % 0,0 -27,2 -27,2 51,4 37,3 0,0 

Виробництво шліфувальних матеріалів карбіду кремнію 

2018 507433 19 19786,50 3,64 398925,3 86009,3 

модель 507433 14 14841,99 5,18 531824,6 86009,3 

Абсолютне відхилення, +- 0 -5 -4944,51 1,55 132899,3 0,0 

Відносне відхилення, % 0,0 -25,0 -25,0 42,5 33,3 0,0 

Виробництво абразивного інструменту 

2018 88210 211 23667,60 6,07 66223,7 9362,9 

модель 88210 132 14787,63 10,32 105991,1 9362,9 

Абсолютне відхилення, +- 0 -79 -8879,97 4,25 39767,4 0,0 

Відносне відхилення, % 0,0 -37,5 -37,5 69,9 60,1 0,0 

Виробництво шліфувальної шкурки 

2018 54352 51 12828,60 3,22 88810,5 21031,3 

модель 54352 42 10642,90 4,09 107049,2 21031,3 

Абсолютне відхилення, +- 0 -9 -2185,70 0,87 18238,7 0,0 

Відносне відхилення, % 0,0 -17,0 -17,0 26,9 20,5 0,0 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 

2018 128290 26 80340,50 -0,56 111362,8 253462,1 

модель 128290 12 35298,96 0,00 253462,1 253462,1 

Абсолютне відхилення, +- 0 -15 -45041,54 0,56 142099,3 0,0 

Відносне відхилення, % 0,0 -56,1 -56,1 -100,0 127,6 0,0 

Примітка: розроблено автором 

 

Так, для збільшення коефіцієнта рентабельності з 3,64 до 5,18 на 

виробництві шліфувальних матеріалів карбіду кремнію необхідно скоротити 5 

чоловік загальноцехового персоналу, – продуктивність праці збільшиться на 

33,3 %, при цьому загальновиробничі витрати скоротяться на 25 %. На підставі 

даних табл. 3.35 можна стверджувати, що отримані модельні показники 

виробництв абразивного інструменту, шліфувальної шкурки, відрізних та 

зачисних кругів також показують достатньо позитивну динаміку з точки зору 

оптимізації загальновиробничих витрат. Ці модельні показники є більш 

реальними при правильному застосуванні, підході та обраній політиці 

підприємства по відношенню до впровадження концепції «ощадливого 

виробництва» (Дубиніна, 2018а). 
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Враховуючи отримані результати дослідження, зауважимо, що 

ПрАТ «Запоріжабразив» має резерви до оптимізації загальновиробничих 

витрат, перспективи до покращення управління витратами, оскільки модельні 

показники підтверджують надлишковий загальноцеховий персонал, 

необхідність до його скорочення в короткостроковому періоді, прийняття 

стратегічних рішень щодо впровадження «ощадливого виробництва» на 

підприємстві, що дозволить вжити заходів до більш раціонального 

використання матеріальних ресурсів, задля покращення функціонування 

підприємства (Дубиніна, 2018а). 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У даному розділі  увага приділена удосконаленню  методичних підходів 

щодо формування векторів управління витратами на промислових 

підприємствах. У результаті наведеного дослідження було сформульовано такі 

висновки: 

1. З’ясовано, що інноваційний потенціал на промисловому підприємстві 

виступає складним елементом господарської діяльності й включає в себе такі 

економічні показники, що мають між собою тісний зв'язок, тому було 

запропоновано удосконалений методичний підхід до оцінювання результатів 

управління витратами з метою подальшого стратегічного планування 

інноваційного розвитку підприємства, який ґрунтується на розрахунку 

інтегрального показника результативності та включає в себе експертну оцінку 

вагомості групи таких показників, що характеризують технологічну, 

економічну, фінансову й кадрову діяльність підприємства. Такий підхід до 

оцінки витрат на підприємствах зумовить здійснити якісний комплексний 

аналіз господарської діяльності підприємства, обґрунтує та виявить результат 

інноваційного розвитку, надасть змогу прийняти зручні, важливі рішення з 
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приводу інновацій, позитивно вплине на розвиток підприємства, технічний стан 

виробництва. 

2. Цільове результативне дослідження й визначення вагомості показників 

методики оцінки результативності механізму управління витратами з 

урахуванням інноваційного розвитку сприяла використанню експертного 

методу, розрахунку коефіцієнта вагомості, проведенню опитування групи 

експертів. Використання такого методичного підходу на підприємствах 

допоможе одержати конкретні результати з комплексної оцінки виробництва 

окремої продукції з ціллю прогнозних розрахунків інноваційного розвитку 

підприємства. 

3. Удосконалено методичний підхід до управління витратами, 

інноваційного розвитку виробництва з використанням моделі виникнення 

витрат на інновації, максимального збуту,  використання повної потужності 

виробництва, змінних витрат, що дозволяє визначити «вузькі» місця при 

формуванні витрат виробництва. В процесі діяльності підприємства  Такий 

запропонований методичний підхід дозволить підприємствам спрогнозувати 

інноваційні витрати  на майбутню діяльність та виважено спланувати 

стратегічний план розвитку підприємства.  

4. В результаті визначення впливу показників продуктивності праці на 

резерви зниження витрат на оплату праці було удосконалено методичний підхід 

управління витратами шляхом розрахунку оптимального співвідношення та 

визначеності кількості основних, допоміжних робітників і службовців з 

врахуванням мотиваційних факторів виробництва, що направлений на 

підвищення ефективності виробництва та допоможе в оптимізації структуру 

підприємства. Завдяки використанню факторної моделі обмежень оплати праці 

було виявлено прогнозні показники фонду оплати праці й загальні економічні 

показники господарської діяльності підприємства. 

5. Дослідженням встановлено, що головним при оптимізації витрат 

виробництва стає аналіз залежності загальновиробничих витрат від 

ефективності використання підприємством потужності виробництва та 
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задіяного загальноцехового персоналу на виробництві, які дозволяють 

врахувати зміни загальноцехового персоналу, виробничих потужностей, 

матеріальних витрат, з ремонту та утримання цехів, тому було запропоновано 

методичний підхід до визначення залежності загальновиробничих витрат від 

зміни  умовно-змінних та умовно-постійних витрат. Запровадження даного 

методичного підходу передбачає виявити зміни в структурі 

загальновиробничих витрат, їх величини, вчасно скоригувати виробничий 

процес та вдосконалити управління витратами. Розроблено факторну модель, 

що забезпечує надання оцінки ефективності впровадження концепції 

«ощадливого виробництва», дозволить покращення в управлінні витратами на 

підприємстві, буде сприяти орієнтуванню окремих підрозділи на досягнення 

фінансових цілей, що допоможе підвищити ефективність управління 

собівартістю продукції й конкурентоздатність підприємства. 

6. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками про впровадження, 

застосування результатів наукового дослідження на промислових 

підприємствах, в установах вищої навчальної освіти (Додаток Ж).  

 

Висновки та результати досліджень, подані у третьому розділі, 

оприлюднені в таких публікаціях (Дубиніна, 2017c; Дубиніна, 2018a; Дубиніна, 

2018b; Дубиніна, 2018с; Дубиніна, 2018d; Дубиніна, 2019; Дубиніна, 2020d; 

Дубиніна, 2020e).  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення теоретико-наукового завдання розвитку теоретичних положень, 

розробки методичних підходів та практичних рекомендацій щодо векторів 

управління витратами виробництва промислових підприємств. За результатами 

дослідження сформульовано такі основні висновки: 

1. За результатами узагальнення сучасних підходів до трактування 

сутності поняття «витрати виробництва», уточнено й надано власне бачення  

даної дефініції. У запропонованому визначенні «витрати виробництва» 

зосереджено увагу на тому, що сукупність використаних у виробничому 

процесі матеріальних, трудових, техніко-технологічних, інформаційних та 

фінансових ресурсів  направлена  на  створення  конкурентоспроможної 

продукції, виконання робіт або надання послуг, групуються ресурси згідно з 

економічним змістом та за економічними елементами.  

2. Сформовано авторський підхід до визначення сутності поняття  

«управління витратами виробництва», в якому наголошується, що керівництво 

повинно розглядати цей процес в сукупності, починаючи з організації, 

ретельного планування витрат виробництва, безперервного контролю за 

витратами виробництва, з метою ефективного використання ресурсів та пошуку 

резервів їх зниження. Цей підхід ґрунтується на первинній інформації й в 

процесі формування її можуть застосовуватись різні методи та системи обліку 

витрат, що сприятиме прийняттю раціональних рішень, підвищення 

ефективності діяльності та сприятиме зростанню конкурентоспроможності 

підприємства.  

3. Установлено, що  функції управління витратами можна поділити на 

складові,  які враховують скалярні величини і вектори розвитку та 

передбачають їх поділ за ознаками взаємозв’язку:  між скалярними величинами 

з аналізу, обліку, контролю, калькулювання, координації, нормування та 

формування кошторису з вектором величини, що вказують напрям мотивації, 



223 

 

 

планування, організації, налаштування, прогнозування, що сприяє формуванню 

бюджету витрат виробництва та дозволяє сформулювати стратегічні цілі 

підприємства. 

4. На основі аналізу підходів учених до класифікації витрат виробництва  

запропоновано згрупувати їх за напрямками, які передбачають оцінку запасів та 

визначення фінансових результатів, що дає можливість своєчасно запустити 

виробництво й працювати безперебійно та показує наскільки стійким є 

фінансовий стан підприємства. Класифікація витрат за ознакою прийняття 

рішень і контролю за виконанням буде гарантувати досягнення ефективного 

управління та направлена на формування вичерпних і невичерпних витрат з 

метою встановлення контролю за їх оптимізацією. 

5. Обґрунтовано доцільність управління витратами виробництва 

відповідно до результатів проведеного аналізу формування собівартості на 

промислових підприємствах. Підтвердженням цього є виявлена залежність:  

собівартості продукції від впровадження інноваційного розвитку на 

підприємстві та його впливу на динамічний розвиток підприємства; 

маржинального прибутку від умовно-змінних  накладних витрат, які за рахунок 

їх оптимізації забезпечать операційний прибуток промисловим підприємствам.  

6. Враховуючи наукові дослідження вчених щодо оптимізації  витрат, 

удосконалено теоретико-науковий підхід до формування векторів управління 

витратами виробництва, який дає можливість зосередитись на трьох напрямках, 

які складаються з: інноваційного розвитку підприємства, підвищення 

продуктивності праці, оптимізації загальновиробничих витрат, що спрямовані 

на пошук зниження накладних витрат і дозволяють раціонально управляти 

витратами, забезпечуючи успішне функціонування та подальший розвиток 

підприємства. 

7. Удосконалено методичний підхід до управління витратами, 

інноваційного розвитку виробництва в умовах жорсткої конкуренції на ринках 

збуту продукції з урахуванням цінової політики підприємств. Методичний 

підхід дозволив розрахувати прогнозне значення витрат на інноваційний 
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розвиток з подальшим визначенням можливостей підприємства з випуску 

інноваційної продукції і створення конкурентних переваг на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 

8. Узагальнено та удосконалено методичний підхід до оцінювання 

результатів управління витратами, шо передбачає послідовність оцінювання, з 

урахуванням чотирнадцяти рівнів: експертної оцінки та розрахунку 

фінансового, економічного, кадрового, технологічного показників, 

комплексного інтегрального показника  результативності оцінки виробництва 

товару. Застосування методичного підходу дало змогу здійснювати  стратегічне 

планування виробництва інноваційної продукції на промислових 

підприємствах. 

9. Встановлено, що для підвищення продуктивності праці на промислових 

підприємствах, доцільним є запровадження мотиваційних факторів, визначення 

оптимального співвідношення кількості основних, допоміжних робітників і 

службовців, а також ефективне використання виробничих потужностей. 

Результати впровадження на промислових підприємствах, із застосуванням 

удосконалених методичних підходів управління витратами, дозволили 

підприємствам мінімізувати свої витрати шляхом максимального залучення 

всіх наявних виробничих потужностей.  

10. Удосконалено методичний підхід до визначення залежності 

загальновиробничих витрат від зміни умовно-змінних і умовно-постійних 

витрат. Цей підхід дозволив передбачити рівень залежності 

загальновиробничих витрат від ефективного використання обладнання та 

загальноцехового персоналу, визначити зміни в структурі витрат з можливістю 

отримання інформації про рівень відхилення матеріальних витрат з ремонту та 

утримання цехів, виявити резерви з їх оптимізації, вчасно скоригувати 

виробничий процес та вдосконалити управління витратами на підприємстві.   
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ДОДАТОК А 

 

 Таблиця А.1 

Динаміка абсолютного та відносного відхилення середньомісячної 

заробітної плати за видами економічної діяльності у промисловості у 2014-

2018 рр. (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) 

Вид діяльності 
Абсолютне відхилення 2018 р. Відносне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 5645 4844 3731 2003 142 101 63 26 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
7007,4 6288,4 5026,4 2748,8 129 102 68 28 

з них добування кам’яного та 

бурого вугілля 
6560,8 6213,8 4796,8 2601,1 117 105 65 27 

Переробна промисловість 5626,3 4719,3 3653,3 1897,3 158 105 66 26 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів 

5000,6 4153,6 3155,6 1581,5 150 99 61 23 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

4628,1 3858,1 2962,1 1321,0 220 134 79 24 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 

5220,9 4523,9 3440,9 1765,8 173 122 72 27 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 
6168,3 4785,3 4455,3 2860,2 129 77 68 35 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 
4825,3 3808,3 2864,3 1244,5 122 76 48 16 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

10534,8 8499,8 5725,8 2908,1 169 103 52 21 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів; іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 

5598,5 4715,5 3523,5 1809,4 182 119 68 26 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і 

устаткування 

6340,1 5377,1 4305,1 2598,6 135 95 64 31 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 

7429,0 6021,0 3853,0 1640,5 231 130 57 18 

виробництво електричного 

устаткування 
5572,0 4861,0 3928,0 1891,2 176 126 82 28 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесені до 

угруповань 

5089,3 4402,3 3442,3 1599,7 148 107 68 23 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів 

6665,0 5677,0 4567,0 2411,0 199 131 84 32 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 

5835,5 4937,5 3712,5 1985,8 184 121 70 28 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
5905,0 5328,0 3872,0 2296,7 121 98 56 27 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
3582,4 3051,4 2510,4 1350,1 121 87 62 26 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 
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Таблиця А.2 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період) (грн) 

Назва валюти 2014 2015 2016 2017 2018 

100 австралійських доларів 1070,56 1642,52 1902,35 2037,99 2035,30 

10000/100* азербайджанських манатів 1515,46 2155,88 1605,43 1539,99  - 

100 англійських фунтів стерлінгів 1953,75 3340,42 3470,08 3424,87 3634,44 

1000 бельгійських франків  -  -  -  -  - 

10 білоруських рублів 0,01 0,01 131,31 137,70 133,55 

100 датських крон  210,84 324,83 379,99 403,35 431,27 

100 доларів США  1188,67 2184,47 2555,13 2659,66 2720,05 

100 євро (до 1999 року - ЄКЮ) 1571,59 2422,87 2829,19 3000,42 3214,29 

100 ісландських крон  10,16 16,57 20,83  -  - 

100 казахстанських тенге  6,62 10,24 7,48 8,16 7,91 

100 канадських доларів 1075,15 1710,32 1930,24 2049,20 2100,92 

100 молдовських леїв 84,28 116,02 128,28 144,16 161,87 

100 норвезьких крон  188,03 271,45 304,55 321,69 334,76 

100 польських злотих 375,53 579,55 649,03 704,90 755,02 

10 російських рублів 3,11 3,62 3,83 4,56 4,36 

100 СПЗ (до липня 2000 року СДР)  1801,86 3056,43 3552,73 3686,91 3851,39 

100 сінгапурських доларів 937,35 1589,55 1851,87 1925,81 2017,08 

10000/100** турецьких лір 543,03 804,74 848,88 729,52 579,83 

10000/100 туркменських манатів 417,08 625,65 728,06 760,70  - 

1000 угорських форинтів 50,90 78,25 90,86 97,01 100,94 

100 узбецьких сумів 0,51 0,85 0,86 0,63  - 

100 чеських крон 57,06 88,83 104,65 114,06 125,39 

100 шведських крон  172,37 258,94 299,10 311,35 313,73 

100 швейцарських франків 1295,01 2269,73 2595,46 2699,90 2783,05 

100 юанів женьміньбі (Китай) 192,81 347,60 384,95 393,56 411,61 

1000 японських єн 111,93 180,46 235,39 237,13 246,34 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт Національного банку 

України) 
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Таблиця А.3 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності у 2012‒2018 роках 

  Роки 

Витрати на 

виробництво 

продукції               

(товарів, 

послуг), 

тис.грн 

З них за складовими витрат 

матеріальні витрати та 

витрати на оплату послуг, 

використані у 

виробництві 

амортизація витрати на оплату праці 
відрахування на 

соціальні заходи 
інші витрати 

тис.грн 

у % до 

загальних 

витрат 

тис.грн 

у % до 

загальних 

витрат 

тис.грн 

у % до 

загальних 

витрат 

тис.грн 

у % до 

загальних 

витрат 

тис.грн 

у % до 

загальних 

витрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Промисловість, у 

тому числі: 

2014 1084722077,3 828182202,6 76,4 71833903,2 6,6 115242030,3 10,6 43058891,1 4,0 26405050,1 2,4 

2015 1351983391,3 1058919865,7 78,3 80332058,4 6,0 126115009,3 9,3 43247139,5 3,2 43369318,4 3,2 

2016 1498586798,6 1195143781,4 79,8 93983179,4 6,3 150162035,1 10,0 31903477,6 2,1 27394325,1 1,8 

2017 1879666066,9 1509485780,7 80,3 100314932,9 5,4 190349354,2 10,1 40151213,3 2,1 39364785,8 2,1 

2018 2242650422,7 1780071390,0 79,4 120166382,7 5,4 238331691,4 10,6 50553622,9 2,2 53527335,7 2,4 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар'єрів 

2014 122553618,9 59244466,6 48,4 17453029,4 14,2 20907537,8 17,1 8619055,9 7,0 16329529,2 13,3 

2015 166016221,3 86197336,6 51,9 18065611,8 10,9 21160710,1 12,8 8207282,0 4,9 32385280,8 19,5 

2016 161066232,5 93588232,5 58,1 22711819,0 14,1 25022645,5 15,5 5342800,2 3,3 14400735,3 9,0 

2017 208515100,4 121680590,9 58,4 25389461,4 12,2 29477001,9 14,1 6038086,1 2,9 25929960,1 12,4 

2018 257017685,9 144138029,2 56,1 32213844,4 12,5 36363783,2 14,2 7465658,2 2,9 36836370,9 14,3 

Переробна 

промисловість, у 

тому числі: 

2014 807210531,7 672765636,0 83,4 34726381,6 4,3 68819395,7 8,5 25088890,6 3,1 5810227,8 0,7 

2015 1010147264,9 859248780,3 85,1 41416835,3 4,1 77345084,5 7,6 25401681,1 2,5 6734883,7 0,7 

2016 1136154401,8 969491580,3 85,3 48534619,9 4,3 91570212,4 8,1 19369011,3 1,7 7188977,9 0,6 

2017 1419668130,6 1216212536,1 85,7 49562965,2 3,5 121333039,2 8,5 25384194,5 1,8 7175395,6 0,5 

2018 1685005673,4 1432666717,2 85,0 56669049,1 3,4 153495522,0 9,1 32728496,8 1,9 9445888,3 0,6 

машинобудування 

2014 98973034,0 70501610,3 71,2 4663891,5 4,7 16822214,6 17,0 6227129,0 6,3 758188,6 0,8 

2015 111961335,7 81441693,9 72,7 5029329,2 4,5 18475020,3 16,5 6151175,7 5,5 864116,6 0,8 

2016 124769331,9 91423206,8 73,3 4904062,4 3,9 22531907,5 18,1 4907214,2 3,9 1002941,0 0,8 

2017 159965480,3 115482123,2 72,2 5682216,4 3,6 31102289,4 19,4 6620980,3 4,1 1077871,0 0,7 

2018 195421580,4 140429204,3 71,9 6715611,0 3,4 38423771,7 19,7 8254543,0 4,2 1598450,4 0,8 
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Продовження табл. А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря 

2014 134571961,4 83613643,6 62,1 18378877,1 13,7 21045093,2 15,7 7717215,8 5,7 3817131,7 2,8 

2015 152960364,6 99697509,6 65,2 19379653,9 12,7 22409827,5 14,6 7764228,8 5,1 3709144,8 2,4 

2016 177183072,9 117465607,3 66,3 21092221,6 11,9 27671786,1 15,6 5908367,3 3,3 5045090,6 2,9 

2017 222385075,6 154630388,9 69,5 23467737,0 10,6 31880336,3 14,3 7073776,0 3,2 5332837,4 2,4 

2018 266317223,2 183716583,0 69,0 29206828,2 11,0 39035522,2 14,6 8312786,7 3,1 6045503,1 2,3 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

2014 20385965,3 12558456,4 61,6 1275615,1 6,3 4470003,6 21,9 1633728,8 8,0 448161,4 2,2 

2015 22859540,5 13776239,2 60,3 1469957,4 6,4 5199387,2 22,7 1873947,6 8,2 540009,1 2,4 

2016 24183091,4 14598361,3 60,4 1644518,9 6,8 5897391,1 24,4 1283298,8 5,3 759521,3 3,1 

2017 29097760,3 16962264,8 58,3 1894769,3 6,5 7658976,8 26,3 1655156,7 5,7 926592,7 3,2 

2018 34309840,2 19550060,6 57,0 2076661,0 6,0 9436864,0 27,5 2046681,2 6,0 1199573,4 3,5 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики України) 
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ДОДАТОК Б 

 

 Таблиця Б.1 

Маржинальна собівартість виробництва електрокорунду нормального ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014  2015  2016  2017  2018  

Абсолютне відхилення 2018 р. Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Первинні витрати                           

 1.1. Напівфабрикат 36973 65266 109217 98542 108150 71177 42884 -1067 9608 193 66 -1 10 

 1.2. Основні матеріали 36549 82128 120953 108604 138112 101563 55984 17159 29508 278 68 14 27 

 1.3. Допоміжні матеріали 5521 7833 9291 11927 13997 8476 6164 4707 2070 154 79 51 17 

 1.4. Основна оплата праці 4044 4389 6166 8786 12667 8623 8277 6500 3880 213 189 105 44 

 1.5. Відрахування на соц. заходи 1529 1294 1357 1933 2787 1257 1493 1430 854 82 115 105 44 

 1.6. Резерв відпусток 414 474 462 652 939 525 465 477 287 127 98 103 44 

                           Разом: 85030 161384 247445 230444 276651 191621 115267 29206 46207 225 71 12 20 

II. Змінні накладні витрати                           

 2.1. Електроенергія на технологію 94090 110599 120171 140127 186520 92430 75921 66349 46393 98 69 55 33 

 2.2. Газ на технологію 2160 2486 2446 3392 4482 2322 1997 2036 1090 108 80 83 32 

 2.3. Вода 1886 1689 2407 2909 2036 150 347 -371 -873 8 21 -15 -30 

 2.4. Стиснене повітря 1999 2411 2975 3868 3670 1670 1259 694 -198 84 52 23 -5 

 2.5. Транспорт внутрішньозавод. 1891 2775 4292 4794 7795 5904 5020 3502 3001 312 181 82 63 

                            Разом: 102025 119959 132293 155090 204502 102477 84544 72210 49413 100 70 55 32 

III. Маржинальна собівартість 187055 281342 379738 385534 481154 294098 199811 101416 95620 157 71 27 25 

IV. Продукція цеху                           

 4.1. Товарна продукція 19943 844 13389 17749 25223 5280 24379 11834 7474 26 2888 88 42 

 4.2. Передача цеху 189205 292040 410106 430089 512980 323775 220940 102874 82891 171 76 25 19 

 4.3. Внутрішній переділ                           

 4.4. Залишено у НЗВ цеху (+,-) 2725 4828 -4573 3711 10919 8193 6091 15492 7208 301 126 -339 194 

                             Разом: 211873 297712 418921 451548 549121 337248 251409 130200 97573 159 84 31 22 

V. Маржинальний прибуток 24818 16370 39184 66014 67967 43150 51598 28784 1953 174 315 73 3 

VI. Умовно-постійні витрати                           

  6.1.1. Оплата праці загальноцех. персоналу та 

рем. 3223 3622 4529 6329 9076 5853 5454 4548 2748 182 151 100 43 

  6.1.2. Відрахування на оплату праці 1212 1124 1012 1470 2059 847 935 1047 589 70 83 103 40 

  6.1.3. Резерв відпусток 340 356 341 540 884 545 529 544 345 160 148 160 64 

  6.1.4. Амортизація 2620 2838 2644 3082 3239 619 401 595 157 24 14 22 5 

6.1.5. Матеріали 2688 4529 8250 7309 10645 7956 6116 2395 3335 296 135 29 46 
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Продовження табл. Б. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  6.1.6. Опалення 258 170 124 88   -258 -170 -124 -88 -100 -100 -100 -100 

  6.1.7. Електроенергія на освітлення, 

силова 8995 13610 24284 29452 15456 6461 1846 -8828 -13996 72 14 -36 -48 

  6.1.8. Послуги дільниці електриків 234 205 183 169 430 196 226 248 261 84 110 136 155 

  6.1.9. Послуги дільниці теплотехніків 768 1105 1683 1782 1495 727 391 -188 -287 95 35 -11 -16 

  6.1.10. Послуги дільниці метрологів 118 171 216 252 344 226 173 128 93 191 101 59 37 

 6.1.11. Послуги ремонтно-механічної 

дільниці 1947 1920 2225 2430 3771 1825 1852 1547 1342 94 96 70 55 

  6.1.12. Послуги будівельної дільниці 512 459 449 1305 2376 1865 1918 1927 1071 365 418 429 82 

  6.1.13. Послуги дільниці виготовлення 

тари 35 26     0 -35 -26 0 0 -100 -100     

  6.1.14. Договірні роботи 65 132 218 252 867 802 736 649 615 1232 559 297 244 

  6.1.15. Поточні ремонти   2054 2229 1406 3349 3349 1295 1121 1943   63 50 138 

Разом 6.1: 23016 32319 48386 55865 53993 30977 21674 5607 -1872 135 67 12 -3 

Нерозподілені витрати 0 -17259 -11354 0 0 0 17259 11354 0         

  6.2.1. Загальногосподарські витрати 1060 596 584 719 805 -255 209 221 86 -24 35 38 12 

  6.2.2. Позабюджетні фонди 201 83 110 192 113 -89 30 2 -79 -44 36 2 -41 

  6.2.3. Комерційні витрати 183 106 81 118 138 -45 32 57 20 -25 30 70 17 

  6.2.4. Транспортні витрати на експорт                           

 Разом 6.2: 1445 785 776 1030 1056 -389 271 281 27 -27 35 36 3 

Разом умовно-постійні витрати 24461 15845 37807 56895 55049 30588 39204 17242 -1846 125 247 46 -3 

VII. Операційний прибуток 357 525 1377 9120 12919 12562 12394 11542 3799 3523 2362 838 42 

VIII. Витрати цеху 211516 297188 417545 442428 536202 324686 239015 118658 93774 154 80 28 21 

Випуск продукції:  - агломерат, т 63896 59735 57495 69757 73057 9161 13322 15562 3300 14 22 27 5 

 - електрокорунд нормальний у шматку, т 45279 40003 40514 47928 49799 4520 9796 9285 1871 10 24 23 4 

 - електрокорунд нормальний у шматку, 

(збагачений), т 42480 37272 37877 44920 47183 4704 9911 9306 2263 11 27 25 5 

Товарна продукція:                           

 - МФС-10, т 12470 10878 11478 13145 13253 783 2375 1775 108 6 22 15 1 

 - скрап 511, т 425 535 441 457 551 126 16 109 93 30 3 25 20 

 - пил вентиляційних установок ЕКН, т 272 235 350 539 651 379 416 301 112 140 177 86 21 

Основні матеріали:                           

 - боксити, т 69623 70245 112291 79181 81634 12010 11388 -30658 2453 17 16 -27 3 

тис. грн 6622 23171 58329 32948 67055 60433 43884 8726 34107 913 189 15 104 
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 - нафтококс, т 7529 8832 9680 10730 7306 -223 -1526 -2374 -3424 -3 -17 -25 -32 

тис. грн 19885 44124 45283 49305 29818 9934 -14306 -15464 -19487 50 -32 -34 -40 

 - антрацит, т       5950 4381 3564 5032 9142 3193 4761 5579 4110 54 109 157 82 

тис. грн 6386 8867 10091 17902 34837 28451 25970 24746 16935 446 293 245 95 

 - маса электродна, т 639 476 534 578 509 -129 33 -25 -69 -20 7 -5 -12 

тис. грн 3656 5967 7251 8450 6402 2746 435 -849 -2048 75 7 -12 -24 

 - інше, тис. грн 9506 8333 8320 10692 11370 1864 3037 3050 679 20 36 37 6 

 - зменшення витрат плавки, тис. грн -9506 -8333 -8320 -10692 -11370 -1864 -3037 -3050 -679 20 36 37 6 

Разом: тис. грн 36548 82128 120953 108604 138112 101564 55984 17159 29508 1522 530 288 147 

Напівфабрикат:                           

 - агломерат, т 66018 57793 59026 67869 73134 7116 15341 14108 5265 11 27 24 8 

тис. грн 27666 50210 101950 87844 102258 74592 52048 308 14415 270 104 0 16 

 - шлифувальні матеріли ЕН, т    1763 1409 207 2934 2352 589 943 2145 -582 33 67 1035 -20 

тис. грн 9307 10695 2690 6471 4981 -4326 -5713 2291 -1489 -46 -53 85 -23 

 - відходи єлектрокорунду норм., мокрі, т      13 2062 2662 3252 3252 3239 1190 590   24742 58 22 

тис. грн   3 212 144 910 910 907 699 767   27075 330 534 

 - супутній продукт, т      2115 1710 1889 0 0 -2115 -1710 -1889   -100 -100 -100 

тис. грн   4358 4365 4084 0 0 -4358 -4365 -4084   -100 -100 -100 

Разом, тис. грн 36973 65266 109217 98542 108150 71176 42884 -1067 9608 193 66 -1 10 

Енергоресурси:                           

 - електроенергія, тис. кВт 114890 102317 104591 123337 129662 14771 27345 25071 6324 13 27 24 5 

тис. грн 103085 124209 144455 169579 201976 98891 77767 57521 32397 96 63 40 19 

 - газ, тис. м3 396 337 357 436 454 58 117 97 17 15 35 27 4 

тис. грн 2160 2485 2446 3392 4482 2321 1996 2036 1090 107 80 83 32 

 - вода питна, м3 14173 13294 13552 13880 13622 -551 328 70 -258 -4 2 1 -2 

тис. грн 232 237 273 305 301 69 64 27 -4 30 27 10 -1 

 - вода технічна, м3 301313 255736 259062 333417 297747 -3566 42011 38685 -35670 -1 16 15 -11 

тис. грн. 1654 1452 2134 2604 1735 82 283 -398 -869 5 20 -19 -33 

 - стиснене повітря, тис. м3 9863 9383 9424 11349 12096 2233 2713 2672 747 23 29 28 7 

тис. грн 1999 2311 2975 3868 3670 1670 1359 694 -198 84 59 23 -5 

 - теплова енергія, Гкал 311 137 96 57 0 -311 -137 -96 -57 -100 -100 -100 -100 

тис. грн 261 170 124 88 0 -261 -170 -124 -88 -100 -100 -100 -100 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 



259 

 

 2
5
9
 

 

Таблиця Б.2 

Маржинальна собівартість виробництва шліфматеріалів електрокорунду нормального ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-

2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014. 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 р. Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Первинні витрати                           

 1.1. Напівфабрикат 161808 236216 308447 344382 404267 242459 168052 95821 59886 150 71 31 17 

 1.2. Основні матеріали 6364 7382 8470 10867 11375 5011 3993 2905 508 79 54 34 5 

 1.3. Допоміжні матеріали 2238 2561 4006 5657 7948 5710 5387 3943 2291 255 210 98 41 

 1.4. Основна оплата праці 844 767 881 1244 1747 903 980 866 503 107 128 98 40 

 1.5. Відрахування на соц. заходи 222 275 275 422 596 374 321 321 174 169 116 117 41 

                           Разом: 171476 247202 322078 362572 425934 254458 178732 103856 63362 148 72 32 17 

II. Змінні накладні витрати                           

 2.2. Газ на технологію 4363 6289 6124 8080 9270 4907 2981 3146 1190 112 47 51 15 

 2.3. Вода 2679 2146 3044 2759 2299 -380 154 -744 -459 -14 7 -24 -17 

 2.4. Стиснене повітря 1660 2042 2410 3109 2795 1136 754 385 -314 68 37 16 -10 

 2.5. Транспорт внутрішньозавод. 884 1250 1057 1360 1648 764 398 591 288 86 32 56 21 

                            Разом: 9586 11726 12634 15308 16013 6426 4287 3378 705 67 37 27 5 

III. Маржинальна собівартість 181062 258928 334712 377880 441946 260884 183019 107234 64067 144 71 32 17 

IV. Продукція цеху                           

 4.1. Товарна продукція 287467 421290 451184 575776 674549 387083 253259 223366 98773 135 60 50 17 

 4.2. Передача цеху 27881 48015 34959 49300 48176 20295 161 13217 -1124 73 0 38 -2 

 4.3. Внутрішній переділ 0 0 7488 0 0 0 0 -7488 0         

 4.4. Залишено у НЗВ цеху (+,-) 826 5076 -2348 -2659 1167 341 -3909 3515 3826 41 -77 -150 -144 

                             Разом: 316173 474381 491282 622417 723892 407719 249511 232610 101475 129 53 47 16 

V. Маржинальний прибуток 135111 215454 156570 244537 281946 146835 66492 125376 37409 109 31 80 15 

VI. Умовно-постійні витрати                           

  6.1.1. Оплата праці загальноцех. персон. 1562 1753 2435 3429 4295 2733 2542 1861 866 175 145 76 25 

  6.1.2. Відрахування на оплату праці 605 536 546 748 947 342 411 400 199 57 77 73 27 

  6.1.3. Резерв відпусток 184 109 217 328 514 330 405 297 186 180 370 137 57 

  6.1.4. Амортизація 1313 1736 2236 3045 2857 1544 1121 621 -188 118 65 28 -6 

  6.1.5. Матеріали 3575 6708 8231 10285 12280 8705 5572 4049 1995 244 83 49 19 
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Продовження табл. Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  6.1.6. Опалення 84 393   0 0 -84 -393 0 0 -100 -100     

  6.1.7. Електроенергія на освітлення, силова 2620 3208 4332 4303 4982 2362 1774 650 679 90 55 15 16 

  6.1.8. Послуги дільниці електриків 53 133 128 158 186 133 53 58 28 249 40 45 18 

  6.1.9. Послуги дільниці теплотехніків 271 363 520 626 364 93 2 -156 -262 34 0 -30 -42 

  6.1.10. Послуги дільниці метрологів 68 99 116 162 215 147 116 98 53 216 117 85 32 

 6.1.11. Послуги ремонтно-механічної 

дільниці 1816 2992 3092 3548 2826 1010 -166 -266 -722 56 -6 -9 -20 

  6.1.12. Послуги будівельної дільниці 159 479 577 478 502 342 22 -76 24 215 5 -13 5 

  6.1.14. Договірні роботи 160 1125 248 532 283 122 -842 35 -249 76 -75 14 -47 

  6.1.15. Поточні ремонти   245 149 1150 868 868 623 718 -282   254 481 -25 

Разом 6.1: 12470 19878 22828 28792 31118 18648 11240 8290 2326 150 57 36 8 

  6.2.1. Загальногосподарські витрати 13536 16497 19903 22968 24708 11172 8211 4805 1740 83 50 24 8 

  6.2.2. Позабюджетні фонди 2750 2227 3708 6014 3519 769 1292 -189 -2495 28 58 -5 -41 

  6.2.3. Комерційні витрати 2435 2954 2749 3709 4246 1811 1292 1497 537 74 44 54 14 

  6.2.4. Транспортні витрати на експорт 21047 43701 45514 59403 67087 46039 23386 21572 7684 219 54 47 13 

 Разом 6.2: 39768 65379 71874 92094 99559 59791 34181 27685 7465 150 52 39 8 

Разом умовно-постійні витрати 52238 85257 94702 120886 130677 78439 45421 35976 9791 150 53 38 8 

VII. Операційний прибуток 82873 130197 61869 123651 151269 68396 21072 89400 27618 83 16 144 22 

VIII. Витрати цеху 233301 344184 429414 498766 572623 339323 228439 143210 73858 145 66 33 15 

Випуск  шліфматеріалів електрокорунду 

нормального: вал, т 35948 34264 32841 39685 40978 5030 6714 8137 1293 14 20 25 3 

товар, т 30644 26467 27149 31620 33558 2914 7091 6409 1939 10 27 24 6 

передача, т 5197 7267 5882 8311 7359 2161 92 1477 -952 42 1 25 -11 

Напівфабрикат:                           

 - шматок електрокорунду нормального, т 40226 39323 37913 44960 47000 6775 7677 9087 2040 17 20 24 5 

тис. грн 161807 236081 308402 344368 404266 242459 168184 95864 59897 150 71 31 17 

 - відходи виробництва, тис. грн 871 3943 7364 12664 14344 13473 10401 6980 1680 1548 264 95 13 

 - поворотні відходи,  тис. грн -869 -3809 -7319 -12651 -14343 -13474 -10534 -7024 -1692 1551 277 96 13 

Разом: тис. грн 161808 236216 308447 344381 404267 242458 168051 95820 59885 150 71 31 17 

Енергоресурси:                           

 - електроенергія, тис. кВт 2648 2665 2856 2637 2650 2 -15 -206 12 0 -1 -7 0 

тис. грн 2620 3582 4332 4303 4982 2362 1401 650 679 90 39 15 16 

 - газ, тис. м3 857 805 852 1064 995 138 190 143 -68 16 24 17 -6 

тис. грн 4363 6289 6124 8080 9270 4907 2981 3146 1190 112 47 51 15 
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 - вода питна, м3 6180 5992 6304 6861 6995 815 1003 691 134 13 17 11 2 

тис. грн 102 107 127 156 154 53 48 27 -2 52 45 21 -1 

 - вода технічна, м3 348846 326813 317430 378756 382972 34126 56159 65542 4216 10 17 21 1 

тис. грн 2578 2039 2916 2603 2145 -433 106 -771 -458 -17 5 -26 -18 

 - стиснене повітря, тис. м3 8296 7786 7490 9063 9155 859 1369 1665 92 10 18 22 1 

тис. грн 1660 2042 2410 3109 2795 1136 754 385 -314 68 37 16 -10 

 - теплова енергія, Гкал 108         -108       -100       

тис. грн 84         -84       -100       

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 
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Таблиця Б.3 

Маржинальна собівартість виробництва карбіду кремнію ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014  2015  2016  2017  2018  

Абсолютне відхилення 2018 р. Відносне відхилення  2018 р. 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Первинні витрати                           

 1.1. Напівфабрикат 5128 23520 17561 7715 4754 -374 -18766 -12807 -2961 -7 -80 -73 -38 

 1.2. Основні матеріали 43740 90643 82110 137483 117773 74033 27129 35663 -19710 169 30 43 -14 

 1.3. Допоміжні матеріали 1058 4095 3088 3802 10375 9317 6280 7287 6573 880 153 236 173 

 1.4. Основна оплата праці 1434 2132 2560 4782 7637 6203 5505 5077 2855 433 258 198 60 

 1.5. Відрахування на соц. заходи 540 615 562 1036 1652 1112 1038 1091 617 206 169 194 60 

 1.6. Резерв відпусток 144 213 178 355 566 423 353 388 211 294 166 218 59 

                           Разом: 52044 121217 106059 155172 142757 90713 21540 36698 -12415 174 18 35 -8 

II. Змінні накладні витрати                           

 2.1. Електроенергія на технологію 60116 93387 91527 136630 215790 155674 122403 124263 79160 259 131 136 58 

 2.3. Вода 285 106 392 423 422 137 316 31 -1 48 299 8 0 

 2.4. Стиснене повітря 475 658 777 1079 1106 631 448 329 27 133 68 42 2 

 2.5. Транспорт внутрішньозавод. 815 1896 1742 1932 3551 2736 1655 1809 1619 336 87 104 84 

                            Разом: 61690 96047 94438 140065 220869 159179 124822 126431 80804 258 130 134 58 

III. Маржинальна собівартість 113734 217264 200496 295237 363626 249892 146362 163130 68389 220 67 81 23 

IV. Продукція цеху                           

 4.1. Товарна продукція 8044 29088 24845 10522 7397 -646 -21691 -17447 -3124 -8 -75 -70 -30 

 4.2. Передача цеху 105324 163920 171842 292292 382647 277323 218727 210805 90354 263 133 123 31 

 4.3. Внутрішній переділ 5128 38987 17561 7715 4754 -374 -34233 -12808 -2961 -7 -88 -73 -38 

 4.4. Залишено у НЗВ цеху (+,-) 4584 -1865 459 2923 -667 -5251 1198 -1126 -3590 -115 -64 -245 -123 

                             Разом: 123080 230130 214706 313452 394131 271051 164001 179425 80679 220 71 84 26 

V. Маржинальний прибуток 9346 12866 14210 18215 30505 21159 17640 16295 12290 226 137 115 67 

VI. Умовно-постійні витрати                           

  6.1.1. Оплата праці загальноцехового 

персоналу та ремонтної служби 1555 1644 2120 2601 4304 2749 2660 2184 1703 177 162 103 65 

  6.1.2. Відрахування на оплату праці 561 524 471 605 981 420 457 510 376 75 87 108 62 

  6.1.3. Резерв відпусток 143 135 157 245 470 327 336 313 225 229 249 199   

  6.1.4. Амортизація 2210 2354 2301 3086 1680 -530 -674 -622 -1406 -24 -29 -27 -46 

  6.1.5. Матеріали 449 594 644 215 1623 1174 1029 979 1408 261 173 152 655 
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Продовження табл. Б.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  6.1.6. Опалення 267 453 433 506 582 316 130 150 77 118 29 35 15 

  6.1.7. Електроенергія на освітлення, 

силова 1560 1764 1919 2501 3247 1688 1483 1329 747 108 84 69 30 

  6.1.8. Послуги дільниці електриків 91 141 173 147 328 237 187 155 181 260 132 90 123 

  6.1.9.  Послуги дільниці 

теплотехніків 64 87 123 124 76 12 -11 -47 -47 19 -12 -38 -38 

  6.1.10. Послуги дільниці метрологів 40 67 92 128 204 164 137 112 76 413 206 122 59 

 6.1.11.Послуги ремонтно-механічної 

дільниці 583 2602 3434 2425 5437 4854 2835 2003 3012 833 109 58 124 

  6.1.12. Послуги будівельної дільниці 128 135 181 388 1134 1006 999 953 746 789 740 527 192 

  6.1.14. Договірні роботи 21 170 29 415 1140 1119 970 1111 725 5434 569 3831 175 

  6.1.15. Поточні ремонти   2526 281 3348 7268 7268 4742 6987 3920   188 2485 117 

Разом 6.1: 7670 13195 12357 16733 28475 20805 15280 16118 11742 271 116 130 70 

Нерозподілені витрати -864 -3880 -2570 -600 0 864 3880 2570 600 -100 -100 -100   

  6.2.1. Загальногосподарські витрати 454 1680 1415 564 378 -76 -1302 -1037 -186 -17 -77 -73 -33 

  6.2.2. Позабюджетні фонди 101 220 268 164 54 -47 -166 -214 -111 -47 -76 -80 -67 

  6.2.3. Комерційні витрати 84 313 202 102 68 -16 -246 -134 -34 -19 -78 -67 -34 

  6.2.4. Транспортні витрати на 

експорт   1717 2836 939 683 683 -1034 -2153 -256   -60 -76 -27 

 Разом 6.2: 638 3931 4720 1770 1183 545 -2748 -3537 -587 85 -70 -75 -33 

Разом умовно-постійні витрати 7445 13245 14507 17902 29658 22213 16412 15151 11756 298 124 104 66 

VII. Операційний прибуток 1901 -380 -297 312 847 -1054 1227 1144 535 -55 -323 -385 171 

VIII. Витрати цеху 121179 230510 215003 313139 393284 272105 162774 178280 80144 225 71 83 26 

Випуск продукції:                            

 - карбід кремнію у шматку, т 12571 14568 13548 19129 22449 9878 7881 8901 3320 79 54 66 17 

Товарна продукція, т: 819 2308 3112 762 502 -317 -1806 -2610 -260 -39 -78 -84 -34 

Основні матеріали:                           

 - нафтококс, т 14355 16702 15379 30776 17622 3267 919 2243 -13154 23 6 15 -43 

тис. грн 40543 84430 76976 129819 105933 65390 21503 28958 -23886 161 25 38 -18 

 - лузга, т 1045 1145 1105 1489 1475 430 330 370 -14 41 29 33 -1 

тис. грн 394 1754 965 799 1884 1490 130 919 1085 379 7 95 136 

 - інше, тис. грн 2851 4654 4873 6932 10035 7184 5380 5161 3103 252 116 106 45 

 - поворотні відходи, тис. грн -48 -195 -705 -67 -79 -31 116 625 -12 65 -60 -89 18 

Разом: тис. грн 43740 90643 82109 137483 117773 74033 27129 35663 -19710 169 30 43 -14 
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Продовження табл. Б.3  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Напівфабрикат:                           

 - карбід кремнію у шматку, т 724 1846 1394 576 337 -387 -1509 -1056 -239 -53 -82 -76 -41 

тис. грн 5128 23519 17561 7715 4754 -374 -18765 -12807 -2961 -7 -80 -73 -38 

Енергоресурси:                           

 - електроенергія, тис. кВт 77433 96989 86747 124355 145029 67596 48040 58282 20674 87 50 67 17 

тис. грн 57671 95151 93445 139131 219038 161366 123886 125592 79907 280 130 134 57 

 - вода питна, м
3
 4885 4984 5930 6422 6563 1678 1579 633 141 34 32 11 2 

тис. грн 80 89 118 139 144 65 56 27 5 81 63 23 4 

 - вода технічна, м
3
 28181 32108 29908 42177 49591 21410 17483 19683 7414 76 54 66 18 

тис. грн 205 17 274 284 278 73 260 4 -6 35 1516 1 -2 

 - стиснене повітря, тис. м
3
 2291 2511 2399 3211 3605 1314 1094 1206 394 57 44 50 12 

тис. грн 475 658 777 1079 1106 631 448 329 27 133 68 42 2 

 - теплова енергія, Гкал 290 697 326 262 236 -54 -461 -90 -26 -19 -66 -28 -10 

тис. грн 267 453 433 506 582 315 129 150 77 118 29 35 15 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 
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Таблиця Б.4 

Маржинальна собівартість виробництва шліфматеріалів карбіду кремнію  

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 р. Відносне відхилення 2018 р. 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Первинні витрати                           

 1.1. Напівфабрикат 108547 195818 180963 308842 385058 276511 189240 204095 76216 255 97 113 25 

 1.2. Основні матеріали                           

 1.3. Допоміжні матеріали 1616 2453 2777 4265 5333 3718 2880 2557 1068 230 117 92 25 

 1.4. Основна оплата праці 321 521 729 1577 2350 2029 1829 1621 773 633 351 222 49 

 1.5. Відрахування на соц. заходи 119 153 160 347 517 398 364 357 170 336 238 223 49 

 1.6. Резерв відпусток 24 54 54 117 175 150 120 120 58 624 222 221 50 

                           Разом: 110626 198999 184683 315148 393433 282807 194434 208750 78285 256 98 113 25 

II. Змінні накладні витрати                           

 2.1. Електроенергія на технологію                           

 2.2. Газ на технологію 1036 1633 1517 2467 3241 2205 1608 1724 774 213 99 114 31 

 2.3. Вода 267 284 388 377 326 60 42 -62 -51 22 15 -16 -13 

 2.4. Стиснене повітря 358 570 632 999 1031 673 461 399 32 188 81 63 3 

 2.5. Транспорт внутрішньозавод. 222 452 330 465 735 512 283 404 270 230 63 122 58 

                            Разом: 1883 2938 2867 4308 5332 3450 2394 2465 1025 183 81 86 24 

III. Маржинальна собівартість 112509 201938 187551 319456 398765 286256 196828 211215 79310 254 97 113 25 

IV. Продукція цеху                           

 4.1. Товарна продукція 138911 227444 230299 351341 499249 360338 271806 268951 147908 259 120 117 42 

 4.2. Передача цеху 1930 15105 9970 6457 4640 2710 -10464 -5329 -1817 140 -69 -53 -28 

 4.3. Внутрішній переділ 4577 16088 10025 16317 3660 -917 -12428 -6365 -12656 -20 -77 -63 -78 

 4.4. Залишено у НЗВ цеху (+,-) -484   -67 110 -117 367 -117 -50 -226 -76   74 -207 

                             Разом: 144934 258636 250226 374225 507433 362499 248797 257207 133208 250 96 103 36 

V. Маржинальний прибуток 32425 56699 62675 54769 108668 76242 51969 45992 53899 235 92 73 98 

VI. Умовно-постійні витрати                           

  6.1.1. Оплата праці загальноцехового 

персоналу та ремонтної служби 683 818 1058 1480 2503 1819 1685 1444 1023 266 206 136 69 

  6.1.2. Відрахування на оплату праці 250 239 230 322 543 292 303 313 220 117 127 136 68 

  6.1.3.  Резерв відпусток 69 87 78 110 196 127 109 119 87 184 125 152   

  6.1.4.  Амортизація 753 825 686 749 829 76 4 143 80 10 0 21 11 

  6.1.5. Матеріали 333 1167 655 890 1989 1656 822 1334 1099 497 70 204 124 
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Продовження табл. Б.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  6.1.6. Опалення 1464 2632 2363 2291 3035 1571 403 672 744 107 15 28 32 

  6.1.7. Електроенергія на освітлення, силова 1490 3182 3403 4397 5090 3600 1908 1687 693 242 60 50 16 

  6.1.8. Послуги дільниці електриків 8 66 77 182 191 183 125 113 8 2374 190 146 4 

  6.1.9. Послуги дільниці теплотехніків 172 241 385 532 385 214 145 0 -147 125 60 0 -28 

  6.1.10. Послуги дільниці метрологів 56 66 105 171 230 175 164 125 60 315 247 119 35 

 6.1.11. Послуги ремонтно-механічної 

дільниці 210 889 267 733 1173 963 284 906 440 459 32 339 60 

  6.1.12. Послуги будівельної дільниці 30 85 80 172 161 131 76 81 -11 439 90 101 -6 

  6.1.13. Послуги дільниці виготовлення 

тари                           

  6.1.14. Договірні роботи 46 5 6 57 11 -36 6 5 -46 -77 112 80 -81 

  6.1.15. Поточні ремонти   667 649 1141 3451 3451 2785 2803 2310   418 432 202 

Разом 6.1: 5563 10970 10043 13226 19787 14224 8817 9744 6561 256 80 97 50 

Нерозподілені витрати -817 -6563 -6280 -1799 0 817 6563 6280 1799 -100 -100 -100   

  6.2.1. Загальногосподарські витрати 8631 11862 11673 19070 26282 17652 14420 14610 7212 205 122 125 38 

  6.2.2. Позабюджетні фонди 1382 1569 2234 5340 3711 2329 2142 1477 -1629 169 137 66 -31 

  6.2.3. Комерційні витрати 1435 2195 1657 3101 4619 3184 2424 2962 1518 222 110 179 49 

  6.2.4. Транспортні витрати на експорт 6066 15283 15729 33932 50611 44545 35329 34882 16680 734 231 222 49 

 Разом 6.2: 17513 30908 31292 61443 85223 67710 54315 53931 23780 387 176 172 39 

Разом умовно-постійні витрати 22259 35314 35056 72870 105010 82751 69695 69954 32140 372 197 200 44 

VII. Операційний прибуток 10166 21385 27620 -18101 3658 -6508 -17726 -23962 21759 -64 -83 -87 -120 

VIII. Витрати цеху 134768 237252 222606 392325 503775 369007 266523 281169 111450 274 112 126 28 

Випуск продукції:                            

шліфматеріали карбіду кремнію, т 5431 7671 6688 9847 12297 6865 4626 5608 2449 126 60 84 25 

шліфматеріали карбіду кремнію 

металургійної якості, т 5583 5653 5299 8348 9397 3815 3744 4099 1049 68 66 77 13 

відходи, т 349 363 375 861 1374 1026 1011 999 513 294 279 266 60 

Напівфабрикат:                           

 - Кристалічний карбід кремнію у шматку,        

т 5887 8279 7265 10301 11790 5903 3511 4526 1489 100 42 62 14 

тис. грн 59051 124297 113985 194404 215719 156668 91422 101734 21315 265 74 89 11 

 - Металургійний карбід кремнію у шматку,       

т 5996 5867 5465 8881 10275 4279 4408 4810 1394 71 75 88 16 

тис. грн 49495 71520 66978 114405 169314 119819 97794 102336 54909 242 137 153 48 
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Продовження табл. Б.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 - інше, тис. грн 170 234 250 307 439 301 205 189 132 158 88 75 43 

 - поворотні відходи, тис. грн -169 -234 -251 -274 -414 -245 -180 -163 -140 145 77 65 51 

Разом:  тис. грн 108547 195818 180963 308842 385058 276511 189240 204095 76216 255 97 113 25 

Енергоресурси:                           

 - електроенергія, тис. кВт 1467 2372 2269 2796 2942 1474 570 673 146 100 24 30 5 

тис. грн 1490 3182 3403 4397 5090 3600 1908 1687 693 242 60 50 16 

 - газ, тис. м
3
 187 223 214 310 338 150 115 124 28 80 52 58 9 

тис. грн 1036 1633 1517 2467 3241 2205 1608 1724 774 213 99 114 31 

 - вода питна, м
3
 2346 2434 2487 2642 2844 498 410 357 202 21 17 14 8 

тис. грн 38 43 50 57 62 24 19 12 5 63 44 24 9 

 - вода технічна, м
3
 31351 38900 37135 47424 46935 15584 8035 9800 -489 50 21 26 -1 

тис. грн 228 241 338 320 264 35 23 -74 -56 16 10 -22 -18 

 - стиснене повітря, тис. м
3
 1717 2144 1989 2997 3385 1668 1241 1396 388 97 58 70 13 

тис. грн 358 569 632 999 1031 673 461 399 32 188 81 63 3 

 - теплова енергія, Гкал 1666 2116 1849 1316 1231 -435 -885 -618 -85 -26 -42 -33 -6 

тис. грн 1443 2632 2363 2291 3035 1592 403 672 744 110 15 28 32 

Примітка: розроблено автором на основі ( Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 
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Таблиця Б.5 

Маржинальна собівартість виробництва абразивного інструменту на керамічній та бакелітовій зв’язках  

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 р. Відносне відхилення  2018 р. 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I .Первинні витрати                           

 1.1. Напівфабрикат 7313 14333 15346 12293 14587 7274 254 -759 2295 99 2 -5 19 

 1.2. Основні матеріали 2490 9370 10079 13793 20387 17897 11017 10308 6594 719 118 102 48 

 1.3. Допоміжні матеріали 471 1062 1012 1213 1691 1220 628 679 477 259 59 67 39 

 1.4. Основна оплата праці 503 788 856 1165 2119 1616 1331 1263 954 321 169 148 82 

 1.5. Відрахування на соц. заходи 186 226 185 253 452 266 226 267 199 143 100 145 79 

 1.6. Резерв відпусток 41 84 64 86 159 118 75 95 72 287 89 148 84 

                           Разом: 11005 25863 27541 28804 39395 28390 13532 11854 10591 258 52 43 37 

II. Змінні накладні витрати                           

 2.2. Газ на технологію 3766 8611 8066 9060 10657 6892 2046 2591 1598 183 24 32 18 

 2.3. Вода 592 364 182 183 143 -449 -221 -39 -41 -76 -61 -22 -22 

 2.4. Стиснене повітря 849 1581 1859 1883 2125 1277 544 266 242 150 34 14 13 

 2.5. Транспорт внутрішньозавод. 26 25 17 28 18 -7 -6 2 -9 -29 -26 11 -33 

                            Разом: 5231 10581 10124 11153 12943 7712 2363 2820 1790 147 22 28 16 

III. Маржинальна собівартість 16236 36444 37665 39957 52338 36102 15894 14673 12381 222 44 39 31 

IV. Продукція цеху                           

 4.1. Товарна продукція 22951 49845 46886 54105 87555 64604 37710 40669 33450 281 76 87 62 

 4.2. Передача цеху 61 33 39 30 36 -25 2 -3 5 -42 7 -9 18 

 4.3. Внутрішній переділ 92 94 81 77 117 25 23 37 41 27 24 46 53 

 4.4. Залишено у НЗВ цеху (+,-) -795 703 673 848 502 1297 -201 -172 -346 -163 -29 -25 -41 

                             Разом: 22309 50675 47679 55060 88210 65901 37535 40531 33150 295 74 85 60 

V. Маржинальний прибуток 6073 14231 10014 15103 35872 29798 21640 25858 20769 491 152 258 138 

VI. Умовно-постійні витрати                           

  6.1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 2440 2972 3507 4580 7108 4669 4136 3601 2528 191 139 103 55 

  6.1.2. Відрахування на оплату праці 943 887 777 1016 1586 644 700 809 570 68 79 104 56 

  6.1.3. Резерв відпусток 186 199 250 378 540 354 341 290 162 191 171 116 43 

  6.1.4. Амортизація 595 1352 1338 517 555 -40 -797 -783 38 -7 -59 -58 7 

  6.1.5. Матеріали 793 1791 1389 1388 1713 921 -78 325 326 116 -4 23 23 
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Продовження табл. Б.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  6.1.6. Опалення 2509 4916 4509 6132 6961 4452 2044 2451 829 177 42 54 14 

  6.1.7. Електроенергія на освітлення, силова 1471 2069 2100 2148 2386 915 317 286 239 62 15 14 11 

  6.1.8. Послуги дільниці електриків 64 113 95 102 170 106 58 75 69 165 51 78 68 

  6.1.9. Послуги дільниці теплотехніків 123 270 364 396 326 203 56 -38 -71 164 21 -10 -18 

  6.1.10. Послуги дільниці метрологів 417 527 467 533 665 249 138 198 132 60 26 42 25 

 6.1.11. Послуги ремонтно-механічної дільниці 533 605 789 950 964 432 359 175 14 81 59 22 2 

  6.1.12. Послуги будівельної дільниці 2 243 7 12 34 32 -209 26 22 1882 -86 362 179 

  6.1.13. Послуги дільниці виготовлення тари 0 145 550 430 364 364 219 -186 -66 181750 151 -34 -15 

  6.1.14. Договірні роботи 30 15 80 20 37 7 23 -43 17 25 155 -53 83 

  6.1.15. Поточні ремонти   682 281 701 258 258 -424 -23 -443   -62 -8 -63 

Разом 6.1: 10103 16785 16503 19303 23668 13565 6883 7164 4364 134 41 43 23 

Нерозподілені витрати -6269 -12166 -12581 -14859 -16821 -10552 -4655 -4240 -1962 168 38 34 13 

  6.2.1. Загальногосподарські витрати 1840 2779 2885 2947 4109 2268 1330 1223 1161 123 48 42 39 

  6.2.2. Позабюджетні фонди 455 374 541 769 584 129 210 43 -185 28 56 8 -24 

  6.2.3. Комерційні витрати 365 501 403 491 721 356 220 318 229 97 44 79 47 

 Разом 6.2: 2661 3654 3828 4207 5413 2752 1759 1585 1206 103 48 41 29 

Разом умовно-постійні витрати 6494 8272 7750 8651 12260 5765 3987 4510 3608 89 48 58 42 

VII. Операційний прибуток -421 5959 2264 6451 23612 24033 17653 21348 17161 -5704 296 943 266 

VIII. Витрати цеху 22730 44716 45415 48609 64598 41868 19882 19183 15989 184 44 42 33 

Товарна продукція:                            

   - абразивний інструмент на бакелітовій звязці, т  841 1213 1039 1023 1388 547 175 349 365 65 14 34 36 

   - абразивний інструмент на керамічній звязці, т  252 209 230 244 235 -17 26 5 -9 -7 12 2 -4 

                             Разом: 1269 1630 1485 1419 1810 542 180 325 391 43 11 22 28 

Випуск продукції:                            

   - абразивний інструмент на бакелітовій звязці, т  799 1247 1043 1048 1392 593 145 348 343 74 12 33 33 

   - абразивний інструмент на керамічній звязці, т  239 209 232 248 240 1 31 8 -8 1 15 3 -3 

                             Разом: 1222 1659 1496 1441 1822 600 163 326 381 49 10 22 26 

Основні матеріали:                           

   - шліфматеріали білого електрокорунду марки  25А, т 55 124 132 204 343 287 219 211 138 518 177 160 68 

                                        тис. грн 500 2828 3690 5049 10133 9632 7305 6443 5084 1925 258 175 101 
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Продовження табл. Б.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   - шліфматеріали зеленого карбіду кремнію  63А, т 39 105 59 90 126 87 21 67 37 223 20 113 41 

                                        тис. грн 735 4233 2793 4443 6425 5689 2192 3631 1981 774 52 130 45 

   - декстрин,                       т 15 23 20 17 27 12 3 7 9 79 14 36 54 

                                        тис. грн 156 337 337 358 651 495 314 314 293 317 93 93 82 

   - пульвербакеліт,            т 20 16 21 22 22 1 6 0 0 6 36 1 -1 

                                        тис. грн 545 803 1206 1157 1294 749 492 88 137 137 61 7 12 

   - кріоліт,                        т 6 5 7 7 6 0 0 -1 -1 -1 9 -13 -10 

                                        тис. грн 98 126 216 211 214 117 88 -2 3 120 70 -1 2 

   - силікат натрію,             т 19 25 23 21 23 4 -2 0 1 18 -10 -2 7 

                                        тис. грн 45 120 120 107 140 95 20 20 32 211 17 17 30 

   - плити вогнетривкі,     т 30 31 44 46 31 1 0 -13 -16 2 0 -30 -34 

                                        тис. грн 413 931 1725 2499 1561 1148 629 -164 -938 278 68 -9 -38 

   - поворотні відходи,   тис. грн -9 -8 -9 -34 -46 -38 -38 -37 -12 434 445 423 34 

   - інше,                         тис. грн 6 1 1 3 16 10 15 15 13 169 1582     

                             Разом: 2490 9370 10079 13793 20387 17897 11017 10308 6593 719 118 102 48 

Напівфабрикат:                           

   - шліфматеріали електрокорунду нормального, т 1046 1289 1226 1045 1203 156 -87 -23 157 15 -7 -2 15 

                                       тис. грн 5400 9901 11537 8008 8665 3264 -1236 -2872 656 60 -12 -25 8 

   - шшліфматеріали карбіду кремнію чорного, т 86 159 108 126 171 84 12 63 44 98 7 58 35 

                                       тис. грн 914 2710 2142 2505 3424 2510 714 1282 918 275 26 60 37 

   - керамічна зв'язка, т 157 249 197 179 235 78 -14 38 56 49 -6 19 31 

                                       тис. грн 919 1649 1621 1623 2390 1471 741 769 767 160 45 47 47 

 - інше, тис. грн 80 74 46 156 109 29 35 63 -47 36   137 -30 

                             Разом: 7313 14333 15346 12292 14587 7274 254 -759 2295 99 2 -5 19 

Енергоресурси:                          

 - електроенергія, тис. кВт 1514 1533 1397 1369 1376 -138 -157 -21 7 -9 -10 -1 1 

тис. грн 1471 2069 2100 2147 2386 915 317 286 239 62 15 14 11 

 - газ, тис. м3 886 1131 1143 1128 1116 230 -15 -26 -12 26 -1 -2 -1 

тис. грн 3766 8611 8066 9060 10657 6892 2046 2591 1598 183 24 32 18 

 - вода питна, м3 7572 6654 6167 6373 6472 -1100 -182 305 99 -15 -3 5 2 

тис. грн 125 118 126 138 143 18 25 17 5 14 21 14 3 

 - вода технічна, м3 66053 68126 67502 67164 64131 -1922 -3995 -3371 -3033 -3 -6 -5 -5 

тис. грн 467 417 606 476 364 -103 -54 -243 -112 -22 -13 -40 -24 

 - стиснене повітря, тис. м3 4615 6292 5714 5461 6940 2325 648 1226 1479 50 10 21 27 

тис. грн 849 1435 1859 1883 2126 1277 691 267 243 151 48 14 13 

 - теплова енергія, Гкал 2657 3497 3128 2757 2805 148 -692 -323 48 6 -20 -10 2 

тис. грн 2508 4916 4509 6132 6961 4452 2044 2451 829 177 42 54 14 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 
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Таблиця Б.6 

Маржинальна собівартість виробництва шліфувальної шкурки ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 р. Відносне відхилення  2018 р. 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Первинні витрати                           

 1.1. Напівфабрикат 10541 14012 20658 16450 22242 11701 8230 1583 5792 111 59 8 35 

 1.2. Основні матеріали 8448 12692 17895 13867 18987 10539 6295 1092 5121 125 50 6 37 

 1.3. Допоміжні матеріали 188 272 381 354 428 240 156 47 74 128 57 12 21 

 1.4. Основна оплата праці 297 323 423 471 916 620 594 493 446 209 184 116 95 

 1.5. Відрахування на соц. заходи 103 89 89 99 191 89 102 102 92 86 115 115 93 

 1.6. Резерв відпусток 19 24 26 34 69 50 45 43 34 262 185 163 100 

                           Разом: 19595 27411 39473 31275 42833 23239 15422 3361 11558 119 56 9 37 

II. Змінні накладні витрати                           

 2.2. Газ на технологію 1231 1755 1258 1162 2032 801 277 774 870 65 16 62 75 

 2.3. Вода 64 75 91 97 172 108 98 81 76 170 131 89 79 

 2.4. Стиснене повітря 53 54 78 62 83 30 29 6 21 57 54 7 33 

 2.5. Транспорт внутрішньозавод. 27 151 162 146 191 164 41 29 45 600 27 18 31 

                            Разом: 1375 2034 1588 1467 2478 1104 444 890 1012 80 22 56 69 

III. Маржинальна собівартість 20969 29445 41061 32742 45312 24342 15866 4251 12570 116 54 10 38 

IV. Продукція цеху                           

 4.1. Товарна продукція 14139 20120 25979 21107 33554 19415 13434 7575 12447 137 67 29 59 

 4.2. Передача цеху 109 1 2 4 6 -103 5 4 2 -95 1080 211 48 

 4.3. Внутрішній переділ 9186 12468 18449 15019 20542 11356 8074 2094 5523 124 65 11 37 

 4.4. Залишено у НЗВ цеху (+,-) -289 177 94 505 250 539 73 156 -255 -187 41 166 -50 

                             Разом: 23145 32765 44523 36635 54352 31207 21587 9829 17717 135 66 22 48 

V. Маржинальний прибуток 2176 3320 3462 3894 9040 6864 5720 5578 5147 315 172 161 132 

VI. Умовно-постійні витрати                           

6.1.1. Оплата праці загальноцехового персоналу та 

ремонтної служби 
1421 1777 2014 2849 3727 2306 1950 1713 878 162 110 85 31 

  6.1.2. Відрахування на оплату праці 537 523 442 624 820 283 298 379 197 53 57 86 32 

  6.1.3. Резерв відпусток 130 173 146 211 467 338 294 321 256 260 170 220 122 

  6.1.4. Амортизація 601 628 575 538 600 -1 -28 25 62 0 -4 4 11 

  6.1.5. Матеріали 163 1026 264 281 346 183 -680 82 65 113 -66 31 23 
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Продовження табл. Б.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  6.1.6. Опалення 2933 3619 3665 3791 4868 1935 1249 1203 1077 66 35 33 28 

  6.1.7. Електроенергія на освітлення, силова 627 1012 1027 1018 1207 580 195 181 189 92 19 18 19 

  6.1.8. Послуги дільниці електриків 4 22 30 2 26 23 5 -4 25 633 23 -12 1550 

  6.1.9. Послуги дільниці теплотехніків 1 2 1 1 3 3 2 3 3 325 79 325 467 

  6.1.10. Послуги дільниці метрологів 62 55 64 205 271 209 216 208 66 336 396 326 32 

 6.1.11. Послуги ремонтно-механічної дільниці 172 108 74 116 130 -43 22 55 13 -25 21 74 12 

  6.1.12. Послуги будівельної дільниці 17 103 323 140 266 249 162 -57 126 1510 157 -18 90 

  6.1.13. Послуги дільниці виготовлення тари           0 0 0 0         

  6.1.14. Договірні роботи 23 28 75 90 97 74 69 21 7 315 247 28 8 

Разом 6.1: 6690 9074 8699 9866 12829 6139 3754 4130 2963 92 41 47 30 

Вплив обсягу і асортименту                           

Нерозподілені витрати -4875 -8671 -7937 -9178 -11946 -7070 -3275 -4008 -2768 145 38 50 30 

  6.2.1. Загальногосподарські витрати 1118 1214 1670 1288 1757 639 542 87 469 57 45 5 36 

  6.2.2. Позабюджетні фонди 206 186 296 361 238 32 53 -57 -123 16 28 -19 -34 

  6.2.3. Комерційні витрати 203 233 229 195 310 107 77 82 115 53 33 36 59 

 Разом 6.2: 1527 1633 2194 1845 2305 779 672 111 461 51 41 5 25 

Разом умовно-постійні витрати 3341 2037 2956 2533 3188 -153 1152 232 656 -5 57 8 26 

VII. Операційний прибуток -1165 1284 507 1361 5852 7018 4569 5346 4491 -602 356 1055 330 

VIII. Витрати цеху 24311 31482 44017 35274 48500 24189 17018 4483 13226 100 54 10 37 

Випуск продукції, тис. м2:  295 258 291 217 291 -4 33 0 74 -1 13 0 34 

Товарна продукція, тис. м2:                            

  - шлифувальна шкурка, тис. м2 267 226 260 183 259 -8 33 -1 75 -3 15 -1 41 

  - стрічки шлифувальні 10 10 9 9 8 -2 -2 -1 -1 -21 -21 -14 -11 

  -диски шліфувальні 2 2 1 2 2 0 0 1 0 -2 0 41 -1 

  - КШЛ 10 6 6 7 6 -3 0 1 -1 -32 6 13 -11 

   - КЛТ 3 5 5 4 3 0 -2 -2 -1 6 -35 -37 -24 

   - інше   1 1 0,3 0,3 0,3 -0,3 -0,8 0   -46 -71 3 

                             Разом: 291 249 282 205 278 -13 29 -4 73 -4 12 -1 35 

Основні матеріали:                           

  -тканина, тис. пог. м 205 176 201 151 199 -6 24 -2 48 -3 13 -1 32 

                                        тис. грн 5409 7752 11748 9154 12128 6720 4376 380 2974 124 56 3 32 

  - смола, т 74 72 84 65 92 18 19 8 27 24 27 9 41 

                                      тис. грн 2137 3185 4021 2928 4543 2405 1358 522 1614 113 43 13 55 
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Продовження табл. Б.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  - карбонат кальция, т 87 73 91 67 93 6 20 2 26 7 27 2 38 

                                       тис. грн 60 71 98 79 120 59 49 22 40 98 69 23 51 

  - латекс, т 5 4 5 4 5 0 1 0 1 -1 12 -4 30 

                                       тис. грн 239 354 463 344 509 270 155 46 165 113 44 10 48 

  - спирт  ПВС, т 5 4 5 3 4 -1 0 0 1 -17 -1 -7 31 

                                       тис. грн 227 348 463 339 474 247 126 11 135 109 36 2 40 

            - тарілки  КЛТ, тис. шт. 64 113 109 82 69 4 -44 -40 -13 7 -39 -37 -16 

                                       тис. грн 148 529 573 467 453 305 -76 -120 -14 205 -14 -21 -3 

  - клей для КЛТ, т 1 2 2 1 1 0 -1 -1 0 9 -34 -39 -26 

                                       тис. грн 115 320 362 317 285 170 -35 -77 -32 149 -11 -21 -10 

  - інше,  тис. грн 113 133 168 237 475 362 343 308 238 321 258 183 100 

                             Разом: 8448 12692 17895 13866 18987 10539 6296 1092 5121 125 50 6 37 

Напівфабрикат:           0 0 0 0         

   - шліфматеріали електрокорунду 

нормального, т 74 69 76 60 95 21 25 19 34 28 37 25 57 

                                       тис. грн 359 574 775 470 768 408 194 -7 298 114 34 -1 64 

   - шліфматеріали карбіду кремнію чорного, т 86 58 73 47 56 -30 -2 -17 9 -35 -4 -23 20 

                                       тис. грн 965 993 1562 932 1012 47 19 -550 80 5 2 -35 9 

Ш/шкурка  тканинна, тис. м2  60 57 72 66 85 25   13 19 41   18 29 

                                       тис. грн 2192 3198 4661 4453 6153 3961 2955 1492 1700 181 92 32 38 

інше, тис. грн 260         -260 0 0 0 -100       

Апрет, тис. пог. м 217 185 213 159 210 -7 25 -3 51 -3 14 -2   

                                       тис. грн 6767 9251 13666 10601 14268 7501 5017 602 3667 111 54 4   

 - поворотні відходи, тис. грн -3 -4 -5 -5 -6 -3 -3 -2 -2 88 83 33 38 

                             Разом: 10540 14012 20658 16450 22194 11654 8183 1536 5744 111 58 7 35 

Енергоресурси:                           

 - електроенергія, тис. кВт 628 752 673 647 697 69 -55 24 50 11 -7 4 8 

тис. грн 627 1012 1027 1018 1207 580 195 180 189 92 19 18 19 

 - газ, тис. м3 226 221 181 147 217 -10 -5 35 69 -4 -2 20 47 

тис. грн 1230 1755 1258 1162 2032 801 277 774 870 65 16 62 75 

 - вода питна, м3 3163 3160 3047 2728 3351 188 191 304 623 6 6 10 23 

тис. грн 49 57 63 59 72 24 15 10 14 49 27 15 23 

 - вода технічна, м3 4684 4028 4537 3385 4540 -144 512 3 1155 -3 13 0 34 

тис. грн 15 18 28 38 100 85 82 72 62 557 468 256 164 

 - стиснене повітря, тис. м3 263 230 256 204 275 12 45 19 71 4 20 7 35 

тис. грн 53 54 78 62 83 30 29 6 21 57 54 7 33 

 - теплова енергія, Гкал 3282 2763 2629 1895 2037 -1245 -726 -592 142 -38 -26 -23 7 

тис. грн 2933 3618 3665 3791 4868 1935 1249 1203 1077 66 35 33 28 

Примітка: розроблено автором на основі ( Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив») 
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Таблиця Б.7 

Маржинальна собівартість виробництва відрізних та зачисних кругів  

ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. (тис. грн) 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 р. Відносне відхилення  2018 р. 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Первинні витрати                           

 1.1. Напівфабрикат 20247 37953 26166 20119 19014 -1233 -18939 -7152 -1105 -6 -50 -27 -5 

 1.2. Основні матеріали 29641 52988 35502 20613 18845 -10796 -34142 -16657 -1768 -36 -64 -47 -9 

 1.3. Допоміжні матеріали 571 995 1278 1965 1544 973 549 266 -421 170 55 21 -21 

 1.4. Основна оплата праці 3583 4453 5027 7439 9677 6093 5223 4650 2238 170 117 93 30 

 1.5. Відрахування на соц. заходи 1328 1304 1098 1620 2107 780 803 1010 488 59 62 92 30 

 1.6. Резерв відпусток 226 428 366 548 717 491 289 350 168 217 67 96 31 

                           Разом: 55596 98121 69436 52304 51904 -3692 -46217 -17533 -400 -7 -47 -25 -1 

II. Змінні накладні витрати                           

 2.2. Газ на технологію 95 211 262 388 401 306 190 139 13 320 90 53 3 

 2.3. Вода 93 100 131 151 181 88 81 50 30 95 81 38 20 

 2.5. Транспорт внутрішньозавод. 320 330 288 270 158 -162 -173 -130 -113 -51 -52 -45 -42 

                            Разом: 510 641 681 809 740 230 99 59 -69 45 15 9 -9 

III. Маржинальна собівартість 56106 98762 70118 53113 52644 -3462 -46118 -17474 -470 -6 -47 -25 -1 

IV. Продукція цеху           0 0 0 0         

 4.1. Товарна продукція 63766 112666 118485 129845 120705 56939 8039 2220 -9140 89 7 2 -7 

 4.2. Передача цеху 2408 4884 6726 4549 2685 277 -2199 -4041 -1864 12 -45 -60 -41 

 4.3. Внутрішній переділ 14671 28166 12122 3075 4322 -10349 -23843 -7800 1248 -71 -85 -64 41 

 4.4. Залишено у НЗВ цеху (+,-) 209 -1107 880 -637 578 369 1684 -302 1215 177 -152 -34 -191 

                             Разом: 81054 144609 138213 136831 128290 47237 -16319 -9923 -8541 58 -11 -7 -6 

V. Маржинальний прибуток 24948 45847 68096 83718 75646 50699 29799 7551 -8072 203 65 11 -10 

VI. Умовно-постійні витрати                           

  6.1.1. Оплата праці загальноцехового 

персоналу та ремонтної служби 694 881 1026 1367 2349 1656 1468 1323 983 239 167 129 72 

  6.1.2. Відрахування на оплату праці 286 270 238 337 545 259 276 307 208 91 102 129 62 

  6.1.3. Резерв відпусток 76 46 77 175 184 107 137 107 9 141 296 139 5 

  6.1.4. Амортизація 2296 2331 2140 2128 2225 -72 -106 84 96 -3 -5 4 5 

  6.1.5. Матеріали 4373 13686 46015 55507 67925 63552 54239 21910 12418 1453 396 48 22 
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Продовження табл. Б.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  6.1.7. Електроенергія на освітлення, силова 2560 3852 4622 4791 4903 2343 1051 281 112 92 27 6 2 

  6.1.10. Послуги дільниці метрологів 25 29 74 306 341 316 313 267 36 1260 1098 361 12 

 6.1.11. Послуги ремонтно-механічної 

дільниці 322 319 344 600 382 60 63 37 -218 19 20 11 -36 

  6.1.12. Послуги будівельної дільниці 132 140 36 130 109 -23 -31 73 -21 -17 -22 204 -16 

  6.1.14. Договірні роботи 21 14 266 1168 1378 1357 1364 1112 210 6430 9813 418 18 

Разом 6.1: 10826 21567 54839 66509 80341 69515 58773 25502 13832 642 273 47 21 

Нерозподілені витрати -247         247 0 0 0 -100       

  6.2.1. Загальногосподарські витрати 3928 6175 7079 7594 8923 4995 2748 1844 1329 127 44 26 18 

  6.2.2. Позабюджетні фонди 729 825 1349 1910 1268 540 443 -81 -642 74 54 -6 -34 

  6.2.3. Комерційні витрати 703 1123 990 1250 1581 877 458 591 331 125 41 60 26 

 Разом 6.2: 5360 8123 9418 10753 11772 6412 3649 2354 1018 120 45 25 9 

Разом умовно-постійні витрати 15939 29690 64257 77262 92112 76174 62422 27855 14850 478 210 43 19 

VII. Операційний прибуток 9009 16157 3839 6456 -16466 -25475 -32623 -20305 -22922 -283 -202 -529 -355 

VIII. Витрати цеху 72044 128452 134375 130375 144756 72711 16304 10381 14381 101 13 8 11 

Випуск продукції:                            

товар, тис. шт. 13315 15403 15101 15817 14624 1308 -779 -477 -1193 10 -5 -3 -8 

вал,  тис. шт. 13316 15325 15220 15771 14590 1274 -735 -630 -1182 10 -5 -4 -7 

диски з тефлону,     тис. шт. 44 55 224 158 116 72 61 -109 -42 166 111 -48 -27 

диски зі склосітки,  тис. шт. 29774 34962 38463 38664 36487 6712 1525 -1977 -2177 23 4 -5 -6 

Основні матеріали:                           

  - пульвербакеліт, т 192 209 221 240 200 8 -8 -20 -39 4 -4 -9 -16 

                                         тис. грн 6472 10448 11774 12035 11946 5473 1498 171 -89 85 14 1 -1 

  - кріоліт,                           т 59 64 68 72 62 2 -2 -6 -11 4 -4 -9 -15 

                                          тис. грн 953 1534 2100 2333 2324 1370 790 224 -9 144 52 11 0 

  - пірит,                               т 48 52 55 59 50 2 -2 -5 -8 5 -4 -9 -14 

                                          тис. грн 732 1391 1693 1779 1700 968 309 7 -79 132 22 0 -4 

  - карбонат кальцію,           т 54 58 62 68 56 2 -3 -6 -12 3 -5 -10 -17 

                                          тис. грн 38 57 65 78 71 33 15 6 -7 88 26 9 -9 

інше,                                 тис. грн 21480 39559 19869 4377 2879 -18601 -36680 -16990 -1498 -87 -93 -86 -34 

   - поворотні відходи,    тис. грн -34       -74 -40 -74 -74 -74 115       

                             Разом: 29641 52988 35502 20602 18845 -10796 -34142 -16656 -1757 -36 -64 -47 -9 

Напівфабрикат:           0 0 0 0         

   - шліфматеріали електрокор. нормального, 

т 1045 1127 1188 1260 1080 34 -48 -109 -181 3 -4 -9 -14 

                                       тис. грн 5557 9769 14008 16929 14679 9121 4910 671 -2251 164 50 5 -13 
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Продовження табл. Б.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   - шшліфматеріали карбіду кремнію 

чорного, т 2 2 2 5 1 -1 -1 -2 -5 -66 -63 -73 -89 

                                       тис. грн 19 19 36 104 12 -7 -7 -24 -92 -37 -36 -67 -88 

  - диски зі  склосітки,  тис. шт. 27335 31416 31249 32644 30001 2666 -1415 -1248 -2643 10 -5 -4 -8 

                                       тис. грн 14671 28166 12122 3086 4323 -10348 -23842 -7799 1237 -71 -85 -64 40 

                             Разом: 20247 37953 26166 20119 19014 -1234 -18939 -7152 -1106 -6 -50 -27 -5 

Енергоресурси:           0 0 0 0         

 - електроенергія, тис. кВт 2551 2863 3077 3056 2825 274 -38 -252 -231 11 -1 -8 -8 

тис. грн 2560 3852 4622 4791 4903 2343 1051 281 112 92 27 6 2 

 - газ, тис. м
3
 19 29 36 45 41 22 12 5 -4 119 41 15 -9 

тис. грн 95 211 262 388 401 305 190 139 13 320 90 53 3 

 - вода питна, м
3
 5532 5437 6357 4792 7385 1853 1948 1028 2593 33 36 16 54 

тис. грн 91 97 127 98 164 73 67 37 66 80 69 29 67 

 - вода технічна, м
3
 600 600 600 400 600 0 0 0 200 0 0 0 50 

тис. грн 2 3 4 4 18 16 15 14 14 752 517 326 348 

 - стиснене повітря, тис. м
3
 8         -8 0 0 0 -100       

тис. грн 2         -2 0 0 0 -100       

 - теплова енергія, Гкал 40         -40 0 0 0 -100       

тис. грн 40         -40 0 0 0 -100       

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»)
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2010-2018 роки 

(млн грн) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Промисловість 86242,0 87656,0 117753,6 143300,0 199896,0 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 20010,6 18466,3 22545,6 35552,2 53984,6 

Переробна промисловість 42474,4 46219,1 62223,3 73883,8 100869,7 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 13486,7 13548,5 21291,0 18927,6 30212,8 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
623,0 987,0 1795,7 1882,3 1846,2 

Вироблення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 
2011,8 4031,1 4958,5 6840,6 7533,0 

Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 534,2 579,6 759,0 979,4 1502,8 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 2174,6 1679,7 1708,5 2980,7 2791,8 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 

і фармацевтичних препаратів 1413,2 1622,8 1597,9 1878,6 2433,2 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції 3989,0 3817,7 6255,1 10439,8 13132,3 

Металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин та устаткування 
11833,6 12470,0 14662,8 17829,1 26375,8 

Виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 224,5 420,8 537,1 756,2 955,7 

Виробництво електричного устаткування 
601,7 584,8 1402,3 1484,9 1899,8 

Виробництво машин та устаткування, не 

віднесених до інших угрупувань 2020,8 1945,4 2318,3 3290,7 4057,0 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
2627,7 3332,1 3388,1 4781,1 5577,8 

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і 

монтаж машин і устаткування 933,6 1199,6 1549,0 1812,8 2551,5 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 22895,0 21347,2 30733,5 31020,5 41783,9 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 862,0 1623,4 2251,2 2843,5 3257,8 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 
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Таблиця В.2 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

 

Частка кількості 

промислових 

підприємств, що 

впроваджували 

інновації 

(продукцію та/або 

технологічні 

процеси), в 

загальній кількості 

промислових 

підприємств, % 

Кількість 

упроваджен

их у 

виробництв

о нових 

технологічн

их процесів, 

одиниць 

З них - 

нових або 

суттєво 

поліпшених

маловідходн

их, 

ресурсозбері

гаючих 

технологічн

их процесів 

Кількість 

упроваджени

х у звітному 

році видів 

інноваційної 

продукції 

(товарів, 

послуг), 

одиниць 

З них - 

нових

видів 

машин

, 

облад

нання 

Частка обсягу 

реалізованої 

інноваційної 

продукції 

(товарів, послуг) 

у загальному 

обсязі 

реалізованої 

продукції 

(товарів, послуг) 

промислових 

підприємств, % 

2000 14,8 1403 430 15323 631 9,4 

2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8 

2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0 

2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6 

2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8 

2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 

2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7 

2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 

2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 

2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 

2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 

2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5 

2015 15,2 1217 458 3136 966 1,4 

2016 16,6 3489 748 4139 1305 … 
4
 

2017 14,3 1831 611 2387 751 0,7 

2018 15,6 2002 926 3843 920 0,8 

2019 13,8 2318 857 2148 760 1,3 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 
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ДОДАТОК Г 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Г.1. Модель оцінки результативності управління витратами виробництва продукції з урахуванням впровадження 

інноваційного розвитку 

Примітка: розроблено автором
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Таблиця Г.1 

Фінансові показники діяльності ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг 1,426 1,446 1,642 1,296 1,528 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс 0,060 0,046 0,007 0,204 0,123 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл 0,528 0,462 0,518 0,494 0,518 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз 0,472 0,538 0,472 0,506 0,482 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних 

коштів Кспів 0,895 1,164 0,911 1,023 0,931 

Коефіцієнт основних засобів Коз 0,289 0,245 0,267 0,217 0,157 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до 

власного капіталу Козк 0,561 0,541 0,519 0,449 0,318 

Рентабельність обороту Роб 0,004 0,004 0,030 0,048 0,070 

Коефіцієнт ділової активності Кда 1,244 1,701 1,878 2,000 2,025 

Рентабельність чистих активів Рча 0,006 0,006 0,057 0,095 0,141 

Рентабельність власного капіталу Рвк -0,001 0,003 0,002 -0,003 0,002 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн 0,082 -0,190 0,082 -0,045 0,024 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп -2,661 -2,324 0,355 0,645 0,734 

Показник сталого зростання  Пст 0,007 0,007 0,080 0,153 0,222 

Показники 

Абсолютне відхилення до 2018 

2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг 0,102 0,082 -0,114 0,232 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс 0,064 0,078 0,116 -0,080 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл -0,010 0,056 -0,001 0,024 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз 0,010 -0,056 0,010 -0,024 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів Кспів 0,036 -0,233 0,020 -0,092 

Коефіцієнт основних засобів Коз -0,132 -0,088 -0,110 -0,060 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до власного 

капіталу Козк -0,243 -0,223 -0,201 -0,130 

Рентабельність обороту Роб 0,065 0,066 0,040 0,022 

Коефіцієнт ділової активності Кда 0,782 0,324 0,147 0,025 

Рентабельність чистих активів Рча 0,136 0,135 0,085 0,046 

Рентабельність власного капіталу Рвк 0,004 0,000 0,001 0,005 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн -0,058 0,214 -0,058 0,069 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп 3,395 3,057 0,378 0,089 

Показник сталого зростання  Пст 0,215 0,215 0,142 0,068 

Показники 

Відносне відхилення до 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг 7,2 5,7 -7,0 17,9 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс 107,5 170,5 1634,5 -39,4 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл -1,9 12,1 -0,1 4,8 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз 2,1 -10,4 2,1 -4,7 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів Кспів 4,0 -20,0 2,2 -9,0 

Коефіцієнт основних засобів Коз -45,6 -35,8 -41,2 -27,6 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до власного 

капіталу Козк -43,4 -41,3 -38,8 -29,1 

Рентабельність обороту Роб 1461,1 1795,1 131,0 46,7 

Коефіцієнт ділової активності Кда 62,8 19,1 7,8 1,3 

Рентабельність чистих активів Рча 2442,1 2156,5 149,1 48,5 

Рентабельність власного капіталу Рвк -301,7 -11,6 48,1 -188,3 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн -71,2 -112,4 -71,2 -152,3 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп -127,6 -131,6 106,4 13,8 

Показник сталого зростання  Пст 2934,9 3241,4 177,1 44,6 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»)



281 

 

 2
8
1
 

 

Таблиця Г.2 

Фінансові показники діяльності АТ «МОТОР СІЧ» за 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг 2,815 2,787 3,211 4,050 4,485 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс 0,377 0,363 0,511 0,522 0,314 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл 0,746 0,742 0,727 0,748 0,769 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз 0,254 0,258 0,273 0,252 0,231 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних 

коштів Кспів 0,340 0,347 0,375 0,338 0,301 

Коефіцієнт основних засобів Коз 0,315 0,278 0,256 0,241 0,245 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до 

власного капіталу Козк 0,485 0,406 0,396 0,347 0,338 

Рентабельність обороту Роб 0,215 0,326 0,254 0,262 0,152 

Коефіцієнт ділової активності Кда 0,647 0,670 0,420 0,516 0,415 

Рентабельність чистих активів Рча 0,139 0,219 0,106 0,135 0,063 

Рентабельність власного капиталу Рвк 0,056 0,099 0,043 0,061 0,028 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн 0,609 0,624 0,578 0,637 0,680 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп 0,658 0,723 0,705 0,706 0,643 

Показник сталого зростання  Пст 0,919 0,949 0,946 0,891 0,908 

Показники 

Абсолютне відхилення до 2018 

2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг 1,669 1,697 1,273 0,434 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс -0,063 -0,049 -0,197 -0,208 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл 0,023 0,026 0,041 0,021 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз -0,023 -0,026 -0,041 -0,021 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів Кспів -0,039 -0,046 -0,074 -0,037 

Коефіцієнт основних засобів Коз -0,070 -0,033 -0,012 0,003 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до власного 

капіталу Козк -0,147 -0,068 -0,059 -0,009 

Рентабельність обороту Роб -0,063 -0,175 -0,102 -0,110 

Коефіцієнт ділової активності Кда -0,232 -0,255 -0,005 -0,101 

Рентабельність чистих активів Рча -0,076 -0,156 -0,043 -0,072 

Рентабельність власного капиталу Рвк -0,028 -0,071 -0,016 -0,033 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн 0,072 0,057 0,102 0,044 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп -0,015 -0,081 -0,063 -0,064 

Показник сталого зростання  Пст -0,010 -0,040 -0,037 0,018 

Показники 

Відносне відхилення до 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг 59,3 60,9 39,7 10,7 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс -16,6 -13,4 -38,6 -39,8 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл 3,0 3,5 5,7 2,8 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз -8,9 -10,2 -15,2 -8,3 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів Кспів -11,5 -13,3 -19,8 -10,8 

Коефіцієнт основних засобів Коз -22,3 -12,0 -4,7 1,4 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до власного 

капіталу Козк -30,4 -16,8 -14,8 -2,7 

Рентабельність обороту Роб -29,4 -53,5 -40,2 -42,1 

Коефіцієнт ділової активності Кда -35,9 -38,1 -1,1 -19,6 

Рентабельність чистих активів Рча -54,8 -71,2 -40,8 -53,5 

Рентабельність власного капиталу Рвк -50,6 -72,1 -36,6 -54,8 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн 11,7 9,1 17,7 6,9 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп -2,3 -11,2 -8,9 -9,0 

Показник сталого зростання  Пст -1,1 -4,3 -3,9 2,0 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 
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Таблиця Г.3 

Фінансові показники діяльності АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг 2,616 4,211 2,348 1,901 2,064 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс 0,745 2,260 0,882 0,155 0,281 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл 0,695 0,798 0,725 0,753 0,747 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз 0,305 0,202 0,275 0,247 0,253 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних 

коштів Кспів 0,439 0,253 0,379 0,328 0,338 

Коефіцієнт основних засобів Коз 0,121 0,104 0,105 0,339 0,297 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до 

власного капіталу Козк 0,189 0,133 0,147 0,457 0,402 

Рентабельність обороту Роб 0,448 0,735 0,600 0,370 0,356 

Коефіцієнт ділової активності Кда 0,459 0,559 0,457 0,329 0,346 

Рентабельність чистих активів Рча 0,206 0,411 0,274 0,122 0,123 

Рентабельність власного капиталу Рвк 0,133 0,358 0,199 0,097 0,095 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн 0,525 0,742 0,614 0,668 0,658 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп 1,228 1,175 1,180 1,192 1,178 

Показник сталого зростання  Пст 0,935 0,954 0,948 0,635 0,650 

Показники 

Абсолютне відхилення до 2018 

2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг -0,552 -2,146 -0,284 0,163 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс -0,464 -1,979 -0,601 0,127 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл 0,052 -0,051 0,022 -0,006 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз -0,052 0,051 -0,022 0,006 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів Кспів -0,101 0,085 -0,041 0,010 

Коефіцієнт основних засобів Коз 0,176 0,193 0,193 -0,042 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до власного 

капіталу Козк 0,213 0,269 0,255 -0,055 

Рентабельність обороту Роб -0,092 -0,379 -0,244 -0,014 

Коефіцієнт ділової активності Кда -0,113 -0,213 -0,111 0,017 

Рентабельність чистих активів Рча -0,082 -0,288 -0,151 0,002 

Рентабельність власного капиталу Рвк -0,037 -0,263 -0,103 -0,001 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн 0,133 -0,084 0,044 -0,010 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп -0,050 0,003 -0,002 -0,014 

Показник сталого зростання  Пст -0,286 -0,304 -0,299 0,014 

Показники 

Відносне відхилення до 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг -21,1 -51,0 -12,1 8,6 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс -62,2 -87,6 -68,1 81,8 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл 7,5 -6,4 3,0 -0,8 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз -17,1 25,1 -8,0 2,4 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів Кспів -22,9 33,6 -10,7 3,2 

Коефіцієнт основних засобів Коз 145,3 186,2 184,1 -12,5 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до власного 

капіталу Козк 113,1 203,1 173,6 -12,0 

Рентабельність обороту Роб -20,6 -51,6 -40,7 -3,8 

Коефіцієнт ділової активності Кда -24,6 -38,1 -24,3 5,2 

Рентабельність чистих активів Рча -40,1 -70,0 -55,1 1,2 

Рентабельність власного капиталу Рвк -28,0 -73,3 -52,0 -1,4 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн 25,3 -11,3 7,2 -1,4 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп -4,1 0,3 -0,2 -1,2 

Показник сталого зростання  Пст -30,6 -31,9 -31,5 2,2 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Турбоатом») 
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Таблиця Г.4 

Економічні показники діяльності ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Найменування показників 
 Од. 

виміру 
2014 2015 2016 2017 2018 

Шліфматеріали електрокорунду 

нормального 
      

Випуск продукції, Вп тис. грн 316173 474381 491282 622417 723892 

Витрати на виробництво, Ввр тис. грн 233301 344184 429414 498766 572623 

Рентабельність, Р % 36 38 14 25 26 

Прибуток, П тис. грн 82872 130197 61868 123651 151269 

Витрати на інновацію, Він тис. грн 1442 169 0 0 212 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, Оін 
тис. грн 

0 198 2069 2995 12494 

Шліфматеріали карбіду кремнію 

 
 

     

Випуск продукції, Вп тис. грн 144934 258636 250226 374225 507433 

Витрати на виробництво, Ввр тис. грн 136449 247695 231456 394724 503775 

Рентабельність, Р % 6,2 4,4 8,1 -5,2 0,7 

Прибуток, П тис. грн 8485 10941 18770 -20499 3658 

Витрати на інновацію, Він тис. грн 843 122 0 0 186 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, Оін 
тис. грн 

0 108 1054 1801 8758 

Абразивний інструмент       

Випуск продукції, Вп тис. грн 22309 50675 47679 55060 88210 

Витрати на виробництво, Ввр тис. грн 28999 56882 57996 63468 81419 

Рентабельність, Р % -23,1 -10,9 -17,8 -13,2 8,3 

Прибуток від товару, П тис. грн -6690 -6207 -10317 -8408 6791 

Витрати на інновацію, Він тис. грн 179 28 0 0 30 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, Оін 
тис. грн 

0 21 201 265 1522 

Відрізні та зачисні круги       

Випуск продукції, Вп тис. грн 81054 144609 138213 136831 128290 

Витрати на виробництво, Ввр тис. грн 72291 128452 134375 130375 144756 

Рентабельність, Р % 12,1 12,6 2,9 5,0 -11,4 

Прибуток, П тис. грн 8763 16157 3838 6456 -16466 

Витрати на інновацію, Він тис. грн 447 63 0 0 54 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, Оін 
тис. грн 

0 60 582 658 2214 

Шліфувальна шкурка       

Випуск продукції, Вп тис. грн 23145 32765 44523 36635 54352 

Витрати на виробництво, Ввр тис. грн 29186 40153 51954 44452 60446 

Рентабельність, Р % -20,7 -18,4 -14,3 -17,6 -10,1 

Прибуток, П тис. грн -6041 -7388 -7431 -7817 -6094 

Витрати на інновацію, Він тис. грн 180 20 0 0 22 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, Оін 
тис. грн 

0 14 188 176 938 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»)  
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Таблиця Г.5 

Економічні показники діяльності АТ «МОТОР СІЧ» за 2014-2018 рр. 

Найменування показників  Од. в. 2014 2015 2016 2017 2018 

Випуск продукції, Вп тис.грн 10730122 13824039 10546207 15024451 12239687 

Витрати на виробництво, Ввр тис.грн 6855051 6734503 6038345 8863152 9541834 

Рентабельність, Р % 57 105 75 70 28 

Прибуток, П тис.грн 3875071 7089536 4507862 6161299 2697853 

Витрати на інновацію, Він тис.грн 536100 1056084 914902 1260000 1268100 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, Оін 
тис.грн 

268253 193537 147647 105171 97917 

Найменування показників 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

Випуск продукції, Вп 1509565 -1584352 1693480 -2784764 

Витрати на виробництво, Ввр 2686783 2807331 3503489 678682 

Рентабельність, Р -28 -77 -46 -41 

Прибуток, П -1177218 -4391683 -1810009 -3463446 

Витрати на інновацію, Він 732000 212016 353198 8100 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін -170336 -95619 -49729 -7254 

Найменування показників 
Відносне відхилення 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

Випуск продукції, Вп 14 -11 16 -19 

Витрати на виробництво, Ввр 39 42 58 8 

Рентабельність, Р -50 -73 -62 -59 

Прибуток, П -30 -62 -40 -56 

Витрати на інновацію, Він 137 20 39 1 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін -63 -49 -34 -7 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»)  

 

Таблиця Г.6 

Економічні показники діяльності АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр. 

Найменування показників 
 Од. 

вим. 
2014 2015 2016 2017 2018 

Випуск продукції, Вп тис.грн 1842387 2694253 2166943 2377533 2615427 

Витрати на виробництво, Ввр тис.грн 1562479 1386022 1206953 1198879 1633524 

Рентабельність, Р % 18 94 80 98 60 

Прибуток, П тис.грн 279908 1308231 959990 1178654 981903 

Витрати на інновацію, Він тис.грн 121873 216219 187078 167843 217259 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, Оін 
тис.грн 

46060 19404 30337 16643 20923 

Найменування показників 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

Випуск продукції, Вп 773040 -78826 448484 237894 

Витрати на виробництво, Ввр 71045 247502 426571 434645 

Рентабельність, Р 42 -34 -19 -38 

Прибуток, П 701995 -326328 21913 -196751 

Витрати на інновацію, Він 95385 1039 30181 49416 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін -25136 1519 -9414 4281 

Найменування показників 
Відносне відхилення 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

Випуск продукції, Вп 42 -3 21 10 

Витрати на виробництво, Ввр 5 18 35 36 

Рентабельність, Р 236 -36 -24 -39 

Прибуток, П 251 -25 2 -17 

Витрати на інновацію, Він 78 0 16 29 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін -55 8 -31 26 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Турбоатом»)  
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Таблиця Г.7 

Кадрові показники діяльності ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

 

Показники 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво електрокорунду 

нормального 

      Чисельність в екв. повної зайнятості, чол. Чпз 276 255 262 267 258 

Кількість працівників з вищою освітою, 

чол. Кво 36 36 36 36 36 

Оплата праці, тис. грн Опр 11849,8 13313,2 18312,3 26029,5 36560,1 

Середньомісячна зарплата, грн Зср 3577,8 4350,7 5824,5 8124,1 11808,8 

Виробіток на 1 робітника, тис. грн/рік Вир 1145,6 1860,3 1875,1 2331,1 2805,8 

Виробництво карбіду кремнію 

      Чисельність в екв. повної зайнятості Чпз 97 97 100 100 106 

Кількість працівників з вищою освітою Кво 19 16 16 16 19 

Оплата праці Опр 4225,7 5550,7 11849,6 17603,1 17923,5 

Середньомісячна зарплата Зср 3630,3 4768,6 9874,7 14669,3 14090,8 

Виробіток на 1 робітника, тис. грн/рік Вир 1494,2 2666,4 2502,3 3742,3 4787,1 

Виробництво абразивного інструменту 

      Чисельність в екв. повної зайнятості Чпз 123 112 106 106 111 

Кількість працівників з вищою освітою Кво 21 19 18 18 20 

Оплата праці Опр 3656,1 4476,5 5453,3 7699,3 12471,4 

Середньомісячна зарплата Зср 2477,0 3330,7 4287,2 6052,9 9362,9 

Виробіток на 1 робітника, тис. грн/рік Вир 181,37 452,46 449,80 519,43 794,68 

Виробництво відрізних та зачисних 

кругів 

      Чисельність в екв. повної зайнятості Чпз 94 95 90 102 96 

Кількість працівників з вищою освітою Кво 13 13 13 16 16 

Оплата праці Опр 4494,9 5526,5 6410,1 9400,5 11188,4 

Середньомісячна зарплата Зср 3984,8 4847,8 5935,3 7680,1 9712,2 

Виробіток на 1 робітника, тис. грн/рік Вир 862,3 1522,2 1535,7 1341,5 1336,4 

Виробництво шліфувальної шкурки 

      Чисельність в екв. повної зайнятості Чпз 53 56 54 56 51 

Кількість працівників з вищою освітою Кво 7 7 7 7 7 

Оплата праці Опр 1841,6 2222,3 2615,9 3536,4 5031,15 

Середньомісячна зарплата Зср 2895,6 3307,0 4036,9 5262,5 8220,8 

Виробіток на 1 робітника, тис. грн Вир 436,7 585,1 824,5 654,2 1065,7 

Примітка: розраховано автором на основі ( Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»)  
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Таблиця Г.8 

Кадрові показники діяльності АТ «МОТОР СІЧ» за 2014-2018 рр. 

Кадрові показники   2014 2015 2016 2017 2018 

Чисельність в екв.повної зайнятості, чол. Чпз 26040 25528 24616 23840 23132 

Кількість  працівників з вищою освітою, 

чол. Кво 8437 8475 8320 8344 8096 

Оплата праці, т.грн Опр 1315921 1755163 1810673 2327216 2737390 

Середньомісячна зарплата, грн Зср 4211,2 5729,5 6129,7 8134,8 9861,5 

Виробіток на 1 робітника, т. грн/рік Вир 412,1 541,5 428,4 630,2 529,1 

Найменування показників 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

Чисельність в екв.повної зайнятості, чол. -2908 -2396 -1484 -708 

Кількість  працівників з вищою освітою, чол. -341 -379 -224 -248 

Оплата праці, т.грн 1421469 982227 926717 410174 

Середньомісячна зарплата, грн 5650 4132 3732 1727 

Виробіток на 1 робітника, т. грн/рік 117 -12 101 -101 

Найменування показників 
Відносне відхилення  2018,% 

2014 2015 2016 2017 

Чисельність в екв.повної зайнятості, чол. -11 -9 -6 -3 

Кількість  працівників з вищою освітою, чол. -4 -4 -3 -3 

Оплата праці, т.грн 108 56 51 18 

Середньомісячна зарплата, грн 134 72 61 21 

Виробіток на 1 робітника, т. грн/рік 28 -2 24 -16 

Примітка: розраховано автором на основі ( Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»)  

 

Таблиця Г.9 

Кадрові показники діяльності АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр. 

Кадрові показники   2014 2015 2016 2017 2018 

Чисельність в екв.повної зайнятості, чол. Чпз 5743 4699 3708 3547 3469 

Кількість  працівників з вищою освітою, чол. Кво 1861 1560 1253 1241 1214 

Оплата праці, т.грн Опр 330585,0 294826 247507 325726 415781 

Середньомісячна зарплата, грн Зср 4796,9 5228,5 5562,5 7652,6 9988,0 

Виробіток на 1 робітника, т. грн/рік Вир 320,8 573,4 584,4 670,3 753,9 

Найменування показників 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

Чисельність в екв.повної зайнятості, чол. -2274 -1230 -239 -78 

Кількість  працівників з вищою освітою, чол. -647 -346 -39 -27 

Оплата праці, т.грн 85196 120955 168274 90055 

Середньомісячна зарплата, грн 5191 4759 4426 2335 

Виробіток на 1 робітника, т. грн/рік 433 181 170 84 

Найменування показників 
Відносне відхилення  2018,% 

2014 2015 2016 2017 

Чисельність в екв.повної зайнятості, чол. -40 -26 -6 -2 

Кількість  працівників з вищою освітою, чол. -35 -22 -3 -2 

Оплата праці, т.грн 26 41 68 28 

Середньомісячна зарплата, грн 108 91 80 31 

Виробіток на 1 робітника, т. грн/рік 135 31 29 12 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Турбоатом)  
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Таблиця Г.10 

Технологічні показники діяльності ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 
Показники 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво електрокорунду нормального 
 

     Обсяг виробництва, т Овир 35948 34264 32841 39685 40978 

Витрати виробництва, тис. грн Ввир 233301 344184 429414 498766 572623 

Витрати на поточні ремонти, тис. грн Впр 4434 8149 8721 10317 13692 

Витрати на амортизацію, тис. грн Вам 3933 4574 4880 6127 6096 

Потужність виробництва (коеф. використання 

потужності) 
Кпот 

0,40 0,38 0,36 0,44 0,46 

Частка витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чпв 

0,019 0,024 0,020 0,021 0,024 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чам 

0,017 0,013 0,011 0,012 0,011 

Виробництво карбіду кремнію 
 

     Обсяг виробництва, т Овир 11014 13324 11987 18195 21694 

Витрати виробництва, тис. грн Ввир 136449 247695 231456 394724 503775 

Витрати на поточні ремонти, тис. грн Впр 1018 7079 4927 8679 19775 

Витрати на амортизацію, тис. грн Вам 2963 3179 2987 3835 2509 

Потужність виробництва (коеф. використання 

потужності) 
Кпот 

0,37 0,44 0,40 0,61 0,72 

Частка витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чпв 

0,007 0,029 0,021 0,022 0,039 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чам 

0,022 0,013 0,013 0,010 0,005 

Виробництво абразивного інструменту 
 

     Обсяг виробництва, т Овир 1222 1659 1496 1441 1822 

Витрати виробництва, тис. грн Ввир 28999 56882 57996 63468 81419 

Витрати на поточні ремонти, тис. грн Впр 565 1690 1707 2113 1657 

Витрати на амортизацію, тис. грн Вам 595 1352 1338 517 555 

Потужність виробництва (коеф. використання 

потужності) 
Кпот 

0,15 0,21 0,19 0,18 0,23 

Частка витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чпв 

0,019 0,030 0,029 0,033 0,020 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чам 

0,021 0,024 0,023 0,008 0,007 

Виробництво відрізних та зачисних круги 
 

     Обсяг виробництва, тис. шт. Овир 13316 15325 15220 15771 14590 

Витрати виробництва, тис. грн Ввир 72291 128452 134375 130375 144756 

Витрати на поточні ремонти, тис. грн Впр 475 473 646 1898 1869 

Витрати на амортизацію, тис. грн Вам 2296 2331 2140 2128 2225 

Потужність виробництва (коеф. використання 

потужності) 
Кпот 

0,67 0,77 0,76 0,79 0,73 

Частка витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чпв 

0,007 0,004 0,005 0,015 0,013 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чам 

0,032 0,018 0,016 0,016 0,015 

Виробництво шліфувальної шкурки 
 

     Обсяг виробництва, тис. кв.м Овир 295 258 291 217 291 

Витрати виробництва, тис. грн Ввир 29186 40153 51954 44452 60446 

Витрати на поточні ремонти, тис. грн Впр 212 239 472 346 493 

Витрати на амортизацію, тис. грн Вам 601 628 575 538 600 

Потужність виробництва (коеф. використання 

потужності) 
Кпот 

0,14 0,12 0,13 0,10 0,13 

Частка витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво Чпв 0,019 0,030 0,029 0,033 0,020 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво Чам 0,021 0,024 0,023 0,008 0,007 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжабразив»)  
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Таблиця Г.11 

Технологічні показники діяльності АТ «МОТОР СІЧ» за 2014-2018 рр. 

Технологічні показники   2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг виробництва, т.грн Овир 10730122 13824039 10546207 15024451 12239687 

Витрати виробництва, т.грн Ввир 6855051 6734503 6038345 8863152 9541834 

Витрати на поточні ремонти, т.грн Впр 979000 939000 917000 1268100 1389766 

Витрати на амортизацію, т.грн Вам 559064 700643 757681 804089 863505 

Потужність виробництва (коеф.використання 

потужності) 
Кпот 

68,80 63,50 61,80 60,80 63,00 

Частка  витрат на поточні ремонти в 1 грн 

витрат на виробництво 
Чпв 

0,143 0,139 0,152 0,143 0,146 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат 

на виробництво 
Чам 

0,082 0,104 0,125 0,091 0,090 

Найменування показників 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

Обсяг виробництва, т.грн 1509565 -1584352 1693480 -2784764 

Витрати виробництва, т.грн 2686783 2807331 3503489 678682 

Витрати на поточні ремонти, т.грн 410766 450766 472766 121666 

Витрати на амортизацію, т.грн 304441 162862 105824 59416 

Потужність виробництва (коеф.використання потужності) -6 -1 1 2 

Частка  витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на виробництво 0,003 0,006 -0,006 0,003 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на виробництво 0,009 -0,014 -0,035 0,000 

Найменування показників 
Відносне відхилення 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

Обсяг виробництва, т.грн 14 -11 16 -19 

Витрати виробництва, т.грн 39 42 58 8 

Витрати на поточні ремонти, т.грн 42 48 52 10 

Витрати на амортизацію, т.грн 54 23 14 7 

Потужність виробництва (коеф.використання потужності) -8 -1 2 4 

Частка  витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на виробництво 2 4 -4 2 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на виробництво 11 -13 -28 -0,2 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт  АТ «Мотор Січ»)  
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Таблиця Г.12 

Технологічні показники діяльності АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр. 

Технологічні показники   2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг виробництва, т.грн Овир 1842387 2694253 2166943 2377533 2615427 

Витрати виробництва, т.грн Ввир 1562479 1386022 1206953 1198879 1633524 

Витрати на поточні ремонти, т.грн Впр 178000 64200 54100 23800 36946 

Витрати на амортизацію, т.грн Вам 45639 57895 58608 118851 221555 

Потужність виробництва (коеф.використання 

потужності) 
Кпот 

65,80 64,50 60,80 59,50 56,10 

Частка  витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чпв 

0,114 0,046 0,045 0,020 0,023 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чам 

0,029 0,042 0,049 0,099 0,136 

Найменування показників 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

Обсяг виробництва, т.грн 773040 -78826 448484 237894 

Витрати виробництва, т.грн 71045 247502 426571 434645 

Витрати на поточні ремонти, т.грн -141054 -27254 -17154 13146 

Витрати на амортизацію, т.грн 175916 163660 162947 102704 

Потужність виробництва (коеф.використання потужності) -10 -8 -5 -3 

Частка  витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на виробництво -0,09 -0,02 -0,02 0,00 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на виробництво 0,11 0,09 0,09 0,04 

Найменування показників 
Відносне відхилення 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

Обсяг виробництва, т.грн 42 -3 21 10 

Витрати виробництва, т.грн 5 18 35 36 

Витрати на поточні ремонти, т.грн -79 -42 -32 55 

Витрати на амортизацію, т.грн 385 283 278 86 

Потужність виробництва (коеф.використання потужності) -15 -13 -8 -6 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Турбоатом»)  

 

Таблиця Г.13 

Відносні фінансові показники діяльності 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг 0,868 0,880 1 0,789 0,93 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс 0,292 0,224 0,035 1 0,606 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) 
Квл 1,000 0,876 0,983 0,937 0,981 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз 1,000 0,878 1 0,934 0,98 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних 

коштів Кспів 1 0,769 0,983 0,875 0,961 

Коефіцієнт основних засобів Коз 1,000 0,847 0,925 0,751 0,544 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до 

власного капіталу Козк 1 0,964 0,925 0,799 0,566 

Рентабельність обороту Роб 0,064 0,053 0,433 0,682 1 

Коефіцієнт ділової активності Кда 0,614 0,84 0,927 0,988 1 

Рентабельність чистих активів Рча 0,039 0,044 0,401 0,673 1 

Рентабельність власного капіталу Рвк 0 1,000 0,597 0 0,884 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн 1,000 0,000 1,000 0,000 0,288 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп 0,000 0,000 0,485 0,879 1 

Показник сталого зростання  Пст 0,033 0,03 0,361 0,692 1 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Г.14 

Відносні фінансові показники діяльності 

АТ «МОТОР СІЧ» за 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг 0,628 0,622 0,716 0,903 1,000 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс 0,722 0,695 0,980 1,000 0,602 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл 0,971 0,966 0,946 0,973 1,000 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз 0,911 0,898 0,848 0,917 1,000 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних 

коштів Кспів 0,885 0,867 0,802 0,892 1,000 

Коефіцієнт основних засобів Коз 1,000 0,883 0,814 0,766 0,777 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до 

власного капіталу Козк 1,000 0,837 0,817 0,716 0,696 

Рентабельність обороту Роб 0,659 1,000 0,777 0,803 0,465 

Коефіцієнт ділової активності Кда 0,966 1,000 0,626 0,770 0,619 

Рентабельність чистих активів Рча 0,636 1,000 0,486 0,618 0,288 

Рентабельність власного капиталу Рвк 0,565 1,000 0,440 0,617 0,279 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн 0,895 0,916 0,850 0,936 1,000 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп 0,910 1,000 0,975 0,977 0,888 

Показник сталого зростання  Пст 0,968 1,000 0,997 0,939 0,957 

Примітка: розроблено автором   

 

Таблиця Г.15 

Відносні фінансові показники діяльності 

АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт загальної ліквідності Кзаг 0,621 1,000 0,558 0,452 0,490 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс 0,330 1,000 0,390 0,068 0,124 

Коефіцієнт власності (фінансової незалежності) Квл 0,871 1,000 0,909 0,944 0,936 

Коефіцієнт позикових коштів Кпз 0,662 1,000 0,735 0,818 0,799 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних 

коштів Кспів 0,577 1,000 0,668 0,772 0,748 

Коефіцієнт основних засобів Коз 0,357 0,306 0,308 1,000 0,875 

Коефіцієнт оцінки вартості основних засобів до 

власного капіталу Козк 0,413 0,290 0,322 1,000 0,880 

Рентабельність обороту Роб 0,610 1,000 0,817 0,503 0,484 

Коефіцієнт ділової активності Кда 0,821 1,000 0,818 0,588 0,619 

Рентабельність чистих активів Рча 0,501 1,000 0,668 0,296 0,300 

Рентабельність власного капиталу Рвк 0,370 1,000 0,555 0,270 0,267 

Коефіцієнт фінансової напруженості Кфн 0,708 1,000 0,827 0,900 0,887 

Коефіцієнт податкових і процентних витрат Кпп 1,000 0,957 0,961 0,971 0,959 

Показник сталого зростання  Пст 0,981 1,000 0,994 0,666 0,681 

Примітка: розроблено автором   
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Таблиця Г.16 

Відносні кадрові показники діяльності 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Кадрові показники   2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво електрокорунду нормального 

      Чисельність в екв. повної зайнятості, чол. Чпз 0,924 1,000 0,973 0,955 0,988 

Кількість працівників з вищою освітою, чол. Кво 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Оплата праці, тис. грн Опр 0,324 0,364 0,501 0,712 1,000 

Середньомісячна зарплата, грн Зср 0,303 0,368 0,493 0,688 1,000 

Виробіток на 1 робітника, тис. грн/рік Вир 0,408 0,663 0,668 0,831 1,000 

Виробництво карбіду кремнію 

      Чисельність в екв. повної зайнятості, чол. Чпз 1,000 1,000 0,970 0,970 0,915 

Кількість працівників з вищою освітою, чол. Кво 1,000 0,842 0,842 0,842 1,000 

Оплата праці, тис. грн Опр 0,236 0,310 0,661 0,982 1,000 

Середньомісячна зарплата, грн Зср 0,247 0,325 0,673 1,000 0,961 

Виробіток на 1 робітника, тис. грн/рік Вир 0,312 0,557 0,523 0,782 1,000 

Виробництво абразивного інструменту 

      Чисельність в екв. повної зайнятості, чол. Чпз 0,862 0,946 1,000 1,000 0,955 

Кількість працівників з вищою освітою, чол. Кво 1,000 0,905 0,857 0,857 0,952 

Оплата праці, тис. грн Опр 0,293 0,359 0,437 0,617 1,000 

Середньомісячна зарплата, грн Зср 0,265 0,356 0,458 0,646 1,000 

Виробіток на 1 робітника, тис. грн/рік Вир 0,228 0,569 0,566 0,654 1,000 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 

      Чисельність в екв. повної зайнятості, чол. Чпз 0,957 0,947 1,000 0,882 0,938 

Кількість працівників з вищою освітою, чол. Кво 0,813 0,813 0,813 1,000 1,000 

Оплата праці, тис. грн Опр 0,402 0,494 0,573 0,840 1,000 

Середньомісячна зарплата, грн Зср 0,410 0,499 0,611 0,791 1,000 

Виробіток на 1 робітника, тис. грн/рік Вир 0,561 0,991 1,000 0,874 0,870 

Виробництво шліфувальної шкурки 

      Чисельність в екв. повної зайнятості, чол. Чпз 0,962 0,911 0,944 0,911 1,000 

Кількість працівників з вищою освітою, чол. Кво 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Оплата праці, тис. грн Опр 0,366 0,442 0,520 0,703 1,000 

Середньомісячна зарплата, грн Зср 0,352 0,402 0,491 0,640 1,000 

Виробіток на 1 робітника, тис. грн/рік Вир 0,410 0,549 0,774 0,614 1,000 

Примітка: розроблено автором   
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Таблиця Г.17 

Відносні кадрові показники діяльності 

АТ «МОТОР СІЧ» за 2014-2018 рр. 

Кадрові показники   2014 2015 2016 2017 2018 

Чисельність в екв.повної зайнятості, чол. Чпз 0,888 0,906 0,940 0,970 1,000 

Кількість  працівників з вищою освітою, чол. Кво 0,995 1,000 0,982 0,985 0,955 

Оплата праці, т.грн Опр 0,481 0,641 0,661 0,850 1,000 

Середньомісячна зарплата, грн Зср 0,427 0,581 0,622 0,825 1,000 

Виробіток на 1 робітника, т. грн/рік Вир 0,654 0,859 0,680 1,000 0,840 

Примітка: розроблено автором   

 

Таблиця Г.18 

Відносні кадрові показники діяльності 

АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр. 

Кадрові показники   2014 2015 2016 2017 2018 

Чисельність в екв.повної зайнятості, чол. Чпз 0,604 0,738 0,936 0,978 1,000 

Кількість  працівників з вищою освітою, чол. Кво 0,653 0,778 0,969 0,978 1,000 

Оплата праці, т.грн Опр 0,795 0,709 0,595 0,783 1,000 

Середньомісячна зарплата, грн Зср 0,480 0,523 0,557 0,766 1,000 

Виробіток на 1 робітника, т. грн/рік Вир 0,426 0,760 0,775 0,889 1,000 

Примітка: розроблено автором   
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Таблиця Г.19 

Відносні технологічні показники діяльності 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Технологічні показники 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво електрокорунду нормального 
 

     Обсяг виробництва, т Овир 0,877 0,836 0,801 0,968 1,000 

Витрати виробництва, тис. грн Ввир 1,000 0,678 0,543 0,468 0,407 

Витрати на поточні ремонти, тис. грн Впр 1,000 0,544 0,508 0,430 0,324 

Витрати на амортизацію, тис. грн Вам 0,642 0,747 0,796 1,000 0,995 

Потужність виробництва (коеф. використання потужності) Кпот 
0,877 0,836 0,801 0,968 1,000 

Частка витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чпв 

1,000 0,803 0,936 0,919 0,795 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чам 

0,674 0,855 1,000 0,925 1,000 

Виробництво карбіду кремнію 
 

     Обсяг виробництва, т Овир 0,508 0,614 0,553 0,839 1,000 

Витрати виробництва, тис. грн Ввир 1,000 0,551 0,590 0,346 0,271 

Витрати на поточні ремонти, тис. грн Впр 1,000 0,144 0,207 0,117 0,051 

Витрати на амортизацію, тис. грн Вам 0,773 0,829 0,779 1,000 0,654 

Потужність виробництва (коеф. використання потужності) Кпот 
0,508 0,614 0,553 0,839 1,000 

Частка витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чпв 

1,000 0,261 0,350 0,339 0,190 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чам 

0,229 0,388 0,386 0,513 1,000 

Виробництво абразивного інструменту 
 

     Обсяг виробництва, т Овир 0,671 0,911 0,821 0,791 1,000 

Витрати виробництва, тис. грн Ввир 1,000 0,510 0,500 0,457 0,356 

Витрати на поточні ремонти, тис. грн Впр 1,000 0,334 0,331 0,267 0,341 

Витрати на амортизацію, тис. грн Вам 0,440 1,000 0,990 0,382 0,411 

Потужність виробництва (коеф. використання потужності) Кпот 
0,671 0,911 0,821 0,791 1,000 

Частка витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чпв 

1,000 0,656 0,662 0,585 0,957 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чам 

0,332 0,287 0,295 0,837 1,000 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 
 

     Обсяг виробництва, тис. шт. Овир 0,844 0,972 0,965 1,000 0,925 

Витрати виробництва, тис. грн Ввир 1,000 0,563 0,538 0,554 0,499 

Витрати на поточні ремонти, тис. грн Впр 0,996 1,000 0,732 0,249 0,253 

Витрати на амортизацію, тис. грн Вам 0,985 1,000 0,918 0,913 0,955 

Потужність виробництва (коеф. використання потужності) Кпот 
0,844 0,972 0,965 1,000 0,925 

Частка витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чпв 

0,560 1,000 0,766 0,253 0,285 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво 
Чам 

0,484 0,847 0,965 0,942 1,000 

Виробництво шліфувальної шкурки 
 

     Обсяг виробництва, тис. кв.м Овир 1,000 0,875 0,986 0,736 0,986 

Витрати виробництва, тис. грн Ввир 1,000 0,727 0,562 0,657 0,483 

Витрати на поточні ремонти, тис. грн Впр 1,000 0,887 0,449 0,613 0,430 

Витрати на амортизацію, тис. грн Вам 0,957 1,000 0,916 0,857 0,955 

Потужність виробництва (коеф. використання потужності) Кпот 
1,000 0,875 0,986 0,736 0,986 

Частка витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат на 

виробництво Чпв 1,000 0,656 0,662 0,585 0,957 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво Чам 0,332 0,287 0,295 0,837 1,000 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Г.20 

Відносні технологічні показники діяльності 

АТ «МОТОР СІЧ» за 2014-2018 рр. 

Технологічні показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг виробництва, т.грн 0,714 0,920 0,702 1,000 0,815 

Витрати виробництва, т.грн 0,881 0,897 1,000 0,681 0,633 

Витрати на поточні ремонти, т.грн 0,937 0,977 1,000 0,723 0,660 

Витрати на амортизацію, т.грн 0,647 0,811 0,877 0,931 1,000 

Потужність виробництва (коеф.використання 

потужності) 1,000 0,923 0,898 0,884 0,916 

Частка  витрат на поточні ремонти в 1 грн витрат 

на виробництво 0,976 1,000 0,918 0,975 0,957 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат на 

виробництво 0,650 0,829 1,000 0,723 0,721 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Г.21 

Відносні технологічні показники діяльності 

АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр. 

Технологічні показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг виробництва, т.грн 0,684 1,000 0,804 0,882 0,971 

Витрати виробництва, т.грн 0,767 0,865 0,993 1,000 0,734 

Витрати на поточні ремонти, т.грн 0,134 0,371 0,440 1,000 0,644 

Витрати на амортизацію, т.грн 0,206 0,261 0,265 0,536 1,000 

Потужність виробництва (коеф.використання 

потужності) 1,000 0,980 0,924 0,904 0,853 

Частка  витрат на поточні ремонти в 1 грн 

витрат на виробництво 0,174 0,429 0,443 1,000 0,878 

Частка витрат на амортизацію в 1 грн витрат 

на виробництво 0,215 0,308 0,358 0,731 1,000 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Г.22 

Відносні економічні показники діяльності 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Найменування показників 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво електрокорунду нормального 

     Випуск продукції, Вп 0,437 0,655 0,679 0,860 1,000 

Витрати на виробництво, Ввр 1,000 0,678 0,543 0,468 0,407 

Рентабельність, Р 0,939 1,000 0,381 0,655 0,698 

Прибуток, П 0,548 0,861 0,409 0,817 1,000 

Витрати на інновацію, Він 1,000 0,118 0,000 0,000 0,147 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін 0,000 0,016 0,166 0,240 1,000 

Виробництво карбіду кремнію 

     Випуск продукції, Вп 0,286 0,510 0,493 0,737 1,000 

Витрати на виробництво, Ввр 1,000 0,551 0,590 0,346 0,271 

Рентабельність, Р 0,767 0,545 1,000 0,000 0,090 

Прибуток, П 0,452 0,583 1,000 0,000 0,195 

Витрати на інновацію, Він 1,000 0,145 0,000 0,000 0,221 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін 0,000 0,012 0,120 0,206 1,000 

Виробництво абразивного інструменту 

     Випуск продукції, Вп 0,253 0,574 0,541 0,624 1,000 

Витрати на виробництво, Ввр 1,000 0,510 0,500 0,457 0,356 

Рентабельність, Р 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Прибуток, П 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Витрати на інновацію, Він 1,000 0,156 0,000 0,000 0,168 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін 0,000 0,014 0,132 0,174 1,000 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 

     Випуск продукції, Вп 0,561 1,000 0,956 0,946 0,887 

Витрати на виробництво, Ввр 1,000 0,563 0,538 0,554 0,499 

Рентабельність, Р 0,964 1,000 0,227 0,394 0,000 

Прибуток, П 0,542 2,000 0,238 0,400 1,000 

Витрати на інновацію, Він 1,000 0,142 0,000 0,000 0,120 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін 0,000 0,027 0,263 0,297 1,000 

Виробництво шліфувальної шкурки 

     Випуск продукції, Вп 0,426 0,603 0,819 0,674 1,000 

Витрати на виробництво, Ввр 1,000 0,727 0,562 0,657 0,483 

Рентабельність, Р 0,487 0,548 0,705 0,573 1,000 

Прибуток, П 1,000 0,818 0,813 0,773 0,991 

Витрати на інновацію, Він 1,000 0,110 0,000 0,000 0,124 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін 0,000 0,015 0,200 0,188 1,000 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Г.23 

Відносні економічні показники діяльності 

АТ «МОТОР СІЧ» за 2014-2018 рр. 

Найменування показників 2014 2015 2016 2017 2018 

Випуск продукції, Вп 0,714 0,920 0,702 1,000 0,815 

Витрати на виробництво, Ввр 0,881 0,897 1,000 0,681 0,633 

Рентабельність, Р 0,537 1,000 0,709 0,660 0,269 

Прибуток, П 0,547 1,000 0,636 0,869 0,381 

Витрати на інновацію, Він 0,423 0,833 0,721 0,994 1,000 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін 1,000 0,721 0,550 0,392 0,365 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Г.24 

Відносні економічні показники діяльності 

АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр. 

Найменування показників 2014 2015 2016 2017 2018 

Випуск продукції, Вп 0,684 1,00 0,804 0,882 0,971 

Витрати на виробництво, Ввр 0,767 0,865 0,993 1,000 0,734 

Рентабельність, Р 0,182 0,960 0,809 1,000 0,611 

Прибуток, П 0,214 1,000 0,734 0,901 0,751 

Витрати на інновацію, Він 0,561 0,995 0,861 0,773 1,000 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, Оін 1,000 0,421 0,659 0,361 0,454 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Г.25 

Комплексна інтегральна оцінка діяльності 

АТ «МОТОР СІЧ» за 2014-2018 рр. 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Фінансові показники 0,837 0,906 0,791 0,845 0,755 

Коефіцієнт вагомості (Вф) 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

Інтегральна оцінка (Іф) 0,218 0,236 0,206 0,220 0,196 

Економічні показники 0,684 0,895 0,720 0,766 0,577 

Коефіцієнт вагомості (Вф) 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 

Інтегральна оцінка (Іф) 0,192 0,251 0,202 0,214 0,162 

Кадрові показники 0,689 0,798 0,777 0,926 0,959 

Коефіцієнт вагомості (Вф) 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

Інтегральна оцінка (Іф) 0,145 0,168 0,163 0,194 0,201 

Технологічні показники 0,829 0,908 0,914 0,845 0,815 

Коефіцієнт вагомості (Вф) 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

Інтегральна оцінка (Іф) 0,207 0,227 0,229 0,211 0,204 

Комплексна інтегральна оцінка (К) 0,761 0,881 0,799 0,840 0,763 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Г.26 

Комплексна інтегральна оцінка діяльності 

АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр. 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Фінансові показники 0,630 0,897 0,681 0,661 0,647 

Коефіцієнт вагомості (Вф) 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

Інтегральна оцінка (Іф) 0,164 0,233 0,177 0,172 0,168 

Економічні показники 0,568 0,874 0,810 0,820 0,753 

Коефіцієнт вагомості (Вф) 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 

Інтегральна оцінка (Іф) 0,159 0,245 0,227 0,230 0,211 

Кадрові показники 0,591 0,702 0,766 0,879 1,000 

Коефіцієнт вагомості (Вф) 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

Інтегральна оцінка (Іф) 0,124 0,147 0,161 0,185 0,210 

Технологічні показники 0,454 0,602 0,604 0,865 0,868 

Коефіцієнт вагомості (Вф) 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

Інтегральна оцінка (Іф) 0,114 0,151 0,151 0,216 0,217 

Комплексна інтегральна оцінка (К) 0,560 0,776 0,716 0,802 0,806 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Г.27 

Економічні показники діяльності 

АТ «МОТОР СІЧ» за 2014-2018 рр. 

Найменування показників  Од. вим. 2014 2015 2016 2017 2018 

Прогнозний 

перший рік 

максимальної 

інновації 

Дохід тис.грн 10730122 13824039 10546207 15024451 12239687 17639225 

Витрати на виробництво тис.грн 6855051 6734503 6038345 8863152 9541834 10728120 

рентабельність % 57 105 75 70 28 64,4 

Прибуток  тис.грн 3875071 7089536 4507862 6161299 2697853 6911105 

Витрати на інновацію тис.грн 536100 1056084 914902 1260000 1268100 1186286 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції 
тис.грн 

268253 193537 147647 105171 97917 5399538 

Потужність виробництва 

(коеф.використання 

потужності) 

% 

68,80 63,50 61,80 60,80 63,00 64,1 

Чисельність в екв.повної 

зайнятості чол 26040 25528 24616 23840 23132 22575 

Середньомісячна зарплата грн 4211,2 5729,5 6129,7 8134,8 9861,5 10964,6 

Середньомісячний 

виробіток грн 412,1 541,5 428,4 630,2 529,1 781,4 

Частка працівників 

підприємства, фахівців та 

яка має вищу освіту  % 32 33 34 35 35 40 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Г.28 

Економічні показники діяльності 

АТ «ТУРБОАТОМ» за 2014-2018 рр. 

Найменування показників 
 Од. 

вим. 
2014 2015 2016 2017 2018 

Прогнозний 

перший рік 

максимальної 

інновації 

Дохід тис.грн 1842387 2694253 2166943 2377533 2615427 3769223 

Витрати на виробництво тис.грн 1562479 1386022 1206953 1198879 1633524 2731712 

рентабельність % 18 94 80 98 60 64,4 

Прибуток  тис.грн 279908 1308231 959990 1178654 981903 1037511 

Витрати на інновацію тис.грн 121873 216219 187078 167843 217259 1098188 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції 
тис.грн 

46060 19404 30337 16643 20923 1153796 

Потужність виробництва 

(коеф.використання 

потужності) 

% 

65,80 64,50 60,80 59,50 56,10 63,4 

Чисельність в екв.повної 

зайнятості чол 5743 4699 3708 3547 3469 5045 

Середньомісячна зарплата грн 4796,9 5228,5 5562,5 7652,6 9988,0 10511,0 

Середньомісячний виробіток грн 320,8 573,4 584,4 670,3 753,9 747,1 

Частка працівників 

підприємства, фахівців та яка 

має вищу освіту % 33 34 35 36 35 40 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Г.29 

Моделі кореляційної залежності показників господарської діяльності 

від рівня витрат на інноваційний розвиток на АТ «МОТОР СІЧ»  

за 2014-2018 рр.- прогноз 

Назва моделі Формула 

Модель кореляційної залежності витрат 

виробництва від витрат на інновації 

Х1=233,24Y
2
-33,629Y+1,7518 

Модель кореляційної залежності прибутку 

виробництва від витрат на інновації 

Х2=-233,24Y
 2

+33,629Y-0,7518 

Модель кореляційної залежності вкладу частки 

працівників з вищою освітою в прибуток 

підприємства від витрат на інновації 

Х3=-1612Y
2
+234,53Y-6,116 

Модель кореляційної залежності обсягів реалізації 

інноваційної продукції від витрат на інновації 

Х4=-93,625Y
2
+12,118Y-0,2872 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Г.30 

Моделі кореляційної залежності показників господарської діяльності 

від рівня витрат на інноваційний розвиток на АТ «ТУРБОАТОМ»  

за 2014-2018 рр.- прогноз 

Назва моделі Формула 

Модель кореляційної залежності витрат 

виробництва від витрат на інновації 

Х1=44,89Y
2
-15,997Y+1,5751 

Модель кореляційної залежності прибутку 

виробництва від витрат на інновації 

Х2=-44,89Y
 2

+15,997Y-0,5751 

Модель кореляційної залежності вкладу частки 

працівників з вищою освітою в прибуток 

підприємства від витрат на інновації 

Х3=-243,98Y
2
+88,005Y-3,3212 

Модель кореляційної залежності обсягів реалізації 

інноваційної продукції від витрат на інновації 

Х4=8,4785Y
2
-1,7503Y+0,0964 

Примітка: розроблено автором 
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1 

Показники діяльності основних виробництв ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. 

Найменування показників 
Од. 

виміру 
2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 Відносне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Виробництво електрокорунду нормального 

 

                          

Випуск продукції тис. грн 316173 474381 491282 622417 723892 407719 249511 232610 101475 129,0 52,6 47,3 16,3 

Витрати на виробництво тис. грн 233301 344184 429414 498766 572623 339322 228439 143209 73857 145,4 66,4 33,3 14,8 

Рентабельність % 36 38 14 25 26 -9 -11 12 2 -25,6 -30,2 83,4 6,6 

Прибуток  тис. грн 82872 130197 61868 123651 151269 68397 21072 89401 27618 82,5 16,2 144,5 22,3 

Фонд оплати праці тис. грн 11849,8 13313,2 18312,3 26029,5 36560,1 24710 23247 18248 10531 208,5 174,6 99,6 40,5 

Частка фонду оплати праці в витратах на 

виробництво 
 

0,0508 0,0387 0,0426 0,0522 0,0638 0 0 0 0 25,7 65,1 49,7 22,3 

Прибутковість заробітної плати (відношення 

прибутку до фонду заробітної плати) 

 

6,99 9,78 3,38 4,75 4,14 -3 -6 1 -1 -40,8 -57,7 22,5 -12,9 

Середньомісячна зарплата, грн грн 3577,8 4350,7 5824,5 8124,1 11808,8 8231 7458 5984 3685 230,1 171,4 102,7 45,4 

Середньомісячний виробіток грн 95462,9 155026,5 156260,2 194262,5 233815,2 138352 78789 77555 39553 144,9 50,8 49,6 20,4 

Виробництво карбіду кремнію 

 

                          

Випуск продукції тис. грн 144934 258636 250226 374225 507433 362499 248797 257207 133208 250,1 96,2 102,8 35,6 

Витрати на виробництво тис. грн 136449 247695 231456 394724 503775 367326 256080 272319 109051 269,2 103,4 117,7 27,6 

Рентабельність % 6,218441 4,417126 8,109533 -5,19325 0,726118 -5 -4 -7 6 -88,3 -83,6 -91,0 -114,0 

Прибуток  тис. грн 8485 10941 18770 -20499 3658 -4827 -7283 -15112 24157 -56,9 -66,6 -80,5 -117,8 

Фонд оплати праці тис. грн 4225,7 5550,7 11849,6 17603,1 17923,5 13698 12373 6074 320 324,2 222,9 51,3 1,8 

Частка фонду оплати праці в витратах на 
виробництво 

 

0,0310 0,0224 0,0512 0,0446 0,0356 0 0 0 0 14,9 58,8 -30,5 -20,2 

Прибутковість заробітної плати (відношення 

прибутку до фонду заробітної плати) 
 

2,01 1,97 1,58 -1,16 0,20 -2 -2 -1 1 -89,8 -89,6 -87,1 -117,5 

Середньомісячна зарплата, грн грн 3630,3 4768,6 9874,7 14669,3 14090,8 10460 9322 4216 -578 288,1 195,5 42,7 -3,9 

Середньомісячний виробіток грн 124513,7 222195,9 208521,7 311854,2 398925,3 274412 176729 190404 87071 220,4 79,5 91,3 27,9 

Виробництво абразивного інструменту 

              Випуск продукції тис. грн 22309 50675 47679 55060 88210 65901 37535 40531 33150 295,4 74,1 85,0 60,2 

Витрати на виробництво тис. грн 28999 56882 57996 63468 81419 52420 24537 23423 17951 180,8 43,1 40,4 28,3 

Рентабельність % -23,07 -10,91 -17,79 -13,25 8,34 31 19 26 22 -136,2 -176,4 -146,9 -163,0 

Прибуток  тис. грн -6690 -6207 -10317 -8408 6791 13481 12998 17108 15199 -201,5 -209,4 -165,8 -180,8 

Фонд оплати праці тис. грн 3656,1 4476,5 5453,3 7699,3 12471,4 8815 7995 7018 4772 241,1 178,6 128,7 62,0 

Частка фонду оплати праці в витратах на 

виробництво 
 

0,1261 0,0787 0,0940 0,1213 0,1532 0 0 0 0 21,5 94,6 62,9 26,3 

Прибутковість заробітної плати (відношення 
прибутку до фонду заробітної плати) 

 

-1,83 -1,39 -1,89 -1,09 0,54 2 2 2 2 -129,8 -139,3 -128,8 -149,9 

Середньомісячна зарплата, грн грн 2477,0 3330,7 4287,2 6052,9 9362,9 6886 6032 5076 3310 278,0 181,1 118,4 54,7 

Середньомісяний виробіток грн 15114,50 37704,61 37483,49 43286,16 66223,72 51109 28519 28740 22938 338,1 75,6 76,7 53,0 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Виробництво відрізних та зачисних 

кругів 

              Випуск продукції тис. грн 81054 144609 138213 136831 128290 47236 -16319 -9923 -8541 58,3 -11,3 -7,2 -6,2 

Витрати на виробництво тис. грн 72291 128452 134375 130375 144756 72465 16304 10381 14381 100,2 12,7 7,7 11,0 

Рентабельність % 12,12184 12,57824 2,856186 4,95187 -11,375 -23 -24 -14 -16 -193,8 -190,4 -498,3 -329,7 

Прибуток  тис. грн 8763 16157 3838 6456 -16466 -25229 -32623 -20304 -22922 -287,9 -201,9 -529,0 -355,0 

Фонд оплати праці тис. грн 4494,9 5526,5 6410,1 9400,5 11188,4 6694 5662 4778 1788 148,9 102,5 74,5 19,0 

Частка фонду оплати праці в витратах на 

виробництво 

 
0,0622 0,0430 0,0477 0,0721 0,0773 0 0 0 0 24,3 79,6 62,0 7,2 

Прибутковість заробітної плати (відношення 
прибутку до фонду заробітної плати) 

 
1,95 2,92 0,60 0,69 -1,47 -3 -4 -2 -2 -175,5 -150,3 -345,8 -314,3 

Середньомісячна зарплата, грн грн 3984,8 4847,8 5935,3 7680,1 9712,2 5727 4864 3777 2032 143,7 100,3 63,6 26,5 

Середньомісячний виробіток грн 71856,4 126850,0 127975,0 111790,0 111362,8 39506 -15487 -16612 -427 55,0 -12,2 -13,0 -0,4 

Виробництво шліфувальної шкурки 

              Випуск продукції тис. грн 23145 32765 44523 36635 54352 31207 21587 9829 17717 134,8 65,9 22,1 48,4 

Витрати на виробництво тис. грн 29186 40153 51954 44452 60446 31260 20293 8492 15994 107,1 50,5 16,3 36,0 

Рентабельність % -20,6983 -18,3996 -14,303 -17,5853 -10,0817 11 8 4 8 -51,3 -45,2 -29,5 -42,7 

Прибуток  тис. грн -6041 -7388 -7431 -7817 -6094 -53 1294 1337 1723 0,9 -17,5 -18,0 -22,0 

Фонд оплати праці тис. грн 1841,6 2222,3 2615,9 3536,4 5031,15 3190 2809 2415 1495 173,2 126,4 92,3 42,3 

Частка фонду оплати праці в витратах на 

виробництво 

 

0,0631 0,0553 0,0504 0,0796 0,0832 0 0 0 0 31,9 50,4 65,3 4,6 

Прибутковість заробітної плати (відношення 

прибутку до фонду заробітної плати) 

 

-3,28 -3,32 -2,84 -2,21 -1,21 2 2 2 1 -63,1 -63,6 -57,4 -45,2 

Середньомісячна зарплата, грн грн 2895,6 3307,0 4036,9 5262,5 8220,8 5325 4914 4184 2958 183,9 148,6 103,6 56,2 

Середньомісячний виробіток грн 36391,5 48757,4 68708,3 54516,4 88810,5 52419 40053 20102 34294 144,0 82,1 29,3 62,9 

Показники підприємства:               

Випуск продукції по підприємству тис. грн 601388,8 925569,5 988931,9 1226178 1554379 952990 628810 565447 328201 158,5 67,9 57,2 26,8 

Витрати на виробництво тис. грн 487115,1 738965,4 869854 1071964 1339950 852835 600985 470096 267986 175,1 81,3 54,0 25,0 

Рентабельність % 23,5 25,3 13,7 14,4 16 -8 -9 2 2 -31,9 -36,8 16,8 11,1 

Прибуток  тис. грн 114273,7 186604,1 119078 154214 214429 100155 27825 95351 60215 87,6 14,9 80,1 39,0 

Фонд оплати праці тис. грн 56386,4 67247 84241,3 114318,8 163900,1 107514 96653 79659 49581 190,7 143,7 94,6 43,4 

Частка фонду оплати праці в витратах на 
виробництво 

 
0,1158 0,0910 0,0968 0,1066 0,1223 0 0 0 0 5,7 34,4 26,3 14,7 

Прибутковість заробітної плати (відношення 
прибутку до фонду заробітної плати) 

 
2,03 2,77 1,41 1,35 1,31 -1 -1 0 0 -35,4 -52,9 -7,4 -3,0 

Середньомісячна зарплата, грн грн 3106 4108 5200 7136 10132 7026 6024 4932 2996 226,2 146,6 94,8 42,0 

Середньомісячний виробіток грн 33123,42 56547,5 61045,18 76540,44 96091,69 62968 39544 35047 19551 190,1 69,9 57,4 25,5 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.2 

Показники діяльності  АТ «МОТОР СІЧ» у 2014-2018 рр. 

Примітка: розроблено автором 

Найменування показників 
Од. 

вимір 
2014 2015 2016 2017 2018 

Випуск продукці по підприємству тис.грн 10730122 13824039 10546207 15024451 12239687 

Витрати на виробництво тис.грн 6855051 6734503 6038345 8863152 9541834 

Рентабельність % 57 105 75 70 28 

Прибуток  тис.грн 3875071 7089536 4507862 6161299 2697853 

Фонд оплати праці тис.грн 1315921 1755163 1810673 2327216 2737390 

Частка фонду плати праці в витратах на 

виробництво   0,1920 0,2606 0,2999 0,2626 0,2869 

Прибутковість заробітної плати 

(відношення прибутку до фонда 

заробітної плати)   2,94 4,04 2,49 2,65 0,99 

Середньомісячна зарплата, грн грн 4211,2 5729,5 6129,7 8134,8 9861,5 

Середньомісяний виробіток грн 34338,6 45127,0 35702,4 52518,4 44093,6 

Найменування показників Од. вимір 
Абсолютне відхилення 2018р. 

2014 2015 2016 2017 

Випуск продукці по підприємству тис.грн 1509565 -1584352 1693480 -2784764 

Витрати на виробництво тис.грн 2686783 2807331 3503489 678682 

Рентабельність % -28 -77 -46 -41 

Прибуток  тис.грн -1177218 -4391683 -1810009 -3463446 

Фонд оплати праці тис.грн 1421469 982227 926717 410174 

Частка фонду плати праці в витратах на 

виробництво   0 0 0 0 

Прибутковість заробітної плати 

(відношення прибутку до фонда 

заробітної плати)   -2 -3 -2 -2 

Середньомісячна зарплата, грн грн 5650 4132 3732 1727 

Середньомісяний виробіток грн 9755 -1033 8391 -8425 

Найменування показників Од. вимір 
Відносне відхилення 2018 р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Випуск продукці по підприємству тис.грн 14,1 -11,5 16,1 -18,5 

Витрати на виробництво тис.грн 39,2 41,7 58,0 7,7 

Рентабельність % -50,0 -73,1 -62,1 -59,3 

Прибуток  тис.грн -30,4 -61,9 -40,2 -56,2 

Фонд оплати праці тис.грн 108,0 56,0 51,2 17,6 

Частка фонду плати праці в витратах на 

виробництво   49,4 10,1 -4,3 9,3 

Прибутковість заробітної плати 

(відношення прибутку до фонда 

заробітної плати)   -66,5 -75,6 -60,4 -62,8 

Середньомісячна зарплата, грн грн 134,2 72,1 60,9 21,2 

Середньомісяний виробіток грн 28,4 -2,3 23,5 -16,0 
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Таблиця Д.3 

Показники діяльності  АТ «ТУРБОАТОМ» у 2014-2018 рр. 

Найменування показників 
Од. 

вимір 
2014 2015 2016 2017 2018 

Випуск продукці по підприємству тис.грн 1842387 2694253 2166943 2377533 2615427 

Витрати на виробництво тис.грн 1562479 1386022 1206953 1198879 1633524 

Рентабельність % 18 94 80 98 60 

Прибуток  тис.грн 279908 1308231 959990 1178654 981903 

Фонд оплати праці тис.грн 330585 294826 247507 325726 415781 

Частка фонду плати праці в витратах на 

виробництво   0,2116 0,2127 0,2051 0,2717 0,2545 

Прибутковість заробітної плати ( відношення 

прибутку до фонда заробітної плати)   0,85 4,44 3,88 3,62 2,36 

Середньомісячна зарплата, грн грн 4796,9 5228,5 5562,5 7652,6 9988,0 

Середньомісяний виробіток грн 26733,8 47780,6 48699,7 55857,8 62828,6 

Найменування показників Од. вимір 
Абсолютне відхилення 2018р. 

2014 2015 2016 2017 

Випуск продукці по підприємству тис.грн 773040 -78826 448484 237894 

Витрати на виробництво тис.грн 71045 247502 426571 434645 

Рентабельність % 42 -34 -19 -38 

Прибуток  тис.грн 701995 -326328 21913 -196751 

Фонд оплати праці тис.грн 85196 120955 168274 90055 

Частка фонду плати праці в витратах на 

виробництво   0 0 0 0 

Прибутковість заробітної плати ( відношення 

прибутку до фонда заробітної плати)   2 -2 -2 -1 

Середньомісячна зарплата, грн грн 5191 4759 4426 2335 

Середньомісяний виробіток грн 36095 15048 14129 6971 

Найменування показників Од. вимір 
Відносне відхилення 2018р.,% 

2014 2015 2016 2017 

Випуск продукці по підприємству тис.грн 42,0 -2,9 20,7 10,0 

Витрати на виробництво тис.грн 4,5 17,9 35,3 36,3 

Рентабельність % 235,5 -36,3 -24,4 -38,9 

Прибуток  тис.грн 250,8 -24,9 2,3 -16,7 

Фонд оплати праці тис.грн 25,8 41,0 68,0 27,6 

Частка фонду плати праці в витратах на 

виробництво   20,3 19,7 24,1 -6,3 

Прибутковість заробітної плати ( відношення 

прибутку до фонда заробітної плати)   178,9 -46,8 -39,1 -34,7 

Середньомісячна зарплата, грн грн 108,2 91,0 79,6 30,5 

Середньомісяний виробіток грн 135,0 31,5 29,0 12,5 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.4 

Аналіз відносної економії, або перевитрат ПрАТ «Запоріжабразив» 

у результаті випередження темпами зростання заробітної плати 

темпів зростання продуктивності праці у 2014-2017 р. відносно 2018 р. 

Найменування показників 
Од. 

виміру 
2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво електрокорунду нормального 

 
     

Питома вага фонду оплати праці в витратах 

виробництва Dzp 5,0792 3,8680 4,2645 5,2188 6,3847 

Індекс темпу зростання середньої заробітної 

плати Іzp 230,1 171,4 102,7 45,4   

Індекс темпу зростання виробітку Ірp 144,9 50,8 49,6 20,4   

Відносна економія, або перевитрати  Е 10,1 21,5 13,2 14,2   

Виробництво карбіду кремнію 

      Питома вага фонду оплати праці в витратах 

виробництва Dzp 3,0969 2,2409 5,1196 4,4596 3,5578 

Індекс темпу зростання середньої заробітної 

плати Іzp 288,1 195,5 42,7 -3,9   

Індекс темпу зростання виробітку Ірp 220,4 79,5 91,3 27,9   

Відносна економія, або перевитрати  Е 4,7 8,7 1,7 -0,5   

Виробництво абразивного інструменту 

      Питома вага фонду оплати праці в витратах 

виробництва Dzp 12,6077 7,8698 9,4029 12,1310 15,3176 

Індекс темпу зростання середньої заробітної 

плати Іzp 278,0 181,1 118,4 54,7   

Індекс темпу зростання виробітку Ірp 338,1 75,6 76,7 53,0   

Відносна економія, або перевитрати  Е 12,6 36,7 23,7 15,8   

Виробництво відрізних та зачисних кругів 

      Питома вага фонду оплати праці в витратах 

виробництва Dzp 6,2178 4,3024 4,7703 7,2104 7,7291 

Індекс темпу зростання середньої заробітної 

плати Іzp 143,7 100,3 63,6 26,5   

Індекс темпу зростання виробітку Ірp 55,0 -12,2 -13,0 -0,4   

Відносна економія, або перевитрати  Е 20,2 -63,5 -37,9 -535,1   

Виробництво шліфувальної шкурки 

      Питома вага фонду оплати праці в витратах 

виробництва Dzp 6,3099 5,5346 5,0350 7,9555 8,3234 

Індекс темпу зростання середньої заробітної 

плати Іzp 183,9 148,6 103,6 56,2   

Індекс темпу зростання виробітку Ірp 144,0 82,1 29,3 62,9   

Відносна економія, або перевитрати  Е 10,6 15,1 29,5 7,4   

По підприємству             

Питома вага фонду оплати праці в витратах 

виробництва Dzp 11,5756 9,1002 9,6845 10,6644 12,2318 

Індекс темпу зростання середньої заробітної 

плати Іzp 226,2 146,6 94,8 42,0   

Індекс темпу зростання виробітку Ірp 190,1 69,9 57,4 25,5   

Відносна економія, або перевитрати  Е 14,6 25,6 20,2 20,1   

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.5 

Аналіз відносної економії, або перевитрат АТ «МОТОР СІЧ» 

у результаті випередження темпами зростання заробітної плати 

темпів зростання продуктивності праці у 2014-2017 р. відносно 2018 р. 

Найменування показників 
Од. 

вимір 
2014 2015 2016 2017 2018 

По підприємству             

Питома вага фонду оплати праці в витратах 

виробництва Dzp 19,20 26,06 29,99 26,26 28,69 

Індекс темпу зростання середньої 

заробітної плати Іzp 134,2 72,1 60,9 21,2   

Індекс темпу зростання виробітку Ірp 28,4 -2,3 23,5 -16,0   

Відносна економія, або перевитрати  Е 135,5 -903,4 74,3 -38,0   

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.6 

Аналіз відносної економії, або перевитрат АТ «ТУРБОАТОМ» 

у результаті випередження темпами зростання заробітної плати 

темпів зростання продуктивності праці у 2014-2017 р. відносно 2018 р. 

Найменування показників 
Од. 

вимір 
2014 2015 2016 2017 2018 

По підприємству             

Питома вага фонду оплати праці в витратах 

виробництва Dzp 21,16 21,27 20,51 27,17 25,45 

Індекс темпу зростання середньої заробітної 

плати Іzp 108,2 91,0 79,6 30,5   

Індекс темпу зростання виробітку Ірp 135,0 31,5 29,0 12,5   

Відносна економія, або перевитрати  Е 20,4 73,6 69,8 62,2   

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.7 

Розрахунок ступеня впливу парних коефіцієнтів кореляції між 

результативним показником У (виробітком) та Х (факторами впливу) 

на виробництві електрокорунду нормального ПрАТ «Запоріжабразив» 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y   -0,61653 0,93776 0,92905 0,71035 0,99743 0,97317 0,57075 -0,46161 

X1     -0,37218 -0,33497 -0,51098 -0,56187 -0,51758 0,15182 -0,11423 

X2       0,99903 0,63714 0,94789 0,93531 0,80802 -0,60672 

X3         0,62460 0,94230 0,93222 0,82112 -0,62344 

X4           0,69606 0,53981 0,49542 0,21478 

X5             0,98013 0,59993 -0,49729 

X6               0,56650 -0,64238 

X7                 -0,51032 

X8                   

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.8 

Розрахунок b-коефіцієнтів виробництва електрокорунду нормального 

ПрАТ «Запоріжабразив» 

b3 b2 b1 b0 

0,329748054 -8,15187 24,95131 -1535,73 

0,003090322 0,33894 1,094728 842,414 

0,999992144 288,353 #Н/Д #Н/Д 

42429,53396 1 #Н/Д #Н/Д 

10583690428 83147,2 #Н/Д #Н/Д 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.9 

Розрахунок ступеня впливу парних коефіцієнтів кореляції  

між результативним показником У (виробітком)  

та Х (факторами впливу) на виробництві карбіду кремнію 

ПрАТ «Запоріжабразив» 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y   0,87611 0,86339 0,88327 -0,46959 0,99811 0,99709 0,17529 -0,74061 

X1     0,78916 0,82381 -0,16606 0,90217 0,87480 0,32123 -0,52925 

X2       0,99822 -0,59641 0,85715 0,87603 0,61615 -0,89298 

X3         -0,57293 0,87989 0,89525 0,59213 -0,87830 

X4           -0,43915 -0,51989 -0,15489 0,89377 

X5             0,99576 0,17645 -0,71984 

X6               0,18363 -0,77590 

X7                 -0,43846 

X8                   

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.10 

Розрахунок b-коефіцієнтів виробництва карбіду кремнію 

ПрАТ «Запоріжабразив» 

b3 b2 b1 b0 

0,851895575 -26,3684 31,22715 -747,805 

0,003199213 0,59088 0,688182 581,89 

0,999998226 279,995 #Н/Д #Н/Д 

187904,7223 1 #Н/Д #Н/Д 

44193668332 78397,3 #Н/Д #Н/Д 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.11 

Розрахунок ступеня впливу парних коефіцієнтів кореляції  

між результативним показником У (виробітком)  

та Х (факторами впливу) на виробництві абразивного інструмента  

ПрАТ «Запоріжабразив» 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y   -0,60115 0,93679 0,92506 0,72178 0,99702 0,98707 0,98707 0,88358 

X1     -0,44783 -0,38302 0,11713 -0,54010 -0,71722 -0,71722 -0,18232 

X2       0,99727 0,78430 0,93788 0,89069 0,89069 0,93115 

X3         0,82588 0,93169 0,86802 0,86802 0,95063 

X4           0,77020 0,60361 0,60361 0,93620 

X5             0,97341 0,97341 0,91057 

X6               0,29567 0,80200 

X7                 0,80200 

X8                   

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.12 

Розрахунок b-коефіцієнтів виробництва абразивного інструменту 

ПрАТ «Запоріжабразив» 

b3 b2 b1 b0 

0,7368957 -5,40262 7,281437 388,16 

0,01702368 0,53253 0,723211 361,302 

0,99994293 275,449 #Н/Д #Н/Д 

5840,04575 1 #Н/Д #Н/Д 

1329289181 75872,1 #Н/Д #Н/Д 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.13 

Розрахунок ступеня впливу парних коефіцієнтів кореляції  

між результативним показником У (виробітком) 

та Х (факторами впливу) на виробництві відрізних та зачисних кругів 

ПрАТ «Запоріжабразив» 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y   -0,09581 0,30878 0,27604 -0,00296 0,97211 0,87657 -0,40203 -0,09943 

X1     0,42583 0,52860 -0,03180 0,14008 0,13973 0,62052 -0,12135 

X2       0,99312 -0,84768 0,40504 0,72722 0,72729 -0,90013 

X3         -0,79938 0,39672 0,69907 0,76389 -0,86199 

X4           -0,00826 -0,43509 -0,71180 0,96266 

X5             0,90395 -0,25658 -0,12296 

X6               0,07338 -0,52241 

X7                 -0,73030 

X8                   

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.14 

Розрахунок b-коефіцієнтів виробництва відрізних та зачисних кругів 

ПрАТ «Запоріжабразив» 

b3 b2 b1 b0 

0,886240871 -14,8548 17,02062 -1013,24 

0,025111579 1,79997 2,202382 3031,32 

0,999329057 1177,64 #Н/Д #Н/Д 

496,4800621 1 #Н/Д #Н/Д 

2065626324 1386847 #Н/Д #Н/Д 

Примітка: розроблено автором 

 



309 

 

 3
0
9
 

 

Таблиця Д.15 

Розрахунок ступеня впливу парних коефіцієнтів кореляції  

між результативним показником У (виробітком)  

та Х (факторами впливу) на виробництві шліфувальної шкурки  

ПрАТ «Запоріжабразив» 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y   -0,56412 0,87636 0,86289 0,13050 0,99400 0,98395 0,38817 -0,88050 

X1     -0,57347 -0,50104 -0,86772 -0,47235 -0,41130 -0,50445 0,68992 

X2       0,99599 0,25647 0,85409 0,83538 0,74779 -0,91676 

X3         0,17728 0,84908 0,83590 0,74901 -0,90289 

X4           0,02145 -0,04841 0,39863 -0,29826 

X5             0,99756 0,34305 -0,85207 

X6               0,31489 -0,83044 

X7                 -0,73030 

X8                   

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.16 

Розрахунок b-коефіцієнтів виробництва шліфувальної шкурки  

ПрАТ «Запоріжабразив» 

b3 b2 b1 b0 

1,532719208 -16,8274 10,97584 -2,8021 

0,036032113 1,94517 1,175762 916,107 

0,999878705 443,024 #Н/Д #Н/Д 

2747,784664 1 #Н/Д #Н/Д 

1617924466 196270 #Н/Д #Н/Д 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.17 

Розрахунок ступеня впливу парних коефіцієнтів кореляції між результативним 

показником У (виробітком) та Х (факторами впливу) на АТ «МОТОР СІЧ» 

  У X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y   -0,5452 0,6252 0,6493 0,4921 0,9659 0,6703 0,2854 -0,0111 

X1     -0,9760 -0,9706 0,3372 -0,3114 -0,7954 -0,6970 0,7973 

X2       0,9991 -0,2883 0,4108 0,8664 0,6378 -0,7486 

X3         -0,2506 0,4406 0,8609 0,6482 -0,7206 

X4           0,6729 -0,3008 -0,0015 0,8354 

X5             0,5031 0,1323 0,2407 

X6               0,1723 -0,6657 

X7                 -0,3845 

X8                   

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.18 

Розрахунок b-коефіцієнтів виробництва  

АТ «МОТОР СІЧ» 

b3 b2 b1 b0 

0,00349996 -0,02231 6,41517 -626,16 

0,00033138 0,0251483 6,185848 5236,23 

0,99758971 732,35243 #Н/Д #Н/Д 

137,96241 1 #Н/Д #Н/Д 

221984310 536340,08 #Н/Д #Н/Д 

Yрозрах. (МОТОР СІЧ) = -626,16+6,41517Х2+(-0,02231Х3)+0,00035Х5      

Примітка: розроблено автором 

     

Таблиця Д.19 

Результати прогнозування показника рівня результативності виробітку 

при виробництві на АТ «МОТОР СІЧ» 

Найменування показників   Од. вимір 2018 Прогноз 
Абсолютне 

відхилення,+/- 

Відносне 

відхилення 

, %  

Середньомісяний виробіток Y грн 44093,6 67745 23651,3 53,64 

Чисельність в екв. повної 

зайнятості 
X1 

чол. 23132 
15056 

-8075,9 -34,91 

Середньомісячна зарплата, грн X2 грн 9861,5 13500 3638,5 36,90 

Витрати на оплату праці  X3 тис.грн 2737390 2737390 0,0 0,00 

Прибуток  X5 тис.грн 2697853 2697853 0,0 0,00 

Випуск продукції X4 тис.грн 12239687 12239687 0,0 0,00 

Витрати на виробництво X7 тис.грн 9541834 9541834 0,0 0,00 

Частка фонду плати праці в 

витратах на виробництво 
X7 

% 28,688 28,688 0,0 0,00 

Прибутковість заробітної плати 

(відношення прибутку до фонда 

заробітної плати) 

X8 грн 0,99 0,99 

0,0 0,00 

Індекс темпу зростання середньої 

заробітної плати Іzp % 21,2 36,9 15,7 73,83 

Індекс темпу зростання виробітку Ірp % -16,0 53,6 69,7 -434,38 

Відносна економія, або 

перевитрати  Е % -38,0 19,7 57,7 -151,99 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.20 

Розрахунок ступеня впливу парних коефіцієнтів кореляції між результативним 

показником У (виробітком) та Х (факторами впливу) на АТ «ТУРБОАТОМ» 

  У X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y   -0,9304 0,8207 0,3566 0,7655 0,7865 -0,1575 0,6573 0,5322 

X1     -0,7227 -0,1444 -0,6640 -0,5396 0,3845 -0,5980 -0,5299 

X2       0,7879 0,3072 0,5206 0,2933 0,8065 -0,0416 

X3         -0,1263 0,2925 0,7604 0,6258 -0,5105 

X4           0,8650 -0,4881 0,3417 0,9153 

X5             0,0158 0,3775 0,6406 

X6               -0,0244 -0,7096 

X7                 0,0168 

X8                   

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.21 

Розрахунок b-коефіцієнтів виробництва  

АТ «ТУРБОАТОМ» 

b3 b2 b1 b0 

0,01519743 -0,141643 7,034621 11813 

0,00046124 0,0035987 0,114526 1217,69 

0,99990355 266,01065 #Н/Д #Н/Д 

3455,85967 1 #Н/Д #Н/Д 

733627167 70761,666 #Н/Д #Н/Д 

Yрозрах. (ТУРБОАТОМ) = 11813+7,035Х2+(-0,1416Х3)+0,01519Х5      

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.22 

Результати прогнозування показника рівня результативності виробітку 

при виробництві на АТ «ТУРБОАТОМ» 

Найменування показників   
Од. 

вимір 
2018 Прогноз 

Абсолютне 

відхилення, 

+/- 

Відносне 

відхилення, 

% 

Середньомісяний виробіток Y грн 62828,6 87636 24807,1 39,48 

Чисельність в екв. повної зайнятості X1 чол. 3469 2487 -982,0 -28,31 

Середньомісячна зарплата, грн X2 грн 9988,0 13500 3512,0 35,16 

Витрати на оплату праці  X3 тис.грн 415781 415781 0,0 0,00 

Прибуток  X5 тис.грн 981903 981903 0,0 0,00 

Випуск продукції X4 тис.грн 2615427 2615427 0,0 0,00 

Витрати на виробництво X7 тис.грн 1633524 1633524 0,0 0,00 

Частка фонду плати праці в витратах на 

виробництво 
X7 

% 25,453 25,453 0,0 0,00 

Прибутковість заробітної плати ( 

відношення прибутку до фонда заробітної 

плати) 

X8 грн 2,36 2,36 

0,0 0,00 

Індекс темпу зростання середньої 

заробітної плати Іzp % 30,5 35,2 4,6 15,22 

Індекс темпу зростання виробітку Ірp % 12,5 39,5 27,0 216,39 

Відносна економія, або перевитрати  Е % 62,2 22,7 -39,6 -63,58 

Примітка: розроблено автором 
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ДОДАТОК Е 

 

Таблиця Е.1 

Показники для розрахунку рівня загальновиробничих витрат виробництва шліфматеріалів електрокорунду нормального 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр., тис. грн 

Показники 

2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 Відносне відхилення 2018 

Загальновиробничі витрати  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

  1.1. Оплата праці загальноцехового 

персоналу та ремонтної служби 1562 1753 2435 3429 4295 2733 2542 1861 866 175 145 76 25 

  1.2. Відрахування на оплату праці 605 536 546 748 947 342 411 400 199 57 77 73 27 

  1.3. Резерв відпусток 184 109 217 328 514 330 405 297 186 180 370 137 57 

  1.4. Амортизація 1313 1736 2236 3045 2857 1544 1121 621 -188 118 65 28 -6 

  1.5. Матеріали 3575 6708 8231 10285 12280 8705 5572 4049 1995 244 83 49 19 

  1.6. Опалення 84 393   0 0 -84 -393 0 0 -100 -100     

  1.7. Електроенергія на освітлення, силова 2620 3208 4332 4303 4982 -84 -393 0 0 -100 -100     

  1.8. Послуги дільниці електриків 53 133 128 158 186 2362 1774 650 679 90 55 15 16 

  1.9. Послуги дільниці теплотехніків 271 363 520 626 364 133 53 58 28 249 40 45 18 

  1.10. Послуги дільниці метрологів 68 99 116 162 215 93 2 -156 -262 34 0 -30 -42 

  1.11. Послуги ремонтно-механічної 

дільниці 1816 2992 3092 3548 2826 147 116 98 53 216 117 85 32 

  1.12. Послуги будівельної дільниці 159 479 577 478 502 1010 -166 -266 -722 56 -6 -9 -20 

  1.13. Договірні роботи 160 1125 248 532 283 122 -842 35 -249 76 -75 14 -47 

  1.14. Поточні ремонти   245 149 1150 868 868 623 718 -282   254 481 -25 

Разом: 12470 19878 22828 28792 31118 18648 11240 8290 2326 150 57 36 8 

Випуск продукції 316173 474381 491282 622417 723892 407719 249511 232610 101475 129 53 47 16 

Обсяг виробництва, т 35948 34264 32841 39685 40978 5030 6714 8137 1293 14 20 25 3 

Коефіцієнт використання потужності 0,4 0,38 0,36 0,44 0,46 0,06 0,08 0,10 0,02 15 21 28 5 

Рівень Rzvv 177 229 252 256 260 83,5 31,4 8,3 4,3 47,3 13,7 3,3 1,7 

ФОП виробництва 11850 13313 18312 26030 36560 24710,3 23246,9 18247,8 10530,6 208,5 174,6 99,6 40,5 

Питома вага ФОП загальноцехового 

персоналу в ФОП виробництва 0,132 0,132 0,133 0,132 0,117 -0,014 -0,014 -0,015 -0,014 -10,9 -10,8 

-

11,6 -10,82 

Рівень Rzvv1 308 389 414 467 515 207,1 126,1 100,3 47,2 67,3 32,5 24,2 10,1 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Е.2 

Показники для розрахунку рівня загальновиробничих витрат виробництва шліфматеріалів карбіду кремнію  

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр., тис. грн 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 Відносне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Загальновиробничі витрати  

  1.1. Оплата праці загальноцехового 

персоналу та ремонтної служби 683 818 1058 1480 2503 1819 1685 1444 1023 266 206 136 69 

  1.2. Відрахування на оплату праці 250 239 230 322 543 292 303 313 220 117 127 136 68 

  1.3. Резерв відпусток 69 87 78 110 196 127 109 119 87 184 125 152   

  1.4. Амортизація 753 825 686 749 829 76 4 143 80 10 0 21 11 

  1.5. Матеріали 333 1167 655 890 1989 1656 822 1334 1099 497 70 204 124 

  1.6. Опалення 1464 2632 2363 2291 3035 1571 403 672 744 107 15 28 32 

  1.7. Електроенергія на освітлення, 

силова 1490 3182 3403 4397 5090 3600 1908 1687 693 242 60 50 16 

  1.8. Послуги дільниці електриків 8 66 77 182 191 183 125 113 8 2374 190 146 4 

 1.9. Послуги дільниці теплотехніків 172 241 385 532 385 214 145 0 -147 125 60 0 -28 

  1.10. Послуги дільниці метрологів 56 66 105 171 230 175 164 125 60 315 247 119 35 

 1.11. Послуги ремонтно-механічної 

дільниці 210 889 267 733 1173 963 284 906 440 459 32 339 60 

  1.12. Послуги будівельної дільниці 30 85 80 172 161 131 76 81 -11 439 90 101 -6 

  1.13. Договірні роботи 46 5 6 57 11 -36 6 5 -46 -77 112 80 -81 

  1.14. Поточні ремонти   667 649 1141 3451 3451 2785 2803 2310   418 432 202 

Разом: 5563 10970 10043 13226 19787 14224 8817 9744 6561 256 80 97 50 

Випуск продукції 144934 258636 250226 374225 507433 362499 248797 257207 133208 250 96 103 36 

Обсяг виробництва, т 11014 13324 11987 18195 21694 10680 8370 9707 3499 97 63 81 19 

Коефіцієнт використання потужності 0,37 0,44 0,4 0,61 0,72 0,35 0,28 0,32 0,11 95 64 80 18 

Рівень Rzvv 123 158 158 147 166 43 8 7 19 35 5 5 13 

ФОП виробництва 4226 5551 11850 17603 17924 13698 12373 6074 320 324 223 51 2 

Питома вага ФОП загальноцехового 

персоналу в ФОП виробництва 0,162 0,147 0,089 0,084 0,140 -0,022 -0,008 0,050 0,056 -14 -5 56 66 

Рівень Rzvv1 185 273 335 397 376 191 104 41 -20 103 38 12 -5 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Е.3 

Показники для розрахунку рівня загальновиробничих витрат виробництва абразивного інструменту  

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр., тис. грн 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 Відносне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Загальновиробничі витрати  

 1. По ремонту та утриманню цеху:                           

  1.1. Оплата праці загальноцехового 

персоналу та ремонтної служби 2440 2972 3507 4580 7108 4669 4136 3601 2528 191 139 103 55 

  1.2. Відрахування на оплату праці 943 887 777 1016 1586 644 700 809 570 68 79 104 56 

  1.3. Резерв відпусток 186 199 250 378 540 354 341 290 162 191 171 116 43 

  1.4. Амортизація 595 1352 1338 517 555 -40 -797 -783 38 -7 -59 -58 7 

  1.5. Матеріали 793 1791 1389 1388 1713 921 -78 325 326 116 -4 23 23 

  1.6. Опалення 2509 4916 4509 6132 6961 4452 2044 2451 829 177 42 54 14 

  1.7. Електроенергія на освітлення, силова 1471 2069 2100 2148 2386 915 317 286 239 62 15 14 11 

  1.8. Послуги дільниці електриків 64 113 95 102 170 106 58 75 69 165 51 78 68 

  1.9. Послуги дільниці теплотехніків 123 270 364 396 326 203 56 -38 -71 164 21 -10 -18 

  1.10. Послуги дільниці метрологів 417 527 467 533 665 249 138 198 132 60 26 42 25 

 1.11. Послуги ремонтно-механічної 

дільниці 533 605 789 950 964 432 359 175 14 81 59 22 2 

  1.12. Послуги будівельної дільниці 2 243 7 12 34 32 -209 26 22 1882 -86 362 179 

  1.13. Послуги дільниці виготовлення тари 0 145 550 430 364 364 219 -186 -66 181750 151 -34 -15 

  1.14. Договірні роботи 30 15 80 20 37 7 23 -43 17 25 155 -53 83 

  1.15. Поточні ремонти   682 281 701 258 258 -424 -23 -443   -62 -8 -63 

Разом: 10103 16785 16503 19303 23668 13565 6883 7164 4364 134 41 43 23 

Випуск продукції 22309 50675 47679 55060 88210 65901 37535 40531 33150 295 74 85 60 

Обсяг виробництва, т 1222 1659 1496 1441 1822 600 163 326 381 49 10 22 26 

Коефіцієнт використання потужності 0,15 0,21 0,19 0,18 0,23 0,08 0,02 0,04 0,05 53 10 21 28 

Рівень Rzvv 260 283 295 327 321 61 38 26 -7 24 13 9 -2 

ФОП виробництва 3656,1 4476,5 5453,3 7699,3 12471,4 8815 7995 7018 4772 241 179 129 62 

Питома вага ФОП загальноцехового 

персоналу в ФОП виробництва 0,667 0,664 0,643 0,595 0,570 -0,097 -0,094 -0,073 -0,025 -15 -14 -11 -4 

Рівень Rzvv1 123 159 160 180 204 81 45 44 24 66 28 27 13 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Е.4 

Показники для розрахунку рівня загальновиробничих витрат виробництва шліфувальної шкурки  

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр., тис. грн 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 Відносне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Загальновиробничі витрати  

 1. По ремонту та утриманню цеху:                           

  1.1. Оплата праці загальноцехового 

персоналу та ремонтної служби 1421 1777 2014 2849 3727 2306 1950 1713 878 162 110 85 31 

  1.2. Відрахування на оплату праці 537 523 442 624 820 283 298 379 197 53 57 86 32 

  1.3. Резерв відпусток 130 173 146 211 467 338 294 321 256 260 170 220 122 

  1.4. Амортизація 601 628 575 538 600 -1 -28 25 62 0 -4 4 11 

  1.5. Матеріали 163 1026 264 281 346 183 -680 82 65 113 -66 31 23 

  1.6. Опалення 2933 3619 3665 3791 4868 1935 1249 1203 1077 66 35 33 28 

  1.7. Електроенергія на освітлення, 

силова 627 1012 1027 1018 1207 580 195 181 189 92 19 18 19 

  1.8. Послуги дільниці електриків 4 22 30 2 26 23 5 -4 25 633 23 -12 1550 

  1.9. Послуги дільниці теплотехніків 1 2 1 1 3 3 2 3 3 325 79 325 467 

  1.10. Послуги дільниці метрологів 62 55 64 205 271 209 216 208 66 336 396 326 32 

 1.11. Послуги ремонтно-механічної 

дільниці 172 108 74 116 130 -43 22 55 13 -25 21 74 12 

  1.12. Послуги будівельної дільниці 17 103 323 140 266 249 162 -57 126 1510 157 -18 90 

  1.13. Договірні роботи 23 28 75 90 97 74 69 21 7 315 247 28 8 

Разом: 6690 9074 8699 9866 12829 6139 3754 4130 2963 92 41 47 30 

Випуск продукції 23145 32765 44523 36635 54352 31207 21587 9829 17717 135 66 22 48 

Обсяг виробництва, тис. м
2
 295 258 291 217 291 -4 33 0,00 74 -1 13 0 34 

Коефіцієнт використання 

потужності 
0,14 0,12 0,13 0,1 0,13 

0 0 0 0 -7 8 0 30 

Рівень Rzvv 219 275 259 314 314 96 39 55 0 44 14 21 0 

ФОП виробництва 1841,6 2222,3 2615,9 3536,4 5031,15 3190 2809 2415 1495 173 126 92 42 

Питома вага ФОП загальноцехового 

персоналу в ФОП виробництва 0,771 0,800 0,770 0,806 0,741 -0,031 -0,059 -0,029 -0,065 -4 -7 -4 -8 

Рівень Rzvv1 93 107 106 111 132 38 25 25 21 41 24 24 19 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Е.5 

Показники для розрахунку рівня загальновиробничих витрат по виробництву відрізних та зачисних кругів  

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр., тис. грн 

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 Відносне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Загальновиробничі витрати  

 1. По ремонту та утриманню цеху:                           

  1.1. Оплата праці загальноцехового 

персоналу та ремонтної служби 694 881 1026 1367 2349 1656 1468 1323 983 239 167 129 72 

  1.2. Відрахування на оплату праці 286 270 238 337 545 259 276 307 208 91 102 129 62 

  1.3. Резерв відпусток 76 46 77 175 184 107 137 107 9 141 296 139 5 

  1.4. Амортизація 2296 2331 2140 2128 2225 -72 -106 84 96 -3 -5 4 5 

  1.5. Матеріали 4373 13686 46015 55507 67925 63552 54239 21910 12418 1453 396 48 22 

  1.6. Опалення 40         -40 0 0 0 -100       

 1.7. Електроенергія на освітлення, 

силова 2560 3852 4622 4791 4903 2343 1051 281 112 92 27 6 2 

  1.8. Послуги дільниці 

теплотехніків           0 0 0 0         

  1.9. Послуги дільниці метрологів 25 29 74 306 341 316 313 267 36 1260 1098 361 12 

 1.10. Послуги ремонтно-механічної 

дільниці 322 319 344 600 382 60 63 37 -218 19 20 11 -36 

1.11. Послуги будівельної дільниці 132 140 36 130 109 -23 -31 73 -21 -17 -22 204 -16 

  1.12. Договірні роботи 21 14 266 1168 1378 1357 1364 1112 210 6430 9813 418 18 

Разом: 10826 21567 54839 66509 80341 69515 58773 25502 13832 642 273 47 21 

Випуск продукції 81054 144609 138213 136831 128290 47236 -16319 -9923 -8541 58 -11 -7 -6 

Обсяг виробництва, тис. шт. 13316 15325 15220 15771 14590 1274 -735 -630 -1181 10 -5 -4 -7 

Коефіцієнт використання 

потужності 
0,67 0,77 0,76 0,79 0,73 

0,06 -0,04 -0,03 -0,06 9 -5 -4 -8 

Рівень Rzvv 127 167 269 290 332 205 164 63 42 161 98 24 14 

ФОП виробництва 4494,9 5526,5 6410,1 9400,5 11188,4 6694 5662 4778 1788 149 102 75 19 

Питома вага ФОП загальноцехового 

персоналу в ФОП виробництва 0,154 0,159 0,160 0,145 0,210 0,056 0,051 0,050 0,065 36 32 31 44 

Рівень Rzvv1 265 368 585 676 619 354 251 33 -58 134 68 6 -9 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Е.6 

Показники загальновиробничих витрат ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр., тис. грн 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення 2018 Відносне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Виробництво шліфматеріалів електрокорунду нормального 

Витрати на оплату праці 2351 2398 3198 4505 5756 3405 3358 2558 1251 145 140 80 28 

Витрати на амортизацію 1313 1736 2236 3045 2857 1544 1121 621 -188 118 65 28 -6 

Витрати на матеріали 6278 10309 12563 14588 17262 10984 6953 4700 2674 175 67 37 18 

Інші витрати 2529 5436 4831 6653 5243 2714 -193 412 -1411 107 -4 9 -21 

Разом: 12470 19878 22828 28792 31118 18648 11240 8290 2326 150 57 36 8 

Рентабельність виробництва, % 36 38 14 25 26 -10 -12 12 1 -28 -32 86 4 

Виробництво шліфматеріалів карбіду кремнію 

Витрати на оплату праці 1003 1144 1366 1912 3242 2239 2097 1876 1330 223 183 137 70 

Витрати на амортизацію 753 825 686 749 829 76 4 143 80 10 0 21 11 

Витрати на матеріали 3286 6982 6421 7577 10114 6828 3132 3693 2537 208 45 58 33 

Інші витрати 521 2018 1570 2989 5602 5082 3584 4033 2614 976 178 257 87 

Разом: 5563 10970 10043 13226 19787 14224 8817 9744 6561 256 80 97 50 

Рентабельність виробництва, % 6,2 4,4 8,1 -5,2 0,7 -6 -4 -7 6 -89 -84 -91 -113 

Виробництво абразивного інструменту 

Витрати на оплату праці 3568 4057 4534 5975 9234 5667 5177 4701 3260 159 128 104 55 

Витрати на амортизацію 595 1352 1338 517 555 -40 -797 -783 38 -7 -59 -58 7 

Витрати на матеріали 4772 8776 7998 9667 11060 6288 2284 3062 1393 132 26 38 14 

Інші витрати 1168 2599 2633 3144 2818 1650 219 185 -326 141 8 7 -10 

Разом: 10103 16785 16503 19303 23668 13565 6883 7164 4364 134 41 43 23 

Рентабельність виробництва, % -23,1 -10,9 -17,8 -13,2 8,3 31 19 26 22 -136 -176 -147 -163 

Виробництво шліфувальної шкурки 

Витрати на оплату праці 2087 2473 2602 3684 5015 2927 2542 2413 1331 140 103 93 36 

Витрати на амортизацію 601 628 575 538 600 -1 -28 25 62 0 -4 4 11 

Витрати на матеріали 3723 5657 4956 5091 6421 2698 764 1466 1330 72 14 30 26 

Інші витрати 279 317 567 553 793 515 476 226 240 185 150 40 43 

Разом: 6690 9074 8699 9866 12829 6139 3754 4130 2963 92 41 47 30 

Рентабельність виробництва, % -20,7 -18,4 -14,3 -17,6 -10,1 11 8 4 8 -51 -45 -29 -43 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 

Витрати на оплату праці 1056 1198 1342 1879 3079 2022 1881 1737 1200 191 157 129 64 

Витрати на амортизацію 2296 2331 2140 2128 2225 -72 -106 84 96 -3 -5 4 5 

Витрати на матеріали 6973 17537 50637 60297 72827 65854 55290 22191 12530 944 315 44 21 

Інші витрати 500 501 720 2204 2210 1710 1709 1490 6 342 341 207 0 

Разом: 10826 21567 54839 66509 80341 69515 58773 25502 13832 642 273 47 21 

Рентабельність виробництва, % 12,1 12,6 2,9 5 -11,4 -24 -24 -14 -16 -194 -190 -493 -328 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Е.7 

Коефіцієнти загальновиробничих витрат виробництв  

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр., тис. грн 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво шліфматеріалів електрокорунду нормального 

Витрати на оплату праці OP 0,010 0,007 0,007 0,009 0,010 

Витрати на амортизацію A 0,006 0,005 0,005 0,006 0,005 

Витрати на матеріали M 0,027 0,030 0,029 0,029 0,030 

Інші витрати I 0,011 0,016 0,011 0,013 0,009 

Рентабельність виробництва RP 0,36 0,38 0,14 0,25 0,26 

Питома вага загальновиробничих витрат у 

витратах на виробництво 
  0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 

Виробництво шліфматеріалів карбіду кремнію 

Витрати на оплату праці OP 0,007 0,005 0,006 0,005 0,006 

Витрати на амортизацію A 0,006 0,003 0,003 0,002 0,002 

Витрати на матеріали M 0,024 0,028 0,028 0,019 0,020 

Інші витрати I 0,004 0,008 0,007 0,008 0,011 

Рентабельність виробництва RP 0,062 0,044 0,081 -0,052 0,007 

Питома вага загальновиробничих витрат у 

витратах на виробництво 
  0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 

Виробництво абразивного інструменту 

Витрати на оплату праці OP 0,123 0,071 0,078 0,094 0,113 

Витрати на амортизацію A 0,021 0,024 0,023 0,008 0,007 

Витрати на матеріали M 0,165 0,154 0,138 0,152 0,136 

Інші витрати I 0,040 0,046 0,045 0,050 0,035 

Рентабельність виробництва RP -0,231 -0,109 -0,178 -0,132 0,083 

Питома вага загальновиробничих витрат у 

витратах на виробництво 
  0,35 0,30 0,28 0,30 0,29 

Виробництво шліфувальної шкурки 

Витрати на оплату праці OP 0,072 0,062 0,050 0,083 0,083 

Витрати на амортизацію A 0,021 0,016 0,011 0,012 0,010 

Витрати на матеріали M 0,128 0,141 0,095 0,115 0,106 

Інші витрати I 0,010 0,008 0,011 0,012 0,013 

Рентабельність виробництва RP -0,207 -0,184 -0,143 -0,176 -0,101 

Питома вага загальновиробничих витрат у 

витратах на виробництво 
  0,23 0,23 0,17 0,22 0,21 

Виробництво відрізних та зачисних кругів 

Витрати на оплату праці   0,015 0,009 0,010 0,014 0,021 

Витрати на амортизацію   0,032 0,018 0,016 0,016 0,015 

Витрати на матеріали   0,096 0,137 0,377 0,462 0,503 

Інші витрати   0,007 0,004 0,005 0,017 0,015 

Рентабельність виробництва   0,121 0,126 0,029 0,05 -0,114 

Питома вага загальновиробничих витрат у 

витратах на виробництво   0,15 0,17 0,41 0,51 0,56 

Примітка: розроблено автором 
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Рис. Е.1. Динаміка інтегральних показників з лінією тренду 

загальновиробничих витрат впливу на ефективність виробництва 

шліфматеріалів карбіду кремнію(рис. справа) та виробництва абразивного 

інструменту (рис. ліворуч) ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. 

Примітка: розроблено автором 
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Рис. Е.2. Динаміка інтегральних показників з лінією тренду 

загальновиробничих витрат впливу на ефективність виробництва шліфувальної 

шкурки (рис. справа) та виробництва відрізних та зачисних кругів (рис. 

ліворуч) ПрАТ «Запоріжабразив» у 2014-2018 рр. 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Е.8 

Економічні показники для розрахунку факторної моделі оптимізації 

загальновиробничих витрат виробництва шліфувальних матеріалів  

з електрокорунду нормального ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Показники   2014 2015 2016 2017 2018 

дохід, тис. грн D 316173 474381 491282 622417 723892 

собівартість, тис. грн C 233301 344184 429414 498766 572623 

середня з/пл, грн   3577,8 4350,7 5824,5 8124,1 11808,8 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 12470,2 19878 22827,6 28791,7 31118 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   2350,9 2397,9 3198,3 4505,2 5756,3 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P 55 46 46 46 41 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 95462,9 155026,5 156260 194262,5 233815,2 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 18978,2 36066,2 41571,9 51919,3 63837,2 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP 4,03 3,30 2,76 2,74 2,66 

Показники 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

дохід, тис. грн D 407719 249511 232610 101475 

собівартість, тис. грн C 339322 228439 143209 73857 

середня з/пл, грн   8231 7458 5984 3685 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 18648 11240 8290 2326 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   3405 3358 2558 1251 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P -14 -5 -5 -6 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 138352 78789 77555 39553 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 44859 27771 22265 11918 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP -1 -1 0 0 

Показники 
Відносне відхилення 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

дохід, тис. грн D 129 53 47 16 

собівартість, тис. грн C 145 66 33 15 

середня з/пл, грн   230 171 103 45 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 150 57 36 8 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   145 140 80 28 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P -26 -12 -11 -12 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 145 51 50 20 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 236 77 54 23 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP -34 -19 -3 -3 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Е.9 

Економічні показники для розрахунку факторної моделі оптимізації 

загальновиробничих витрат виробництва шліфувальних матеріалів з карбіду 

кремнію ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Показники   2014 2015 2016 2017 2018 

дохід, тис. грн D 144934 258636 250226 374225 507433 

собівартість, тис. грн C 136449 247695 231456 394724 503775 

середня з/пл, грн   3630,3 4768,6 9874,7 14669,3 14090,8 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 5563 10969,5 10043 13226 19786,5 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   1002,9 1144,2 1365,8 1911,8 3241,6 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P 23 20 12 11 19 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 124513,7 222195,9 208522 311854,2 398925,3 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 20137,0 45716,8 72610,6 101483,5 86009,3 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP 5,18 3,86 1,87 2,07 3,64 

Показники 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

дохід, тис. грн D 362499 248797 257207 133208 

собівартість, тис. грн C 367326 256080 272319 109051 

середня з/пл, грн   10461 9322 4216 -579 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 14224 8817 9744 6561 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   2239 2097 1876 1330 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P -4 -1 8 8 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 274412 176729 190404 87071 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 65872 40292 13399 -15474 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP -2 0 2 2 

Показники 
Відносне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

дохід, тис. грн D 250 96 103 36 

собівартість, тис. грн C 269 103 118 28 

середня з/пл, грн   288 195 43 -4 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 256 80 97 50 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   223 183 137 70 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P -17 -4 66 77 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 220 80 91 28 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 327 88 18 -15 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP -30 -6 94 76 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Е.10 

Економічні показники для розрахунку факторної моделі оптимізації 

загальновиробничих витрат виробництва абразивного інструменту  

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Показники   2014 2015 2016 2017 2018 

дохід, тис. грн D 22309 50675 47679 55060 88210 

собівартість, тис. грн C 28999 56882 57996 63468 81419 

середня з/пл, грн   2477 3330,7 4287,2 6052,9 9362,9 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 10102,5 16784,7 16503,2 19303,15 23667,6 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   10102,5 16784,7 16503,2 19303,15 23667,6 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P 340 420 321 266 211 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 15114,5 37704,61 37483,5 43286,16 66223,72 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 2477,0 3330,7 4287,2 6052,9 9362,9 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP 5,10 10,32 7,74 6,15 6,07 

Показники 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

дохід, тис. грн D 65901 37535 40531 33150 

собівартість, тис. грн C 52420 24537 23423 17951 

середня з/пл, грн   6886 6032 5076 3310 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 13565 6883 7164 4364 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   13565 6883 7164 4364 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P -129 -209 -110 -55 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 51109 28519 28740 22938 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 6886 6032 5076 3310 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP 1 -4 -2 0 

Показники 
Відносне відхилення 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

дохід, тис. грн D 295 74 85 60 

собівартість, тис. грн C 181 43 40 28 

середня з/пл, грн   278 181 118 55 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 134 41 43 23 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, ис. грн   134 41 43 23 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P -38 -50 -34 -21 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 338 76 77 53 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 278 181 118 55 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP 19 -41 -22 -1 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Е.11 

Економічні показники для розрахунку факторної моделі оптимізації 

загальновиробничих витрат виробництва шліфувальної шкурки 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Показники   2014 2015 2016 2017 2018 

дохід, тис. грн D 23145 32765 44523 36635 54352 

собівартість, тис. грн C 29186 40153 51954 44452 60446 

середня з/пл, грн   2895,6 3307 4036,9 5262,5 8220,8 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 6690,1 9074,4 8699 9865,7 12828,6 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   2087,4 2472,5 2601,5 3684 5014,5 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P 60 62 54 58 51 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 36391,5 48757,4 68708,3 54516,4 88810,5 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 9280,4 12137,1 13498,7 14092,9 21031,3 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP 2,92 3,02 4,09 2,87 3,22 

Показники 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

дохід, тис. грн D 31207 21587 9829 17717 

собівартість, тис. грн C 31260 20293 8492 15994 

середня з/пл, грн   5325 4914 4184 2958 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 6139 3754 4130 2963 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   2927 2542 2413 1331 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P -9 -11 -3 -8 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 52419 40053 20102 34294 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 11751 8894 7533 6938 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP 0 0 -1 0 

Показники 
Відносне відхилення 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

дохід, тис. грн D 135 66 22 48 

собівартість, тис. грн C 107 51 16 36 

середня з/пл, грн   184 149 104 56 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 92 41 47 30 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   140 103 93 36 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P -15 -18 -5 -13 

продуктивність праці 

загальноцехового персоналу, грн 

на1 чол. PROD 144 82 29 63 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 127 73 56 49 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP 10 7 -21 12 

Примітка: розроблено автором 



325 

 

 3
2
5
 

 

Таблиця Е.12 

Економічні показники для розрахунку факторної моделі оптимізації 

загальновиробничих витрат виробництва відрізних та зачисних кругів 

ПрАТ «Запоріжабразив» за 2014-2018 рр. 

Показники   2014 2015 2016 2017 2018 

дохід, тис. грн D 81054 144609 138213 136831 128290 

собівартість, тис. грн C 72291 128452 134375 130375 144756 

середня з/пл, грн   3984,8 4847,8 5935,3 7680,1 9712,2 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 10825,5 21567,1 54839 66508,5 80340,5 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   1056,2 1197,5 1341,6 1878,9 3078,5 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P 22 21 19 20 26 

продуктивність праці загальноцехового 

персоналу, грн на1 чол. PROD 71856,4 126850 127975 111790 111362,8 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 40842,1 87309,4 242610,3 271856,9 253462,1 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP 0,76 0,45 -0,47 -0,59 -0,56 

Показники 
Абсолютне відхилення 2018 

2014 2015 2016 2017 

дохід, тис. грн D 47236 -16319 -9923 -8541 

собівартість, тис. грн C 72465 16304 10381 14381 

середня з/пл, грн   5727 4864 3777 2032 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 69515 58773 25502 13832 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   2022 1881 1737 1200 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P 4 6 8 6 

продуктивність праці загальноцехового 

персоналу, грн на1 чол. PROD 39506 -15487 -16612 -427 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 212620 166153 10852 -18395 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP -1 -1 0 0 

Показники 
Відносне відхилення 2018,% 

2014 2015 2016 2017 

дохід, тис. грн D 58 -11 -7 -6 

собівартість, тис. грн C 100 13 8 11 

середня з/пл, грн   144 100 64 26 

загальновиробничі витрати, тис. грн V 642 273 47 21 

витрати на оплату праці 

загальноцехового персоналу, тис. грн   191 157 129 64 

чисельність загальноцехового 

персоналу, чол. P 20 28 40 30 

продуктивність праці загальноцехового 

персоналу, грн на1 чол. PROD 55 -12 -13 0 

собівартість праці загальноцехового 

персоналу, грн на 1 чол. RPER 521 190 4 -7 

коефіцієнт рентабельності 

загальновиробничих витрат RP -174 -224 19 -5 

Примітка: розроблено автором 
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5. Дубиніна, С.М., 2019. Аналіз загальновиробничих витрат з метою їх 
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Продовження Додатку Є 

Апробація результатів дисертаційної роботи  

№ 

з/п 

Тип конференції Назва конференції Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1 Науково-практична 

конференція 

присвячена 
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кафедри економіки 

підприємства 

професора Івана 

Романовича 

Михасюка 

Перспективи розвитку 

національної економіки в 

умовах посилення 

глобалізаційних процесів  

Львів, Україна,  

15 травня 2015 р. 

Заочна 
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науково- 

практична 

конференція 
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бухгалтерського обліку та 

фінансів в умовах 

інтеграційних процесів 

Київ, Україна,  

10-11 листопада 

2017 р. 

Заочна 

3 ХII Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Маркетингові технології в 

умовах глобалізації 

економіки України 

Хмельницький, 

Україна,  

29 листопада –  

1 грудня 2017 р. 

Заочна 

4 Всеукраїнська 

науково- 

практична інтернет-

конференція   

Проблеми та перспективи 

розвитку економіки 

України в умовах 

глобалізації 

Львів, Україна,  

27 грудня 2017 р. 

Заочна 

5 I Всеукраїнська 

науково- 

практична 

конференція 

Всеукраїнський семінар з 

проблем економіки 

інтелектуальної власності 

Київ, Україна,  

18 травня 2018 р. 

Очна 

6 Науковий семінар Попередження проявів 

сексистської реклами в 

розрізі розвитку малого і 

середнього підприємництва 

в Україні: інструменти 
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