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ВСТУП

Навчальний посібник з дисципліни «Управлінський облік» підго-
товлений з метою надання допомоги студентам в опануванні цієї дис-
ципліни, яка вивчається за кредитно-модульною системою навчання. 
Ця дисципліна охоплює 11 тем, котрі згруповано у три модулі.

Структура навчального посібника за кожною темою передбачає 
наявність:

 – формулювання назви теми та переліку питань, які в ній розгля-
даються;

 – методичних рекомендацій та порад щодо вивчення теми, клю-
чових понять та основного змісту матеріалу;

 – термінологічний словник;
 – завдань для виконання практичної роботи;
 – переліку питань для самостійного поглибленого вивчення;
 – завдань для індивідуальної роботи;
 – тем рефератів;
 – переліку джерел інформації;
 – індивідуальних завдань.

По закінченню вивчення кожного модуля передбачається вико-
нання студентом контрольної роботи. За тиждень до такої роботи ста-
рости груп мають одержати у провідного викладача перелік завдань 
для підготовки та розповсюдити їх серед студентів групи.

Відповідно до структури навчального посібника передбачено по-
рядок і критерії оцінювання знань студентів та набутих компетенцій.

Протягом семестру студент отримує залікові бали за кожним ви-
дом робіт. Загальна сума балів, накопичена протягом семестру за ви-
конання теоретично-практичної частини, індивідуального завдання 
і модульних контрольних робіт) становить 60 балів. Окрім перелі-
чених видів робіт студент може отримати додаткові бали за підго-
товлені наукові доповіді для виступу на засіданні гуртка, науковій 
студентській конференції, за виконання завдань самостійної роботи. 
Підсумковий контроль — іспит — забезпечує можливість отримати 
ще 40 балів. Тобто, загальна кількість, які може набрати кожен, — 
100 балів. 

Бажаємо Вам успіхів в опануванні дисципліни «Управлінсь-
кий облік»!
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою дисципліни є формування системи наукових знань з орга-
нізації та методики управлінського обліку для їх використання при 
підготовці інформаціїї, необхідної для прийняття управлінських рі-
шень та їх оцінки. 

Завданнями дисципліни є розкриття принципів і методів управлін-
ського обліку, його місця та ролі в управлінні діяльністю підприєм-
ства, формування вмінь застосовувати відповідні методи та прийоми 
у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної менеджерам 
для прийняття виважених рішень. Предметом дисципліни є витрати, 
собівартість продукції, її калькулювання, доходи, фінансові результа-
ти за сегментами діяльності.

Після вивчення дисципліни Ви повинні: 
знати — теоретико-методологічні основи управлінського обліку, 

склад витрат діяльності, підходи до класифікації витрат, сучасні сис-
теми їх обліку і калькулювання та напрями удосконалення;

вміти — класифікувати та розподіляти витрати, досліджувати 
поведінку та функцію витрат, використовувати маржинальний та 
релевантний підхід при підготовці інформації для обґрунтовування 
управлінських рішень, складати операційні та фінансові бюджети; 
аналізувати відхилення від них;

усвідомлювати — роль бухгалтера — аналітика в системі управ-
ління, значення релевантного та маржинального підходу до підготов-
ки інформації, необхідної для обґрунтування управлінських рішень.

Управлінський облік — дисципліна циклу професійної підготов-
ки. Її зміст розкривається відповідно до програми Освітньо-профе-
сійної підготовки бакалавра напряму 0501 — «Економіка і підприєм-
ництво» / ГСО, МОНУ, Київ, КНЕУ, 2006 (п. 3.6.5).

Опанування методик управлінського обліку має здійснювати ся на 
основі отриманих Вами глибоких знань з макро- і мікро еко но міки, еко-
номіки підприємства, бухгалтерського та фінансового обліку, економіч-
ного аналізу, статистики. Також Вам необхідно розуміти міжпредметні 
зв’язки із дисциплінами, які будуть викладатися паралельно: фінансо-
вий менеджмент, менеджмент персоналу та стратегічний менеджмент 
тощо. Набуті при вивченні управлінського обліку знання, сформовані 
вміння та навички будуть базовими при підготовці випускових робіт 
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, вони будуть об’єктом 
контролю на державному екзамені зі спеціальності «Облік і аудит».
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи управлінського обліку

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
Залежність мети та завдань управлінського обліку від потреб сис-

теми управління підприємством, зв'язок управлінської діяльності та 
обліку.

Види економічної інформації та їх основні характеристики. Три 
основні етапи світового розвитку управлінського обліку. Сутність 
поняття «управлінський облік». Мета, функції управлінського об-
ліку, його предмет, методи та об'єкти, принципи. Характеристика 
фінан сового та управлінського обліку, чинники, які впливають на 
побу дову управлінського обліку. Варіанти організації управлінсько-
го обліку в Україні. Управлінський облік в системі рахунків.

Зміна сучасної ролі бухгалтера на підприємстві.
Американський інститут управлінських бухгалтерів (ІМА), При-

ві ле йований інститут управлінських бухгалтерів (СІМА-Велико бри-
танія), ФПБАУ, програми САР та СІРА компетентність та її постійне 
набуття.

Тема 2. Склад витрат діяльності
Сутність поняття «витрати». Склад витрат відповідно до П(С)БО 

16 «Витрати». Витрати як специфічний об'єкт фінансового та управ-
лінського обліку.

Алгоритм розрахунку собівартості виготовленої продукції (при-
дбаних товарів). Алгоритм розрахунку собівартості реалізованої 
продукції (товарів). Залежність складу витрат від галузевих особ-
ливостей діяльності. Особливості складу витрат у торгівлі, авто-
транспортних, будівельних підприємствах. Методика розподілу за-
гальновиробничих витрат відповідно до діючого законодавства. База 
розподілу загальновиробничих витрат.

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат
Традиційні підходи до класифікації витрат. Три основні напря-

ми поглибленої класифікації за цільовим спрямуванням. Розуміння 
призначення кожної класифікаційної групи для практичного засто-
сування.



7

Навчальна програма з дисципліни

Поняття поведінки витрат в залежності від зміни обсягів діяль-
ності, розуміння призначення моделі витрат. Методи аналізу бухгал-
терських рахунків, вищої-нижчої точки, візуального пристосування 
та інші.

Модуль 2. Система обліку і калькулювання собівартості

Тема 4. Методи обліку і калькулювання собівартості
Об’єкти обліку та об’єкти калькулювання, способи включення 

прямих та непрямих витрат до собівартості. Сутність калькулювання 
за замовленнями та за процесами. Поняття про «еквівалентні» одини-
ці. Напрями удосконалення калькулювання. Різниця між фактичним 
та нормальним калькулюванням. Вплив незавершеного виробництва 
на початок періоду на вираховану собівартість одиниці продукції при 
використання методу середньозваженої та методу FIFO оцінки запа-
сів. Облікові записи щодо формування витрат за окремими процеса-
ми, замовленнями.

Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами
Види собівартості, сутність обліку і калькулювання за повними 

витратами. Застосування результатів калькулювання для оцінки за-
пасів, підготовки фінансової звітності та обґрунтування довгостро-
кових рішень. Ставка та бази розподілу непрямих витрат. Причина 
та наслідки застосування заздалегідь встановленої ставки розподілу 
виробничих накладних витрат. Недо- та зайворозподілені накладні 
витрати. Методика відображення їх на рахунках.

Поняття про дуалістичний підхід до розподілу виробничих на-
кладних витрат. Поняття про диференційований підхід до розподілу 
накладних витрат.

Тема 6. Облік і калькулювання за змінними /неповними/ вит-
ратами

Сутність обліку й калькулювання за неповними (змінними) вит-
ратами. Маржинальний дохід: методика визначення абсолютної суми 
та відносного показника. Розуміння маржинального доходу як вне-
ску в покриття постійних витрат та отримання прибутку. Застосуван-
ня маржинального підходу для підготовки внутрішньої (сегментної) 
звітності для обґрунтування короткострокових рішень. Практичне 



8

Навчальна програма з дисципліни

використання показника «коефіцієнт маржинального доходу». По-
няття простого та розвинутого директ-костингу. 

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами
Нормативний метод як спосіб оперативного контролю за фор-

муванням собівартості. Організація обліку відхилень. Поняття про 
види норм, класифікатори відхилень від норм, алгоритм розрахунку 
фактичної собівартості. Аналіз відхилень. Особливості методики під-
готовки Звіту про прибуток в умовах застосування нормативних вит-
рат.

Модуль 3. Специфічні методики управлінського обліку

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 
прибутку

Метод системного дослідження взаємозв’язку трьох найважли-
віших показників діяльності підприємства. Точка беззбитковості в 
натуральних одиницях та гривнях. Сутність трьох основних методів 
аналізу точки беззбитковості. Особливості аналізу в умовах багато-
профільного виробництва. Припущення, покладені в основу аналі-
зу. Запас міцності та його графічне зображення. Коефіцієнт запасу 
міцності. Операційний важіль. Аналіз чутливості прибутку до зміни 
чинників діяльності.

Тема 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управ-
лінських рішень

Релевантні витрати та доходи. Поняття про внутрішнью звітність 
та релевантний підхід до її підготовки. Обліково-аналітичне забезпе-
чення для вибору найкращого варіанту дій у таких типових господар-
ських ситуаціях як прийняття «спеціального» замовлення (за ціною, 
меншою, ніж звичайна), «виробляти чи купувати», заміни обладнан-
ня на більш сучасне, закриття неприбуткового сегменту, вибору но-
менклатури продукції (товарів) при наявності обмежених ресурсів 
тощо.

Тема 10. Бюджетування та контроль 
Поняття про бюджетування, оперативні та фінансові бюджети; 

статичний та гнучкий бюджети. Мета підготовки кожного з них. По-
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Навчальна програма з дисципліни

слідовність складання бюджетів. Використання бюджетів для аналізу 
відхилень. Сутність управління за відхиленнями.

Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності
Делегування відповідальності. Чотири типи центрів відповідаль-

ності. Система обліку, що забезпечує контроль та оцінку діяльності 
кожного центру відповідальності. Фінансові та нефінансові показ-
ники оцінки діяльності. Оцінка діяльності центрів витрат, доходу, 
прибутку, інвестицій. Трансфертна ціна. Три методи трансфертного 
ціноутворення.

Цей мінімум знань повинен опанувати кожний претендент на 
отримання ОКР «Бакалавр», але для рівня магістерської підготовки 
змістовна насиченість кожної теми має бути ґрунтовніша та допо-
внена методиками стратегічного управлінського обліку.

 
Управлінський облік — філософія мислення 
 
Зміст дисципліни «Управлінський облік» формує знання та 

навички з розрахунків факторів втрачених можливостей — нового 
напряму обліково-аналітичної роботи в Україні. 
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МОДУЛЬ 1. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 ТЕМА 1. 
МЕТА, ЗМІСТ І 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

УПРАВЛІНСЬКОГО 
ОБЛІКУ 

Перелік питань

1.1. Управлінський облік як специфічна галузь економічних 
знань, складова частини інформаційної системи.

1.2. Світовий розвиток управлінського обліку.
1.3. Мета, сутність управлінського обліку та його функції.
1.4. Організація управлінського обліку.
1.5. Професійні організації та етичні норми фахівців з управлінсь-

кого обліку.

Після вивчення теми ви повинні:

 – знати сутність управлінського обліку та варіанти його органі-
зації;

 – вміти чітко формулювати принципи та функції управлінського 
обліку, відрізняти його від фінансового.

Методичні рекомендації до вивчення теми

При вивченні першої теми необхідно усвідомити залежність мети 
та завдань управлінського обліку від потреб системи управління під-
приємством, з’ясувати зв’язок управлінської діяльності та обліку, 
сут ність функцій управлінського обліку, його предмет, методи та 
об’єк ти. Важливо зрозуміти науково-практичні підходи до поняття 



11
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«управлінський облік»; взаємозв’язок фінансового і управлінського 
обліку за змістом, цілями, користувачами та іншими ознаками; чин-
ники, які впливають на побудову управлінського обліку. Ви повинні 
спробувати з’ясувати на підприємстві, яке Ви, шановний студенте, 
вже обрали об’єктом дослідження при виконанні курсових чи нау-
кових студентських робіт, схему організації управлінського обліку, 
наявність наказу про управлінську бухгалтерію, наявність управлін-
ських функцій в посадових інструкціях провідних фахівців. 

Управлінський облік — це інтегруюча галузь економічних знань. 
Іс нують різні системи управлінського обліку. Ви повинні знати, у 
чому полягає ефективність облікових систем; роль бухгалтера на 
підприєм стві; елементи управлінського контролю.

У бухгалтерії реального підприємства ознайомтеся з розподілом 
обов’язків, інформаційним забезпеченням процесу прийняття рішень.

З’ясуйте історичні та соціологічні зміни в бухгалтерському обліку 
на підприємствах та закономірності його розвитку за працями науковців 
та ких як Голов С. Ф., Нападовська Л. В., Пушкар М. С., Чумаченко М. Г.

 
Бухгалтер генерує 
інформаційні ре-
сурси і є поста-
чальником інфор-
мації для менед-
жерів 

  

Ключові поняття: 
функції управління, 
рівні управління, 
система підготовки інформації, 
сутність управлінського обліку, 
його предмет та метод, 
принципи, функції та організація 
управлінського обліку  

1.1. Управлінський облік як специфічна галузь економічних 
знань, складова частини інформаційної системи

Бухгалтери у процесі своєї професійної діяльності покликані ство-
рювати інформацію, враховуючи, що в інформаційному середовищі на 
кожного менеджера тисне значний інформаційний потік. Для їх узго-
дженої роботи, націленої на реалізацію конкретних завдань, постав-
лених адміністрацією та засновниками, необхідна лише «корисна» ін-
формація. Ту частину інформаційної системи, що забезпечує потреби 
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менеджерів називають управлінським обліком. Він є складовою 
системи управління, забезпечує надання інформації для визначен-
ня стратегії, планування, контролю поточної діяльності, оптимізації 
використання ресурсів, оцінки ефективності діяльності. Отже сис-
тема управління і облік взаємопов’язані. Бухгалтер-аналітик відіграє 
суттєву роль в реалізації усіх функцій управління (організації, пла-
нуванні, мотивації, контролі). Функції бухгалтера-аналітика значно 
ширші, ніж бухгалтера, що здійснює традиційний облік операцій, за-
безпечуючи інформацію лише для підготовки фінансової та податко-
вої звітності зовнішнім користувачам. Його діяльність має сприяти 
підвищенню ефективності управління, що потребує відповідної ін-
формації. Тому ним створюється фінансова і не фінансова, кількісна і 
якісна інформація за усіма рівнями управління рис. 1.1.

 

За типами 
 

Прогнозна 
(управлінський 

облік) 

Історична 
(фінансовий облік) 

Планова Нормативно-довідкова Облікова Інша 

Економічна інформація 

За масштабом і 
часом 

стратегічна, 
тактична, 
оперативна 

фінансова нефінансова 

кількісна 
кількісна, 

якісна 

Рис. 1.1. Види економічної інформації

Управлінський облік є складовою системи інформаційної під-
тримки управління підприємством. Завдяки йому у сукупності та 
взаємозумовленості реалізуються три елементи:

ведення рахунків, які забезпечують можливість здійснювати 
каль кулювання за цільовим призначенням (наприклад, для оцінки 
запасів, ціноутворення тощо);
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акцентування уваги — через звітність за ключовими аспектами ді-
яльності (про виконання бюджетів) у розрізі центів відповідальності;

вирішення проблем — в результаті аналізу з метою оцінки спри-
ятливих та несприятливих наслідків можливих варіантів дій.

 
Нотатки з книги Єнді Ніла, Кріса Адамса,  
Майка Кеннерлі «Призма ефективності» 

Система вимірювання ефективності забезпечує прийняття 
обґрунтованих рішень і заходів, оскільки і вона в кількісному 
виразі визначає результативність і віддачу виконаних дій на 
основі збору, зіставлення, сортування, аналізу і інтерпретації 
відповідних даних. В цьому контексті діяльність, пов’язана з 
обробкою інформації, може бути представлена так: 

– збір даних (процес збору «сирих» фактів); 
– зіставлення даних (процес групування з «сирих» фактів 

єдиного або згрупованого набору даних); 
– сортування даних (процес віднесення окремих фактів з 

набору даних до певних категорій таким чином, що ці дані 
можна буде проаналізувати); 

– аналіз даних (процес пошуку певних тенденцій); 
– інтерпретація даних (процес пояснення змісту тенденцій, 

виявлених у підсортованому наборі даних) [11]. 

Управлінський облік значно розширює інформаційну базу для 
прийняття рішень менеджерами.

 Інформаційна система  
обліку 

Інформаційна система 
управління 

Фінансовий 
облік 

Управлінський 
(облік витрат 
і результатів) 

Аналіз 
нефінансових 

даних 

Рис. 1.2. Місце обліку в інформаційній системі управління 
підприємствами [21]
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1.2. Світовий розвиток управлінського обліку

Управлінський облік виник у період промислової революції 
ХVIII–ХIX століть. З розвитком залізниць, фабрик та заводів усклад-
нився процес управління та виникла потреба у інформації, яка б до-
зволяла контролювати ціни. До початку ХIX ст. вже здійснювалось 
калькулювання собівартості продукції, витрати групувалися на пря-
мі (основні) та накладні, які розподілялися між об’єктами обліку. З 
1889 р. застосовуються поняття маржинальні та альтернативні витра-
ти. Вченими було виокремлено чотири стадії еволюції управлінсько-
го обліку: зародження, формування, розвиток і інтеграцію (рис. 1.3).

Управлінський 

Облік витрат 

Управління 
витратами 

1900 1950 2000 Роки 

Е
т

ап
и 

ро
зв

ит
ку

 

Розвиток та 
інтеграція 

Зародження 

Формуван

Рис. 1.3. Світовий розвиток управлінського обліку

Після другої світової війни управлінський облік був введений 
у програму підготовки «Магістр ділового адміністрування» (МВА) 
Гарвардського університету. В Україні більшість ВНЗ економічного 
профілю управлінський облік ввели у навчальні плани підготовки 
бухгалтерів та аудиторів, починаючи з 1998 р.

Закономірності розвитку управлінського обліку зумовлені зако-
номірностями управління соціально-економічними системами, які 
відображають відносини або зв’язки явищ різноманітної господар-
ської та соціальної практики, і вплив на які у свою чергу мають існую-
чі інститути, котрі забезпечують трансляцію положень теорії у ділові, 
політичні, соціальні практики, в тому числі організацію обліку.
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Вони не залежать від суб’єктивного прояву в управлінні, виража-
ють внутрішні суттєві зв’язки і відносини, а не зовнішні, визначають 
реальні облікові процеси. Включення інституціонального чинника 
дозволяє розглядати бухгалтерський облік як самостійний інститут, 
роль якого полягає у визначеності меж і структуризації суспільних 
відносин щодо представлення інформації.

 

«Для досягнення успіху в новому інформаційному 
середовищі необхідні і нові можливості. Вміння мобілізувати 
і використати свої нематеріальні активи набуло більш 
суттєвого значення, ніж інвестиції в управління реальними 
активами». «Протиріччя між нездоланною силою, спрямо-
ваною на створення широких конкурентних можливостей, і 
немобільною моделлю фінансової бухгалтерії слугувало 
причиною створення синтезованого явища — збалансованої 
системи показників ефективності. Ця система зберігає 
традиційні фінансові параметри, які відображають істо-
ричний аспект подій, які вже відбулися. Це, безперечно, 
важливо для підприємств промислової епохи, для яких 
інвестиції в довгострокові потенційні можливості і взаємо-
відносини з клієнтами не були визначальними з точки зору 
досягнення успіху. Проте такі фінансові критерії непридатні 
для управління і оцінки діяльності компанії в епоху 
інформації, яка спрямована на створення вартості, інвестую-
чи у клієнтів, постачальників, робітників виробництво, 
технологію та інноваційні проекти» [21]. 

Закономірності розвитку управлінського обліку характеризують 
стійкі зв’язки явищ господарської практики і виражають їх повторю-
ваний зв’язок.

 
«… бухгалтери-аналітики — 
це Нострадамуси бізнесу, а 
бухгалтери рахівники — його 
Нестори літописці» 
                                Голов С. Ф. 
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Сучасний період розвитку управлінського обліку включає мар-
кетинговий аналіз, аналіз інноваційних проектів, аналіз мотивацій. 
Історичний досвід свідчить про те, що зміни у бізнесі і у подальшому 
будуть впливати на розвиток управлінського обліку, який нині зако-
номірно є основою контроллінгу.

1.3. Мета, сутність управлінського обліку та його функції

Управлінський облік охоплює всі види інформації для внутріш-
нього використання на всі рівнях управління, тому основна його мета 
полягає у створенні корисної інформації для надання допомоги ке-
рівництву в плануванні, контролі (через бюджетування, нормативні 
витрати, аналіз відхилень), прийнятті рішень (оцінка альтернатив). 
Тому створювана у його межах інформація повинна мати такі харак-
теристики:

 – доречність;
 – доступність (зрозумілість);
 – своєчасність;
 – зі ставність;
 – об’єктивність;
 – надійність; 
 – повнота.

Сутність управлінського обліку полягає у створенні інформації 
для здійснення ефективного управління за відповідними рівнями: 
оперативним, стратегічним, тактичним.

Управлінський облік — це процес виявлення, 
вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтеграції 
та передачі інформації, що використовується управлінсь-
кою ланкою для планування, оцінки і контролю всередині 
організації та для забезпечення відповідного підзвітного 
використання ресурсів  

МФБ (міжнародна федерація бухгалтерів) 
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Це ключове визначення важливо знати саме у поданій редак-
ції, щоб полегшити на практиці виконання конкретних процедур!

Сутність і функції управлінського обліку реалізуються в системі 
генерації інформації, необхідної для усіх циклів управління, плануван-
ня, контролю, оцінки, організації, мотивації, внутрішніх інформацій-
них зв’язків.

 

Менеджер Б 
(виробництво)

Менеджер Г 
(збут) 

Бухгалтер-
аналітик 

Менеджер А 
(закупки) 

Менеджер В 
(фінансова 
діяльність) 

Рис. 1.4. Місце бухгалтера-аналітика в інформаційному середовищі

Оскільки фігура бухгалтера-аналітика є центральною, то це по-
винно спонукати Вас до свідомого опанування методик, що розкрива-
тимуться далі.

Принципи управлінського обліку повинні узгоджуватися з прин-
ципами управління витратами, які вже виробила практика:

 – системний підхід;
 – єдність методів, які використовуються на різних рівнях управ-
ління витратами;

 – управління витратами на всіх стадіях життєвого циклу виробу 
(від створення до утилізації);

 – органічне поєднання зниження витрат з високою якістю про-
дукції (робіт, послуг);

 – недопущення зайвих витрат;
 – широке застосування ефективних методів зниження витрат;
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 – удосконалення інформаційного забезпечення про рівень вит-
рат;

 – підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підпри-
ємст ва до оптимізації витрат.

Оскільки має зберігатися методична єдність управління вит ра-
тами взагалі і управлінського обліку зокрема, то принципами управ-
лінського обліку мають бути такі:

 – системність — означає, що дослідження витрат і доходів про-
водиться у взаємозв’язку між собою та з іншими як показника-
ми діяльності, так і самою діяльністю, управлінням нею;

 – комплексність та релевантність — використання всіх корис-
них, релевантних, суттєвих видів економічної інформації неза-
лежно від джерел її створення та характеристик;

 – принцип «різна собівартість для різних цілей» — передбачає 
створення системної інформації про витрати в залежності від 
цілей калькулювання;

 – методологічний плюралізм, який означає можливість викорис-
тання інструментарію будь-яких наук задля досягнення цілей 
управлінського обліку, а отже управління;

 – єдність методологічних підходів при дослідженні об’єктів на різ-
них рівнях управління;

 – проведення розрахунків через призму ефективності і результа-
тивності, зіставлення витрат і вигід (доходів);

 – стратегічна орієнтація — означає, що при підготовці інформа-
ції для прийняття рішень та контролю в першу чергу до уваги 
беруться стратегічні бізнес-плани;

 – принцип ефективності облікової системи, яка повинна забезпе-
чити вигоду більшу, ніж витрати на її створення, запроваджен-
ня та функціонування;

 – конфіденційності, що означає обмеження доступу до відповід-
ної інформації;

 – відповідальності за створену інформацію;
 – орієнтації на безперервне вдосконалення — означає підго товку і 
використання аналітичної інформації, необхідної для постійної 
оцінки якості діяльності та використання відповідних методик 
для попроцесно-орієнтованого управління витратами та дохо-
дами.
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Дотримання цих принципів дозволить створити якісну інформа-
ційну основу для утримання підприємством стійких позицій на ринку.

Система підтримки та прийняття рішень включає:
 – організаційні процедури прийняття рішень, котрі визначають 
хто, коли і на якому рівні може і повинен приймати рішення (в 
тому числі і фінансові);

 – інформаційну систему;
 – всебічну інформацію про поточний стан підприємства;
 – інформацію про діяльність підприємства в історичному ракур-
сі;

 – зовнішню інформацію;
 – ефективні методики управлінського обліку, в тому числі ситуа-
ційного моделювання, прогнозування, які можливо опанувати.

Пам’ятайте, що для успішної реалізації мети управлінського об-
ліку необхідно володіти його методом.

Метод управлінського обліку включає різноманітні прийоми та 
способи, якими традиційно користуються в бухгалтерському обліку, 
при проведенні економічного аналізу для дослідженнях будь-якого 
об’єкта, у математиці, при нормуванні, плануванні, калькуляційних 
розрахунках.

Розвиток науки та комп’ютерних технологій постійно розширю-
ють арсенал методу управлінського обліку. Зупинимося на основних 
з них.

1. Загальнометодологічні методи дослідження об’єкта (спос тере-
ження, порівняння, аналіз, синтез):

 – метод спостереження, наприклад, передбачає систематичний 
збір інформації, необхідної для всебічної характеристики ви-
трат, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) та 
доходів, для отримання яких вони були понесені тощо.

 – порівняння передбачає виявлення тенденцій і закономірностей 
в розвитку об’єкта, за яким здійснюється спостереження. Ана-
ліз передбачає виділення окремих складових частин об’єкта, 
детальне їх вивчення, а на основі отриманої інформації узагаль-
нення — синтез отриманих даних.

2. Загальнонаукові способи методу бухгалтерського обліку. Їх ви-
користання зумовлене взаємозв’язком фінансового та управлінсько-
го обліку. До них відносяться:
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 – способи первинного спостереження — документація та інвен-
таризація;

 – способи вартісного вимірювання — оцінка і калькулювання;
 – способи групування та реєстрації — система рахунків та подвій-
ний запис;

 – способи узагальнення — підготовка звітності.
3. Специфічні методи: прийоми групування і перегрупування ви-

трат відповідно до мети управління, нормативний метод обліку вит-
рат.

4. Прийоми економічного аналізу та математичні методи дослід-
ження (з метою виявлення залежностей витрат та доходів від вироб-
ничих чинників, моделювання витрат тощо).

Характерним є те, що доцільність використання прийомів визна-
чає особа, яка створює та обробляє інформацію. Їх комбінація має 
сприяти реалізації основних функцій управлінського обліку на під-
приємстві, орієнтованого на цілі управління. 

Після ознайомлення з їх змістом, пам’ятайте про них при вивчен-
ні кожної з наступних тем, оскільки можливо саме Ви на практиці 
повин ні будете забезпечити їх виконання.

Таблиця 1.1
Зміст функцій управлінського обліку

Функція Зміст

Прогнозна Обліково-інформаційне забезпечення перспективного пла-
нування та спрямування розвитку на досягнення стра тегічних 
цілей. Формування прогнозів за основними об’єк тами облі-
ку — доходами, витратами, фінансовими результатами

Інформа-
ційна

Забезпечення керівників усіх рівнів інформацією для поточ-
ної статутної діяльності з виконання планів на основі обліку 
доходів, витрат та калькулювання собівартості, контролю за 
ними, оптимізації розрахунків з партнерами, одержаних да-
них за різними сегментами

Аналітична Інформаційне забезпечення аналізу відхилень фактичних 
показників від запланованих у розрізі центрів відповідальнос-
ті на основі аналітичного обліку та звітів менеджерів струк-
турних підрозділів

Контрольна Контроль (регулювання) виконання планів та оцінка діяль-
ності менеджерів та співробітників прийнятих рішень
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Продовження табл. 1.1
Комуніка-
ційна

Забезпечення прямого та зворотнього зв’язків між рівнями 
управління, функціональними та структурними підрозділа-
ми, внутрішнім та зовнішнім середовищем для узгодженості 
дій

1.4. Організація управлінського обліку

Відповідно до чинного законодавства підприємства самостійно 
організовують систему обліку, оскільки кожне з них має низку галу-
зевих, технологічних та інших особливостей, включаючи різні запити 
користувачів щодо диференціації інформації. Отже для всіх підпри-
ємств неможливо визначити єдиний порядок організації управлін-
ського обліку. Тому можна зупинитися тільки на загальних принци-
пах його організації. Основними з них є такі:

 – задоволення потреб користувачів різних рівнів управління;
 – обґрунтованість по відношенню до кожного виробничого під-
розділу, де виникають відносини типу «обсяг діяльності — ви-
трати — прибуток»;

 – узагальнення інформації за центрами відповідальності, місця-
ми виникнення витрат;

 – контроль діяльності кожного центру відповідальності з вико-
ристанням системи бюджетів.

Раціональна організація обліку доходів і витрат надасть можли-
вість:

 – достовірно визначати собівартість (продукції, товарів, робіт, 
послуг) для різних цілей;

 – здійснювати дієвий контроль за формуванням витрат та дохо-
дів за ієрархічними рівнями, зберіганням і рухом товарно-мате-
ріальних цінностей, використанням будь-яких ресурсів у про-
цесі господарської діяльності;

 – своєчасно виявляти конкретних винуватців відхилень від за-
планованого, винуватців шкоди, заподіяної нестачею, крадіж-
кою, перевитратами (збитками), втратою економічної вигоди;

 – аналізувати причини зростання витрат та зниження рен та-
бельності;
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 – застосовувати більш гнучку політику ціноутворення;
 – якісно планувати обсяги реалізації, асортиментну політику, 
розмір витрат тощо.

Служба управлінського обліку найчастіше підпорядковується фі-
нансовому директору. Важливо забезпечити:

 – розуміння її проектантами стратегічних цілей бізнесу, місця 
управлінського обліку в системі управління, особливостей орга-
нізації та технології виробництва та їх впливу на побудову сис-
теми обліку, сучасної позиції підприємства у бізнес-середовищі;

 – усвідомлення того, що бухгалтерія повинна мати відповідні поля 
взаємодії з іншими структурними підрозділами підприємства; 

 – проектування впливу організації системи підготовки інформації 
на показники-індикатори діяльності підприємства (сприятливі 
та несприятливі економічні та фінансові наслідки застосовува-
них способів ведення обліку);

 – вибір варіанту назви структурного підрозділу,його керівника, 
та співробітників. 

1. Створення колективу в межах існуючого 
планово-економічного відділу 

3. Створення окремого структурного 
підрозділу 

2. Створення тимчасового творчо-
го колективу у разі виникнення 
нестандартної ситуації, що потре-
бує різної інформації 

Варіанти організації управлінського 
обліку на вітчизняних підприємствах 

Рис. 1.5. Варіанти організації служби управлінського обліку [21].
Найраціональнішим є третій варіант. 

Поміркуйте чому і для яких бізнес-структур?
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Незалежно від підходу до організації управлінського обліку час-
тина інформації про витрати і доходи формується в системі рахунків 
бухгалтерського обліку, тому важливим методологічним питанням 
організації управлінського обліку є його місце в системі рахунків 
бухгалтерського обліку.

У різних країнах цю проблему розв’язують по-різному. Аналіз ра-
хунків зарубіжних країн свідчить про те, що управлінський облік в 
системі рахунків здійснюється за двома принципами:

• двоколовий принцип: виокремлення двох автономних систем 
рахунків відповідно до цілей фінансового й управлінського об-
ліку (Франція, Німеччина, Бельгія, Швейцарія, Іспанія, Порту-
галія та інші країни, члени ЄС);

• інтегрований принцип: рахунки управлінського обліку корес-
пондують з рахунками фінансового обліку в межах єдиної сис-
теми рахунків (США, Велика Британія, Австралія, Канада).

Системи рахунків обираються компаніями цих країн самостійно, 
виходячи з масштабів і характеру їхньої діяльності. В процесі істо-
ричного розвитку сформувалися і розвивалися три основні системи 
рахунків:

 – загальна система обліку;
 – інтегрована система обліку;
 – переплетена система обліку.

Загальна система
В Україні її можуть застосовувати лише суб’єкти малого підпри-

ємництва.
Облік витрат здійснюється за елементами, які в наприкінці року 

разом із доходами, відображеними на рахунках 7 класу «Доходи», 
списують безпосередньо на рахунок 79 «Фінансові результати».

Інтегрована система
• Система, яка забезпечує калькулювання собівартості окремих 

видів продукції та контроль на її виробництво («вмонтування» 
рахунків «виробничого» обліку в загальну систему рахунків, 
які кореспондуватимуть з рахунками фінансового обліку).

Переплетена система пердбачає відокремлене ведення рахунків 
фінансового та виробничого обліку, які не кореспондують між собою.

Рівні деталізації інформації при організації аналітичного обліку 
витрат та доходів можуть бути різними, зокрема:
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 – за об’єктами витрат, доходів (за видами продукції, замовлення-
ми тощо), за статтями витрат, доходів);

 – за центрами відповідальності (структурними підрозділами, на-
діленими правом впливу на певні показники діяльності) тощо.

Особа, яка очолить відділ управлінського обліку, повинна бути 
готовою до:

 – розробки організаційно-розпорядчих документів (Положення 
про підрозділ, посадові інструкції співробітників, посадовий 
розпис);

 – упорядкування графіка документообігу;
 – створення номенклатури справ і організації збереження доку-
ментів із дотриманням принципу конфіденційності інформації;

 – створення технології обробки отриманої інформації (фор му-
вання системи сегментних звітів, розробка плану рахунків, 
вибору методів оцінки запасів та калькулювання собівартості 
тощо);

 – формування кадрової політики служби (система добору пер со-
налу, вимоги до спеціалістів, системи підвищення кваліфіка-
ції);

 – визначення кола носіїв інформації;
 – визначення «критичних точок» контролю, вибору типів і варі-
антів дій;

 – постійного самовдосконалення.
Пропонуємо можливі вимоги до претендентів на посади відділу 

управлінської бухгалтерії. Кандидат на посаду повинен:
 – знати сучасну методологію управлінського обліку, тактичні та 
стратегічні цілі підприємства, організаційну структуру вироб-
ництва, технологічні особливості виробництва, цілі та завдання 
управління витратами, основи фінансового обліку, інформа-
ційних технологій, кадрової політики, моделювання процесів;

 – володіти методикою раціонального групування та аналізу ви-
трат, доходів, фінансових розрахунків, функціонально-вартіс-
ного аналізу;

 – вміти оцінювати у грошовому вимірі ідеї менеджерів, конкурен-
тоздатність нового проекту (виробу тощо), кінцеві результати 
(попередньо), оцінювати витрати на всіх стадіях життєвого 
циклу проекту (виробу тощо); планувати і вишукувати вну-
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трішні резерви економії витрат і зростання прибутковості; чи-
тати креслення, рисунки, схеми, підготовлені конструкторами; 
швидко відбирати релевантну інформацію, відхиляти збиткові 
проекти та пропозиції, опиратися на допомогу інших професіо-
налів фірми, бути лідером у міждисциплінарних командах;

 – мати бажання співпрацювати з інженерами, технологами, ке-
рівниками відділу маркетингу, майстрами та іншими спів ро біт-
никами, бути обізнаними у IT-технологіях.

Запровадження системи управлінського обліку є непростим про-
цесом, який вимагає обміркованих та взаємопов’язаних дій керів-
ників та професіоналів підприємства, згуртованих навколо спільної 
мети.

Після запровадження такої системи необхідним є координація та 
коригування її функціонування, що зумовлює необхідність володін-
ня методологічними засадами управлінського обліку.

1.5. Професійні організації та етичні норми фахівців 
з управлінського обліку

У багатьох країнах (США, Велика Британія, Канада, Австралія, 
Японія тощо) діють професійні організації бухгалтерів-аналітиків. 
Найбільшими є організації бухгалтерів-аналітиків США та Великої 
Британії, які за своїм складом, власне, міжнародні.

Американський інститут управлінських бухгалтерів (ІМА). 
З 1972 р. ІМА розпочав програму підготовки сертифікованих управ-
лінських бухгалтерів СМА (щороку по 11000 претендентів). Серти-
фікат не є обов’язковим, але компанії заохочують у таких програмах 
рівнем зарплати. ІМА здійснює також дослідницьку діяльність.

Привілейований інститут управлінських бухгалтерів (Вели-
кобританія) — СІМА (З 1919 р.).

ФПБАУ (1996 спільно з Методрадою сертифікованих бухгалте-
рів і аудиторів пропонують навчальні програми з наданням відповід-
ного сертифікату:

1. Свідоцтво «Бухгалтер базового рівня»
2. Сертифікат «Міжнародний бухгалтер-практик» та «Бухгал-

тер-практик»
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3. Сертифікат «Міжнародний професійний бухгалтер», Сертифі-
кат «Професійний бухгалтер» з 2002 р Україна є членом Міжнародної 
роди сертифікованих бухгалтерів та аудиторів.

Фахівці-практики з управлінського обліку та фінансового ме-
неджменту несуть відповідальність перед суспільством, своєю про-
фесією, організацією, на яку вони працюють, та перед собою за до-
тримання найвищих норм етичної поведінки.

Дотримання цих норм як у межах країни, так і на міжнародному 
рівні є складовою досягнення цілей управлінського обліку. Фахівці-
практики з управлінського обліку та фінансового менеджменту не 
мають чинити дії, що суперечать цим нормам, і потурати вчиненню 
таких дій іншими особами всередині організації.

Компетентність. Фахівцям-практикам з управлінського обліку 
та фінансового менеджменту слід:

 – підтримувати відповідний рівень професійної компетентності 
шляхом підвищення кваліфікації;

 – виконувати свої професійні обов’язки згідно з чинними закона-
ми, правилами й технічними нормами;

 – складати повні й достовірні звіти та рекомендації після відпо-
відного аналізу релевантної та доступної інформації.

Конфіденційність. Фахівцям-практикам з управлінського облі-
ку та фінансового менеджменту слід:

 – утримуватися від розголошення конфіденційної інформації, 
пов’язаної з їхньою роботою, крім випадків, коли вони уповно-
важені або юридично зобов’язані це робити;

 – інформувати підлеглих про конфіденційність відповідної ін-
формації, яку вони отримують у процесі роботи, та перевіряти 
їхні дії стосовно забезпечення конфіденційності;

 – утримуватися від використання інформації, отриманої у зв’язку 
з роботою, з метою набуття неетичних або незаконних переваг 
особисто або через третіх осіб.

Чесність. Фахівцям-практикам з управлінського обліку та фі-
нансового менеджменту слід:

 – уникати фактичних або ймовірних конфліктів та інформувати 
відповідні сторони про будь-які можливі конфлікти;

 – утримуватися від участі в будь-яких діях, що заважають їхній 
здатності етично виконувати свої обов’язки;
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 – відмовлятися від будь-яких подарунків, прихильності або гос-
тинності, які можуть вплинути або явно впливають на їхні дії;

 – утримуватися від дій або бездіяльності, що суперечать закон-
ним або етичним цілям організації;

 – визнавати й повідомляти про професійні або інші обмеження, 
що заважають відповідальному судженню або успішному вико-
нанню діяльності;

 – надавати як позитивну, так і несприятливу інформацію, вислов-
лювати професійне судження або думку;

 – утримуватися від участі або підтримки будь-яких дій, що дис-
кредитують професію.

Термінологічний словник

Виробничий облік — складова частина системи бухгалтерського 
обліку, в межах якої акумулюються та систематизуються витрати та 
визначається собівартість.

Інститут обліку — сукупність формальних і неформальних пра-
вил, норм та положень, котрі формують як нормативну, так і реальну 
модель обліку.

Контроллінг — система управління процесом досягнення кін-
цевої мети і результатів діяльності підприємства, тобто в еконо-
мічному сенсі з певною умовністю, система управління прибутком 
підпри ємства — система управління процесом досягнення кінцевої 
мети і результатів діяльності підприємства, тобто в економічному 
сенсі з певною умовністю, система управління прибутком підпри-
ємства,орієнтована на життєздатність підприємства.

Облік витрат — складова системи обліку, яка дозволяє акумулю-
вати й систематизувати інформацію про витрати для оцінки запасів, 
визначення фінансового результату, прийняття рішень, контролю.

Компетентність, конфіденційність, чесність, об’єктивність — це 
етичні норми поведінки бухгалтера з управлінського обліку.

Сегмент — структурний підрозділ, вид продукції, канал збуту; 
інше, у розрізі чого потрібна інформація керівництву.

Управлінський облік — процес виявлення, вимірювання, накопи-
чення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що 
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використовується управлінською ланкою для плану вання, оцінки і 
контролю всередині організації та для забезпечення відповідного під-
звітного використання ресурсів.

Завдання для виконання практичної роботи

Завдання 1.1. Головний бухгалтер підприємства повинен мати 
якості керівника. Ви згодні з цим?

У древній Греції вважалося, що ідеальний керівник повинен 
бути мудрим, справедливим, хитрим, енергійним. Які на Вашу дум-
ку якості повинен мати бухгалтер-аналітик: фізичні — здоров’я, ак-
тивність, фі зична сила, витривалість; особисті — впевненість у собі, 
автори тет ність, потяг до досягнення власного успіху, компетентність, 
конфіден ційність, чесність, далекоглядність, уважність, ініціатив-
ність, справед ливість, талановитість, демократичність, об’єктивність, 
пунктуальність, неупередженість; інтелектуальні — розум, інтуїція, 
об’єктивність, про фесіоналізм, досвідченість, здатність до самовдос-
коналення, мудрість, нестандартність мислення; психологічні — так-
товність, дипломатич ність, контактність, витривалість, оптимізм.

Завдання 1.2. Підготувати письмову консультацію для свого ко-
леги.

Здібному інженеру — електроннику повідомили про переведення 
на посаду помічника керівника заводу з питань підготовки інформації 
для менеджерів. Він мав недостатні знання з фінансового обліку, хоча 
вивчав його підчас підвищення кваліфікації, а курс управлінського 
обліку не вивчав взагалі. Інженер звернувся з проханням до головно-
го бухгалтера щодо пояснення основних відмінностей між фінансо-
вим і управлінським обліком, який переадресував цю консультацію 
Вам, дипломованому магістру з обліку і аудиту в управлінні.

Завдання 1.3. Вибрати з переліку джерела інформації, з якими 
працює бухгалтер-аналітик: звіт відділу маркетингу про попит на 
товари у регіоні; виробничий звіт завідуючого виробництвом, лист не-
працездатності, аналітичні таблиці про показники рентабельності, 
товарно-транспортні накладні, прайси, калькуляції, баланси. 
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Питання для самостійного поглибленого вивчення

1. Удосконалення управління підприємством та його вплив на 
побудову системи обліку.

2. Концепція управлінського обліку на сучасному етапі його роз-
витку.

3. Етичні норми фахівців з управлінського обліку.
4. Позитивні та негативні сторони різних варіантів організації 

управлінського обліку.
5. Управлінський облік у системі рахунків.
Рекомендуємо працювати, використовуючи можливості вашої мо-

торної пам’яті. Створюйте (доповнюйте запропонований) терміно-
логічний словник основних та нових для вас термінів.

Теми рефератів

1. Впровадження та перспективи розвитку управлінського обліку 
в Україні.

2. Дослідження еволюції розвитку системи обліку в Україні.
3. Огляд публікацій, присвячених управлінському обліку у фахо-

вих журналах за останній рік.
4. Наукові статті присвячені управлінню витратами в економіч-

ній літературі.
5. «Управлінський» облік чи «бухгалтерський управлінський» 

облік? — дискусія науковців: історичний аспект.
6. Публікації, присвячені сутності та практичній реалізації про-

екту СІРА.
7. Удосконалення професійної підготовки управлінського обліку.

Література: 1–12, 18, 24–27, 36, 41–46, 54.
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 ТЕМА 2. 
СКЛАД ВИТРАТ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Перелік питань до теми

2.1. Склад витрат діяльності відповідно до діючих регламентів.
2.2. Собівартість виробленої і реалізованої продукції.
2.3. Особливості складу витрат в різних галузях економіки. 

Після вивчення теми ви повинні:

 – знати зміст ПСБО 16 «Витрати»;
 – вміти здійснювати розрахунки собівартості виробленої та реа-
лізованої продукції, наводити приклади номенклатури витрат у 
різних галузях господарювання

Методичні рекомендації до вивчення теми

Спочатку Вам необхідно опрацювати зміст наступних норматив-
них документів:

 – П(С)БО 15 «Доходи», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 17 «Бу-
дівельні контракти»;

 – Методичних рекомендації з формування собівартості продукції 
(робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Держав-
ного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. — 
№ 47. — 141 с. Існує редакція 2007 р.;

 – Методичні рекомендації з формування собівартості будівель-
но-монтажних робіт // Все про бухгалтерський облік, 376. — 
26.08.2002. — С. 2–17;

 – Методичні рекомендації з формування перевезень (робіт, по-
слуг) на транспорті // Все про бухгалтерський облік, 376. — 
26.08.2002. — С. 18–27;

 – Методичні рекомендації з формування складу витрат та поряд-
ку їх планування у торговельній діяльності // Все про бухгал-
терський облік, 376. — 26.08.2002. — С. 28–63.

Для успіху в професії Ви повинні навчитися постійно слідкувати 
за змінами у нормативно-правовій базі обліку.
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Ви маєте можливість проконтролювати рівень власних досягнень, 
оскільки ці регламенти вивчалися за програмами попередніх курсів.

Ключові поняття: витрати, об’єкт витрат, номенклатура ста-
тей витрат, собівартість виготовленої продукції, собівартість реалі-
зованої продукції, види собівартості.

2.1. Склад витрат діяльності відповідно 
до діючих регламентів

Витрати є специфічним об'єктом дослідження, який вивчають різ-
ні фахівці підприємства (рис. 2.1). Оскільки первинне спостереження 
здійснюється у системі обліку, то розуміння складу витрат є важли-
вим для створення якісної системі інформації про витрати діяльності.

У ПСБО 16 «Витрати» тлумачаться два основні поняття, потріб-
ні для розуміння процесів обліку та калькулювання, а саме: «витра-
ти» та «об’єкт витрат».

Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
(використання) активів або збільшення зобов’язань, що веде до змен-
шення капіталу (за винятком розподілу між власниками). 

Об’єкт витрат — продукція, роботи, послуги або вид діяльності 
підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробницт-
вом (виконанням) витрат. 

Необхідно пам’ятати, що облік витрат це сукупність свідомих 
дій, спрямованих на відображення операцій, що відбуваються на під-
приємстві протягом певного періоду у процесах постачання, виробни-
цтва і реалізації продукції за допомогою їх кількісного вимірювання 
(в натуральних і вартісних показниках), реєстрації, групування і ана-
лізу в розрізах, що формують собівартість готової продукції (робіт, 
послуг) чи товарів. Калькулювання є процесом розрахунку собівар-
тості будь-якого об’єкту (процесу, продукту, сегменту тощо). Облік 
та калькулювання нерозривні, тому, якщо у процесі господарювання 
важливо мати інформацію про понесені витрати та собівартість, то 
спочатку доцільно опрацювати зміст нормативно-правових докумен-
тів, що в Україні регулюють склад витрат діяльності. (Працюйте, ви-
користовуючи власний примірник ПСБО).
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Рис. 2.1. Сфери діяльності, фахівці яких здійснюють моніторинг витрат

2.2. Собівартість виробленої і реалізованої продукції

Для виконання завдань практичного характеру, пов’язаних з оцін-
кою випущеної з виробництва готової продукції, підготовкою інфор-
мації для прийняття рішень тощо важливо розрізняти різні види со-
бівартості. Спочатку, Ви повинні згадати структуру та призначення 
рахунка 23 «Виробництво», та 26 «Готова продукція» чи 28 «Товари». 
Накресліть на аркуші Т-рахунки та зробіть позначення про те, що ві-
дображають за дебетом та кредитом кожного з цих активних рахун-
ків. Тепер можна перевірити себе на розуміння наступних формул:
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1. Собівартість виробленої продукції = Залишок на початок 
незавершеного виробництва + (Прямі матеріали + Пряма зар-
плата + Інші прямі витрати + Загальновиробничі витрати) — 
Залишок на кінець незавершеного виробництва 

(визначається за рахунком 23 «Виробництво»)

Собівартість реалізованих запасів (товарів, продукції) = За-
лишок товарів(продукції) на початок + Первісна оцінка 
закуплених товарів (собівартість виробленої продукції) — 
Залишок товарів (продукції) на кінець 

(визначається за рахунком 26 «Готова продукція» та 28 «Товари»)

Отже, собівартість виробленої та реалізованої продукції (товарів) 
визначають розрахунковим шляхом. Ця процедура має бути задоку-
ментована. Тому Ви повинні мати уявлення про макети цих розра-
хунків, знати які особи їх складають, а які узгоджують та затверджу-
ють. Ви повинні виявити вміння:

 – складати розрахунки собівартості виробленої продукції, щоб 
оприбуткувати випущену з виробництва продукцію ((Д 23 та К 
26), керуйтеся ПСБО 16 «Витрати»;

 – складати розрахунок первісної вартості придбаних товарів для 
їх оприбуткування (Д 28 та К 63, керуйтеся ПСБО9 «Запаси»);

 – складати розрахунок собівартості реалізованої продукції (това-
рів), щоб зробити запис (Д 90 та К 26, 28), необхідний для підго-
товки фінансової звітності (ф. 2) «Звіт про фінансові результати».

2.3. Особливості складу витрат в різних галузях економіки

В усіх галузях витрати в обліку накопичують так, щоб можна 
було контролювати виникнення таких їх груп:

 – собівартість реалізованих товарів (продукції, робіт, послуг);
 – адміністративні витрати;



34

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи управлінського обліку 

 – витрати на збут;
 – інші операційні витрати;
 – витрати фінансової діяльності;
 – витрати інвестиційної діяльності;
 – інші витрати звичайної діяльності;
 – надзвичайні витрати.

Між тим, галузеві особливості відбиваються як на назвах окремих з 
них, так і на кількості статей для облікової номенклатури. Це передбаче-
но відповідними методичними рекомендаціями галузевого характеру.

Наприклад, до складу витрат торговельної діяльності належать 
витрати підприємств, які виникають у процесі руху товарів, а також 
витрати підприємств ресторанного господарства, пов'язані з вироб-
ництвом та реалізацією продукцією власного виробництва. Серед ви-
трат діяльності значну частку займають витрати на збут, що характе-
ризує специфіку торгівлі.

У складі витрат будівельних підприємств є витрати, пов’язані з 
пересувним характером роботи, наявністю витрат, пов’язаних з вико-
ристанням природної сировини, вартість робіт та послуг виробничого 
характеру, які виконуються субпідрядними організаціями, тимчасо-
вих (не титульних) будівель, споруд тощо. Наприклад, до складу спе-
цифічних витрат будівельних організацій можна віднести наступні:

1. Загальновиробничі витрати
1.1. Витрати на управління та обслуговування будівельного 

виробництва:
 – витрати на дотримання правил охорони праці, пожарної та сто-
рожової охорони, санітарно-гігієнічних чи спеціальних вимог;

 – витрати на аварійно-рятувальне обслуговування;
 – витрати на транспортне обслуговування будівництва тощо.

1.2. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчи-
ках та вдосконалення технології.

1.2.1. Витрати на геодезичні роботи.
1.2.2. Витратина упорядкування і утримання будівельного май-

данчика.
1.2.3. Витрати на перебазування лінійних підрозділів.
1.1.4. Амортизація нетитульних тимчасових споруд і приміщень 

санітарно-побутового призначення, що належать до складу основних 
засобів.

1.1.5. Витрати на підготовку об'єктів до здачі.
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2. Адміністративні витрати: витрати на перебазування будівель-
них та монтажних організацій тощо. 

Вивчаючи цю тему доцільно провести зіставлення конкретних 
назв витрат, що входять до чотирьох складових собівартості (прямі 
матеріали, пряма заробітна плата, інші прямі витрати, загальнови-
робничі витрати) за розробленими відповідними міністерствами ме-
тодичними рекомендаціями.

 
При розкритті економічного змісту витрат на основу необхідно 

прийняти змістовну характеристику відповідного виду 
діяльності. 

Наприклад, різним буде склад статті «Сировина і матеріали» 
(прямі матеріали) на підприємств різних галузей промисловості:

 – у хлібопеченні: борошно, дріжджі, цукор, сіль тощо;
 – на птахофабриці: корми, біодобавки, вакцини тощо;
 – у швейному виробництві: тканини верху, тканини низу, фурні-
тура тощо;

 – у поліграфії: папір, фарби тощо;
 – у пивоварінні: ячмінь, хміль, солод.

Термінологічний словник

Витрати діяльності — виражені у грошовій формі витрати живої 
та уречевленої праці, необхідні для здійснення діяльності, задля якої 
створено підприємство.

Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття (ви-
користання) активів або збільшення зобов’язань, що веде до змен-
шення капіталу (за винятком розподілу між власниками.

Процес виробництва — це споживання ресурсів та виготовлення 
нового продукту.

Основні витрати — сукупність витрат, які є основою створювано-
го продукту.

Об’єкт витрат — сегмент, що потребує вимірювання пов’язаних з 
ним витрат.
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Номенклатура витрат — певний перелік витрат, що за складом не 
суперечить ПСБО 16 «Витрати» та розкриває галузеві особливості 
діяльності та використовується для організації аналітичного обліку, 
планування, ціноутворення та контролю.

Прямі матеріальні витрати — вартість витрачених матеріалів, що 
стають часткою готової продукції і можуть бути віднесені до собівар-
тості певного виробу без соціального розподілу.

Прямі витрати на оплату праці — заробітна плата працівників, 
яка може бути включена у собівартість певних виробів економічно 
можливим шляхом.

Виробничі накладні витрати (загальновиробничі) — витрати, 
пов’я зані з процесом виробничої діяльності, які не можуть бути від-
несені до певних об’єктів економічно можливим шляхом.

Завдання для виконання практичної роботи

Завдання 2.1. Опираючись на зміст нормативно-правових актів, 
які регулюють склад витрат, підготувати перелік витрат, які виника-
ють у тому виді діяльності, яку Ви вивчаєте під час виконання кур-
сових робіт. Підприємство обирається самостійно, навіть може бути 
віртуальним. Головне Вам необхідно з’ясувати безпосередній зв'язок 
між видом діяльності та витратами, які виникають у бізнес-процесах. 
Пам’ятайте, що будь-яка діяльність складається з окремих процесів 
(наприклад, закупка, виробництво та збут на виробничому підпри-
ємстві). Вони є різними на кожному підприємстві. Між тим, назви 
статей витрат залишаються подібними (наприклад, в різних галузях 
матеріальні витрати можуть мати такі назви: сировина, матеріали, 
борошно, будівельні матеріали, паливно-мастильні матеріали тощо).

Завдання 2.2.
Вам необхідно вміти пояснити склад витрат, які відображаються 

на виявлених вами статтях.

Завдання 2.3. Розробити номенклатуру статей для організації 
аналітичного обліку витрат типографії, використовуючи необхідні з 
переліку:адміністративні витрати, паливо, витрати на брак, витрати 
допоміжних виробництв, авторський гонорар, вартість паперу, фарби 
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та інших матеріалів, витрати на водопостачання, сировина і матеріа-
ли, витрати на підготовку оригінал-макету, загальновиробничі витра-
ти, витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання, інші 
витрати на поліграфічні роботи; витрати на рекламу.

Питання для самостійного поглибленого вивчення

1. Склад витрат торгівельної діяльності.
2. Склад витрат освітньої діяльності.
3. Склад витрат у агроформуваннях.
4. Склад витрат у автотранспортних підприємствах.
5. Склад витрат у будівельних підприємствах.
6. Особливості складу витрат на вирощування продукції у рос-

линництві.
7. Особливості складу витрат на вирощування продукції у тва-

ринництві.
8. Особливості складу витрат та калькулювання собівартості про-

дукції у нафтовидобувному виробництві. 
9. Особливості складу витрат та калькулювання собівартості про-

дукції у швейному виробництві.
10. Особливості складу витрат та калькулювання собівартості про-

дукції у готельно-ресторанному бізнесі.
11. Особливості складу витрат та калькулювання собівартості про-

дукції власного виробництва у закладах ресторанного бізнесу.

Теми рефератів

1. Вплив особливостей функціонування підприємства на склад 
витрат його діяльності (за галузями господарювання).

2. Аналіз впливу технічного прогресу на склад витрат діяльності: 
історичний аспект.

3. Витрати на здійснення інвестиційних проектів. Поняття про 
трансакційні витрати.

4. Склад витрат, пов’язаних з оподаткуванням.
5. Правові основи управління витратами.

Література: 3, 8, 9, 19, 29–34, 39, 43, 48.
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 ТЕМА 3. 
КЛАСИФІКАЦІЯ І 

ПОВЕДІНКА ВИТРАТ 

Перелік питань

3.1. Мета класифікації витрат.
3.2. «Різні витрати для різних цілей».
3.3. Поняття про поведінку витрат і фактори витрат для різних 

цілей бізнесу.
3.4. Методи визначення функції витрат.

Після вивчення теми ви повинні:

 – знати — мету класифікації витрат, три основні напрями групу-
вання витрат за цільовим спрямуванням; ознаки для їх класи-
фікації;

 – вміти групувати витрати за принципами управлінського облі-
ку, графічно зображувати поведінку витрат.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Класифікацію будемо розглядати як поділ витрат на класи на 
основі певних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними. Чим 
більше виділяють ознак класифікації, тим досягають більшої гли-
бини пізнання об’єктів. Економічно обґрунтована класифікація є 
важливою передумовою успішної організації, планування, обліку, 
контролю, аналізу, калькулювання собівартості продукції, ефектив-
ного управління витратами. Отже, класифікація — це спосіб пізнання 
витрат. Її застосовують як у нормативно-правових документах, що 
регулюють окремі аспекти планування та обліку витрат, так і у на-
укових працях економістів, які працюють над створенням найефек-
тивніших методик управління ними.

Традиційні підходи передбачають групування за економічними 
елементами, за видами продукції, калькуляційними статтями, спосо-
бом включення до собівартості, однорідністю, місцями виникнення, 
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роллю у процесі виробництва. Але більшість провідних науковців 
впевнені, що вони не задовольняють потреб створення інформацій-
ної підтримки оперативних та стратегічних управлінських рішень, 
здійснення управлінського контролю, є корисними лише для оцінки 
запасів випущеної із виробництва продукції та, частково, для ціно-
утворення. Наприклад, групування за статтями, видами продукції, 
місцями виникнення використовується бухгалтерами для побудови 
аналітичного обліку. За способом включення до собівартості — для 
калькулювання. За економічними елементами — для підготовки фі-
нансової звітності. Оскільки завдання системи обліку на сучасному 
підприємстві постійно розширюються, а технологічні можливості 
покращуються, то проблема удосконалення класифікації витрат за-
лишається актуальною.

 
Класифікація необхідна для удосконалення системи обліку 
витрат, яка, у свою черг, повинна задовольняти потребу в 
оцінці ступеню можливого впливу на ті, чи інші витрати або 
ступеню впливу витрат на кінцеві результати діяльності 
підприємства. 

Ключові поняття: класифікація витрат, групування витрат, 
напрям класифікації за цільовим спрямуванням («різні витрати для 
різних цілей»), ознака класифікації, вичерпані витрати, витрати на 
продукцію, накладні, релевантні, змінні, можливі, контрольовані ви-
трати, поведінка витрат, методи визначення функції витрати, мар-
жинальний дохід.

3.1. Мета класифікації витрат

Мета класифікації витрат залежить від потреб управління. Бух-
галтеру в першу чергу важливо знати витрати для визначення собі-
вартості виготовленої продукції (придбаного товару), щоб здійсню-
вати оприбуткування відповідних активів і закріпити матеріальну 
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відповідальність за певними особами. Наприклад, в обліку хлібопе-
карного підприємства буде здійснено запис: Д 26 «Готова продукція» 
та К 23 «Виробництво» на виробничу собівартість оприбуткованих 
хлібобулочних виробів (тобто готової продукції, оціненої за вироб-
ничою собівартістю). Виробнича собівартість, у свою чергу, потрібна 
для визначення собівартості реалізованої продукції, щоб у подальшо-
му визначити фінансовий результат шляхом зіставлення одержано-
го доходу (виручки) і понесених витрат та здійснити відображення 
у відповідних рядках ф. 2 «Звіт про фінансові результати». Це суто 
облікові завдання. Між тим, для прийняття рішень при наявності 
альтернатив потрібними є витрати, які дозволять, наприклад, вирі-
шити питання ціноутворення у нестандартних ситуаціях, розрахува-
ти критичний обсяг діяльності, вибрати для виробництва найбільш 
прибутковий продукт, витрати для бізнесу найоптимальнішого парт-
нера. Для цілей управління витратами за центрами відповідальності 
та місцями їх виникнення витрат важливо знати витрати, на які існує 
можливість впливу. Отже, Ви повинні знати три основні цілі класи-
фікації витрат: оцінка запасів і визначення фінансового результату; 
дослідження поведінки витрат і прийняття управлінських рішень; 
планування (прогнозування)та здійснення контролю і регулювання».

3.2. «Різні витрати для різних цілей»

У дисципліні «управлінський облік» Вам пропонується деталізо-
вана класифікація витрат, розроблена за принципом «Різні витрати 
для різних цілей». Зверніть увагу не лише на ознаки для групування, 
а і на мету використання кожної з груп витрат.

Таблиця 3.1
Класифікація витрат, конкретизована до мети дослідження

Ознака Види витрат Мета використання

1. Для оцінки запасів та визначення фінансового результату

1.1. За поглинан-
ням процесом 
діяльності

Вичерпані (по-
глинуті) та неви-
черпані непогли-
нуті)

Для розмежування витрат, які викорис-
товуються в управлінському та податко-
вому обліку
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Продовження табл. 3.1

1.2. За функціо-
нальною роллю

Витрати на про-
дукцію та витрати 
періоду

Для оцінки запасів, випущеної з ви-
робництва продукції, визначення со-
бівартості реалізованої продукції та 
визначення фінансового результату, за-
стосування методу «директ-кост»

1.3. За способом 
включення до 
об’єк та витрат

Прямі та непрямі Для проведення калькуляційних розра-
хунків

1.4. За економіч-
ною роллю

Основні та нак-
ладні

Для організації обліку в системі рахун-
ків

1.5. За видами 
виробництв

Витрати основно-
го, допоміжного 
виробництва

Для організації аналітичного обліку та 
визначення фінансового результату

2. Для дослідження поведінки витрат і прийняття управлінських рішень

2.1. В залежності 
від управлінсько-
го рішення

Релевантні та не-
релевантні

Для врахування впливу управлінського 
рішення на величину витрат і доходів у 
майбутньому, скорочення часу на еконо-
мічні розрахунки

2.2. За харак те-
ром поведінки 
витрат у залеж-
ності від зміни 
обсягів діяльності

Змінні та постійні Для оптимізації процесу операційної 
діяльності та аналізу її беззбитковості 
(дослідження поведінки витрат в реле-
вантному діапазоні, побудови їх моделі 
для прогнозування; розрахунку маржи-
нального доходу (різниця між доходом і 
змінними витратами) для побудови Зві-
ту про прибуток з виділенням внеску в 
покриття постійних витрат і отримання 
прибутку; обґрунтування управлінських 
рішень за величиною коефіцієнта мар-
жинального доходу на обмежувальний 
чинник; розрахунку точки беззбитковос-
ті та запасу міцності)

2.3. По відношен-
ню до одиниці 
продукції

Маржинальні та 
середні

Для обґрунтування рішення про опти-
мальний розмір обсягів діяльності, ви-
значення середніх показників

2.4. За необхід-
ністю обміну на 
ре альні активи

Дійсні та можливі Для вирішення поточних та довгостро-
кових завдань, вибору оптимального 
рішення із сукупності альтернативних 
рішень
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Продовження табл. 3.1

2.5. За періо дич-
ні стю виникнен-
ня

Обов’язкові та 
дис креційні

Для можливості припинення операцій, 
пов’язаних із виникненням витрат

2.6. За стадіями 
життєвого циклу 
виробу

Витрати на НДР, 
виробництво, ре-
алізацію, утиліза-
цію

Для оптимізації життєвого циклу виро-
бу

2.7. Залежно від 
терміну прийнят-
тя рішення

Короткостро кові 
та дов гостро кові

Для розробки напрямів діяльності

2.8. Залежно від 
того, чи вра хо ву-
ють ці витрати 
для прийняття 
рі шень

Безповоротні та 
уявні

З метою вирішення поточних та довго-
строкових завдань

3. Для планування (прогнозування), здійснення контролю та регулювання

3.1. У залеж ності 
від можли вості 
впливу на витра-
ти керів ників 
цен т рів відпові-
дальності

Контрольовані та 
неконт рольовані

Оцінка діяльності центрів відповідаль-
ності

3.2. За відно-
шен ням до норм 
(стан дартів)

Фактичні, норма-
тивні (стандарт-
ні), прогнозні

З метою контролю за економічним вико-
ристанням ресурсів, організації системи 
«стандарт-кост» чи застосування норма-
тивного методу

3.3. За місцем ви-
никнення витрат 
та центрами від-
повідальності

Витрати на ро-
бочому місці, ви-
трати бригади, 
структурного під-
розділу

З метою здійснення контролю за відпо-
відальними особами та за місцями ви-
никнення витрат

3.4. За потужні-
стю

Витрати номіналь-
ної потужності і 
витрати нормаль-
ної потужності

Для контролю за ефективністю викорис-
тання виробничих потужностей, управ-
ління величиною накладних витрат

3.5. За доцільніс-
тю витрачання

Продуктивні та 
непродуктивні

Для контролю за дотриманням техноло-
гії та умов виробництва
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Працюючи зі змістом таблиці 3.2, необхідно завчити визначення 
нових для вас термінів. Ви повинні вміти їх давати чітко, що також 
полегшить застосування теоретичного матеріалу для створення об-
ліково-аналітичного забезпечення прийнятті рішень у конкретних си-
туаціях.

Якщо Ви засвоїли запропоновані класифікації, то можна розгляну-
ти деякі цифрові приклади.

Ситуація 1. Спробуємо, розуміючи сутність понять вичерпані та 
невичерпані витрати; витрати на продукцію та витрати періоду, ви-
значити суму конкретних витрат.

У процесі контролю за формуванням виробничої собівартості 
замовлення № 105 аналітик зацікавився правильністю списання на 
його виконання виробничих запасів. Із облікових даних відомо на-
ступне. За досліджуваний період виконувалось три замовлення. За-
куплено для їх виконання матеріалів на суму 56 000 грн. Залишки 
матеріалів на початок періоду (березень) становили 12 000 грн. За по-
точний місяць по синтетичному рахунку 23 «Виробництво» зроблено 
такі записи (в грн): 

1.03.ХХ р. — Сальдо — 4 000; 
30.03.ХХ р. — Списано матеріали, використані на виконання за-

мовлень — 24 000;
30.03.ХХ р. — Нараховано зарплату основним робітникам за від-

рядною формою оплати праці — 16 000;
30.03.ХХ р. — Списано загальновиробничі (накладні) витрати — 

12 800;
30.03.ХХ р. — Оприбутковано випущену з виробництва готову 

продукцію і списано на рахунок «Готова продукція» виробничу со-
бівартість, про що зроблено записи на 48 000 грн. Сальдо незаверше-
ного виробництва на кінець періоду становить 8 800 грн. Адміністра-
тивні витрати становили 23 688 грн, витрати на збут — 34 670 грн. 
Встановлено, що загальновиробничі витрати на підприємстві роз-
поділяють за ставкою, яка дорівнює 80 % від суми витрат на оплату 
праці робітникам основного виробництва. На 30 число у виробництві 
знаходилось одне замовлення № 105. Прямі витрати на оплату праці 
на нього склали 2 000 грн. Яка ж сума витрат на матеріали була вклю-
чена у собівартість замовлення № 105 станом на кінець місяця?
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Аналітик не повинен брати до уваги несуттєву для конкретного 
завдання інформацію (залишки на складі, придбані запаси, які є не-
вичерпаними витратами і до виробничої собівартості не включають-
ся, адміністративні витрати та витрати на збут є витратами періоду і 
також не включаються до виробничої собі вартості). Він користується 
алгоритмом для визначення вироб ничої собівартості (витрат на про-
дукцію) і приходить до вис новку про те, що собівартість виконаних 
замовлень визначена правильно: 

4 000 + (24 000 + 16 000 + 12 800) — 8 800 = 48 000 (грн). 

Оскільки незавершене виробництво також було оцінено за ви-
робничою собівартістю, то це означає, що сальдо (8 800 грн) включає 
прямі матеріали, пряму заробітну плату та загальновиробничі ви-
трати. Знаючи алгоритм визначення виробничої собівартості, можна 
легко знайти суму прямих матеріалів, списаних на замовлення № 105 
(незавершене виробництво відноситься тільки до нього):

8 800 = х + 2 000 + 2 000   0,8;

5 200x   (грн).

Ситуація 2. Використовуючи сутнісну характеристику релевант-
них та нерелевантних витрат, підготуємо інформацію для обґрун-
тування управлінського рішення: «Купити деталь у зовнішнього по-
стачальника чи виготовити її власними силами?».

Завод з виробництва товарів народного споживання виробляє 
складну деталь Д, яка є основною для виробництва продукції К. По-
стачальник пропонує аналогічну деталь за ціною 45 грн. Необхідно 
визначити, що вигідніше: виробляти деталь Д чи закупити її у поста-
чальника (розрахунки подані з табл. 3.3).

Таблиця 3.3
Розрахунок для прийняття рішення: 
«виробляти чи купувати деталь Д»

№ 
п/п

Показник
Витрати на 

одиницю

Релевантні витрати

виробляти купувати

1 Прямі матеріали 20 20 –
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Продовження табл. 3.3
2 Пряма зарплата 12 12 –

3 Інші прямі витрати 4 4 –

4 Загальновиробничі витрати 20 13 –

5 в т.ч. амортизація виробничого 
обладнання, потрібного для ви-
робництва деталі Д

7 – –

Разом 56 49 52

Спочатку здається, що виробнича собівартість, розрахована від-
повідно до П(С)БО 16 «Витрати» (56 грн) вища за ціну пропозиції 
(52 грн), тому однозначно вигідніше закуповувати деталь Д «на сто-
роні». Але якщо у розрахунок виробничих витрат включити тільки 
релевантні витрати, (ті, які виникнуть при альтернативах «виробля-
ти чи купувати», керуючись принципом релевантності (амортизацій-
ні відрахування, наприклад, будуть здійснювати незалежно від існу-
ючих альтернатив), то виробнича собівартість становитиме 49, а не 52 
грн. Отже, вигіднішою є альтернатива виробництва деталей власни-
ми силами. Крім того, на її користь свідчить те, що робітники заводу 
матимуть додатковий заробіток.

Ситуація 3. Ви повинні знати, що існує можливість скорочення 
часу на економічні розрахунки.

Розглядаються альтернативи: чи модернізувати технологічну лі-
нію (І), чи ні (II) (табл. 3.4).

Прогнозні витрати на модернізацію становлять 38 000 грн. Відо-
мо, що прогнозний обсяг реалізації продукції не зміниться і стано-
витиме 400 000 одиниць. Ціна також не залежить від управлінського 
рішення, оскільки покупці готові купити таку продукцію за 12 грн за 
одиницю. Прямі матеріали на одиницю становлять 6 грн.

Пряма заробітна плата зміниться в залежності від прийнятого рі-
шення:

І («модернізувати») = 1,80 грн на од.

II («не модернізувати») = 2,20 грн на од.,

тобто, метою модернізації є скорочення трудовитрат.
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Таблиця 3.4
Витрати для вибору альтернативи (тис. грн)

№ 
п/п

Показники
Вихідні дані Релевантні дані

І II І II

1 Дохід (виручка) 4 800 4 800 – –

 – прямі матеріал 2 400 2 400 – –

 – пряма заробітна плата 720 800 720 800

 – витрати на модерніза-
цію

38 – 38 –

2 Разом витрат 3 158 3 200 758 800

3 Операційний прибуток 1 642 1 600 Різниця 42

Різниця 42

Розрахунки показують економічну вигоду модернізації. Але ме-
тою ілюстрації цієї ситуації був не вибір альтернативи. Ви повинні 
звернути увагу на те, що якщо менеджерам представляти всю вихідну 
інформацію (за статтями витрат, інколи це декілька десятків позицій, 
у т.ч. беручи до уваги і ті, що зміняться і ті, що не зміняться в резуль-
татів вибраного напряму дії), то бухгалтер — аналітик використає свій 
робочий час непродуктивно. Крім того, для менеджерів буде підготов-
лена надлишкова і некорисна інформація. Аналіз лише релевантної 
інформації скоротить час на проведення розрахунків та їх вивчення.

У господарській діяльності виробничого підприємства може ви-
никнути проблема: чи прийняти спеціальне замовлення за ці ною, яка 
є нижчою, ніж домінуюча на ринку або навіть нижчою за собівартість. 
Зауважте, що при прийнятті цього рішення необхідно враховувати 
завантаженість виробничих потужностей підприємства.

Ситуація 4. Змінні витрати дозволяють визначити маржиналь-
ний дохід і проаналізувати доцільність прийняття одноразово го за-
мовлення за ціною, що є нижчою ніж домінуюча на ринку.

Підприємство «Еліпс» має проблеми зі збутом продукції. При 
максимальній виробничій потужності 5 000 од. обсяг ви пуску у по-
точному році становить 4 100 од. Старший менеджер зі збуту зміг 
знайти нового клієнта (фірма «Ніко»), який має потребу у придбанні 
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900 од. Продукції. Клієнт пропонує уклас ти угоду за ціною 5 грн за 
одиницю. Аналітикам підприємства «Еліпс» необхідно вста новити 
доцільність прийняття цього разового замовлення, пам’ятаючи, що 
«Еліпс» має «некорисні» витрати із-за завантаження виробничих по-
тужностей лише на 70%.

Для спеціального дослідження використано наступну інформа-
цію (в грн):

Запропонована ціна     – 5,00
Витрати на одиницю за даними планової 

калькуляції на поточний рік всього, в т.ч.:  – 5,00
– прямі матеріали      – 2,00
– пряма зарплата та інші прямі витрати   – 1,40
– загальновиробничі витрати, змінні   – 0,80
– загальновиробничі витрати, постійні   – 0,60
– витрати на пакування в цеху    – 0,20
Ціна реалізації      – 7,00
Загальні постійні витрати — адміністративні 

та витрати на збут      – 5 200.
Застосуємо маржинальний підхід до побудови аналітичної таблиці:

Таблиця 3.5
Доцільність прийняття спеціального замовлення 

№ 
п/п

Показники
Без спецза-

мовлення 
(4 100 од.)

Зі спецза-
мовленням 

(4 100 + 900)

1 Дохід 28 700 33 200

2 Змінні витрати:

 – прямі матеріали 8 200 1 000

 – пряма заробітна плата та інші пря-
мі витрати

5 740 7 000

 – загальновиробничі витрати, змінні 3 280 4 000

 – витрати на пакування 820 1 000

Разом 18 040 22 000

3 Маржинальний дохід 10 660 11 200

4 Загальні постійні витрати: 5 200 5 200

5 Операційний прибуток 5 460 6 000
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Отже, розуміючи сутність змінних і постійних витрат, ми спочат-
ку визначили загальний маржинальний дохід як різницю між дохо-
дом і змінними витратами, щоб порівняти його в кож ній із альтер-
натив, і встановили, що при прийнятті додаткового замовлення він 
збільшиться на 540 грн (11 200 — 10 660), що зумовило ідентичне 
прирощення прибутку, оскільки постійні витрати будуть однаковими 
для обох альтернатив.

Ці розрахунки зайняли чимало часу, оскільки ми брали до уваги 
релевантну і нерелевантну інформацію. Є короткий спосіб обґрунту-
вання рішення такого типу. Спочатку знаходять маржинальний до-
хід, який принесе додаткове замовлення, а потім встановлюють вели-
чину припрощення прибутку за наступною формою:

 P p q    ,

де   Р — прибуток;
р — ціна;
  — змінні витрати на одиницю;
q — кількість реалізованих одиниць.

 5,00 4,40 900 540P      (грн).

Отже, пропозиція про прийняття замовлення фірми «Ніко» за ці-
ною нижчою, ніж виробнича собівартість, має бути прийнята, оскіль-
ки має місце збільшення прибутку.

Таким чином, при обґрунтуванні рішення про прийняття «спеці-
ального замовлення», як правило, релевантними є усі змінні витрати. 
Але не завжди. Наприклад, нерелевантними будуть транспортні ви-
трати, пов’язані зі збутом продукції, якщо вони здійснюються за ра-
хунок покупця. Крім того, не забувайте, що у довгостроковій перспек-
тиві всі витрати перетворюватимуться на змінні.

У наступній ситуації визначаємо найнижчу ціну для додатково-
го замовлення при наявності вільних потужностей і спрогнозованій 
сумі річного прибутку.

Ситуація 5. Опираючись на розуміння сутності маржинальних ви-
трат та маржинального доходу знайдемо рішення про прийняття за-
мовлення на виготовлення напівфаб рикату. Якою повинна бути ціна?
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ПП «Сигма» виробляє один вид продукції у трьох модифікаціях: 
модель для презентації, модель суперкласу і стан дартна модель. Ви-
робництво складається із двох стадій: перша — виготовлення базово-
го продукту (змінні витрати складають 6 грн), друга — фінішна об-
робка і пакування. Зрозуміло, що ціна реалізації на них буде різною.

Постійні витрати на рік складають 100 000 грн. Розмір очікуваного 
(бажаного) за рік прибутку до сплати податку — 300 000 грн. Вироб-
ничі потужності дозволяють виробляти 150 000 одиниць продукції.

ПП «Сигма» одержало пропозицію від покупця на придбання 
30 000 одиниць продукції, але не готової, а напівфабрикату (резуль-
тат виробництва на першій стадії). Розрахуємо, якою повинна бути 
найнижча ціна для виконання цього замовлення (30 000 одиниць). 
Спробуємо прокоментувати інформацію щодо політики підприєм-
ства при зазначених обставинах.

Для наочності доповнимо вхідну інформацію у графи 1–3 табл. 3.6, 
внесемо у гр. 4, 5 інфор мацію маркетолога підприємства, розрахує-
мо розмір маржинального доходу на одиницю (гр. 6 = гр. 4 — (гр. 2 +
+ гр. 3)) і на весь очікуваний обсяг реалізації (гр. 7 = гр. 6*гр. 5).

Таблиця 3.6
Розрахунок очікуваного маржинального доходу

Моделі

Витрати 
на виробництво

Ціна
Попит 
(од.)

Маржинальний
дохід

І стадія II стадія
на 

одиницю

на 
очікува-

ний обсяг
базового 
продукту

готової 
продукції

1 2 3 4 5 6 7

Для презен-
тації

6 4 15 20 000 5 100 000

Суперклас 6 2 12 30 000 4 120 000

Стандартна 6 1 10 40 000 3 120 000

Разом    90 000  340 000

Розрахунки показують, що:
 – загалом прийняття додаткового замовлення на напівфабрикат 
є можливим, оскільки виробничі потужності повністю не заді-
яні (90 000 < 150 000);
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 – загальний маржинальний дохід за рік без прийняття замов-
лення становитиме 340 000 грн. Він повинен покрити постійні 
витрати у сумі 100 000 грн, отже, сума прибутку становитиме 
240 000 грн (340 000 — 100 000);

 – до запланованого розміру прибутку не вистачає 60 000 (240 000 —
— 300 000) грн. Отже, саме таку суму прибутку повинне забез-
печити прийняття додаткового замовлення;

 – якщо кількість одиниць у замовлення становитиме 30 000 од., 
то кож на з них повинна забезпечити по 2 грн маржинального 
доходу (60 000: 30 000). Отже, мінімальна ціна — 8 грн (6 + 2), 
що дозволить забезпечити загальну суму очікуваного прибутку 
за рік (300 000 грн).

Щодо економічної політики ПП «Сигма», то можна зробити такі 
оцінки:

 – будь-яка ціна, що перевищує 6 грн, збільшить дохід;
 – надходження пропозиції про закупку для власного вироб ницт ва 
базового продукту «Сигми» свідчить про те, що продук ція замов-
ника найближчим часом конкуруватиме з продукцією «Сигми»;

 – замовлення складає 1/3 всього випуску, отже, необхідно про-
рахувати очікувані витрати;

 – якщо збільшиться попит на напівфабрикат, то можна втра тити 
власні позиції при реалізації більш вигідних модифікацій. (По-
дальші розмірковування продовжуйте самостійно).

Ситуації, описані нижче, дозволяють проілюструвати значен ня 
показників маржинального доходу та маржинальних витрат в об-
ґрунтуванні рішення щодо обсягів діяльності.

Ситуація 6. Маржинальні витрати. Обґрунтуємо відповідь на 
пи тання: «Скільки виробів доціль но виробляти?»

Нехай очікувана сума постійних витрат підприємства у майбутньому 
році становитиме 4 тис. грн при змінних витратах, наве дених у табл. 3.7.

Розрахунок маржинальних витрат здійснювався так: 

6 000 4 000
2 000;

1 0





 

7 900 6 000
1900;

2 1
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9 400 7 900
1500

3 2





і т. д.
Таблиця 3.7

Власне маржинальні витрати

Обсяг діяль-
ності, одиниць

Змінні 
вит рати, грн

Сукупні витрати, грн
Маржинальні 

витрати

0 0 4 000
2 000

1 900

1 500

1 100

2 500

1 2 000 6 000

2 3 900 7 900

3 5 400 9 400

4 6 500 10 500

5 9 000 13 000

Отже, маржинальні (граничні) витрати на виробництво і реаліза-
цію першої одиниці продукції становитимуть 2 000 грн. Якщо збільши-
ти обсяг виробництва ще на одну додаткову одиницю, то сукупні ви-
трати (змінні плюс постійні) збільшаться на 1 900 (7 900 — 6 000) грн. 
Ця сума і є маржинальними витратами на виробництво другої одини-
ці готової продукції. Деякі автори називають їх власне граничними, 
інші — маржинальними або витратами приросту. Найкращий обсяг 
діяльності — 4 оди ниці, оскільки, починаючи з 5-ої, додаткові витра-
ти на кожну наступну одиницю будуть зростати (2 500 — найбільша 
цифра серед маржинальних витрат).

Розмір цих витрат може розраховуватися як різниця величин 
змінних витрат за умови, якщо сума постійних витрат зали шається 
без зміни, як у цій ситуації, а виробнича собівартість одиниці є досить 
високою. Такі ситуації зустрічаються не до сить часто. Це, наприклад, 
виробництво меблів, одягу з нату рального хутра. Якщо показник 
кількості продукції, що вироб ляється, змінюється більш суттєво, то 
більш правильними бу дуть розрахунки усереднених маржинальних 
витрат, тобто серед ніх величин витрат приросту (або витрат скоро-
чення) на одини цю продукції, які виникають у результаті зміни об-
сягів вироб ництва та реалізації більш, ніж на 1 одиницю.
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Ситуація 7. Маржинальні витрати. Скільки додаткових одиниць 
доцільно виробляти?

Маржинальні витрати у межах можливих (прийнятих) обся гів 
(0 – 500) діяльності наведено у таблиці 3.8 (приклади між собою не 
пов’язані).

Таблиця 3.8
Маржинальні витрати на виробництво 

додаткових одиниць продукції

 

Обсяги діяльності Сукупні витрати
Усереднені чи маржинальні 

витрати

0
100
200
300
400
500

4 000
6 000
7 900
9 400

11 000
32 000

20
19
15
16
21

Розрахунок маржинальних витрат здійснювався так:

(6 000 — 4 000) : (100 — 0) = 20;

(7 900 — 6 000) : (200 — 100) = 19;

(9 400 — 7 900) : (300 — 200) = 15; і т.д.

3.3. Поняття про поведінку витрат і фактори витрат 
для різних цілей бізнесу

Витрати по-різному реагують на зміну факторів діяльності. По-
ведінка витрат — це характер реагування витрат на зміни у діяльнос-
ті підприємства. Зміни у величині та складі витрат відбуваються під 
впливом господарських операцій. Діяльність, яка впливає на витрати 
називають фактором витрат. Для різних функцій бізнесу вони різні:

 – для досліджень та наукових розробок це кількість проектів, їх 
технічна складність;

 – для виробництва це обсяг виробництва, кількість переналагод-
жень, основна заробітна плата; 

 – для управління це кількість замовлень, кількість персоналу тощо.
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Розуміння взаємозв’язку між витратами та їх факторами дозволяє 
передбачати майбутні релевантні витрати. Для опису поведінки ви-
трат в літературі вживають поняття: змінні, умовно-змінні (напівзмін-
ні), постійні, напівпостійні. Їх графічне зображення подано нижче. 

Зверніть увагу на те, що сума загальних постійних витрат (FC) є 
незмінною (рис. 3.1), а питомих (fc) — тобто на одиницю — зі збіль-
шенням обсягів діяльності зменшується (рис. 3.2). Отже, поведінка 
постійних витрат на одиницю описується гіперболою, а усіх інших — 
прямою. 

Рівняння прямої: Y=a + bx, 
де Y – величина сукупних витрат, 

а – величина постійних витрат, 
b – величина змінних витрат на одиницю продукції, 
x – обсяг виробництва; 
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Рис. 3.1. Поведінка загальних постійних витрат 

Незалежно від кількості готової продукції сума цих витрат ста-
новить 21 тис. грн.
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Рис. 3.2. Поведінка питомих постійних витрат 

При двох одиницях продукції вони становлять 25 тис. грн, а при 
десяти та більше — близько 5 тис. грн.
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Рис. 3.3. Поведінка сукупних змінних витрат 

При п’яти одиницях продукції вони становлять 25 тис. грн
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Рис. 3.4. Поведінка питомих змінних витрат

Незалежно від кількості готової продукції, що виробляється на 
один виріб використовують по 30 тис. грн.
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Рис. 3.5. Поведінка напівпостійних витрат 
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Між тим, витрати можна зобразити прямою лінією тільки в меж-
ах релевантного діапазону(наприклад від 2,5 тис. од. до 7,5 тис. од), 
оскільки тільки за короткий період витрати можуть бути змінними 
(напівзмінними) і постійними (напівпостійними), в той час як упро-
довж більшого періоду всі вони набувають тенденції до зміних. Зна-
чну частину на півзмінних витрат становлять змішані витрати (тобто 
ті, що включають елементи змінних і постійних витрат), наприклад, 
витрати на ремонт і експлуатацію обладнання.

В основу групування на змінні та постійні. покладено припущен-
ня релевантного діапазону та часу.

Релевантним діапазоном називають діапазон діяльності, в меж-
ах якого зберігається взаємозв’язок між величиною витрат та їх фак-
тором. Зазвичай релевантний діапазон — це нормальний очікуваний 
діапазон діяльності підприємства. За його межами змінні витрати не 
є лінійною функцією обсягу діяльності внаслідок, наприклад, понад-
нормової оплати, знижок обсягу закупівлі, неефективного викорис-
тання ресурсів.

Значна частина змінних витрат зумовлена технологією, тому 
частину витрат називають технологічними змінними витратами. 
Це змінні витрати, що виникають внаслідок безперервного зв’язку 
між споживанням ресурсів і випуском продукції. Частина постій-
них витрат зумовлена виробничою потужністю, тому їх називають 
обов’язковими постійними витратами (витрати на оренду, аморти-
заційні відрахування). Коли потужність уже визначена, то абсолют-
на величина обов’язкових витрат не змінюється залежно від ступе-
ня використання потужності. При зміні обсягу діяльності важко 
змінити ці витрати за короткий час. Через це обов’язкові витрати 
мають тенденцію залишатися незмінними щодо обсягу діяльності 
в межах коротких періодів. Разом з тим їх поведінка залежить від 
інтервалу. Крім того, від управлінських рішень. Дискреційними на-
зивають витрати, розмір яких визначає керівництво і які не мають 
прямого зв’язку зі змінами поточної діяльності (дослідження і роз-
робки, реклама, навчання персоналу — в критичний час їх можна 
відмінити).



62

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи управлінського обліку 

3.4. Методика визначення функції витрат

Для побудови моделі витрат з метою прогнозування їх вели-
чини здійснюють оцінку витрат, тобто встановлюють кількісні 
взаємозв’язки між витратами та різними факторами на підставі до-
слідження діяльності. Під функцією витрат розуміють математич-
ний опис взаємозв’язку між витратами та їх факторами. Описана 
функція полегшую процес передбачення витрат. Наприклад, бухгал-
тер-аналітик визначив, що загальні постійні витрати становитимуть 
20000 грн, а середні змінні на одиницю — 100 грн, то функція матиме 
такий вигляд: у = 20000 + 100х. Отже якщо підприємство планує ре-
алізувати 500 одиниць продукції, то сукупні витрати становитимуть:

Y = 20000 + 50000 = 70000 грн.

В економічній літературі описано декілька методів для побудови 
моделі витрат:

Методи дослідження поведінки витрат

Метод 
аналізу 

рахунків

Метод 
вищої точки

Регресійний  
аналізу

Технологічний 
аналізу

Метод візуального 
пристосування

Метод найменших 
квадратів

Спрощений 
статистичний аналіз

Рис. 3.6. Методи дослідження поведінки витрат

Сутність методів визначення функції витрат розкрито у терміно-
логічному словнику до теми.

Застереження. Застосування різних методів не дасть 
однакових результатів. 

Для прийняття рішень необхідно обирати найрелевантнішу 
функцію витрат. Для правильного вибору застосовують такі критерії:
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 – економічна правдоподібність (зв’язок має бути економічно до-
цільним); 

 – пристосованість (наскільки зв’язок є тісним);
 – значимість незалежних змінних величин (чи суттєво впливати-
ме на суму загальних витрат коливання значення (в)) незалеж-
ної змінної величини.

Надійність ґрунтується на розмірі відхилень фактичного спосте-
реження від розрахункової величини лінії регресії і характеризується 
показниками: коефіцієнт детермінації, залишкова дисперсія, загаль-
на дисперсія, стандартна помилка обчислення, стандартна помилка 
коефіцієнта.

Загальний висновок. Кількість ознак класифікації витрат та їх 
видів повинна відповідати кількості типових проблем для 

підприємства. 

Моделювання витрат можливе для прогнозування їх величини.

Термінологічний словник

Виробничі накладні витрати — витрати, пов'язані з процесами 
виробництва, які не можуть бути віднесені до певних виробів еконо-
мічно можливим шляхом.

Витрати на продукцію — витрати, пов'язані з виробництвом або 
придбанням товарів для реалізації, синонім виробничої собівартості 
чи первісної вартості придбаних товарів.

Витрати періоду — витрати, що не включаються у собівартість 
запасів і розглядаються, як витрати того періоду, в якому вони були 
здійснені.

Вичерпані (спожиті) витрати — збільшення зобов'язань або змен-
шення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу 
звітного періоду.

Дійсні витрати — витрати, що потребують сплати грошей або ви-
трачання інших активів.
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Дискреційні витрати — витрати, розмір яких визначається керів-
ництвом підприємства і не пов'язаний зі змінами в йо го діяльності.

Змінні витрати — витрати, що змінюються прямо пропорційно до 
зміни обсягу діяльності (або іншого фактора витрат).

Змішані витрати — витрати, які містять елементи як змінних, так 
і постійних витрат.

Конверсійні витрати (витрати на обробку)- сума прямих витрат 
па оплату праці та виробничих накладних витрат.

Контрольовані витрати — витрати, які менеджер може безпосе-
редньо контролювати або може здійснювати на них значний вплив

Маржинальні витрати — витрати на виробництво додаткової оди-
ниці продукції

Маржинальний дохід — різниця між доходом (виручкою) та су-
купними змінними витратами

Метод аналізу, бухгалтерських рахунків — метод визначення 
функції витрат шляхом групування їх на змінні та постійні щодо від-
повідного чинника на підставі даних з аналітичних рахунків бухгал-
терського обліку.

Метод візуального пристосування — графічний підхід до визна-
чення функції витрат, при якому аналітик візуально про водить пря-
му лінію, беручи до уваги всі точки витрат.

Метод вищої-нижчої точки — метод визначення функції витрат 
на основі припущення, що змінні витрати — це різниця між загальни-
ми витратами при найвищому та при найнижчому рівні діяльності та 
постійних витрат.

Метод найменших квадратів — статисти чин і і метод, який до-
зволяє розрахувати елементи функції витрат (а і b) таким чином, що 
квадрат відстані від усіх точок сукупності, яка вивчається, до лінії ре-
гресії є найменшим.

Напівзмінні витрати — витрати, які змінюються, але не прямо про-
порційно до зміни обсягу діяльності (або іншого фактора витрат).

Напівпостійні витрати — витрати, що змінюються ступінчасте 
при зміні обсягу діяльності.

Неконтрольовані витрати — витрати, які менеджер не може 
контролювати або не може на них вплітати.

Непрямі витрати — витрати, що не можуть бути віднесені безпо-
середньо до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом.



65

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат

Нерелевантні витрати — витрати, які не залежать від прийняття 
рішення.

Невичерпані (неспожиті) витрати — збільшення зобов'язань або 
зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання до-
ходу майбутнього періоду.

Основні витрати –основа створюваного продукту, досить часто 
це співпадають з сумою прямих виробничих витрат

Обов'язкові витрати — витрати, що визначаються потужністю 
підприємства.

Оцінка витрат — процес обрахунку поведінки витрат.
Поведінка витрат — характер реагування витрат на зміни в діяль-

ності компанії.
Постійні витрати — витрати, що запинаються незмін ними в разі 

зміни обсягу діяльності (або іншого фактора витрат).
Прийняття рішення — цілеспрямований вибір з кількох альтер-

нативних варіантів дії, такого, що забезпечить досягнення обраної 
мети або розв'язання певної проблеми.

Регресійний аналіз — статистична модель, що використовується 
для визначення зміни середнього значення залежної змінної величи-
ни під впливом зміни значення однієї або кількох незалежних змін-
них величин.

Релевантні витрати — майбутні витрати, що можуть бути змінені 
внаслідок прийняття рішення. Саме їх беруть до уваги при прийнятті 
управлінського рішення.

Релевантний діапазон — діапазон діяльності, в межах якого збе-
рігається взаємозв'язок між величиною витрат та їх фактором.

Спрощений статистичний аналіз — метод визначення функції 
витрат, що передбачає розподіл показників на дві групи, виходячи зі 
зростання значення фактора витрат, і розрахунок постійних витрат 
на основі середніх значень витрат та їх фактора.

Технологічний аналіз — системний аналіз функцій діяльності для 
визначення технологічного взаємозв'язку між зат ратами ресурсів та 
результатом діяльності.

Фактор витрат — діяльність, що виливає на витрати.
Функція витрат — математичний опис взаємозв'язку між витра-

тами та їх факторами.
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Завдання для виконання практичної роботи

Завдання 3.1. Перевірити правильність групування витрат, що на-
ведені нижче, по відношенню до конкретного об’єкта витрат (продук-
ції) та до обсягу виробництва (такі навички ви вже повинні мати з ра-
ніше вивчених дисциплін). Виконання завдання оформити у таблиці 3.9.

Таблиця 3.9
Класифікація витрат

№ 
з/п

Витрати Прямі
Не-

прямі
Змінні Постійні

1 Прямі матеріальні витрати — + + –

2 Витрати на оплату праці працівників 
зайнятих основним виробництвом.

3 Відрахування на соціальні заходи від 
заробітної плати пра ців ни ків, зайня-
тих основним виробництвом (форма 
оплати — відрядна).

4 Плата за оренду земельних і майнових 
паїв.

5 Витрати на службові відрядження і 
утримання апарату управління під-
приємством та іншого загальногоспо-
дарського персоналу

6 Загальнокорпоративні витрати (орга-
нізаційні витрати, витрати на прове-
дення річних зборів, представницькі 
витрати тощо).

7 Витрати на вдосконалення технології 
й організації виробництва

8 Амортизація основних засобів адміні-
стративного призначення.

9 Втрати від браку, які складаються з 
вартості остаточно забракованої з тех-
нологічних причин продукції (виробів, 
вузлів, напівфабрикатів).

10 Витрати на утримання, експлуатацію 
та ремонт, страхування, операційну 
оренду основних засобів, інших необо-
ротних активів за гальновиробничого 
призначення
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Завдання 3.2. За даними таблиці 3.10 розрахувати витрати Симо-
ненка О. М. при наявності двох альтернативних варіантів поїздок на ро-
боту: транс портом загального користування чи власним автомобілем.

Таблиця 3.10 
Вихідні дані

Витрати Сума, грн

Вартість проїзду транспортом загального користування 60

Амортизація автомобіля 25

Вартість бензину та паливно-мастильних матеріалів 145

Вартість поточних витрат на утримання автомобіля 100

Поїздки власним автомобілем компенсуватимуться двома знайо-
мими Симоненка О. М. у розмірі 60 грн, яких він щоденно підвозити-
ме на роботу.

Завдання 3.3. За даними таблиці 3.11 визначити, які з наведених 
витрат є контрольованими керівником виробничого цеху.

Таблиця 3.11
Витрати підприємства за поточний місяць

Витрати +, –

Вартість використаних на виробництво сировини і матеріалів

Роботи та послуги сторонніх організацій виробничого характеру (до-
ставка продукції до складу зберігання)

Оплата відпустки робітника цеху, який навчається у вищому на-
вчальному закладі

Виплата звільненим вихідної допомоги та середнього заробітку

Вартість збору за реєстрацію підприємства в органах державного 
управління

Напівфабрикати, використані у виробництві

Втрати у результаті виробничого браку

Транспортно-заготівельні витрати

Витрати на підготовку та освоєння нового виробництва

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

Премії за якісне виконання виробничої програми
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Завдання 3.4. За даними таблиці 3.12 визначити невідомі показ-
ники.

Таблиця 3.12
Вихідні дані

Показники Сума, грн

1 Виручка від реалізації готової продукції 200

2 Початковий запас готової продукції 44

3 Початковий запас незавершеного виробництва 38

4 Прямі матеріали 64

5 Пряма заробітна плата та відрахування ?

6 Виробничі накладні витрати 54

7 Кінцевий запас незавершеного виробництва 56

8 Собівартість виробленої продукції 134

9 Кінцевий запас готової продукції 54

10 Собівартість реалізованої продукції ?

11 Валовий прибуток ?

12
Інші операційні, адміністративні та збутові витра-
ти 

?

13 Прибуток (збиток) від операційної діяльності 20

Завдання 3.5. За даними таблиці 3.13 визначити функцію витрат 
методом аналізу бухгалтерських рахунків, якщо обсяг реалізації під-
приємства складає 2 тис. одиниць.

Таблиця 3.13 
Витрати ПП «Мрія» за звітний період

Рахунки та субрахунки
Сукуп-
ні ви-
трати

Постійні Змінні
Змінні вит-
рати на од. 
продукції

90 «Собівартість реалізованих 
товарів»

480 000 480 000 240

92 «Адміністративні витрати»: 200 000 200 000

витрати на оплату праці дирек-
тора і головного бухгалтера;

120000
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Продовження табл. 3.13
витрати на оренду. 80000

93 «Витрати на збут», у тому 
числі витрати на пакування у 
зовнішню тару — 20 000 грн, 
рекламу — 28000 грн

48 000 28 000 20 000 10

Разом 72 8000 228 000 500 000 250

Завдання 3.6. На підставі даних завдання 3.14 визначити, якими 
стануть витрати підприємства, якщо планується збільшити обсяг ре-
алізації на 1 тис. одиниць, а орендна плата за офіс зменшиться на 500 
грн.

Таблиця 3.14
Витрати підприємства за звітний період

Спостереження
Заробітна плата робітників 
основного виробництва, грн

Загальновиробничі 
витрати, грн

1 13 000 3 000

2 15 000 3 500

3 14 500 2 750

4 10 200 2 850

5 12 340 2 800

6 11 111 2 900

7 12 200 3 000

8 12 900 2 900

9 12 050 2 800

10 10 000 2 700

Завдання 3.7. За даними табл. 3.14 визначити функцію витрат 
методом вищої — нижчої точки. Рішення оформити у таблиці.
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Таблиця 3.15 
Співвідношення факторів та витрат

Результат спостереження

Фактор, який 
впливає на 

витрати 
(зарплата) грн

Загально-
виробничі 

витрати, грн

Найвище значення фактора витрат

Найменше значення фактора витрат

Різниця

Завдання 3.8. Визначити функцію витрат методом візуального 
при стосування.
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Рис. 3.7. Витрати підприємства

Питання для самостійного поглибленного вивчення 

1. Технологічний аналіз поведінки витрат.
2. Регресійний аналіз поведінки витрат.
3. Спрощений статистичний аналіз поведінки витрат.
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Теми рефератів

1. Динаміка витрат, доходів та фінансових результатів: статистич-
на інформація.

2. Публікації, присвячені проблемам класифікації витрат.
3. Порівняльна характеристика підходів науковців до класифіка-

ції витрат

Література: 1–12, 21–24, 43, 45, 46, 53.
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МОДУЛЬ 2. 
СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І 

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ

ТЕМА 4. 
МЕТОДИ ОБЛІКУ І 

КАЛЬКУЛЮВАННЯ 
СОБІВАРТОСТІ 

Перелік питань

4.1. Мета та завдання обліку витрат і калькулювання собівартості.
4.2. Процес визначення витрат і калькулювання собівартості ок-

ремих об’єктів.
4.3. Методи обліку витрат: позамовний, попроцесний.
4.4. Способи калькулювання собівартості продукції.
4.5. Напрями удосконалення калькулювання.

Після вивчення теми ви повинні:

 – розуміти різницю між фактичним і нормальним калькулю-
ванням;

 – вміти здійснювати основні записи в системі рахунків;
 – навчитися описувати сутність попроцесного методу обліку;
 – знати п’ять кроків попроцесного калькулювання;
 – розуміти як незавершене виробництво на початок впливає на 
вираховану собівартість одиниці продукції при використан-
ні методу середньозваженої собівартості та методу FIFO для 
оцінки запасів;

 – вміти відображати записи на рахунках бухгалтерського обліку 
щодо формування витрат за окремими процесами;

 – вміти продемонструвати, як використання стандартних витрат 
може спростити попроцесне калькулювання тощо.
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Методичні рекомендації до вивчення теми

Ця тема є однією з ключових, оскільки інформаційне забезпечен-
ня прийняття рішень досить часто ґрунтується на собівартості як од-
ному з найважливіших економічних показників. Вона тісно пов’язана 
з темою 2, тому якщо Ви ґрунтовно опрацювали нормативні докумен-
ти, що регулюють склад витрат, то в них же розглянуто базові підходи 
до способів калькулювання собівартості. 

Ключові поняття: методи обліку витрат, об’єкт витрат, собі-
вартість продукції, алгоритм формування витрат (способи включен-
ня прямих та непрямих витрат до собівартості), позамовний метод 
обліку витрат, попроцесний метод обліку витрат, еквівалентна оди-
ниця готової продукції, варіанти попередільного методу.

4.1. Мета та завдання обліку витрат і калькулювання 
собівартості

Основним призначенням калькулювання є створення інформа-
ції про витрати на одиницю їх носія, що потрібно для організації та 
управління бізнесом, контролю за рівнем витрат, визначення прибут-
кових, другорядних і збиткових сегментів діяльності.

Калькулювання є способом одержання інформації для:
 – оцінки випущеної з виробництва продукції та визначення фі-
нансового результату;

 – обґрунтування виробничої стратегії;
 – ціноутворення (у т.ч. в нестандартних ситуаціях, в точці без-
збитковості);

 – оцінки ефективності діяльності керівників центрів відпо ві-
даль ності.

Метою калькулювання є:
1. Оцінка випущеної готової продукції та напівфабрикатів влас-

ного виробництва за виробничою собівартістю для її оприбуткування 
та підготовки в подальшому фінансової звітності.

2. Підготовка інформації для прогнозування, планування, контр-
олю за витратами, доходом, прибутком, зокрема для:

 – планування величини витрат на наступний період;
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 – обґрунтування економічної ефективності від впровадження но-
вої техніки, вибору сучасних технологічних процесів;

 – прийняття рішень щодо проведення ремонтних робіт господар-
ським способом чи з залученням спеціалізованих будівельних 
організацій;

 – визначення на основі витрат ціни адекватної, справедливої, 
конкурентоздатної;

 – контролю витрат у виробництві та на всіх стадіях життєвого 
циклу продукту;

 – визначення рентабельності окремих видів продукції;
 – контролю витрат за всіма процесами, які здійснюються на під-
приємстві, визначення процесу, який є найдорожчим;

 – визначення сегменту, який потребує скорочення (розширення) 
обсягів виробництва;

 – оцінки:
 – ефективності окремих підрозділів; 
 – якості управління; 
 – діяльності центрів відповідальності, персоналу;

 – виявлення залежності «витрати-обсяг-прибуток»;
 – визначення трансфертної ціни, яка застосовується при комер-
ційних операціях між підрозділами одного й того ж підприєм-
ства, зокрема при наявності права підрозділу виходити на зо-
внішній ринок.

4.2. Процес визначення витрат і калькулювання 
собівартості окремих об’єктів

 
Методи обліку витрат це сукупність прийомів і способів, у 

процесі яких здійснюється групування та розподіл витрат за 
об’єктами (носіями витрат) для обчислення собівартості 

Щоб бухгалтеру визначитися з вибором методу обліку витрат і 
калькулювання, необхідно вміти розрізняти об’єкти витрат (табл. 4.1).
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Наприклад, у лісовому господарстві вони можуть бути такими:

Таблиця 4.1 
Приклади об’єктів витрат у лісовому господарстві

Об’єкт Приклад

Вироби Дрова технологічні, штахетна дощечка, саджанці 

Послуги Зелений туризм (на коні, на повозці)

Проекти Реконструкція цеху деревообробки

Замовники Юридичні та фізичні особи

Діяльність Контроль якості садівного матеріалу

Підрозділи Бухгалтерія, економічний відділ, окремі лісництва

Регіони Усі операції по Новосанжарському району

На практиці об’єкти витрат і об’єкти калькулювання у більшості 
випадків співпадають. 

Об’єкт калькулювання може бути ознакою для групування в 
аналітичному обліку витрат. Отже, об’єкт калькулювання зумовлює 
принципи групування витрат та ознаки виділення аналітичних ра-
хунків у системі виробничого обліку.

Система виробничого обліку – це система обліку, що 
забезпечує можливість калькулювання та контролю 
собівартості об’єктів витрат 

Обґрунтована номенклатура об’єктів витрат є запорукою реаль-
ності, вірогідності калькуляційних розрахунків за окремими видами 
продукції. Принципи формування об’єктів витрат зумовлені єдністю 
процесів обліку витрат на виробництво та калькулювання собівар-
тості (перший процес — це облік витрат, наступний за ним — кальку-
лювання собівартості).

Для вимірювання об’єктів калькулювання у практичній діяль-
ності використовують різноманітні калькуляційні одиниці (вимірни-
ки об’єктів витрат). Основні з них наведено у таблиці 4.2.
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Таблиця 4.2
Приклади основних груп калькуляційних одиниць

№ 
п/п

Групи (за по-
дібністю ознак) Приклади

1 Натуральні оди-
ниці

Штуки, тонни, кілограми, літри, погонні метри, кі-
ловат-години

2 Умовно нату-
ральні одиниці

Виробниче замовлення, 100 пар взуття, тонна 
штамповок, один верстато-комплекс, тисяча умов-
них банок, кубічний літр залізобетонних виробів, 
швейні вироби одного прейскурантного номеру

3 Умовні одиниці Спирт 100%-міцності, мінеральні добрива в пере-
рахунку на процент азоту, томато-продукти за 
вмістом сухих речовин

4 Вартісні одиниці Затрати на 1 грн товарної продукції
5 Одиниці робіт Десять тонн кілометрів вантажних перевезень, ма-

шино-зміна
6 Одиниці часу Машино-день, машино-година, нормо-година
7 Експлуатаційні 

одиниці
Потужність, параметри продукції, продук тивність

У більшості випадків ці вимірники співпадають з натуральною 
одиницею вимірювання обсягів виробництва продукції. Наприклад, 
для хлібопечення — це одна тонна, для ковбасного цеху — один цент-
нер, машинобудівного заводу — виробниче замовлення. Об’єктами 
калькулювання можуть бути: виробниче замовлення — виріб, об’єкт 
робіт; умовна одиниця; виріб — група однорідних виробів, типороз-
мір, маржа, продукт (напівфабрикат) — вагова одиниця в перерахун-
ку на стандарт продукту чи на прийнятний умовний стандарт, вагова 
одиниця в натурі (кг, м, тис. кг), натуральні одиниці (шт., м, погонний 
метр), умовні одиниці, тисяча умовних одиниць; переділ — стадія тех-
нологічного процесу; напівпродукт, продукт.

При калькулюванні проміжних продуктів, продукції підрозділів і 
технологічних фаз застосовують умовні одиниці.

 Різноманітність калькуляційних одиниць потребує обґрунтованого 
підходу щодо їх вибору в умовах конкретного виробництва.  

Рекомендації щодо вибору калькуляційних одиниць наводяться  
в галузевих інструкціях чи рекомендаціях 
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Взаємозв’язок обліку витрат і калькулювання собівартості про-
дукції показано на рис. 4.1.

 Документування та накопичення  
витрат за однорідними елементами 

Віднесення витрат 

Прямих 
(відслідковування за 

первинними документами) 

Об’єкти витрат, 
зумовлені метою 
калькулювання 

Оцінка 
зворотних 

відходів 

Оцінка 
незавершеного 
виробництва 

Калькулювання 
собівартості продукції 

основного 
виробництва (за 

різними напрямами 
відповідно до мети) 

Калькулювання 
собівартості продукції  

допоміжних 
виробництва 

Непрямих 
(за розрахунком відповідно  

до обґрунтованої бази) 

1 

2 

3 4 

6

7 8 

Як? 

Д
о 

Основного 
виробництва 

5 

6 

Допоміжного 
(підсобного) 
виробництва 

Рис. 4.1. Процес визначення витрат і калькулювання 
собівартості окремих об’єктів

Питання співвідношення методів, способів калькулювання та 
систем обліку витрат в економічній літературі тривалий час було 
дискусійним. На сьогодні воно вважається майже закритим. Кожно-
му методу обліку витрат відповідають певні способи визначення со-
бівартості (табл. 4.3):

Окрім способів калькулювання, наведених у таблиці 4.3, у комп-
лексних виробництвах може використовуватися комбінований спосіб 
калькулювання собівартості, при якому на різних етапах розрахунків 
для калькулювання собівартості одиниці продукції використовують 
різні способи. При цьому складають проміжні та кінцеві калькуляції. 
Всі методи, крім нормативного, ґрунтуються на фактичних, історич-
них вихідних даних, що ускладнює процес контролю за формуванням 
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витрат. Тільки нормативний метод дозво ляє своєчасно контролюва-
ти відхилення від норм і впливати на причини їх виникнення, своє-
часно запобігаючи негативним тенденціям.

Таблиця 4.3 
Співвідношення методів обліку витрат і способів калькулювання

Методи обліку витрат Способи калькулювання

Позамовний Накопичення (додавання) витрат, 
розрахунок за прямою ознакою, ви-
лучення витрат (спосіб Струмиліна), 
нормативний

Попередільний (напівфабрикатний, 
безнапівфабрикатний).
Однопродуктовий (простий) та бага-
топродуктовий

Розподілу витрат (пропорційний або 
індексний), накопичення витрат, ви-
лучення витрат, нормативний

Попродуктовий: Накопичення витрат, нормативний 
Накопичення витрат, нормативний
Розрахунок за прямою ознакою, нор-
мативний, коефіцієнтний 

 – попроцесний

 – подетальний

 – за виробами та групами виробів

У процесі калькуляційних розрахунків використовують поняття 
«собівартість». Залежно від того, які витрати включаються до собі-
вартості продукції, виділяють такі види собівартості:

 – виробнича, до якої включають витрати, передбачені П(С)БО 16 
«Витрати»; її в управлінському обліку називають повною ви-
роб ничою;

 – неповна виробнича, до якої включаються тільки змінні вироб-
ничі витрати;

 – повна собівартість — виробнича собівартість плюс адмі ністра-
тивні, збутові та інші операційні витрати;

 – індивідуальна собівартість — характеризує витрати конкрет-
ного виробництва з випуску продукції;

 – середньогалузева собівартість — характеризує середні по галузі 
витрати на виробництво аналогічної продукції і визначається 
за формулою середньозваженої із індивідуальних собівартос-
тей підпри ємств галузі.

Існує цілком слушна думка, що для реалізації цілей управлін-
ського обліку необхідно формувати такі види собівартості:
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 – собівартість центру відповідальності — для планування, 
контролю за технологічними процесами, а також діяльністю 
відповідальних виконавців;

 – повна виробнича собівартість — для формування цін, інших 
оперативних рішень за нормальних обставин;

 – пряма виробнича собівартість (неповна або маржинальна) 
— для визначення цін та інших оперативних рішень за специ-
фічних обставин (наприклад, в умовах недовантаження вироб-
ничих потужностей);

 – собівартість центру відповідальності, яка включає сукупність 
витрат на виготовлення відповідним центром усієї продукції 
та містить лише ті статті, за які відповідає керівник певного 
структурного підрозділу. Вона використовується для контр-
олю та оцінки діяльності центру.

Пряма виробнича собівартість (неповна або маржинальна) вклю-
чає змінні витрати, які можна прямо віднести на собівартість конкрет-
ного виду продукції. Ототожнення «неповної» собівартості з «пря-
мою» є дискусійним питанням. Вважаємо, що оскільки практикуючі 
бух галтери, економісти звикли при використанні терміну «прямий» 
ро зуміти спосіб включення витрат до об’єкта калькулювання, то тер-
мін «пряма собівартість» не розкриває сутності нового підходу до 
складу витрат, тобто не відтіняє того, що до неї включають змінні ви-
трати. Нам більше імпонує термін «неповна виробнича собівартість».

Таблиця 4.4
Зумовленість системи обліку витрат і калькулювання 

собівартості об’єктивними та суб’єктивними чинниками

Консервні підприємства
Технологічний процес 
включає попередню та 
теплову обробку сирови-
ни, підготовку тари, фа-
сування пло доовочевої, 
м’ясної та іншої сирови-
ни, за купорку, стерилі-
зацію та охолодження 
кон сервів.
Напівфабрикатами влас-
ного виробництва є суль-
фітовані плоди, ягоди,

Варіант І
Рівень комп’ютеризації — 
невисокий, керівництво 
орієнтується на посиле-
ний контроль за чинни-
ками формування ви-
трат. Напівфабрикати на 
сторону не реалізуються. 
Процес виробництва здій-
снюється у стабільних 
умовах

Варіант ІІ
Рівень комп’ютеризації — ви-
сокий, керівництво особли-
вих вимог до зміс ту внутріш-
ньої інформа ції не висуває. 
Томатна паста використову-
ється як для власного вироб-
ництва соків у зимовий пері-
од, так і для реаліза ції в якості 
готової про дукції. Часто до-
водиться приймати рішення в 
неординарних умовах. Рі вень 
конкуренції високий
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Продовження табл. 4.4
фруктове пюре тощо. На-
півфабрикати не вико-
ристовують

Елементи системи

Попередільний без напів-
фабрикатний метод облі-
ку за нормативними ви-
тратами. Калькулюван ня 
на основі повної собі-
вар тості способом нако-
пичення.
Застосування одного ро-
бочого плану рахунків 
для цілей фінансового та 
управлінського обліку

Попередільний напівфаб ри-
катний метод обліку фактич-
них витрат.
Калькулювання на основі по-
вної та неповної собі вартості 
способом накопичення.
Застосування двох робо чих 
планів рахунків для забезпе-
чення комер ційної таємниці

Отже, процес визначення витрат і калькулювання собівартості 
окремих об’єктів залежить від професійного відчуття бухгалтером 
низки, характерних для галузі та підприємства, що працює в конкрет-
них умовах, чинників. Вибір залишається за ним і його професійне 
судження фіксується в наказі про облікову політику.

4.3. Методи обліку витрат: позамовний, попроцесний

Сутність методів обліку витрат ґрунтовно викладена у базових 
підручниках з управлінського обліку та обліку на виробничих підпри-
ємствах [2, 3, 4, 9, 25–28]. Якщо уважно опрацьовувати нижчеподаний 
матеріал, то Ви зустрінетеся з вищим рівнем інформації про системи 
калькулювання: з урахуванням поняття «еквівалентні одиниці», з 
урахуванням впливу на методику розрахунку методів оцінки запасів.

Спочатку з’ясуємо сутність та сфери застосування позамовного 
методу обліку витрат.

Найбільш актуальним методом обліку витрат і калькулювання со-
бівартості продукції в індивідуальних і дрібносерійних вироб ництвах 
є позамовний метод, за яким об’єктом витрат є окреме виробниче 
замовлення, що відкривається на один або кілька однорідних виро-
бів, які випускають протягом місяця (на вироби серійного і масово-
го виробництва — поліграфія), або на кожний вибір, виготовлений у 
порядку індивідуального (разового) замовлення (кораблебудування, 
меблі), а також замовлення на виконання дослідних, експеримен-
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тальних, ремонтних та інших робіт (аудит, консалтинг). Кількість ви-
робів заздалегідь визначена.

У разі виготовлення великих виробів з тривалим циклом вироб-
ництва замовлення відкриваються не на виріб у цілому, а на окремі 
технологічні й монтажні вузли відповідно до встановлення комплек-
тації.

На кожне замовлення відкривається картка аналітичного облі-
ку витрат, де зазначається найменування, тип і якість виробу, замов-
ник і строк виконання замовлення, цехи-виконавці, планова собівар-
тість і ціна. Вся первинна документація складається з обов’язковим 
зазна ченням номерів (шифрів) замовлень.

Для узагальнення витрат та калькулювання собівартості також 
можуть використовувати відомість обліку витрат на замовлення, або 
замовлення-калькуляції.

При складних технологіях у виконанні замовлення можуть прий-
мати участь декілька підрозділів підприємства. Тому для накопичен-
ня витрат застосовують відомість спеціальної форми.

Витрати цехів обліковуються за окремими замовленнями і стат-
тями калькуляції, а витрати сировини, матеріалів, палива й енергії — 
за окремими групами. Запис в дебет рахунка 26 «Готова продукція 
за замовленням № 18» та кредит рахунка 23 «Витрати на виконання 
замовлення № 18» здійснюють після його виконання.

Основними етапами віднесення витрат на конкретне замов-
лення є такі:

1) ідентифікація замовлення чи об’єкта витрат (наприклад, за-
мовлення № 18 та замовлення № 19);

2) визначення прямих (основних) витрат за відомостями обліку 
витрат чи первинними документами (нехай відповідно 20 тис. грн та 
30 тис. грн);

3) вибір бази для розподілу непрямих (накладних) витрат щодо 
замовлення (наприклад, кількість виробів у замовленнях — відповід-
но 50 одиниць та 100 одиниць);

4) розрахунок ставки розподілу непрямих (накладних) витрат 
(відношення непрямих витрат до бази їх розподілу, наприклад, 
6000/150 = 40);

5) віднесення непрямих (накладних) витрат на замовлення за 
ставкою;
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Замовлення № 18 Замовлення № 19

50   40 = 2000 грн 100   40 = 400 грн

6) визначання сукупної суми прямих і непрямих витрат за кож-
ним замовленням:

Замовлення № 18 Замовлення № 19

20 000 + 2000 = 22000 грн 30 000 + 400 = 30 400 грн

 
Фактична собівартість одиниці виробів або робіт визначається 
після виконання замовлення шляхом ділення суми витрат на 

кількість виготовленої за цим замовленням продукції (виробів) 

Деякі види виробництва передбачають наявність незавершеного 
виробництва. Незавершене виробництво визначається сумою фак-
тичних витрат за кожним незакінченим замовленням. Пам’ятайте, що 
величина незавершеного виробництва на початок періоду збільшує 
виробничу собівартість, а на кінець періоду зменшує її.

Із зарубіжної практики у національну прийшло поняття «нор-
мальне калькулювання». Це зумовлено необхідністю більш оператив-
ного одержання інформації про витрати. Якщо при «фактичному» 
калькулюванні використовують фактичні прямі матеріали, пряму 
зарплату та виробничі накладні витрати. При нормальному кальку-
люванні використовують фактичні прямі матеріали, пряму зарплату 
та виробничі накладні витрати, які були віднесені на замовлення за 
плановою ставкою розподілу накладних витрат, помноженою на фак-
тичну кількість базового критерію. Це потрібно для оперативного 
одержання інформації про витрати.

Зауважимо, що при калькулюванні собівартості за окремими за-
мовленнями проблемами, які доводиться вирішувати бухгалтеру, є 
вибір обґрунтованої бази та розподілу непрямих (загальновиробни-
чих накладних) витрат, що припадають на відповідне замовлення та 
правильна оцінка незавершеного виробництва.
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Сферою застосування калькулювання за процесами є підприєм-
ства з однорідною за вихідною сировиною (матеріалами) і характе-
ром обробки масовою продукцією, під час виробництва якої перева-
жають фізико-хімічні та термічні виробничі процеси. Перетворення 
сировини в готову продукцію відбувається в умовах безперервного 
та коротко термінового технологічного процесу чи ряду послідовних 
виробничих процесів, кожний з яких або група яких є окремими пе-
реділами (фазами, стадіями). Прикладом є хімічна, лісова, металур-
гійна, текстильна, цементна, шкіряна, харчова галузі промисловості. 
Після кожного переділу (стадії, фази) одержують напівпродукт — на-
півфабрикат, який можна здати на склад і за яким можна обчислити 
собівартість за кількісними, якісними і вартісними параметрами.

 Витрати накопичуються, нашаровуючись у кожному новому  
процесі на витрати попереднього процесу 

Між тим зауважте, що не у кожному процесі продукція може бути 
визнана готовою, оскільки відповідно до технології її створення на 
продукцію можуть бути використані всі матеріали і лише, наприклад, 
80% витрат праці, тобто на останньому етапі використовуватимуться 
тільки трудові ресурси. Розглянемо приклад 4.1. Готову продукцію 
одержують після послідовної обробки матеріалів у процесах А і Б.

23 «Витрати на про-
цес» А

23 «Витрати на про-
цес Б»

26 «Готова продук-
ція»

Д К Д К Д К

ПМ — 
1000

Переда-
но з про-
цесу А в 
процес Б

3000 Передано 
на склад

5500

ПЗ — 
1000

ПЗ — 
2500

ВНВ — 
1000

Оборот 
3000

Оборот 
5500
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де   ПМ — прямі матеріали;
ПЗ — пряма заробітна плата;
ВНВ — виробничі накладні витрати.

Отже, якщо виготовлено 1 000 од. продукції, то собівартість оди-
ниці становитиме 5 500 / 1 000 = 5,5 грн.

(У цьому прикладі відсутнє незавершене виробництво).
Бухгалтери знають, що матеріально-відповідальні особи про ре-

зультати процесу виробництва звітують, складаючи звіт матеріально-
відповідальної особи. Він включає дві частини — у натуральних оди-
ницях і грошових Другу частину заповнює бухгалтер при обробці. 
Показниками звіту є рядки в натуральних одиницях:

1. Залишки на початок. 
2. Введено у процес, од. 
3. Разом.
4. Передано у наступний процес.
5. Знаходиться у процесі на кінець місяця.
Інформація зі звітів потрібна для обліку витрат та калькулюван-

ня собівартості продукції. Вам вже відомо, що 

Фактична собівартість = Загальні понесені витрати: кількість 
вироблених одиниць готової продукції

Метою розрахунків бухгалтера є визначення витрат на одиницю, 
оскільки вони є базою для віднесення витрат на продукцію (напів-
фабрикат), що передається у наступний процес і на продукцію, яка 
знаходиться у залишку на кінець у попередньому процесі. Складність 
розрахунків зумовлена наявністю продукції, яка не пройшла всіх ви-
робничих етапів. Тобто понесені витрати повинні бути віднесені 
як до завершеної, так і до незавершеної продукції. Розрахунки 
здійснюються шляхом використання (у знаменнику формули) 
еквівалентних одиниць.

Еквівалентна одиниця готової продукції — виміряна продукція 
з урахуванням ступеня готовності. Її визначають множенням кіль-
кості оброблених виробів на % їх готовності. Наприклад, якщо 1 000 
од. знаходилося на кінець місяця у незавершеному виробництві, 
а процент готовності за матеріалами становив 90%, а за доданими 
(прямі матеріали та виробничі накладні витрати) витратами — 50%, 
то кількість еквівалентних одиниць відповідно дорівнює 900 та 500. 
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Зауважте, що розрахунки проведено за двома укрупненими групами 
витрат і це тільки визначена кількість у натуральних одиницях, а не 
оцінена у грошовому еквіваленті.

Калькулювання за процесами здійснюється у п’ять етапів:
1) узагальнення даних про рух фізичних одиниць;
2) обчислення еквівалентних одиниць для кожної статті витрат 

(матеріали, додані витрати);
3) визначення загальної суми витрат на виробництво;
4) розрахунок собівартості еквівалентної одиниці готової про дук-

ції;
5) розподіл (віднесення) витрат між готовою продукцією, браком 

і незавершеним виробництвом.
Отже, для 5-го етапу необхідно знати собівартість еквівалентних 

одиниць. Для цього потрібно здійснити їх оцінку. Зазвичай на прак-
тиці використовують лише два-три з відомих Вам (див. ПСБО 9 «За-
паси».

Розглянемо сутність методів оцінки запасів при передачі в інший 
процес і незавершеного виробництва.

1. Метод середньозваженої — усереднює виробничі витрати з ви-
тратами незавершеного виробництва на початок.

 Фактична собівартість одиниці = витрати незавершеного  
виробництва на початок + поточні витрати: 

Завершені одиниці + еквівалентні одиниці в незавершеному 
виробництві 

2. Метод FIFO

Сутність — незавершене виробництво на кінець оцінюєть-
ся за понесеними поточними витратами. При цьому еквівалентні 
одиниці включають:

 – завершені одиниці в незавершеному виробництві на поча-
ток;

 – одиниці початі та завершені обробкою протягом періоду;
 – одиниці частково завершені на кінець періоду.
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Таблиця 4.5
Вихідна інформація

Показник
Процес № 1

Кількість, 
од.

Відсоток 
обробки

Сума,
грн

1. Незавершене виробництво 
на початок:

2 000

Прямі матеріали 100 3 836

Пряма зарплата 40 525

Загальновиробничі витрати 40 1 050

2. Запуск за звітний місяць 8 000

3. Витрати за місяць:

Прямі матеріали 23 000

Пряма зарплата 15 000

Загальновиробничі витрати 30 500

4. Випуск за звітний місяць 6 000

5. Незавершене виробництво 
на кінець місяця:

4 000

Прямі матеріали 100

Пряма зарплата 25

Загальновиробничі витрати 25

Середньозважена собівартість

Таблиця 4.6
Розрахунок середньозваженої собівартості еквівалентної 

одиниці продукції (процес № 1)

Показник
Прямі мате-

ріали
Пряма 

зарплата

Загально-
виробничі 

витрати
Разом

1. Еквівалент готової продукції

Готова продукція 6 000 6 000 6 000 Х

Залишок на кінець 
(4 000 од.):

100 % 4 000 Х
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Продовження табл. 4.6
40% 1 600 1 600 Х

Разом 10 000 7 600 7 600 Х

2. Виробничі витрати, грн

Незавершене виробни-
цтво на початок

3 836 525 1 050 5 411

Витрати за місяць 23 000 15 000 30 500 68 500

Разом 26 836 15 525 31 550 73 911

3. Собівартість еквівалентної одиниці

2,68 2,01 4,15 8,84

Отже, в результаті розрахунків за методом середньозваженої 
було встановлено, що собівартість еквівалентної одиниці продукції 
становитиме 8,84 грн.

Таким чином, собівартість напівфабрикатів, за якою їх буде пере-
дано з процесу № 1 в процес № 2, матиме наступний вигляд:

 
6 000   8,84 = 53 040 грн 

Незавершене виробництво на кінець буде оцінюватись наступ-
ним чином:

Таблиця 4.7
Оцінка незавершеного виробництва процесу № 1 

на кінець місяця

Показник
Залишок 
на кінець, 

од

Відсоток 
обробки

Собівар-
тість екві-
валентної 
одиниці

Незавершене 
виробництво, 

грн

Прямі матеріали 4 000 · 100% · 2,68 = 10 729

Пряма зарплата 4 000 · 40% · 2,01 = 3 216

Загальновиробни-
чі витрати

4 000 · 40% · 4,15 = 6 640

Разом 20 585
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FIFO

Таблиця 4.8
Розрахунок собівартості еквівалентної одиниці продукції 

з використанням методу FIFO (процес № 1)

Показник
Прямі 

матеріали
Пряма 

зарплата

Загально-
виробничі 

витрати
Разом

1. Еквівалент готової продукції

Готова продукція 6 000 6 000 6 000 Х

Мінус незавершене ви-
робництво на початок

2 000 800 800 Х

Плюс незавершене ви-
робництво на кінець

4 000 1 600 1 600 Х

Разом 8 000 6 800 6 800 Х

Витрати за місяць 23 000 15 000 30 500 68 500

2. Собівартість еквівалентної одиниці

2,88 2,21 4,49 9,58

Тепер можна обчислити величину витрат на завершення обробки 
2 000 одиниць незавершеного виробництва на початок:

Таблиця 4.9 
Оцінка витрат на завершення незавершеного виробництва 

процесу № 1 на початок місяця

Показник
Залишок 
на поча-
ток, од

Відсоток 
обробки

Собівартість 
еквівалент-
ної одиниці

Незавершене 
виробництво, 

грн

Прямі матеріали Х Х Х Х

Пряма зарплата 2 000 · 60% · 2,21 = 2 652

Загальновиробничі 
витрати

2 000 · 60% · 4,49 = 5 388

Разом 8 040

Таким чином, витрати на виготовлення 2 000 одиниць продукції, 
виробництво якої було розпочато в попередньому періоді, становити-
муть (грн):
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Таблиця 4.10 
Показник Розрахунок

Незавершене виробництво на поча ток 3 836+525+1 050 5 411

Витрати на завершення обробки 8 040

Разом 13 451

Собівартість решти 4 000 од (6 000 — 2 000) · 9,58 38 320

Разом собівартість виготовленої про-
дукції

13 451 + 38 320 51 771

Порівняйте ці результати з наведеними на стор. 87.

Таблиця 4.11 
Оцінка незавершеного виробництва процесу № 1 на кінець місяця

Показник
Залишок 
на поча-
ток, од

Відсоток 
обробки

Собівар-
тість екві-
валентної 
одиниці

Незаверше-
не виробни-

цтво, грн

Прямі матеріали 4 000 100% 2,88 11 520

Пряма зарплата 4 000 · 40% · 2,21 = 3 536

Загальновиробничі 
витрати

4 000 · 40% · 4,49 = 7 184

Разом 22 240

Порівняйте з результатами представленими в табл. 4.7.

Таблиця 4.12
Порівняння методу середньозваженої з методом FIFO

Метод середньозваженої Метод FIFO

Витрати незавершеного виробни-
цтва на початок періоду додаються 
до витрат, понесених у періоді для 
підрахунку витрат на одиницю

Для підрахунку витрат на одиницю 
використовують тільки витрати, по-
несені у періоді

Одиниці у незавершеному вироб-
ництві на початок періоду обліко-
вують, начебто вони були початі та 
завершені обробкою в поточному 
періоді

У розрахунок еквівалентних одиниць 
враховується тільки робота, необхід-
на для завершення одиниць, що були 
у залишку на початок. Одиниці по-
чаті та завершені протягом періоду 
показують окремо
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Продовження табл. 4.12
Витрати на одиницю включають та-
кож витрати попереднього періоду

Витрати на одиницю включають та-
кож витрати поточного періоду

Всі одиниці, завершені обробкою 
(передані в інший процес), обліко-
вуються однаково

Одиниці завершені обробкою ді-
ляться на:

одиниці з незавершеного вироб-
ницт ва на початок;
одиниці початі та завершені у по-
точному періоді

Одиниці у незавершеному вироб-
ництві оцінюються за усередненими 
витратами

Одиниці у незавершеному вироб-
ництві оцінюються за останніми ви-
тратами

У зарубіжному досвіді також застосовують оцінку за стандарт-
ними витратами.

 
Отже, метод обліку витрат залежить від виду виробництва і, 
безпосередньо, від об’єкту витрат. Кожний метод передбачає 
певну послідовність етапів калькулювання собівартості виробів. 
При позамовному методі суб’єктивним є судження бухгалтера 
стосовно вибору бази розподілу загальновиробничих (накладних) 
витрат, при попроцесному — метод оцінки запасів при передачі в 
інший процес. При цьому важливо якомога точніше розрахувати 
кількість еквівалентних одиниць готової продукції. 

Термінологічний словник

Еквівалентна одиниця готової продукції –продукція, виміряна 
з урахуванням ступеня готовності.

Калькулювання — процес визначення собівартості певного 
об’єк та витрат.

Калькулювання за процесами — система калькулювання про-
дукції на основі групування витрат у межах окремих процесів або 
стадій виробництва.
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Калькулювання за замовленнями — система калькулювання 
про дукції на основі обліку витрат за кожним індивідуальним виро-
бом або по окремій партії виробів.

Метод прямого розподілу — метод розподілу витрат обслуго-
вуючих підрозділів, при якому їх витрати списують безпосередньо на 
витрати виробничих підрозділів.

Нерозподілені накладні витрати — сума, на яку фактичні на-
кладні витрати перевищують величину фактичних накладних вит рат.

Об’єкти витрат — сегменти діяльності підприємства, які потре-
бують вимірювання пов’язаних з ними витрат.

Система виробничого обліку — система обліку, що забезпечує 
калькулювання і контроль собівартості об’єктів витрат.

Ставка розподілу накладних витрат — відношення суми нак-
лад них витрат до загальної величини бази їх розподілу.

Завдання для виконання практичної роботи

Завдання 4.1. За даними таблиці 4.13 знайти помилки у визна-
ченні об’єктів калькулювання та калькуляційних одиниць для кож-
ної галузі промисловості. Врахувати, що правильно визначено тільки 
метод обліку і калькулювання собівартості.

Таблиця 4.13
Управлінська характеристика галузей промисловості

№ 
з/п

Галузь 
промис-
ловості

Об’єкт 
калькулювання

Калькуляційна 
одиниця

Метод обліку 
і калькулю-

вання 
собівар тості 

продукції

1 Вугільна Замовлення 1 кВт/год енергії, 
відпущеної з шин 
електростанції і 1 
Гкал відпуще них з 
колекторів тепла

Попроцесний, 
нормативний

2 Енергетична Процес перероб-
ки на кожній 
ус тановці

Груповий об’єкт, 
умовний стандарт

Попереділь-
ний 
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Продовження табл. 4.13
3 Бавовняна Вироблена 

енергія
Одиниця виробу, 
що входить до 
складу замовлення

Попроцесний, 
попроцесно-
нормативний

4 Машинобу ду-
вання (дріб-
носерійне 
виробництво)

Пряжа різних 
номерів

1 т вугілля, що 
має 7000 калорій 
(умовне паливо)

Позамовний, 
позамовно-
нормативний

5 Машино-
будування 
(масове ви-
робництво)

Валовий добуток 
вугілля (крім 
су путнього та 
некон диційного 
добутку)

100 кг пряжі Нормативний

Завдання 4.2. Підприємство виконує роботу за трьома замовлен-
нями. Прямі витрати становлять: № 1 — 1 000 грн (10 шт.); № 2 — 
600 грн (6 шт.); № 3 — 900 грн (3 шт.), всього — 2 500 грн, непрямi ви-
трати — 990 грн. Підготувати розрахунок розподілу непрямих витрат 
і розрахунок собівартості виробленої продукції.

Завдання 4.3. Фірма «Майстер» виконувала у березні три замов-
лення. Незавершеного виробництва на початок місяця не було. Про-
тягом місяця замовлення 15 та 17 були завершені. Продукцію виго-
товлену на замовлення 15 було відвантажено. Витрати: 1) матеріали: 
замовлення № 15 — 830, замовлення № 16 — 1020, замовлення № 17 — 
610; 2) основна зарплата: замовлення № 15 — 490, замовлення № 16 — 
560, замовлення № 17 — 710; 3) загальновиробничі витрати: замов-
лення № 15 — 735, замовлення № 16 — 840, замовлення № 17 — 1050.

Підготуйте записи у вигляді п’яти Т-рахунків, щоб дати відповідь 
на питання: у яких сумах будуть оцінені на кінець місяця незаверше-
не виробництво та готова продукція.

Завдання 4.4. Розрахувати число еквівалентних одиниць про-
дукції та собівартість еквівалентної одиниці продукції, якщо на по-
чаток звітного періоду незавершеного виробництва не було, протягом 
пе ріоду отримано 8 250 одиниць продукції вартістю 453 750 грн. Вит-
рати на оплату праці та накладні витрати періоду склали 350 060 грн, 
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а витрати на додаткові матеріали — 24 750 грн. На кінець звітного 
пе ріоду незавершене виробництво становило 1 600 одиниць, матері-
альні витрати на яке понесені у повному обсязі, а витрати на опла-
ту праці та накладні витрати — на 60%. Решта продукції передана на 
склад готової продукції.

Розрахунки проводити у такому порядку:
 – визначити кількість еквівалентних одиниць (по кожній статті 
витрат кількість буде різною);

 – розрахувати витрати на одну еквівалентну одиницю (вона має 
становити 104 грн);

 – оцінити залишки незавершеного виробництва за трьома стат-
тями (1 600 од) у грн;

 – використовуючи структуру Т-рахунку та формулу собівартості 
виготовленої продукції задокументувати методику визначення 
собі вартості усіх еквівалентних одиниць.

Питання для самостійного поглибленого вивчення

1. Способи калькулювання.
2. Напрями удосконалення калькулювання.
3. Калькулювання за процесами залежно від методу оцінки запасів.
4. Калькулювання за процесами з використанням середньозва же-

ної собівартості.
5. Особливості калькулювання за наявності браку.
6. Гібридні системи калькулювання.

Теми рефератів

1. Порівняльна характеристика калькулювання за замовленням 
та за процесами.

2. Особливості калькулювання (за видами бізнесу).
3. Практичне застосування еквівалентних одиниць в національ-

ній калькуляційні справі.
4. АВС-калькулювання.

Література: 3, 4, 8, 9, 24, 52.
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ТЕМА 5.  
ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 
ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ 

Перелік питань

5.1. Класифікація сучасних систем калькулювання.
5.2. Облік прямих і непрямих витрат.
5.3. АВС-калькулювання
5.4. Сутність та практичне застосування системи калькулювання 

повних витрат.

Після вивчення теми Ви повинні:

 – знати сучасні підходи до калькулювання;
 – описувати систему виробничого обліку;
 – вміти визначати об’єкти витрат;
 – описувати і застосовувати систему калькулювання повних ви-
трат;

 – усвідомлювати, що по-різному можна розподіляти непрямі ви-
трати.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Для початку Вам необхідно пригадати загальну схему обліку ви-
трат діяльності, операційних витрат та витрат від іншої діяльності. 
Рекомендуємо власноруч підготувати у зошиті схему формування 
фінансового результату у системі рахунків та мати під рукою форму 
2 «Звіт про фінансові результати».

Усвідомте основні принципи та сформулюйте завдання кальку-
лювання собівартості, навчіться розрізняти види калькуляцій та са-
мостійно складати їх загальний алгоритм.

За підручником Нападовської Л.В. опрацюйте розділ 3 «Суть со-
бівартості, принципи та критерії її формування».

Сподіваємося що ви помітили що ця тема є логічним продовжен-
ням раніше вивченого про калькулювання в інших дисциплінах та у 
попередній темі. Між тим в ній більш поглиблено розглядаються по-
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няття «об’єкт витрат», «система виробничого обліку» та «облік і роз-
поділ непрямих витрат». Ви вже повинні знати методику обліку пря-
мих і непрямих витрат. Новими поняттями для Вас будуть «ставка 
розподілу непрямих витрат», «недорозподілені» та «зайворозподіле-
ні» накладні витрати, підходи до обґрунтування вибору баз розподілу 
послуг обслуговуючих підрозділів, методи прямого та послідовного 
розподілу, розподілу взаємних послуг та одночасного розподілу. За-
нотуйте в робочий зошит цифрові приклади. Особливої уваги по-
требує вивчення нетрадиційних підходів до калькулювання. При 
вивченні калькулювання за замовленнями та за процесами зверніть 
увагу на застосування еквівалентних одиниць готової про дукції, се-
редньозваженої собівартості, методу ФІФО, гібридних систем каль-
кулювання. Зверніть увагу на «ринкову» класифікацію систем обліку 
витрат на виробництво.

Ключові поняття: склад витрат, що включаються до виробничої 
собівартості; прямі та непрямі витрати, виробничі накладні витра-
ти, ставка розподілу непрямих витрат, еквівалентні одиниці.

5.1. Класифікація сучасних систем калькулювання

Система як форма організації управлінського обліку повинна 
вира жати взаємний зв’язок прийомів і способів узагальнення витрат 
за змістом, складом, призначенням, місцями виникнення та центра-
ми відповідальності, за видами продукції (робіт, послуг), їх однорід-
них групах, напівфабрикатах і способів контролю за використанням 
вироб ничих ресурсів відповідно до діючих норм. Системи обліку вит-
рат проектуються з урахуванням потреб менеджерів. Тому на під при-
ємствах вони можуть бути різноманітними. 

Ознаками класифікації сучасної системи обліку витрат на вироб-
ництво є такі:

 – об’єкти групування (обліку);
 – оперативність контролю та рівнем дієвості;
 – повнота включення постійних виробничих витрат у собівар-
тість;

 – взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку у системі 
рахунків бухгалтерського обліку.



96

Модуль 2. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості  

Групування за першою ознакою є базовим при проектуванні сис-
теми, оскільки воно зумовлено об’єктивними причинами (галузевими 
особливостями бізнесу, технологією виробництва). Різноманітність 
реальних умов господарювання потребує використання додаткових 
ознак групування. Наприклад, розрізняють напівфабрикатний і без-
напівфабрикатний варіанти обліку витрат за процесами. Додаткові 
ознаки допомагають більш чітко розрізняти один вид системи від ін-
шого з метою їх практичного застосування. У практичній діяльнос-
ті застосовуються різні комбінації описаних варіантів. Наприклад, 
при масовому виробництві однорідної продукції хлібопекарного ви-
робництва найчастіше застосовують попередільний безнапівфабри-
катний метод обліку фактичних або нормативних витрат із застосу-
ванням калькулювання повної чи неповної собівартості. Створення 
системи необхідно починати з визначення об’єкта витрат.

Другою ознакою класифікації є оперативність та дієвість конт-
ролю.

У першому випадку виділяємо облік фактичних (історичних, 
вже понесених, минулих) витрат. У другому — облік нормативних чи 
стандартних витрат (стандарт-кост). Обидва види мають місце у ві-
тчизняній практиці. Більш поширеним є облік фактичних витрат, 
що, на нашу думку, зумовлено недостатнім рівнем комп’ютеризації 
облікового процесу та інертністю мислення бухгалтерів і керівників 
підприємств.

Другий вид в Україні традиційно називають нормативним ме-
тодом, а у зарубіжних підприємствах — «стандарт-кост», хоч між 
ними існують деякі розбіжності, доведені в економічній літературі 
вченими-економістами.

Принципово новою для вітчизняної теорії та практики є третя 
ознака групування — підхід до постійних виробничих витрат. Ви-
діляють за цією ознакою систему обліку повних (повної собівартос-
ті, абзоршен-костінг)* та неповних витрат («урізаної» собівартості, 
мар жинальних витрат, верібл-кост, змінних витрат, прямих витрат 
(«директ-кост»)*.

Четверту ознаку класифікації вводять у зв’язку з очевидністю 
того, що в практичній діяльності можна використовувати два Пла-

* Примітка. У дужках наведені синоніми термінів, які можна знайти в інших дже-
релах.
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ни рахунків: для фінансового і управлінського обліку. У зарубіжній 
практиці існує два варіанти взаємозв’язку між фінансовим та управ-
лінським обліком в системі рахунків.. При першому з них застосову-
ють контрольні рахунки, якими виступають рахунки витрат і доходів 
фінансової бухгалтерії, з ними безпосередньо кореспондують рахунки 
управлінської бухгалтерії. Ця система носить назву інтегрованої. При 
другому варіанті системи управлінського і фінансового обліку є ав-
тономними. Для взаємозв’язку використовують парні контрольні ра-
хунки з однаковою назвою. Їх називають у різних країнах по-різному: 
рахунки-екрани, віддзеркалюючі рахунки. У більшості підприємств 
нашої країни ця система є інтегрованою. Вирішення проблем управ-
лінського обліку на сьогодні частково здійснюється через механізм 
облікової політики саме завдяки інтегрованому характеру вітчизня-
ного бухгалтерського обліку. Між тим існують підприємства, на яких 
застосовуються два робочих плани рахунків: з метою фінансового та 
управлінського обліку, що забезпечує високий рівень конфіденцій-
ності аналітичної інформації. 

Можливі для вибору бухгалтером варіанту системи обліку витрат 
і калькулювання представлено на рис. 5.1.

 Об’єкти обліку  
витрат 

 система обліку витрат за замовленнями; 
 система обліку витрат за процесами 

Оперативність  
контролю, дієвість 

 система фактичних витрат; 
 система стандартних витрат 

Повнота включення  
витрат у собівартість 

 система повних витрат; 
 система неповних витрат 

Взаємозв’язок управлінсь-
кого та фінансового обліку  

у системі рахунків 
бухгалтерського обліку 

 інтегрована система обліку; 
 автономна система обліку 

Рис. 5.1. Класифікація систем обліку витрат на виробництво 
та калькулювання собівартості продукції
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5.2. Облік прямих і непрямих витрат 

Загальна методика обліку прямих витрат Вам частково відома, 
оскільки вивчалася у попередніх курсах («Бухгалтерський облік на 
виробничих підприємствах», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий 
облік»). Ви повинні пам’ятати, що використані матеріали та нара-
хована заробітна плата можуть включатися до собівартості конкрет-
ного об’єкта прямо (безпосередньо за первинними документами) чи 
непрямо (шляхом розподілу). Оскільки існує необхідність визначен-
ня повних витрат (якщо ціноутворення ґрунтується на витратах) та 
визначення собівартості запасів (ці витрати є складовою виробничої 
собівартості), то існує необхідність віднесення непрямих витрати до 
відповідних об’єктів.

Щоб вміти розподіляти непрямі витрати, головне чітко знати, які 
є саме такими, вміти обґрунтовано обирати ставку розподілу, і базу 
їх розподілу. 

 
Процес калькулювання передбачає вибір: об’єкта калькулю-
вання, прямих (матеріальних, трудових та інших прямих) 
витрат для простеження до об’єкта витрат, сукупностей 
непрямих витрат, що підлягають розподілу між об’єктами 
витрат, бази розподілу для кожної з обраних сукупностей. 

Оскільки найчастіше непрямі витрати — це накладні, то для ство-
рення якісної інформації необхідно подолати всі проблеми, пов’язані 
з їх розподілом. Бази розподілу можуть бути умовними та науко-
во-обґрунтованими, тобто визначеними з урахуванням причин но-
наслідкових зв’язків між обраною базою розподілу та відпо відними 
витратами на організацію, обслуговування та управління, тобто наклад-
ними витратами. Інформація про накладні витрати необхідна для цілей 
оцінки випущеної з виробництва готової продукції, оскільки загально-
виробничі витрати включаються до собівартості виробленої продукції; 
для визначення собівартості реалізованої продукції, оскільки до алго-
ритму її розрахунку входить собівартість виробленої продукції; для ви-
значення фінансового результату в цілях підготовки зовнішньої звіт-
ності, оскільки від виручки вираховується як собівартість реалізованої 
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продукції, так і адміністративні витрати та витрати на збут, які поряд 
із загальновиробничими відносяться до невиробничих накладних ви-
трат; для ціноутворення (вони повністю повинні покриватися ціною); 
для прийняття короткострокових одноразових рішень (їх можна «урі-
зати»); для планування та контролю (складаються відповідні бюджети, 
оцінюється діяльність центрів відповідальності по ефективності.

Більшість підприємств використовують інформацію про наклад-
ні витрати, визначені за єдиною базою розподілу (машино-години, за-
робітна плата основних виробничих працівників, обсяг випущеної 
продукції, прямі витрати на виробництво тощо). При цьому викорис-
товують ставку розподілу витрат — відношення суми накладних ви-
трат до загальної величини бази їх розподілу. Єдина ставка доцільна 
у застосуванні, якщо підприємство виготовляє один вид продукції. 
Отже, залежно від складності виробництва ставка розподілу вироб-
ничих накладних витрат може бути єдиною для всіх виробничих 
підрозділів чи різною для кожного з них. Окрім того, різні ставки 
можуть бути встановлені всередині окремих підрозділів (рис. 5.2). 
Диференційований підхід до вибору баз розподілу підвищує точність 
калькуляційних розрахунків, що при витратному способі визначення 
цін чи прийнятті рішень щодо асортименту має особливе значення. 
Між тим, не стало традиційним обирати базу за причинно-наслідко-
вим зв’язком з витратами, що розподіляються.

 

Розподіл накладних витрат 

Рівень складності 

Єдина ставка 
розподілу 

Ставки розподілу за групами 
накладних витрат 

Ставки розподілу за 
підрозділами 

Рис. 5.2. Підходи до встановлення ставок розподілу накладних витрат
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При цьому використовується двоступеневий процес розподілу 
витрат. На першому етапі накладні витрат розподіляються за центра-
ми витрат (це може бути відповідно місце виникнення витрат чи вид 
діяльності), на другому — витрати окремих центрів розподіляються 
за видами продукції, яка в них виготовляється (рис. 5.3).

 1. Розподіл за центрами 
виробництва і обслуговування. 
Перерозподіл накладних витрат 

центрів обслуговування на центри 
витрат виробництва 

2. Віднесення накладних 
витрат до конкретних виробів 

Виробничі 
підрозділи 

Накладні 
витрати 

Центри 

Х 

У 

Z 

Х 

У 

Z 

 
1 

 
2 

 
4 

 
3 

Цехові 
ставки 

Вироби 

Рис. 5.3. Двоступенева процедура розподілу накладних витрат

Етапи розподілу витрат представлені на рисунку 5.4.
Коли всі накладні розподілено між підрозділами, здійснюють 

розподіл витрат обслуговуючих підрозділів між виробничими під-
розділами на основі кількості наданих послуг.

Типовими базами можуть бути такі, наприклад, для складу — 
кількість вимог, вага відпущених матеріалів, для відділу контролю 
виробництва — чисельність робітників, кількість замовлень тощо.

Розподіл витрат обслуговуючих підрозділів ускладнюється, якщо 
вони надають послуги один одному. У цьому разі можуть бути застосова-
ні різні методи розподілу витрат: прямого розпо ділу, послідовного розпо-
ділу, розподілу взаємних послуг, одно часного розподілу. Ілюстрація ме-
тоду прямого розподілу накладних витрат наведена в таблицях 5.1–5.5.



101

Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами

Розподіл накладних витрат між виробами 

Розподіл загальних витрат між  
підрозділами підприємства 

Перерозподіл витрат обслуговуючих 
підрозділів між виробничими підрозділами  

Обчислення ставки накладних витрат для 
кожного виробничого підрозділу 

Рис. 5.4. Процес розподілу виробничих накладних витрат

Таблиця 5.1
Вихідні дані для розподілу витрат обслуговуючих підрозділів

Підрозділ
Сума 

витрат

Розподіл витрат обслуговуючих 
підрозділів, %

склад 
матеріалів

ремонтний 
цех

транспорт-
ний цех

Механічний цех 8 000 30 45 40

Складальний цех 10 000 50 45 40

Склад матеріалів (СМ) 2 000 10 20

Ремонтний цех (РЦ) 2 400 10

Транспортний цех (ТЦ) 1 600 10

Всього 24 000

Таблиця 5.2
Розподіл послуг обслуговуючих підрозділів

Підрозділ, що надає послуги

склад 
матері-

алів

ремонт-
ний цех

тран-
спорт-

ний цех

меха-
нічний 

цех

скла-
дальний 

цех
Разом

Витрати 200 240 160 800 1 000 2 400

Розподіл
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Продовження табл. 5.2
СМ (30/80; 50/80) –200 75 125

РЦ (45/90; 45/90) –240 120 120

ТЦ (40/80; 40/80) –160 80 80

Всього 1 075 1 325 2 400

Таблиця 5.3
Прямий розподіл витрат обслуговуючих підрозділів

(грн)
Підрозділ, що надає послуги

склад 
матері-

алів

ремонт-
ний цех

тран-
спорт-

ний цех

меха-
нічний 

цех

скла-
даль-

ний цех
Разом

Витрати 200 240 160 800 1 000 2 400

Розподіл

РЦ (10 %, 45 %, 45 %) 24 –240 108 1 008

ТЦ (20 %, 40 %, 40 %) 32 64 64

СМ (30/80; 50/80) –256 –160 96 160

Разом 1 068 1 332 2 400

Таблиця 5.4 
Типові бази розподілу послуг обслуговуючих підрозділів 

на витрати виробничих підрозділів

Підрозділ, що надає послуги

склад 
матері-

алів

ремонт-
ний 
цех

тран-
спорт-

ний цех

меха-
нічний 

цех

скла-
дальний 

цех
Разом

Витрати 200 240 160 800 1 000 2 400

Розподіл

10% витрат СМ на РЦ 
і ТЦ

–40 20 20

10 % витрат РЦ на СМ 24 –24

20 % витрат РЦ на СМ 32 –32

Разом 216 236 148 800 1 000 240
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Таблиця 5.5 
Розподіл послуг обслуговуючих підрозділів 

СМ (30/80; 50/80) –216 81 135

РЦ (45/90; 45/90) –236 118 118

ТЦ (40/80; 40/80) –148 74 74

Всього 0 0 0 1 073 1 327 240

Для ілюстрації значення наукового обґрунтування вибору бази 
розподілу покажемо на умовному прикладі.

Розглянемо приклад, який ілюструє вплив бази розподілу на ве-
личину витрат. Підприємство по виробництву силових кабелів має 
два виробничих цехи, ремонтний цех, трансформаторний цех та бой-
лерну. Аналітиком спочатку була відібрана така інформація:

Таблиця 5.6

Показники Цех 1 Цех 2
Ремонт-
ний цех

Транс-
форма-
торний

Бойлер-
на

Сума накладних витрат 
підрозділу, тис. грн

500 400 40 30 10

Кількість працюючих, 
чол.

200 150   

Споживання електро-
енергії, кВт/год

500 000 200 000   

Матеріали, тис. грн 10 000 9 000   

Споживання гарячої 
води, м3 100 70   

Площа, м2 1 000 500   

Машино-години 600 000 650 000   

Обсяг виробництва ка-
беля, м

200 000 170 000   

Зарплата вироб ничих 
працівників, тис. грн

80 90   
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Після обмірковування та розрахунку коефіцієнтів кореляції ана-
літик дійшов висновку, що найкращим базами для розподілу необхід-
но обрати такі:

 – для ремонтного цеху — машино-години;
 – для трансформаторного цеху — кількість спожитої електро-
енергії, кВт/год.;

 – для бойлерної — спожита гаряча вода, м3.
Порівняємо результати розподілу за різними підходами.

Таблиця 5.7
Результати розподілу накладних витрат за різними підходами

Місця виникнення витрат Цех 1 Цех 2 Разом
Цех обслуговування 19,2 20,8 40
Цех трансформаторів 21,4 8,6 30
Бойлерна 5,9 4,1 10
Разом 46,5 33,5
Пропорційно до зарплати (традицій-
ний підхід)

37,6 42,4

Диференційований підхід (розподіл до трьох баз) показує, що біль-
ше витрат має бути віднесено на цех 1 (46,5 тис. грн), а традиційний 
розподіл пропорційно до заробітної плати вироб ничих працівників, 
навпаки, на цех 2 (42,4 тис. грн).

Використання годин праці робітників є доцільним, коли пере важає 
ручна праця, машино-години — у механізованих та авто матизованих 
підрозділах, прямі витрати на оплату праці — якщо незначні суми на-
кладних витрат, а тарифні ставки більш-менш однакові, кількість ви-
робленої продукції — коли виробництво знаходиться в ідентичному 
процесі і впродовж однакового часу.

Отже, вибір бухгалтера-аналітика може мати суттєве значення 
при прийнятті відповідних рішень, які ґрунтуються на показнику со-
бівартості виробленої продукції.

Особливої уваги потребує вивчення методики розподілу наклад-
них витрат із застосуванням заздалегідь встановленої ставки розподі-
лу накладних витрат (ЗВСРНВ):

Бюджетні виробничі НВ
ЗВСРНВ =

Очікуване значення бази розполілу
.
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Її застосування дає змогу визначити собівартість продукції од-
разу після її виготовлення та уникнути коливання собівартості вна-
слідок коливання обсягів діяльності. Розподілену сума накладних 
витрат визначають множенням ЗВСРНВ на фактичне значення бази 
розподілу.  

Етапами її розрахунку є такі:
1) розрахунок планової величини накладних витрат;
2) вибір бази розподілу накладних витрат;
3) розрахунок ставки як відношення не фактичних, а планових 

(очікуваних, бюджетних) величин накладних витрат до бази;
4) віднесення накладних витрат до об’єкта за плановою ставкою 

(заздалегідь встановленою).
Наприклад, якщо бюджетна (планова) сума накладних витрат 

цеху становить 450 000 грн, а прямої зарплати основних робітників 
цеху — 300 000 грн, то ЗВСРНВ = (450 000 : 300 000)  100 = 150% 
прямої заробітної зарплати.

Отже, сума накладних витрат для віднесення на собівартість ви-
трат цеху, якщо фактична пряма зарплата становить 1 000 грн, роз-
раховується так:

(1 000  150) : 100 = 1 500 грн.

Розподілена сума накладних витрат (РСНВ) і фактична не спів-
падатимуть, тому виникатимуть певні відхилення. 

Застосування заздалегідь встановленої ставки призводить до 
наявності відхилення між сумою фактичних і розподілених витрат. 
Розглянемо приклад, у якому незавершене виробництво та запаси го-
тової продукції на початок періоду відсутні. Бухгалтер підприємства 
«Промінь» використовує позамовний метод калькулювання собівар-
тості продукції. Загальновиробничі (виробничі накладні) витрати 
розподіляються за плановою ставкою розподілу, яка становить 2,5 
грн за годину праці основних виробничих працівників. Усі зайво роз-
поділені та недорозподілені накладні витрати списуються на рахунок 
«Собівартість реалізованої продукції». Відомо, що на виконання за-
мовлення «Н» відпрацьовано годин 50000 год. Крім того, Вам надана 
наступна інформація, грн:

 – використано основних матеріалів............................................40000;
 – використано допоміжних матеріалів.......................................10000;
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 – нараховано заробітну плату робітникам...............................100000;
 – витрати на оренду та амортизацію виробничого 
обладнання та приміщення цеху….............................................50000;

 – інші виробничі накладні витрати…………..................................85000;
 – собівартість реалізованої продукції…………............................275000.

Інформація про ЗВСРНВ дає можливість розрахувати суму роз-
поділених накладних витрат (2,5  50000) — 125000 грн, у той час як 
сума фактичних накладних витрат (50000 + 85000) становить 135000 
грн. Отже собівартість виконаного замовлення, розрахована на основі 
фактичних прямих матеріалів, заробітної плати та планової ставки на-
кладних витрат дорівнює (40000 + 10000 + 100000 + 120000) — 275000 
грн Фактична виробнича собівартість, яка підтверджена документа-
ми, що надійшли до бухгалтерії від зовнішніх контрагентів пізніше 
звітного періоду включає задокументовані суми (50000 + 85000) і ста-
новить на 10000 грн більше суми, раніше віднесеної на собівартість 
замовлення. Отже мають місце недорозподілені накладні витрати і їх 
величину необхідно відкоригувати на рахунку «Собівартість реалізо-
ваної продукції». Записи на рахунках обліку матимуть такий вигляд:

Таблиця 5.8
Кореспонденція рахунків з відображення витрат 

на виконання замовлення Н, грн

Зміст запису Дебет Кредит Сума

Списано використані 
основні матеріали

Витрати на 
ви робництво за-
мовлення «Н»

Основні матері-
али

40000

Списано використані до-
поміжні матеріали

Витрати на 
виробництво за-
мовлення «Н»

Допоміжні мате-
ріали

10000

Нараховано заробітну 
плату робітникам, які ви-
конували замовлення

Витрати на 
виробництво за-
мовлення «Н»

Зобов’язання з 
оплати праці

100000

Відображено розподілені 
накладні витрати

Витрати на 
виробництво за-
мовлення «Н»

Розподілені ви-
робничі накладні 
витрати

Оприбутковано випу-
щену з виробництва 
продукцію

Готова продукція Витрати на 
ви робництво за-
мовлення «Н»

275000
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Продовження табл. 5.8
Відображено собівартість 
реалізованої продукції

Собівартість 
реалізованої про-
дукції

Готова продукція 275000

Нараховано витрати за 
оренду та амортизацію 
виробничого обладнання 
та приміщення

Фактичні вироб-
ничі накладні 
витрати

Рахунки зобов’я-
зань

50000

Відображено інші вироб-
ничі накладні витрати

Фактичні вироб-
ничі накладні 
витрати

Рахунки активів 
та зобов’язань

85000

Коригувальний запис 
для відображення недо-
розподілених виробни-
чих накладних витрат

Розподілені ви-
робничі накладні 
витрати

Собівартість 
реа лізованої про-
дукції

10000

Більш точні розрахунки забезпечить застосування двох ставок 
розподілу — для змінних та постійних накладних витрат, що важливо 
для прийняття рішень. Оскільки змінні накладні витрати безпосеред-
ньо залежать від обсягу діяльності, розподіл між одиницями продук-
ції здійснюють, виходячи з фактичного обсягу діяльності (викорис-
тання потужності).

Вибір бази розподілу постійних накладних витрат є складнішим. Її 
розраховують, виходячи з нормальної потужності (очікуваний серед-
ній обсяг діяльності, який задовольнятиме середній попит упродовж 
кількох періодів із урахуванням сезонності, циклічності), бюджетної 
(запланованої) потужності (очікуваний обсяг діяльності в наступ-
ному році) або з практичної потужності (очікуваний максимальний 
обсяг діяльності, який може бути досягнуто. Дослідження, проведене 
К. Друрі, свідчить про популярність у Британії бюджетної потужності.

Отже, у наслідок використання заздалегідь розрахованих ставок 
розподілу виникають недо- або зайворозподілені накладні витрати, 
тобто суми, на які відрізняються фактичні і розподілені накладні ви-
трати.

Існує два варіанти обліку виробничих накладних витрат (рис. 5.5, 
5.6).

Варіант 1. Застосовують один синтетичний рахунок «Ви робничі 
НВ», за дебетом якого збирають усі фактичні накладні витрати, а за 
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кредитом відображають суму списаних і розпо ділених витрат. Недо-
розподілені накладні витрати є дебетовим залишком по рахунку «Ви-
робничі накладні витрати». Зайво розподілені витрати становлять 
кредитовий залишок.

 
«Різні рахунки» 

Дебет                        Кредит 

«Виробничі 
накладні витрати» 

Дебет                         Кредит 

«Виробництво» 
Дебет                            Кредит 

Фактичні 
накладні витрати 

Розподілені 
накладні витрати 

Рис. 5.5. Облік виробничих накладних витрат (варіант 1)

Варіант 2. Використовують два рахунки: «Фактичні накладні ви-
трати» та «Розподілені накладні витрати». Залишок списують на 
рахунки «Зайворозподілені накладні витрати» або «Нерозподілені 
накладні витрати». Наприкінці року, якщо сума відхилень невелика, 
то її списують на собівартість продукції, якщо значна, то розподіля-
ють між незавершеним виробництвом, готовою продукцією та реалі-
зованою.

«Фактичні 
накладні» 

Дебет           Кредит 

«Різні рахунки» 
Дебет              Кредит 

Фактичні 
накладні 
витрати 

«Розподілені  
накладні витрати» 

Дебет              Кредит 

Розподілені 
накладні 
витрати 

«Вироб- 
ництво» 

Дебет           Кредит 

Рис. 5.6. Облік виробничих накладних витрат (варіант 2)

Розглянемо приклад, протягом місяця було розподілено наклад-
ні витрати в сумі 2 500 грн. Фактичні витрати становлять 2 000 грн. 
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Отже, мають місце зайворозподілені накладні витрати. Записи на ра-
хунках необхідно зробити так: 

Дебет Кредит Сума, грн

«Виробництво»        
«Розподілені накладні витра-
ти»

«Розподілені накладні витрати»
«Фактичні накладні витрати»

2500
2 000

«Розподілені накладні витра-
ти»

«Зайворозподілені накладні ви-
трати»

500

«Зайворозподілені накладні 
витрати»

«Виробництво» 500

5.3. АВС-калькулювання

У зарубіжних країнах популярним є калькулювання за видами 
діяльності (АВС-калькулювання). Сутність АВС-калькулювання 
по ля гає у твердженні про те, що причиною виникнення витрат є не 
продукція, а діяльність, тобто продукція, яку виробляє підприємство, 
спо живає діяльність (виробничі процеси чи операції), а вже діяль-
ність споживає конкретні ресурси.

Якщо витрати на діяльність та їх зв’язок з продукцією визначе-
ні, то можливим стає обґрунтований вибір бази для калькулювання 
собівартості продукції, оцінки виробничих результатів та аналізу 
рентабельності. Таким чином, основними етапами розробки системи 
АВС-калькулювання є такі:

 – виявлення основних видів діяльності, які мають місце в орга-
нізації;

 – розподіл витрат за центрами витрат для кожного виду діяль-
ності;

 – визначення фактора витрат для кожного виду діяльності;
 – розподіл витрат, пов’язаних з видами діяльності, за об’єктами 
витрат (видами продукції).

Отже, найважливіші напрями діяльності підприємства розгля-
даються як споживачі витрат. Зауважимо, що технологічний час 
займає частку процесу виробництва не більшу, ніж 15%, основний 
час пов’язаний із транспортуванням, зберіганням, контролем якості 
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тощо, що обумовлює збільшення витрат та вартість продукції. Тому 
для відслідковування витрат за процесами їх групують у чотири 
блоки:

 – види діяльності (операції) на рівні одного виробу (наприклад, 
зварювання, свердління);

 – види діяльності (операції) на рівні партії виробів (налагод-
ження, устаткування, транспортування);

 – види діяльності (операції) на рівні певного виду продукції (до-
тримання технологічних умов виготовлення цієї продукції);

 – види діяльності (операції) на рівні підприємства (управління 
бізнесом).

Види діяльності можуть бути виявлені тільки в результаті ретель-
ного аналізу, проведеного за результатами опитування менеджерів, 
вивчення діяльності на робочих місцях, обговорень. Окремий вид ді-
яльності розбивається на складові з урахуванням правила «витрати-
вигоди». Вважається, що виділяти більше 20-30 видів діяльності не-
доцільно.

Після того, як види діяльності виділено, по кожному з них розпо-
діляють понесені витрати. Для цього вивчається взаємозв’язок між 
певними видами витрат і їх факторами («соst drіvеr», рушійною си-
лою, факторами ресурсних витрат, функціональними факторами ви-
трат). Накладні витрати, як мають спільний фактор, об’єднуються в 
однорідні сукупності. Умовного розподілу необхідно уникати, щоб 
не зменшити надійність системи калькулювання. Для розподілу не-
прямих витрат потрібно використовувати фактори, які обумовлюють 
виникнення непрямих витрат. Фактори, які відносяться до видів ді-
яльності, розрізняють трьох типів:

 – операційні — кількість замовлень на закупку, кількість викона-
них налагоджень. Їх визначити нескладно, але вони не досить 
точні;

 – часові — відображають тривалість часу, необхідного для ви-
конання виду діяльності (не кількість налагоджень, а час на їх 
проведення);

 – інтенсивні — визначаються на основі прямих часових витрат, 
необхідних для конкретного продукту.

Останнім етапом є розподіл витрат, пов’язаних із видами діяль-
ності між об’єктами витрат. 
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Звернемо увагу на те, що при застосуванні АВС-калькулювання є 
певні допуски щодо групування витрат на змінні та постійні. У пере-
довому промисловому виробництві змінні витрати можуть займати 
несуттєву частку у сукупних витратах. Крім того, частка невиробни-
чих накладних витрат (наприклад, дизайн, маркетинг) може бути ви-
сокою. Тому при АВС-калькулюванні витрати групують на коротко- і 
довгострокові змінні витрати. Короткострокові змінні витрати за сво-
їм зміс том співпадають з поняттям змінних витрат у традиційному 
розумінні. Вони характеризуються тим, що залежать від обсягу про-
дукції і змінюються пропорційно до нього. Довгострокові змінні ви-
трати є еквівалентом постійних витрат у традиційному виробничому 
обліку. Термінологія відбиває той факт, що такі витрати змінюються 
разом зі зміною обсягів діяльності, але із запізненням у часі. Класи-
фікація поглиблюється тим, що деякі невиробничі накладні витрати 
(дизайн, маркетинг) в системі АВС-калькулювання також включа-
ються у витрати на про дукцію і приймаються до уваги при аналізі 
прибутковості окремих виробів.

Короткотермінові змінні витрати можуть бути включені до ви-
робничої собівартості продукції (віднесені на продукцію) за допомо-
гою факторів діяльності, які залежать від обсягів: прямої зарплати, 
машино-годин, прямих матеріалів, що визначається видом накладних 
витрат. Наприклад, витрати на розкрій чи технологічну електроенер-
гію будуть визначатися машино-годинами, інші витрати — прямими 
матеріалами. Тут ми не спостерігаємо ніяких розбіжностей з тради-
ційними методами виробничого обліку. Якщо мова йтиме про довго-
строкові змінні витрати, то застосування зазначених факторів витрат 
буде некоректним. Так, кількість і витрати на інженерів не залежать 
від прямих машино-годин чи прямої зарплати. Фактором цих витрат 
є кількість налагоджень обладнання для випуску продукції. Зверне-
мося до таблиці, щоб ознайомитися з можливими факто рами витрат, 
пов’язаних із різними видами діяльності (табл. 5.9).

Проілюструємо сутність АВС-калькулювання на прикладах.
Отже, при застосуванні АВС-калькулювання спочатку необхід но 

згрупувати накладні витрати за основними видами діяльності, а по-
тім розподіляти витрати між видами продукції в залежності від того, 
які види діяльності були необхідні для її створення і які фактори 
були рушійною силою витрат.
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Таблиця 5.9
Приклади факторів витрат

№ Вид діяльності Фактор витрат

1 Діяльність на рівні одиниці продукції:

 – розкрій матеріалів Машино-години

 – обробка матеріалів Людино-години

2 Діяльність на рівні партії виробів:

 – зберігання запасів Маса запасів

 – налагодження обладнання Кількість налагоджень

3 Діяльність на рівні виду продукції:

 – контроль якості Кількість (час) перевірок

 – проектування виробу Час проектування

4 Діяльність на рівні підприємства:

 – утримання офісу Площа

 – перепідготовка спеціалістів Час перепідготовки

Розглянемо інформацію про дві виробничі фірми А і Б, які ви-
робляють ідентичні види продукції — Х та Y. Фірма А виробляє 
600 000 одиниць продукції X. Фірма Б — 60 000 одиниць продукції 
X та 540 000 одиниць продукції Y. Структура змінних витрат обох 
фірм однакова. Фірма Б має більше накладних витрат, пов’язаних 
з витратами на нові налагодження устаткування (для кожної нової 
серії), витратами на перевірку якості (для кожної нової серії), вит-
ратами на зберігання запасів, що пов’язано з більшою кількістю 
готової продукції. Якщо для розподілу накладних витрат викорис-
товувати фактори, які залежать від обсягів діяльності, то на собі-
вартість виробу X буде віднесено більше додаткових накладних 
вит рат. Безумовно, що такий розподіл об’єктивний, оскільки до-
дат кові витрати фірми Б виникають по причині складності і біль-
шості різноманітності виконуваних операцій. Тому продукція, яка 
обумовлює складність, повинна нести додаткові витрати, хоча роз-
ра ховані таким чином витрати на виріб X на фірмах А і Б були б 
однаковими (розрахунки не наводимо).

Розглянемо приклад на основі умовного підприємства, яке має 
широкий асортимент готової продукції. Наші дослідження обмежимо 
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тими видами, яких реалізують найбільше і найменше L та Z. 
Прослідкуємо вплив на собівартість одиниці кожного з них обраних 
методів калькулювання (табл. 5.10).

Таблиця 5.10
Вихідні дані по підприємству «Машдеталь»

№ 
п/п

Показники
Продукція 

фірм Разом
L Z

1 Кількість продукції випущеної за рік 60 000 15 000 550 000

2 Витрати на одиницю продукції:

 – матеріали, грн 1 1 

 – години прямої праці, год. 0,25 0,25 

 – машино-години 1 1 

3 Кількість налагоджень обладнання в рік 25 2 500

4 Кількість замовлень за закупку матеріа-
лів

35 12 2 700

5 Кількість переміщень (транспортуван-
ня) матеріалів

200 20 10 000

6 Погодинна розцінка за працю 5 5 

7 Накладні витрати за видами діяльності:

 – налагодження 260 000

 – закупки 150 000

 – переміщення матеріалів 140 000

 – утримання виробничого обладнання 700 000

Всього 1 250 000

8 Загальна кількість машино-годин 650 000

Спочатку з метою порівняння для визначення собівартості засто-
суємо базу розподілу, рекомендовану П(С)БО 16 «Вит рати» (в ма-
шино-годинах) (табл. 5.11).

Як свідчать розрахунки, обраний метод розподілу витрат не дає 
можливості виявити відмінності витрат, пов’язаних із виготовленням 
продукції L та Z, що є необхідним при обґрунтуванні рішень щодо до-
цільності їх виробництва тощо.
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Таблиця 5.11
Розрахунок собівартості продукції L та Z традиційним методом

Витрати на одиницю Розрахунок L Z

Прямі матеріали 1,000 1,000

Пряма заробітна плата 1,250 1,250

Накладні витрати на 1 
машино-годину

(1 250 000 : 650 000) =
= 1,923

1,923 1,923

Разом 4,173 4,173

Вираховуємо собівартість цієї ж продукції, застосовуючи АВС-
калькулювання.

Насамперед зауважимо, що сума прямих витрат у розрізі видів 
продукції буде аналогічною до попереднього розрахунку. Розбіж-
ності будуть обумовлені підходом до включення у собівартість L і Z 
накладних витрат. Основними причинами (факторами), які обумов-
люють накладні витрати, є такі види діяльності як налагодження об-
ладнання, його експлуатація, закупка та переміщення матеріалів. Для 
кожного виду діяль ності оберемо свою базу розподілу і включимо до 
собівартості L і Z накладні витрати шляхом визначення:

 – загальних накладних витрат для продукції L і Z;
 – собівартості одиниці продукції (табл. 5.12).

Таблиця 5.12
Розрахунок собівартості продукції на основі діяльності

Накладні витрати 
за видами діяльності

Ставка розподілу накладних 
витрат та алгоритм 

розрахунку
L Z

1. Налагодження облад-
нання

(260 000 : 500) = 520

(520 · 25) : 60 000 = 0,22

(520 · 2) : 15 000 = 0,07

2. Замовлення матеріа-
лів (закупка)

(150 000 : 2700) = 55,56

(35 · 55,56) : 60 000 = 0,03

(12 · 55,56) : 15 000 = 0,04

3. Переміщення матері-
алів

(140 000 : 10 000) = 14

(200 · 14) : 60 000 = 0,05
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Продовження табл. 5.12
(20 · 14) : 15 000 = 0,02

4. Обладнання (700 000 : 650 000) = 1,08 1,08 1,08

Разом накладних витрат 1,38 1,21

Прямі матеріали 1,00 1,00

Пряма зарплата 1,25 1,25

Всього виробнича собі-
вартість

3,68 2,46

Тепер стає очевидним, що система калькулювання за процесами 
АВС-калькулювання дає більш точне уявлення про виробничі витра-
ти, а отже, і прибуток у розрізі окремих видів продукції. Між тим, за-
рубіжні фахівці застерігають: «Розрахуйте, чи будуть виправданими 
витрати на запровадження АВС-калькулювання у вашому бізнесі». 
Ця система є трудомісткою.

Узагальнимо основні відмінності традиційних систем від кальку-
лювання на основі діяльності (табл. 5.13).

Таблиця 5.13
Порівняльна характеристика систем калькулювання

Традиційні системи АВС-калькулювання

1. Продукт споживає витрати 1. Діяльність споживає витрати

2. Застосовують для розподілу 
накладних витрат підрозділу од-
ну, а деколи і декілька баз роз-
поділу

2. Накладні витрати розподіляють дифе-
ренційовано: для кожної сукупності ви-
трат обирають відповідний фактор (базу 
розподілу), а потім розраховують вели-
чину цих витрат на одиницю фактора

3. Бази розподілу не завжди є 
факторами, які обумовлюють 
витрати

3. Бази розподілу завжди є факторами ді-
яльності, тому розрахунок собівартості 
дозволить точніше представити відносні 
витрати окремих виробів

Поступово об’єктивно удосконалюються виробничі техно логії, 
тому:

 – найбільший ефект від застосування системи АВС-каль ку-
лювання одержать ті фірми, які мають: високі накладні витра-
ти, різноманітну операційну діяльність; широкий асор тимент 
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продукції; продукцію високої вартості; операційний персонал, 
який слабо вірить у точність інформації про витрати;

 – покращується комп’ютерне оснащення підприємств. Створю-
ються нові комп’ютерні технології, в тому числі і збору та об-
робки інформації. Це створює необхідні умови для диференці-
йованого розподілу накладних витрат з урахуванням факторів 
діяльності АВС-калькулювання за всіма етапами життєвого 
циклу продукції.

 
Організація АВС-калькулювання акцентує увагу менед-
жерів на діяльності з метою вдосконалення цінності для 
споживача та прибутку, що його отримує фірма, забез-
печуючи цю цінність. Проблемою залишається вимірю-
вання витрат і процесів: система обліку повинна надати 
інформацію про те, чи є діяльність ефективною, тому саме 
діяльність має бути підзвітною, а не витрати. 

5.4. Сутність та практичне застосування системи 
калькулювання повних витрат

Калькулювання повних витрат передбачає включення до вироб-
ничої собівартості змінних і постійних виробничих витрат (рис. 5.7).

Основними призначенням такого калькулювання є оцінка випу-
щеної з виробництва продукції (роботи, послуги) для її оприбутку-
вання (Д26 «Готова продукція» та К23 «Виробництво»), визначення 
собівартості виробленої та реалізованої продукції, щоб забезпечи-
ти можливість зіставити одержані доходи з понесеними витратами. 
Пам’ятайте, що при підготовці фінансової звітності виходять тільки з 
повної виробничої собівартості.

Використовуючи рис. 5.7, спробуйте знайти зв’язок концепції 
калькулювання та класифікації витрат (тема 3, ПСБО 16 «Витрати»).

Уважно переглянувши рис. 5.7, дайте відповіді на питання:
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Рис. 5.7. Концепція калькулювання повних витрат

1. Які чотири складові формують собівартість виготовленої про-
дукції?

2. Яка частина загальновиробничих витрат включається до собі-
вартості випущеної продукції?

3. Чи є синонімами «витрати на продукцію» та «собівартість» ви-
готовленої продукції»?

4. Які витрати визнають витратами періоду та на яких рахунках 
їх обліковують?

5. Де у фінансовій звітності можна знайти інформацію про собі-
вартість реалізованої продукції?

Термінологічний словник

ЗВСРНВ — заздалегідь встановлені ставки розподілу непрямих 
витрат.

Калькулювання повних витрат — метод калькулювання, який 
передбачає включення у собівартість продукції змінних і постійних 
виробничих витрат.
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Калькулювання на основі діяльності — це метод калькулюван-
ня, що передбачає спершу групування накладних витрат за основними 
видами діяльності, а потім розподіл їх між видами продукції, виходячи 
з того, які види діяльності потрібні для виготовлення цієї продукції.

Калькулювання повних витрат — метод калькулювання, який 
передбачає включення у собівартість усіх (змінних і постійних) ви-
робничих витрат.

Прямі витрати — витрати, які можуть бути віднесені до певного 
об’єкта витрат економічно можливим шляхом.

Прямі витрати на оплату праці — заробітна плата працівників, 
яка може бути включена у собівартість певних виробів економічно 
можливим шляхом.

Прямі матеріальні витрати — вартість витрачених матеріалів, 
що стають часткою готової продукції і можуть бути віднесені до пев-
ного виробу економічно можливим шляхом

Ставка розподілу — це відношення суми непрямих витрат до за-
гальної величини бази їх розподілу

Завдання для виконання практичної роботи

Завдання 5.1. Визначити за кожним видом готової продукції 
фактичну виробничу собівартість, якщо підприємство виготовляє 
три ви ди продукції та реалізує їх у Полтавській області через роздріб-
ну тор говельну мережу. Протягом січня — березня було виготовлено 
і реалі зовано: підковдр — 600 од., простирадл — 500 од., наволочок — 
1 500 од.

Витрати на оплату праці 1 год роботи швачок становлять 2 грн. 
На виробництво одиниці готової продукції витрачається: 

Вид продукції Хвилин праці Основних матеріалів, грн

 – підковдри 60 50

 – простирадла 18 25

 – наволочки 30 10

Загальновиробничі витрати за три місяці склали 2 700 грн і були 
включені до виробничої собівартості шляхом розподілу пропорційно 
до витраченого часу.
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Завдання 5.2. На підставі даних табл. 5.14 розрахувати:
1) накладні витрати, що відносяться на кожне замовлення С за 

звітний період;
2) відпускну ціну замовлення В, завершеного протягом звітного 

місяця, якщо підприємство планує отримати від його реалізації при-
буток у розмірі 33%. Замовлення виконувалось з давальницької си-
ровини;

3) вартість незавершеного виробництва на кінець звітного пе-
ріоду.

Таблиця 5.14
Вихідні дані

Показники
Замовлення

А В С Разом

Незавершене виробництво на 
початок періоду, грн

28 600 42 790 – ?

Витрати на матеріали, грн 17 275 – 18 500 ?

Витрати на оплату праці, грн 14 500 3 500 24 600 ?

Накладні витрати, грн ? ? ? 126000

Завдання 5.3. Підібрати найбільш обґрунтовані ставки наклад-
них витрат за цехами та виробничі накладні витрати на одиницю про-
дукції для партії, яка складається зі 100 одиниць готової продукції, 
якщо на виготовлення цієї партії необхідно 10 годин прямої праці у 
цеху № 1 та 3 машино-години у цеху № 2. Кінцевий продукт одержу-
ють в цеху № 3.

Бюджетні накладні витрати підприємства становлять 980 000 
грн, вони розподілені між виробничими цехами № 1, 2, 3 та одним 
ре монтним цехом № 4. У цеху № 1 10 робітників, кожний з яких пра-
цює 38 год на тиждень. Цех № 2 має 5 станків, які працюють 24 год 
на тиждень.

За бюджетний період (48 робочих тижнів) цех № 3 має вигото-
вити 150 000 одиниць продукції. Накладні витрати, які виникли без-
посередньо у кожному цеху, є такими: цех № 1 — 261 745 грн; цех 
№ 2 — 226 120 грн; цех № 3 — 93 890 грн; цех № 4 — 60 300 грн. Загаль-
ну суму недорозпо ділених накладних витрат розподілено за цехами 
так: цех № 1 — 40 %; цех № 2 — 35 %, цех № 3 — 20 %; цех № 4 — 5 %. 
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Накладні витрати ремонтного підрозділу розподілені між виробни-
чими цехами порівну

Завдання 5.4. Меблева фабрика використовує позамовний метод 
калькулювання собівартості продукції і при калькулюванні включає 
всі складові виробничої собівартості для підготовки фінансової звіт-
ності. За поточний місяць по рахунку 23 «Виробництво» було зроб-
лено такі записи (тис. грн): сальдо на початок місяця — 4 000. Про-
тягом місяця на підставі первинних документів списано використані 
матеріали — 24 000; відображено нараховану заробітну плату основ-
ним робітникам та відповідні нарахування — 16 000; на підставі скла-
деного розрахунку списано загальновиробничі витрати — 12 800; у 
дебет рахунка 26 «Готова продукція» віднесено 48 000 тис. грн. Відо-
мо, що виробничі накладні витрати на фабриці розподіляють за став-
кою (80 % від суми витрат на оплату праці основним робітникам). На 
30 число у виробництві знаходилось одне замовлення № 165. Прямі 
трудовитрати на нього склали 2 000 тис. грн. Менеджер зі збуту мав 
неприємну розмову з клієнтом щодо якості готової продукції. Їх обох 
цікавить сума витрат на матеріали, яка була включена у собівартість 
замовлення № 165.

Завдання 5.5. У зв’язку з хворобою бухгалтер не завершив запи-
си на рахунках обліку. На підприємстві ЗВСРНВ дорівнює 4 грн. за 1 
год. Праці основних виробничих працівників, які відпрацювали 5500 
год. Робітники отримують 6 грн. за 1 год. Фактичні виробничі витра-
ти підтверджені первинними документами на суму 24000 грн. Вам на-
дали наступну інформацію, відображену бухгалтером на Т-рахунках. 
Оскільки ви розумієте взаємозв’язки між рахунками (кореспонден-
ція рахунків) Вас попросили дати відповіді на такі питання:

1. Яким буде залишок на кінець за рахунками 20 «Запаси» та 66 
«Розрахунки з оплати праці»?

2. Чому дорівнює величина незавершеного виробництва на кі-
нець місяця?

3. Якою є собівартість реалізованої продукції?
4. Яким чином ЗВСРВНВ впливає на собівартість реалізованої 

продукції?
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20 «Запаси»

С-до на 1.01  
            15000 
            35000 

90 «Собівартість 
реалізації»

23 «Виробництво»

С-до на 1.01     40000
              1000 
ПМ     20000
ПЗП   33000

66 «Розрахунки з оплати 
праці»

                         С-до на 1.01 
                                      1000

                                      40000

26 «Готова продукція»

С-до на 1.01     20000
             10000

911 «Фактичні накладні 
витрати»

             24000  

ПМ — прямі матеріали;
ПЗП — пряма заробітна плата

Відповіді: 30000 грн, 41000 грн, 36000 грн, 22000 грн, збільшить 
на 2000 грн.

Питання для самостійного поглибленого вивчення

1. Розподіл непрямих витрат на виробництво спільних продуктів.
2. Розподіл виробничих накладних витрат з використанням різ-

них баз розподілу.

Теми рефератів

1. Облік зайво- та недорозподілених накладних витрат у системі 
рахунків.

2. Розподіл накладних витрат на основі аналізу діяльності.
3. Підходи до розподілу непрямих витрат.
4. Розподіл адміністративних і збутових витрат на виробничих 

підприємствах.

Література: 3–6, 8, 9, 15, 24–26, 37, 41, 42, 45, 52, 53.
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ТЕМА 6.  
ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА 

НЕПОВНИМИ (ЗМІННИМИ) 
ВИТРАТАМИ 

Перелік питань

6.1. Особливості системи обліку калькулювання за неповними 
витратами.

6.2. Практичне застосування системи калькулювання неповних 
витрат.

6.3. Простий та розвинутий директ-костинг.

Після вивчення теми Ви повинні:

 – визначати об’єкти витрат і мету калькулювання;
 – знати сферу застосування калькулювання неповних витрат;
 – вміти застосовувати калькулювання неповних витрат для під-
готовки інформації з метою обґрунтування управлінських рі-
шень.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Зверніть увагу на те, що підприємство може застосовувати різні 
підходи до калькулювання витрат при складанні зовнішньої та внут-
рішньої звітності. Калькулювання змінних витрат дає змогу визна-
чити маржинальний дохід, який широко використовують для ана-
лізу прибутковості окремих елементів та прийняття управлінських 
рішень. Маржинальний дохід відображає внесок певного сегмента у 
покриття постійних витрат і формування прибутку. Вам необхідно 
навчитися готувати Звіти про прибуток із застосуванням маржиналь-
ного підходу з метою оцінки діяльності структурних підрозділів чи 
виробничих ліній, прийняття рішень типу «скорочення (розширен-
ня) певного сегменту діяльності». Існують проста і розвинута моделі 
калькулювання змінних витрат. Ви повинні знати сутність системи 
директ-костинг та її практичне засто сування.
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Ключові поняття: собівартість, оцінена за змінними витра-
тами, калькулювання повної та неповної («урізаної» собівартості), 
директ-кост; маржинальний дохід (виробничий та загальний), вне-
сок у покриття, маржинальний підхід до підготовки внутрішньої сег-
ментної звітності про прибуток.

6.1. Особливості системи обліку калькулювання 
за неповними витратами

Особливості системи обліку за неповними витратами полягають 
у відношенні до постійних витрат і розкриваються у наступному ви-
значенні:

 Калькулювання неповних витрат передбачає включення до 
виробничої собівартості лише змінних виробничих витрат 

Уважно перегляньте взаємозв’язки між окремими блоками на на-
ступному рисунку:
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Рис. 6.1. Концепція калькулювання неповних витрат
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6.2. Практичне застосування системи калькулювання 
неповних витрат

Калькулювання неповних витрат використовують у нестандарт-
них (нетипових) ситуаціях для підготовки внутрішньої звітності. 
Зрозуміти особливості цієї методики можна лише у порівнянні з 
калькулюванням неповних витрат.

Розглянемо умовний приклад на матеріалах ПП «Імпульс» 
(табл. 6.1).

Таблиця 6.1
Вихідні дані по підприємству «Імпульс» за 1 квартал 200Х р.

№ 
п/п

Показник
Місяць

01 02 03

1 Вироблено, одиниць 1 000 1 000 1 000

2 Реалізовано, одиниць 1 000 500 1 500

3 Ціна за одиницю, грн 10 10 10

4 Змінні витрати на одиницю:

 – виробничі 5 5 5

 – операційні 2 2 2

5 Постійні витрати:

 – виробничі 800 800 800

 – операційні 400 400 400

Підготуємо Звіти про прибуток, використовуючи калькулю вання 
повних і неповних витрат за формою:

Звіт про прибуток
(калькулювання неповних витрат)

№ 
п/п

Показник
Місяць

01 02 03

1 Дохід (ціна  обсяг реалізації) 10 000 5 000 15 000

2 Собівартість реалізованої продукції (змін ні 
виробничі  обсяг реалізації)

(5 000) (2 500) (7 500)

3 Виробничий маржинальний дохід (п. 1–п. 2) 5 000 2 500 7 500
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Продовження табл. 
4 Змінні операційні витрати (змінні операцій-

ні  обсяг реалізації)
(2 000) (1 000) (3 000)

5 Загальний маржинальний дохід 3 000 1 500 4 500

6 Постійні витрати (виробничі та невиробничі) (1 200) (1 200) (1 200)

7 Операційний прибуток 1 800 300 3 300

Особливістю цього Звіту є розкриття інформації про формуван-
ня прибутку з ілюстрацією маржинального доходу (у верхній частині 
як різниці між доходом та змінними витратами, а у нижній частині як 
внеску в покриття постійних витрат та отримання прибутку). У дуж-
ках показано суми, які вираховуються з попередніх сум.

Звіт про прибуток
(калькулювання повних витрат)

Показники
Місяць

01 02 03

1. Реалізація 10 000 5 000 15 000

2. Собівартість реалі зо-
ваної продукції (змінні 
виробничі + 

постійні виробничі
обсяг виробництва


 

 обсяг реалізації)

8005 1 500
1 000

1 000 8 700

  

 

8005 500
1 000

1 000 2 900

  

 

8005 1 500
1 000

1 000 8 700

  

 

3. Валовий прибуток 
(п. 1 – п. 2)

4 200 2 100 6 300

4. Операційні витрати 2 · 1 000 + 
+ 400 = 2 400

2 · 500+ 400 = 
= 1 400

2 · 1 500 + 
+ 400 = 3 400

5. Операційний прибу-
ток 

1 800 700 2 900

За назвою та змістом суттєво відрізняється інформація, наведена 
у третьому рядку цих звітів, оскільки по-різному визначено собівар-
тість реалізованої продукції (маржинальний дохід не дорівнює вало-
вому прибутку).
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 Маржинальний дохід — це різниця між виручкою та змінними 
витратами, понесеними для певного обсягу реалізації, а валовий 
прибуток є різницею між виручкою та всіма витратами, 
пов’язаними з випуском продукції та понесеними витратами для 
створення певного обсягу реалізації 

При калькулюванні повних витрат змінна частина виробничих вит-
рат збільшена на суму постійних виробничих витрат. Постійні вироб-
ничі витрати включено до собівартості за ставкою (800/1000). У січні 
обсяг виробництва та реалізації співпадають, тому варіант калькулю-
вання на фінансовий результат не має впливу. У лютому та березні 
мають місце розбіжності в обсягах виробництва та реалізації, тобто 
наявність залишків впливає на величину прибутку у Звітах (рис. 6.2).

 

Прибуток 
Місяць 

01 
02 
03 

Сума 
1 800 

700 
2 900 

Калькулювання  
повних витрат 

Калькулювання неповних 
витрат 

Різниця прибутку у розмірі місяців (грн): 
січень – 0 

лютий – 400 
березень – 600 

зумовлена неспівпаданням обсягів виробництва і реалізації та різною 
методикою оцінки залишків нереалізованої продукції (за повними чи 
неповними виробничими витратами) 

Прибуток 
Місяць 

01 
02 
03 

Сума 
1 800 

300 
3 300 

Рис. 6.2. Причини розбіжностей у величині прибутку

Якщо у лютому місяці мали місце залишки нереалізованої про-
дукції у кількості 500 од., то їх можна було оцінити по-різному:

– за неповними витратами:

500 од. · 5 = 2 500 грн (змінні витрати);

– за повними витратами:
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[500 од. · 5 = 2 500 грн (змінні витрати)] + [ 800
1000

 (ставка розподілу

постійних виробничих витрат) · 500 од.] = 2 900 грн.

Отже, різниця в оцінці запасів становить 400 грн (2 900 — 2 500), 
що дорівнює різниці у величині прибутку (700 — 300).

Порівняльний аналіз калькулювання повних і неповних витрат 
дозволяє зробити висновок про те, що кожний варіант крім особли-
востей має свої пере ваги та недоліки.

Аргументами на користь калькулювання повних витрат є такі:
 – не перебільшується важливість постійних витрат;
 – система дозволяє уникнути відображення фіктивних збитків, 
які будуть відображені у Звіті про прибуток;

 – існує теоретична перевага: виробництво неможливе без постій-
них виробничих витрат;

 – широке коло застосування: прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, планування, контроль та оцінка.

Аргументами на користь калькулювання неповних витрат є такі:
 – можна швидко одержати корисну інформацію для прийняття 
рі шень, оскільки не має потреби розподіляти накладні постійні 
витрати;

 – система позбавляє величину прибутку від впливу зміни запа-
сів;

 – система дозволяє уникнути завищення оцінки неліквідних за-
пасів.

Аналітикам важливо розуміти, що обидва способи калькулю-
вання не мають абсолютних переваг. На практиці більш поширеним 
є каль кулювання повних витрат, оскільки це зумовлено вимогами 
підготов ки фінансової звітності. При калькулюванні неповних ви-
трат виходять з того, що постійні загальновиробничі витрати в осно-
вному пов’язані з часовим періодом, а не з обсягом випуску продукції, 
тому їх необ хідно трактувати як витрати періоду. Отже, собівартість 
одиниці про дукції при калькулюванні неповних витрат не включає 
постійні вироб ничі витрати.

У Звіті про прибуток, підготовленому на основі калькулювання 
повних витрат, усі витрати, пов’язані з випуском продукції та понесені 
для отримання доходу (змінні та постійні виробничі) для отримання 
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валового прибутку, вираховуються з доходу. У Звіті про прибуток, під-
готовленому на основі калькулювання неповних витрат, усі змінні ви-
трати, понесені для отримання доходу, для визначення внеску у покрит-
тя спочатку вираховуються з доходу, а потім з маржинального доходу 
вираховують постійні витрати для визначення величини прибутку.

Операційний прибуток при калькулюванні неповних витрат змі-
нюється тільки під впливом обсягу реалізації, а при калькулюванні 
повних витрат — під впливом обсягу реалізації та запасів (табл. 6.2).

Таблиця 6.2
Порівняння операційного прибутку при калькулюванні 

повної та неповної собівартості

Співвідношення обсягів
Прибуток при 
калькулюванні 
повних витрат

Прибуток при 
калькулюванні 

неповних витрат

Виробництво дорівнює реалізації однаковий однаковий

Виробництво більше реалізації більший менший

Виробництво менше реалізації менший більший

Оскільки постійні витрати залишаються незмінними при зміні 
управлінських рішень, а отже, є нерелевантними, то при прийнятті 
рішень більш корисним є калькулювання неповних витрат, воно роз-
ширює межі аналізу через дослідження внеску в покриття постійних 
витрат та отримання прибутку певним сегментом діяльності (табл. 6.3).

Таблиця 6.3 
Порівняльна характеристика калькулювання 

повної та неповної собівартості

Ознака
Калькулювання повної 

собівартості
Калькулювання неповної 

собівартості

Повнота 
вклю чення 
постійних 
виробничих 
витрат

Включаються незалежно 
від характеру реагування на 
зміну обсягів діяль ності. Ос-
новні витрати включаються 
прямим спо собом, а наклад-
ні — за ставкою розподілу 
(мето дика дозволяє врахува-
ти фактичний обсяг діяль но-
сті)

Включаються тільки змінні вироб-
ничі витрати, постійні витрати 
«урі заються», тому деколи таку со-
бівартість називають «урізаною» чи 
скороченою, «маржинальною». Між 
тим маржинальні витрати не є сино-
німом змінних витрат, тому не вва-
жаємо за доцільне називати неповну 
собівартість маржинальною
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Продовження табл. 6.3
Мета викорис-
тання

Підготовка зовнішньої звіт-
ності, обґрунтування довго-
строкових управ лінських 
рі шень

Підготовка внутрішньої сег ментної 
звітності, обґрунту вання коротко-
строкових управлінських рішень 
щодо оцінки економічної доціль-
ності прийняття додаткового замов-
лення при неповному за вантаженні 
виробничих по тужностей, для оцін-
ки внеску в покриття загальних 
постій них витрат певним сегмен-
том діяльності, при обґрунтуванні 
рішення про його скорочення (роз-
ширення), підготовка прогнозів 
щодо обсягів діяль ності (покриття 
маржиналь ним доходом маржиналь-
них витрат) тощо

Відповідність 
економічній 
ситуації

Доцільно застосовувати при 
стабільному бізнес-се ре до-
вищі та повному за ван таженні 
виробничих потужностей

Доцільно застосовувати при не-
стабільному бізнес-сере довищі та 
недовантаженні виробничих потуж-
ностей

Вплив на оцін-
ку залишків і 
на фінансовий 
результат

Якщо обсяги виробництва і 
реалізації співпадуть, то роз-
біжностей не вини катиме. 
Якщо обсяг виробництва пе-
ревищує обсяг реалі зації, то 
собівартість не реалізованих 
запасів буде більшою на 
суму розподі лених постій-
них наклад них витрат. Вна-
слідок цього загальні ви-
трати, включені у Звіт про 
при буток, будуть меншими, 
а прибуток відповідно — 
більшим. І навпаки

Якщо обсяги виробництва і реалі-
зації співпадуть, то розбіжностей не 
виникатиме.
Якщо обсяг виробництва перевищує 
обсяг реалізації, то собівартість не-
реалізованих запасів буде меншою, 
загаль ні витрати більшими, а при-
буток — меншим. І навпаки

Ступінь 
де та лізації 
інфор мації при 
роз рахунку 
фінан сового 
резуль тату

Обмежений: у Звіті виді-
ляють валовий та опера-
ційний прибуток

Достатньо глибокий:
у Звіті виділяють виробничий та 
операційний маржиналь ний доходи, 
які показують внески в отримання 
опера ційного прибутку. Кількість 
видів маржинального доходу, вклю-
чених у Звіт, залежить від бажан-
ня аналітика і доз воляє створити 
багатосту пеневий алгоритм розра-
хунку фінансового результату
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Продовження табл. 6.3
Зв’язок із 
рен та бель-
ністю окре мих 
сег ментів 
діяльності

Слабкий, оскільки за кож-
ним видом не визна чається

Сильний, оскільки маржинальний 
дохід визначають за кожним видом

Можливість 
проведення 
ана літичних 
роз рахунків

Обмежена Широка

Оперативність 
калькуляцій-
них розрахун-
ків

Ускладнена необхідністю 
під готовки розрахунків роз-
поділу постійних вит рат, 
фактична величина яких у 
кінці місяця не завжди відо-
ма

Забезпечується, оскіль ки навіть 
при необхід ності визначення собі-
вартості для цілей ці ноутворення 
постійні накладні витрати вклю-
чаються за встановле ним відсотком 
до змін них витрат

Головний 
принцип

Точність Оперативність

 
Застосування калькулювання неповних витрат дозволяє про-
водити маржинальний аналіз з метою обґрунтування опера-

тивних управлінських рішень; досліджувати взаємозв’язок між 
витратами, обсягом та прибутком, що використовується в 

оперативному та стратегічному управлінні 

Отже, вибір системи обліку виробничих витрат залежить від 
мети, яку ставить керівництво, а отже, і бухгалтер-аналітик. Якщо 
має місце лише орієнтація на виробництво й основною метою своєї 
діяльності воно ставить удосконалення калькулювання та контролю 
витрат, то обирається метод обчислення повних витрат. Якщо голо-
вним є прийняття управлінських рішень, орієнтація на ринок, то за-
стосовують метод калькулювання неповних витрат (рис. 6.3).

Вибір і проектування системи обліку витрат і калькулюван-
ня собі вартості здійснюється з урахуванням чотирьох принципів: 
ефектив ність, контроль, узгодженість, гнучкість.

Принцип ефективності полягає у тому, щоб ефективність нової 
системи обліку була вищою, ніж попередня, як за понесеними вит-
ратами, так і за результатами, які вона забезпечить.
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1. Орієнтація на 

повне покриття всіх 
витрат і наступну 

максимізацію прибутку — 
брутто; прийняття 

довгострокових 
управлінських рішень 

покриття прямих витрат і 
наступну оптимізацію 
маржинального доходу 

(прибутку — нетто); 
прийняття короткостро-

кових управлінських 
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реалізацією 

Система обліку 
неповної собівартості 

Рис. 6.3. Цілі і завдання систем обліку повних і неповних витрат
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Принцип контролю полягає в тому, що система повинна забезпе-
чити механізм захисту інтересів власника, його майна, забезпечити 
інформацією для прийняття управлінських рішень.

Принцип узгодженості передбачає відповідність обраної системи 
організаційній структурі підприємства, його кадровому персоналу, 
рівню забезпеченості ПЕОМ.

Принцип гнучкості передбачає можливості системи задовольняти 
нестандартні проблеми бізнесу, допомагати вирішувати нові завдан-
ня, які постійно з’являються та потребують вирішення.

Система обліку витрат має відповідати цим принципам і бути до-
опрацьованою згідно з потребами менеджерів підприємства.

6.3. Простий та розвинутий директ-костинг

В економічній літературі неповні витрати деколи ототожнюють з 
прямими витратами, а систему обліку називають «директ-костинг». 
Вважається, що саме в цій системі досягається високий ступінь інте-
грації обліку, аналізу і фінансового менеджменту.

Систему «директ-костинг» запровадив у 1936 р. американський 
економіст Джонатан Гарррісон. На початку практичного застосуван-
ня директ-костингу до собівартості включалися тільки прямі змінні 
витрати. Непрямі витрати без віднесення до об’єкта витрат відноси-
ли безпосередньо на зменшення фінансового результату. Така ме-
тодика повністю відповідала назві, оскільки «direct» — означає пря-
мий, точний напрям; «cost» — витрати, собівартість. Частина витрат 
спрямовува лася на формування собівартості, а частина — на змен-
шення фінансового результату. Згодом директ-костинг трансформу-
вався в систему, при якій до собівартості почали включати не лише 
прямі (основні) змінні витрати, а і змінні накладні витрати. Тому на-
зва директ-костингу вже не відображала сутності способу і з’явився 
термін «верібл-костинг» (змінні витрати).

Особливостями директ-костингу є те, що облік і планування собі-
вартості здійснюється тільки за змінними витратами, а постійні витрати 
безпосередньо списуються на фінансовий результат, запаси оцінюють-
ся за змінними витратами, існує можливість багатоспупінчатої побудо-
ви Звіту про фінансові результати з метою аналізу внеску у покриття 
постійних витрат та отримання прибутку окремих сегментів діяльності.
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Крім того зауважимо, що маржинальним доходом визнають, з од-
ного боку, різницю між виручкою (доходом) та змінними витратами, 
а з іншого — суму постійних витрат і прибутку. Розрахункові фор-
мули для маржинального доходу (CM) можна вивести із рівняння 
виручки (доходу) (V), яка повинна забезпечити покриття постійних 
(FC) та змінних (VC) витрат і забезпечити отримання прибутку (Р):

V = FC + VC + P.                                          (6.1)

Якщо видозмінити рівняння наступним чином: V — VC = FС + Р, 
то побачимо, що слушним є як визначення, притаманне європейським 
економістам — маржинальний дохід (CM = V – VC), так і англомовним 
економістам, які часті ше використовують поняття внесок у покриття 
(CM = FС + Р). Необ хідно наголосити головне: маржинальний дохід 
показує внесок у покриття постійних витрат та отримання прибутку.

Наявність у розрахунках маржинального доходу забезпечує мож-
ливість оцінювання діяльності підрозділів, внеску окремих видів про-
дукції в загальні результати, прийняття рішення щодо ціноутворення 
при наявності вільних виробничих потужностей тощо. На практиці 
застосовують два варіанти директ-костингу:

 – простий, згідно з яким у собівартість включаються лише прямі 
змінні витрати;

 – розвинутий, згідно з яким у собівартість продукції включають-
ся крім прямих змінних витрат також прямі постійні витрати на 
виробництво і реалізацію продукції. Розглянемо приклад.

Таблиця 6.4
Розрахунок фінансового результату (простий директкостинг)

(грн)

Показник
Сегменти діяльності

А В С Разом
Виручка від реалізації, 25000 30000 50000 105000
Прямі змінні витрати 18000 25000 32000 75000
Маржинальний дохід 7000 5000 18000 30000
Коефіцієнт маржинального 
доходу

0,28 0,17 0,36 0,29

Постійні витрати 21000
Фінансовий результат 9000
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В результаті розрахунку встановлено, що виручка від реалізації 
покриває понесені витрати. Відносний показник маржинального до-
ходу (коефіцієнт) показує ступінь вигідності окремих сегментів ді-
яльності. Так, сегмент С має найбільший внесок в покриття загаль-
них постійних витрат. Отже, завдяки використанню директ-костингу 
за кожним сегментом можна визначити його рейтинг, що важливо 
для планування обсягів діяльності. При простому директ-костингу не 
відслідковуються причинно-наслідкові зв’язки між видами продукції 
та постійними витратами. Тому від загальної суми маржинального 
доходу віднімають загальну суму постійних витрат, а отже обчис-
люють загальний фінансовий результат. Застосування розвинутого 
директ-костингу пов’язано з тим, що деякі специфічні постійні ви-
трати можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного сегменту 
(без умовного розподілу). У розрахунках виділяють показник «напів-
маржа» різниця між маржинальним доходом та прямими постійними 
вит ратами.

Таблиця 6.5
Розрахунок фінансового результату 

(розвинутий директ-костинг)
(грн)

Показник
Сегмент діяльності

А В С Разом

Виручка від реалізації 10000 13000 1000 24000

Змінні витрати (прямі) 6000 5000 500 11500

Маржинальний дохід 1 4000 8000 500 12500

Прямі постійні витрати 1000 6000 200 7200

Маржинальний дохід 2 (на-
півмаржа)

3000 2000 300 5300

Коефіцієнт маржинального 
доходу 2

0,3 0,15 0,3 0,22

Загальні постійні витрати 5000

Фінансовий результат 300

Отже, не дивлячись на те, що сегмент В має найсуттєвіший внесок 
в покриття постійних витрат (8000 грн), вигідність його вдвічі менша, 
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ніж сегментів А і С. Рішення щодо виробництва найрентабельніших 
сегментів приймається на основі абсолютної та відносної суми мар-
жинального доходу. 

Крім того, якщо виникатиме необхідність оцінки в умовах на-
явності обмежувальних чинників (L), можна буде скористатися кое-
фіцієнтом маржинального доходу на одиницю обмежувального чин-
ника (kcm), визначеного за формулою:

сm

CM
k

L
 ,                                                (6.2)

де   CM — маржинальний дохід;
L — обмежувальний чинник.

Розглянемо приклад. Підприємство розглядає пропозиції трьох 
замовників, маючи обмежену кількість робітників для їх виконання.

Таблиця 6.6
Розрахунок фінансового результату у розрізі замовлень

Показник
Замовлення

1 2 3 Разом

Виручка від реалізації, грн 25000 30000 50000 105000

Прямі змінні витрати 18000 25000 32000 75000

Маржинальний дохід 7000 5000 18000 30000

Коефіцієнт маржинального 
доходу (у % до виручки)

0,28 0,17 0,36 0,29

Необхідна кількість люди-
но-год.

50000 45000 180000 х

Коефіцієнт маржинального 
доходу (у % до к-ті людино-
год.)

0,14 0,11 0,10 х

Постійні витрати 21000

Фінансовий результат 9000

Недивлячись на те, що за замовленням №3 найвищий коефіцієнт 
маржинального доходу (0,36), при наявності обмежувального чинни-
ка цей сегмент є найменш привабливим (kcm= 0,10 і є найменшим).
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Термінологічний словник

Змінні витрати — витрати, що змінюються прямо пропорційно 
до зміни обсягу діяльності (або іншого фактора витрат).

Напівзмінні витрати — витрати, які змінюються, але не прямо 
пропорційно до зміни обсягу діяльності (або іншого фактора вит рат).

Напівпостійні витрати — витрати, що змінюються ступінчасто 
при зміні обсягу діяльності.

Невизначеність, непевність — відсутність достатньої інформа-
ції про можливі події.

Калькулювання неповних (змінних витрат) — метод кальку-
лювання, який передбачає включення у собівартість продукції тільки 
змінних виробничих витрат.

Калькулювання на основі діяльності — це метод калькулю-
вання, що передбачає спершу групування накладних витрат за осно-
вними видами діяльності, а потім розподіл їх між видами продукції, 
вихо дячи з того, які види діяльності потрібні для виготовлення цієї 
продукції.

Калькулювання повних витрат — метод калькулювання, який 
передбачає включення у собівартість усіх (змінних і постійних) ви-
робничих витрат.

Маржнальннй дохід (CM) — різниця між доходом від реалізації 
про дукції та сукупними змінними витратами підприємства, або 
різниця між ціною та змінними витратами на одиницю, або сума 
постійних витрат і прибутку (внесок у покриття).

Завдання для виконання практичної частини

Завдання 6.1. Скласти звіти про прибуток при калькулюванні 
пов ної та неповної собівартості, якщо підприємство виробляє про-
дукцію А і Б. Витрати на одиницю становлять (грн):

Виріб А Виріб Б

 – прямі матеріали 1,20 2,30

 – пряма зарплата 1,40 1,50

 – змінні загальновиробничі витрати 0,70 0,80
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Продовження табл.

 – інші змінні операційні накладні витрати 0,15 0,20

Ціна реалізації становить: 5,55 6,00

Кількість виробленої продукції 1 500 1 000

Кількість реалізованої продукції 1 000 1 000

Витрати на обидва вироби становлять:

 – постійні загальновиробничі 110 110

 – інші постійні операційні накладні витрати 50 50

Завдання 6.2. За даними таблиці 6.7 визначити собівартість оди-
ниці продукції за системою директ-кост. Обсяг виробленої продукції 
за звітний період становить 1 000 одиниць. 

Таблиця 6.7
Витрати підприємства за звітний період

Витрати підприємства Сума, грн

 – витрати на основні матеріали 15 000

 – витрати на оплату праці робітників виробництва 6 000

 – відрахування на соціальні заходи ?

 – амортизація виробничого обладнання цехів 900

 – заробітна плата керівників цехового рівня 800

 – відрахування на соціальні заходи ?

 – інші загальновиробничі витрати (умовно-змінні) 2 000

 – витрати на пакування продукції у фабрикатному цеху 3 000

 – витрати на щотижневу рекламу по радіо 980

 – витрати на утримання обладнання у фабрикатному цеху 420

Завдання 6.3. За даними таблиці 6.8 проаналізувати ситуацію, 
опи раючись на концепцію калькулювання неповних витрат, оціню-
ючи коефіцієнт маржинального доходу. З’ясувати, який внесок у по-
криття постійних витрат підприємства здійснює виробництво блок-
нотів. Підготувати рекомендації керівництву підприємства щодо 
збільшення загального прибутку фірми.



138

Модуль 2. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості  

Таблиця 6.8
Розрахунок прибутку підприємства за І півріччя 

у розрізі окремих видів продукції

№ 
з/п

Показники
Виріб

Разом
календар альбом блокнот

1 Кількість реалізованої продукції 25 00 3 000 2 000 

2 Ціна за одиницю, грн 2 6 8 ?

3 Дохід, грн 5 000 18 000 16 000 ?

4 Прямі матеріальні витрати, грн 1 500 9 000 9 500 ?

5 Прямі витрати на оплату праці, грн 750 3 000 4 000 ?

6 Загальновиробничі витрати, грн

 – змінні 800 1 000 1 700 ?

 – постійні 700 900 1 500 ?

7 Разом собівартість, грн 3 750 13 900 16 700 ?

8 Адміністративні та витрати на 
збут (постійні)

100 100 100 ?

Витрати на пакування готової 
продукції

100 100 100

9 Прибуток (збиток), грн ? ? ? 4 050

Питання для самостійного поглибленого вивчення

1. Багатоступеневий розрахунок маржинального доходу в умовах 
багатопродуктового виробництва.

Теми рефератів

1. Удосконалення простого директ-костингу.
2. Порівняльна характеристика американського та французького 

підходів до підготовки інформації на основі калькулювання неповної 
собівартості.

Література: 3–6, 8, 9, 15, 18, 20, 24–26, 37, 42, 45, 52, 53.
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ТЕМА 7. 
ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА 
НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ 

Перелік питань

7.1. Сутність і можливості нормативного методу.
7.2. Організація обліку відхилень від норм і складання норматив-

ної калькуляції.
7.3. Порівняльна характеристика нормативного методу і системи 

стандарт-кост.
7.4. Поняття про аналіз відхилень. 
7.5. Приклади дослідження відхилень.

Після вивчення теми Ви повинні:

 – вміти пояснювати суть та значення системи обліку та кальку-
лювання собівартості за нормативними витратами;

 – знати формулу для розрахунку фактичної собівартості;
 – використовувати нормативний метод обліку витрат і каль ку-
лю вання собівартості продукції;

 – розкривати сутність системи «стандарт-кост» та переваги її ви-
користання для оперативного управління;

 – здійснювати аналіз відхилень: матеріальних, трудових, наклад-
них витрат та доходу.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Значення системи обліку та калькулювання собівартості за норма-
тивними витратами полягає у можливостях оперативного впливу на 
процес формування собівартості. Суть нормативного методу розкри-
вається на основі його особливостей, які дозволяють вважати нор-
мативний метод ефективним інструментом планування, оперативно-
го контролю та аналізу. Ця тема дозволить сформувати нові знання 
про організацію обліку відхилень від норм і складання нормативної 
каль куляції.
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 Фактична собівартість визначається за алгоритмом:  
«Нормативна собівартість ± відхилення від норм ± зміна норм» 

Ви повинні вміти порівнювати нормативний метод і систему 
стандарт-кост, володіти методикою аналізу відхилень, знати моделі 
дослідження відхилень, особливості обліку відхилень від стандарт-
них витрат у різних системах калькулювання.

Ключові поняття: норми, нормативи, нормативні витрати, нор-
мативна калькуляція, відхилення від норм, класифікатори відхилень.

7.1. Сутність і можливості нормативного обліку

На початку XX ст. Ф. Тейлором були розроблені пропозиції, що 
лягли в основу нормативного методу, який у 1911 р. у повному обсязі 
запровадив Дж. Чартер Гаррісон. У цей же період інженером Емер-
соном були опубліковані статті щодо ролі обліку в підвищенні про-
дуктивності праці, диференціації відхилень на ті, що є під контролем 
менеджерів і ті, що не залежать від них. З того часу у близько як 80 % 
компаній США застосовують систему нормативного обліку витрат. 
Суть цього методу ґрунтовно описана у книзі відомого англійського 
вченого Коліна Друрі. У вітчизняній науці нормативний метод пов’я-
заний з іменем М. С. Жебрака.

Сутність нормативного методу полягає в нормуванні витрат у 
роз різі статей для визначення нормативу на випуск одиниці продук-
ції. Нормативні витрати відображають заздалегідь визначені витра-
ти для досягнення цілей бізнесу в умовах ефективного виробництва. 
Якщо показники бюджету відносяться до всієї діяльності, то норма-
тив — до одиниці продукції.

Введення в облік уявлення про нормативні (стандартні) витрати 
бу ло значним практичним кроком подальшого використання в обліку 
принципів кібернетики. Якщо раніше бухгалтерський облік був побу-
дований на реєструванні фактів, що вже здійснилися в господарсько-
му житті, і відображав лише прямий зв’язок між здійсненим фактом і 
суб’єктом управління, то тепер з’явилася можливість забезпечення зво-
ротного зв’язку, за рахунок дієвого контролю за ходом бізнес-процесів.



141

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами

Система обліку та калькулювання за нормативними витратами 
ґрунтується на розробці нормативних витрат на фактичний обсяг ви-
робництва у розрізі центрів відповідальності, зіставленні норматив-
них і фактичних витрат, аналізі відхилень, з’ясуванні причин виник-
нення відхилень, коригувальних діях.

Основними її елементами є облік витрат за діючими нормами, об-
лік відхилень від норм і облік зміни норм. Вона сприяє підвищенню 
рівня оперативного управління виробництвом, оскільки забезпечує 
вирішення таких завдань:

 – створення системи діючих прогресивних норм та нормативів 
і на їх основі визначення нормативного рівня витрат (собівар-
тості);

 – одержання інформації про витрати за нормами на окремі об’єк-
ти витрат за статтями калькуляції;

 – реєстрацію та облік в оперативному порядку змін норм і нор-
мативів, відхилень від норм за місцями і причинами виникнен-
ня та відповідальними службами;

 – контроль та узагальнення даних про фактичні втрати і непро-
дуктивні витрати;

 – розрахунок фактичної собівартості на основі попередньо розра-
хованих витрат (нормативної калькуляції);

 – збір даних про виробничі витрати для формування раціональ-
ної техніко-економічної політики на підприємстві;

 – створення облікової бази для нормування, планування, бюдже-
тування;

 – постійне підвищення достовірності, точності, оперативності 
обліку;

 – оцінка результатів роботи виробничих підрозділів і підпри-
ємства загалом.

Новизна сучасного підходу полягає в органічному взаємозв’язку 
обліку витрат за видами, місцями виникнення та об’єктами кальку-
лювання, центрами відповідальності, щоб посилити контрольні 
функ ції в умовах поширення системи комп’ютеризації системи уп-
равління підприємством. Створення автоматизованого банку даних 
дозволить фіксувати в первинних облікових документах тільки обсяг 
виконаної роботи та відхилення від норм. Визначення суми витрат 
здійснювати меться на основі інформації, яка зберігається у банку 
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даних, обсягу робіт, відхилень від норм. Відпадає потреба у паперо-
вих носіях, використовуватимуть-ся реєстратори та датчики. Зростає 
достовірність облікових даних. Вони уніфікуються, стають однаково 
корисними для всіх видів обліку.

Така система найкраще підходить для виробничих підпри-
ємств, чия діяльність складається з однакових операцій, які повто-
рюються, тому застосовується на підприємствах обробних галузей 
промисловос ті (машино-будівної, шинної, меблевої, швейної, шкі-
ряної, харчової), коли здійснюється масове та серійне виробництво 
різноманітної і складної продукції з великою кількістю деталей та 
вузлів. 

Отже, зауважте, що система обліку та калькулювання за норма-
тивними витратами включає:

 – поточний облік витрат окремо за діючими нормами і з ураху-
ванням відхилень від них, виявлення місць, причин і винуват-
ців відхилень;

 – системний облік зміни самих норм;
 – складання і періодичне коригування нормативної калькуляції, 
що базується на діючих нормах витрат;

 – визначення фактичної собівартості випущеної продукції як 
алгебраїчної суми нормативної її вартості, відхилень від норм 
і зміни самих норм;

 – формування звітів про витрати з деталізацією відхилень.
Норму можна розглядати як встановлений кількісний вираз ре-

сурсу на виготовлення одиниці продукції за умови використання 
прогре сивної технології та організації виробництва.

Нормативні витрати — це заздалегідь встановлені витрати з ура-
хуванням нормальних рівнів використання матеріальних цінностей, 
праці, виробничих потужностей та чинних цін для досягнення цілей 
в умовах ефективного виробництва.

Нормальна виробнича потужність — це очікуваний середній об-
сяг діяльності, що може бути досягнутий за умови звичайної діяль-
ності протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням 
запла нованого обслуговування виробництва. Можна теж застосову-
вати фактичний рівень виробництва, якщо він наближається до нор-
мальної потужності



143

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами

Передумовою створення такої системи є розробка норм спожи-
вання ресурсів, цін (тарифів) на ці ресурси та підготовка нормативної 
каль куляції. Розробка норм здійснюється:

 – опираючись на попередній досвід;
 – базуючись на експериментальних методах.

Розрізняють такі основні види норм — ідеальні та практичні (ба-
зові, досяжні).

Метою підготовки нормативної калькуляції є:
 – оцінка вартості виготовленої продукції, незавершеного вироб-
ництва, браку у виробництві;

 – планування та контроль.
Завдяки зазначеним вище особливостям система є ефективним 

інструментом для:
1) планування. Наявність норм спрощує планування потреб у ви-

робничих ресурсах (обладнанні, матеріалах, персоналі) та фінансах 
для придбання цих ресурсів. Формування на базі норм витрат плано-
вих калькуляцій дає змогу планувати витрати, програму випуску, 
ціни та обсяги реалізації, а також виручку та майбутній прибуток.

2) оперативного контролю й прийняття управлінських рішень. 
У процесі виробництва внаслідок різноманітних причин виникають 
від хилення від нормального режиму технологічного процесу, а разом 
із ними і відхилення в споживанні виробничих ресурсів, що викли-
кає, як правило, додаткові витрати на виробництво. Оперативним ви-
явленням причин, що призвели до відхилень, можна відновити нор-
мальний хід виробничого процесу та уникнути негативних відхилень 
у майбут ньому;

3) аналізу. Внаслідок використання аналітичної класифікації 
вияв лених відхилень за причинами та винуватцями, об’єктами облі-
ку, реально ще до закінчення звітного періоду спрогнозувати резуль-
тати діяльності підприємства в цілому, окремих місць виникнення 
витрат і центрів відповідальності.

Облік фактичних витрат за нормативним методом на всіх підпри-
ємствах здійснюється окремо в частині витрат за нормами і в частині 
витрат, що є відхиленнями від норм. Це досягається щоденним доку-
ментуванням витрат за основними їх видами, викликаними відхи-
леннями від норм, або розрахунками за порівняно короткі періоди 
часу.
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7.2. Організація обліку відхилень від норм і складання 
норма тивної калькуляції

Відхиленням від норм вважається як економія, так і перевитрати 
матеріальних, трудових витрат (у тому числі зумовлених заміною 
сировини та матеріалів, оплатою непередбачених технологічним 
про цесом робіт, доплатами за відступи від нормативних умов праці 
тощо) та накладних витрат.

На підприємствах здійснюється чіткий контроль за додержанням 
норм витрат, з тим щоб не допускати необґрунтованих відступів від 
встановленої технології виготовлення виробів, нераціональної заміни 
сировини та матеріалів, перевищення встановлених норм витрат.

Відхилення від норм допускається тільки з дозволу відповідальних 
працівників підприємства. Майже усі випадки відхилення від 
норм оформляються відповідними документами й обліковуються. 
Облік від хилень проводяться з метою забезпечення керівників 
виробництва своєчасною інформацією про розміри, причини і 
винуватців додат кових, не передбачених нормами, витрат і вжиття 
необхідних заходів для запобіганням їм, а у разі економії — з метою 
поширення передового досвіду. Для організації обліку відхилень 
розробляють класи фікатори причин і винуватців відхилень від 
норм (матеріалів, праці, накладних витрат). Ознайомтеся з деякими 
прикладами (табл. 7.1, 7.2).

Таблиця 7.1
Класифікатор причин і винуватців відхилень від норм 
використання борошна, матеріалів та напівфабрикатів

Причини відхилень Код Винуватці відхилень Код

1. Відхилення фактичної 
вологості від базисної

11 Постачальники
Відділ постачання
Лабораторія
Адміністрація
Технолог

9
8
2
1
6

2. Заміна матеріалів замість 
передбаченої рецептурою

12 Адміністрація
Технолог

1
6

і т.д.
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Таблиця 7.2
Класифікатор причин і винуватців відхилень 

від норм витрат на оплату праці

Причини відхилень Код Винуватці відхилень Код

1. Невідповідність розряду 
виконуваної роботи розря-
ду робітника

21 Адміністрація 1

2. Оплата простоїв не з ви-
ни робітника і т.д.

22 Адміністрація
Інженер-механік

1
10

Протягом місяця складають спеціальні повідомлення про зміни 
норм, які беруть до уваги в кінці місяця при коригуванні норматив-
ної калькуляції. Нормативна калькуляція розробляється на всі ви-
роби, що випускаються на підприємстві, за даними конструкторсько-
техноло гічної та іншої документації на базі діючих на початок звітного 
періоду норм. Якщо окремі види виробів виготовляються у різних 
варіантів, їх нормативна собівартість визначається для кожного варі-
анта виготовлення окремо.

Нормативна калькуляція використовується (крім визначення 
фак тичної собівартості) для оцінки браку і залишків незавершеного 
ви робництва, обчислення розміру зниження норм витрат і норма-
тивної собівартості, трудомісткості та матеріаломісткості за місяць, 
квартал, рік, а також для розрахунку цін.

Нормативна калькуляція складається послідовно на деталі, вуз-
ли, збірні з’єднання і виріб у цілому або на виріб у цілому. Норматив-
на собівартість вузла є сумою собівартості всіх деталей, які входять 
до складу даного вузла, з додаванням до нього вартості матеріалів, 
що витрачаються на складання, суми заробітної плати робітників, 
зайня тих на складанні, та відповідних сум витрат на обслуговування 
й управління (виходячи з кошторису).

Собівартість окремих деталей включається до нормативної каль-
ку ляції вузла за нормативними калькуляціями деталей, а витрати на 
складання вузла — за технологічними картами складання.

В окремих виробництвах допускається складання нормативної 
калькуляції на виріб у цілому, без поділу на деталі й вузли.

При цьому вартість матеріальних ресурсів, а також інших пря-
мих витрат визначається за зведеними нормами витрат, складеними 
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техно логічними і конструкторськими відділами, та з урахуванням 
діючих цін. Трудомісткість і сума заробітної плати розраховуються 
за зведе ними даними відділу праці й заробітної плати, одержаними 
на основі технологічних карт або іншої технічної документації, що 
відобра жають рівень норм заробітної плати на початок місяця.

Витрати на обслуговування виробництва й управління, а також 
інші види витрат, на які норми не розроблені, можна включати до 
нормативної калькуляції згідно з бюджетами цих витрат.

Вихідними матеріалами для складання нормативної калькуляції 
є:

 – конструкторські специфікації деталей, що виготовляються під-
приємством, і комплектуючі відомості на покупні деталі із за-
значенням використання у вузлах і виробах;

 – технологічні маршрути виготовлення деталей, складання вуз-
лів і виробів;

 – норми витрат основних матеріалів, покупних комплектуючих 
виробів, напівфабрикатів, що витрачаються на виготовлення 
деталей, вузлів, виробів;

 – подетально-поопераційні розрахунки трудових витрат осно-
вних робітників, зайнятих виготовленням деталей, вузлів і ви-
робів;

 – номенклатура матеріалів і покупних комплектуючих виробів;
 – інші документи, які є основою для первинного складання нор-
мативної калькуляції.

Для складання нормативної калькуляції не застосовуються тех-
нічні нормативи з укрупненими позиціями, норми на виріб-аналог 
з попра вочними коефіцієнтами до них, або на виріб-представник, 
середньо зважені норми тощо. Тому названі вище документи у разі 
потреби уточнюються й виправляються.

Нормативна собівартість на види продукції визначається від-
повід но до прийнятого на підприємстві варіанта зведеного обліку ви-
трат (напівфабрикатного або безнапівфабрикатного). У разі застосу-
вання напівфабрикатного варіанта обліку визначенню нормативної 
собівар тості виробу передує обчислення собівартості напівфабри-
катів. При цьому у нормативній калькуляції виділяється спеціальна 
комплексна стаття, у якій цехи-споживачі відображають собівартість 
одержаних від цехів попередньої обробки напівфабрикатів. У разі за-



147

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами

стосування безнапівфабрикатного варіанта в нормативній калькуля-
ції виді ляються витрати окремих цехів.

Діючі (поточні) норми розробляються на кожний вид деталі, 
вузла, блоку, виробу за досягнутим підприємством рівнем техноло-
гії, орга нізації виробництва і праці. Ці норми використовуються для 
безпо середнього відпуску матеріалів на виробничі потреби і нара-
хування заробітної плати. Це дає змогу зіставляти з ними фактичні 
витрати з усього комплексу ресурсів, що використовуються на ви-
робництво. Норми систематизуються в специфікаціях норм витрат 
матеріалів і в картах норм часу та розцінок.

На всі зміни поточних норм, що відбуваються на підприємстві, 
незалежно від їх причин, виписуються повідомлення.

Перелік причин зміни норм здійснюється за основними напряма-
ми техніко-економічних факторів, що застосовуються для розрахун-
ку завдань зі зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

У повідомленнях про зміну норм поряд із зазначенням попере-
дньої і нової норми, а також одержаної різниці обов’язково зазнача-
ється точна дата впровадження нової норми.

Всі зміни норм впроваджуються у виробництво тільки після їх 
внесення до нормативно-технологічної документації.

Для своєчасного впровадження у виробництво всіх змін на під-
при ємствах встановлюються графіки, маршрути, терміни проход-
ження повідомлень та їх надходження до нормативних бюро, відділу 
мате ріально-технічного забезпечення, бухгалтерії, цехів-виконавців.

Повідомлення про зміни норм витрат матеріалів, покупних комп-
лектуючих виробів, напівфабрикатів, палива й енергії, норм часу, ви-
робітку, обслуговування і розцінок оформлюються відповідальними 
виконавцями.

На підприємствах повинен здійснюватися систематичний контр-
оль за своєчасним оформленням зміни норм, внесенням змін до тех-
нічної і планової документації та застосуванням змінених норм в опе-
ративній роботі цехів і відділів.

Зміни діючих норм необхідно приурочувати до початку місяця. 
Якщо норми змінюються протягом звітного місяця, різниця між нор-
мами, наведеними в нормативній калькуляції, і новими нормами до 
кінця звітного місяця виявляється і враховується окремо. Всі зміни 
норм, введені протягом місяця, вносяться до нормативної калькуля-
ції на перше число наступного місяця. 
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На підприємствах тих галузей промисловості, де планові норми 
витрат близькі до діючих (гумової, меблевої і деяких інших), для 
обчислення фактичної собівартості продукції замість нормативної 
може бути використана планова калькуляція.

Існує правило, за яким ля складання нормативної, планової і звіт-
ної калькуляцій засто совується єдина номенклатура статей витрат.

 Фактичні витрати  
віднесені на кожен центр 

відповідальності 

Зміна нормативів з 
урахуванням зміни умов 

функціонування підприємства 

Нормативні витрати на фактич-
ний обсяг виробництва за кож-
ним центром відповідальності 

Порівняння фактичних і норма-
тивних витрат та аналіз відхилень 

Дослідження відхилень та 
виявлення причин їх появи 

Рис. 7.1. Сутність нормативного методу

Для обліку матеріальних витрат і відхилень фактичних витрат від 
нормативних застосовують методи сигнального документування, пар-
тіонного розкрою та інвентарний. Для обліку витрат на оплату праці 
використовують методи обліку виробітку за кінцевою виробничою 
операцією, інвентарний, розрахунковий та метод обліку за кожною 
виробничою операцією. Можливі три варіанти обліку за нормативни-
ми витратами, які ґрунтовно описані у підручнику Нападовської Л. В. 
[9].

Важливе місце в організації нормативного методу обліку займає 
документальне оформлення відхилень від норм і зміни норм.

Відхилення від норм оформляють, в основному, сигнальними 
доку ментами, які відрізняються від звичайних іншим кольором або 
черво ною лінією, з метою акцентування уваги керівництва на їх наяв-
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ність. На всі зміни поточних норм, що відбуваються на підприємстві 
неза лежно від їх причин, виписують повідомлення, в яких відобража-
ють попередню та нову норми, а також вказують точну дату впрова-
дження нової норми.

Повідомлення про зміни норм витрат матеріалів, придбаних 
комп лектуючих виробів, напівфабрикатів, палива й енергії, норм ча-
су, ви робітку, обслуговування й розцінок заповнюють відповідальні 
виконавці.

Зміни норм, як правило, впроваджують на початку місяця, але та-
ких правил не завжди слід дотримуватися. На підприємствах маши-
нобудування з масовим характером виробництва зміни норм впро-
ваджують у разі необхідності.

За характером оформлення відхилення від норм поділяють на 
доку ментально оформлені, розраховані та невраховані.

Документально оформлені виникають у разі зміни технології та 
організації виробництва, заміни одного матеріалу іншим та в деяких 
інших випадках, пов’язаних зі змінами в процесі діяльності.

На основі розрахунків визначають відхилення непрямих витрат, 
до яких належать загальновиробничі.

Невраховані відхилення можуть бути виявлені під час проведен-
ня інвентаризації незавершеного виробництва. Причини їх виник-
нення — недоліки в організації документального оформлення при-
ймання та використання матеріальних цінностей. Підсумкові дані 
відхилень від норм за видами продукції вносять у відомість обліку 
витрат виробництва.

Відхилення фактичної собівартості від нормативної виявляється 
окремо й щомісячно списується на фінансовий результат. Якщо фак-
тична собівартість готової продукції менша від нормативної, то здій-
снюють сторнуючий запис (на суму економії):

Д-т 901 «Собівартість реалізації».
К-т 29 «Випуск продукції (робіт, послуг)».
Якщо фактична собівартість більша від нормативної, тоді відобра-

жається додатковий запис:
Д-т 901 «Собівартість реалізації».
К-т 29 «Випуск продукції (робіт, послуг)».
Аналітичний облік відхилень від норм здійснюють за місцями 

ви никнення, видами продукції та причинами, які спричинили ці від-
хилення.
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Ефективного контролю можна досягти лише шляхом порівняння 
фактичних витрат із нормативними за кожним центром відповідаль-
ності, видом продукції та статтею.

Розрізняють позитивні/негативні відхилення. Позитивні відхи-
лення виникають внаслідок порушень технології, організації та 
управління виробництвом. Це може бути використання неякісного 
інструменту, заміна матеріалів, а також перевитрати внаслідок виму-
шених зупинок обладнання.

Негативні відхилення пов’язані з економією різних видів мате-
ріальних цінностей у результаті раціональнішого їх використання, 
впровадження прогресивних і безвідходних технологій без погір-
шення якості продукції.

Наявність виявлених відхилень свідчить про необхідність 
регулю вання виробничого процесу для відновлення нормального 
його про ходження або для запобігання подібним випадкам. Прийнят-
тя рішень щодо регулювання виробничого процесу залежить від ве-
личини і причин відхилення та винуватців цих відхилень. Наявність 
виявлених відхилень, у свою чергу, впливає на форму та структуру 
звітів, які слід формувати за причинами і винуватцями відхилень, ви-
дами продукції та статтями витрат.

Нормативний метод забезпечує зворотні зв’язки між суб’єктом 
і об’єктом управління, чим досягається найбільш ефективний конт-
роль.

Поділ витрат на норми та відхилення від норм забезпечує опера-
тивне реагування на відхилення і дає змогу визначити фактичну собі-
вартість як суму (різницю) нормативної собівартості та відповідної 
питомої ваги відхилень від норм за кожною статтею. Нормативний 
метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції дає змо-
гу попередньо, не очікуючи відомостей про всі фактичні витрати, до 
кінця місяця визначати фактичну собівартість продукції, а також 
оперативно аналізувати причини відхилень та їх винуватців.

Отже, в системі обліку за нормативними витратами застосову-
ються три показники: витрати в межах норм, відхилення внаслідок 
зміни норм та внаслідок технічних, технологічних і організаційних при-
чин, які існували в процесі діяльності.

Ефективність нормативного методу визначається за таких умов:
 – нормативи розроблено для умов ефективного виробництва; 
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 – для визначення ефективності діяльності постійно проводиться 
порівняння фактичних витрат із нормативами;

 – одержана на основі аналізу інформація про відхилення опера-
тивно використовується для коригування виробничого про цесу. 

Калькулювання фактичної собівартості готової продукції важли-
вий етап нормативного обліку витрат. Попередньо за кожним виробом 
або групою виробів складається відомість зведеного обліку витрат 
на виробництво за місяць. Для прикладу наведемо один із варіантів 
відомості, яка включає залишки незавершеного виробництва на по-
чаток звітного періоду (переносяться із аналогічної відомості за по-
передній період), витрати за звітний місяць (за поточними нормами 
і відхиленнями від норм), наявний брак і результати інвентаризації 
незавершеного виробництва, списання витрат на виробництво про-
дукції (за поточним нормами, відхиленнями від норм, змінами норм 
і неврахованими відхиленнями), обчислення фактичної собівартості 
та залишок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду 

Залишок незавершеного виробництва за нормами на початок пе-
ріоду визначається як різниця залишку незавершеного виробництва 
на кінець місяця та зміни норм за місяць. Витрати за звітний пері-
од (за поточними нормами та відхиленнями від норм) заповнюють 
на основі відповідних відомостей витрат. Витрати на брак і незавер-
шене вироб ництво відображають за нормами на підставі результатів 
інвентари зації або оперативного обліку. Нормативну собівартість го-
тової про дукції визначають на основі відповідних калькуляцій.

Залишок незавершеного виробництва на початок періоду + 
Витра ти за місяць за нормою = Витрати на брак + Результати 
інвен таризації незавершеного виробництва + Собівартість готової 
про дукції за нормою + Залишок незавершеного виробництва на кінець 
місяця за нормою.

Можна використовувати два варіанти нормативного методу облі-
ку витрат — калькулювання на основі повної та неповної собівартості 
залежно від поставленої мети. 

Аналіз відхилень на основі неповної собівартості буде розглянуто 
нижче.

Враховуючи, що система обліку за нормативними витрата-
ми може базуватися на визначенні змінних витрат, у нормативній 
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калькуляції необхідно передбачити групування витрат не лише на 
прямі та непрямі, а й на змінні та постійні.

У зарубіжній економічній літературі застосовують поняття 
«стандарт-кост». Дослівно термін означає «стандартні витрати».

Проведемо порівняння нормативного методу і системи стандарт-
кост.

Виділимо спільні риси:
1. Мета — посилення контролю за формуванням витрат, виявлен-

ня сприятливих і несприятливих відхилень, вплив на негативні чин-
ники діяльності.

2. Попередня розробка показників для досягнення норм чи стан-
дартів.

3. Організація на окремих ділянках виробництва систематичного 
спостереження за відхиленнями.

4. Методика відображення витрат — у порівнянні зі стандартни-
ми (нормативними).

5. Відкриття окремих рахунків для обліку відхилень (за статтями).
6. Обидва можуть застосовуватися при калькулюванні повної та 

неповної собівартості, при позамовному та попроцесному кальку-
люванні.

7. Використання результатів системи контролю керівниками від-
повідних рівнів для постановки виробничих завдань та термінів їх 
до ведення до виконавців, коригування прийнятих управлінських рі-
шень, оцінки діяльності центрів відповідальності. 

Стандарти, норми — це проектні витрати на одиницю продукції, 
а бюджетні витрати — на всю продукцію. Термін «Стандартні витра-
ти» — відноситься до собі вартості закінченої виробництвом продук-
ції, «Бюджетні витрати» — до загальної суми витрат.

Таблиця 7.3
Характеристика відмінностей нормативного методу 

і системи стандарт-кост

Показник Стандарт-кост Нормативний метод

1 Норми витрат Базисні, ідеальні, досяжні, 
полегшені

Планові (базисні), поточні

2 Поточний облік 
змін норм

Не ведеться Ведеться у розрізі причин 
та винуватців
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Продовження табл. 7.3
3 Відхилення від 

норм прямих ма-
теріалів і зарп-
лати

Документуються і відно-
сяться на результати ді-
яльності

Документуються і від-
но сяться на собівартість 
про дукції

4 Відхилення від 
норм наклад них 
витрат

Виявляють з урахуванням 
обсягу виробництва (на 
вит рати відносять в межах 
норм

Виявляють в абсолютній 
сумі і відносять на собі-
вартість разом із сумою 
понесених фактичних на-
кладних витрат

5 Варіанти веден-
ня обліку

В.1. За дебетом і кредитом 
рахунку «Виробництво» 
вит рати, незавершене ви-
роб ництво та готова продук-
ція відповідно оцінюються 
за стандартною вартістю.

1. Незавершене вироб ницт-
во і випуск продук ції оціню-
ють за норма ми, які діяли на 
початок року, а в поточно-
му об ліку виявляють відхи-
лення від діючих норм.

В.2. За дебетом витрати по-
казують за фактичною вар-
тістю, а за кредитом спису-
ють — за стандарт ною. Від-
повідно залишок незаверше-
ного виробництва оцінюють 
за стандартною вартістю з 
урахуванням відхилень

2. Незавершене вироб-
ництво і випуск продук ції 
оцінюють за норма ми, які 
діяли на початок року, а в 
поточному об ліку виявля-
ють відхи лення від норм, 
перед бачених у планових 
калькуляціях

6 Регламентація Не регламентується і не 
має загально встановле-
них стандартів, як щодо 
витрат так і щодо ведення 
регістрів обліку та відо-
браження операцій

Регламентується галу зе-
ви ми інструкціями та ре-
комендаціями.
Існують галузеві, індиві-
дуальні, зведені, загально 
галузеві норми

7.3. Поняття про аналіз відхилень

Відхилення мають одне із центральних місць у концепції уп-
равлін сь кого обліку, що використовує нормативні (стандартні) вит-
рати. Піс ля того як узгоджені детальні плани організації, реєстрація 
фактичних результатів діяльності стає рутинною функцією, значи-
мість мають лише відхилення від норм, оскільки вони є сигналами про 
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наявність проблеми, яка може означати або дефект у функціонуванні 
системи, або у плануванні чи зміні умов, на яких засновані нормативи.

Під відхиленнями найчастіше розуміють абсолютні розбіжності 
від діючих норм використання матеріалів, напівфабрикатів, заробіт-
ної плати та інших прямих витрат і відносну величину розбіжностей 
фактичних і нормативних накладних витрат. Розрізняють відхилення:

1) позитивні (економія) і негативні (перевитрати);
2) матеріальні (їх розподіляють між залишками матеріалів, неза-

вер шеного виробництва та готової продукції) і вартісні (їх відносять 
на собівартість реалізованої продукції);

3) документовані (брак, природні та технологічні втрати) і не до-
ку ментовані (не враховані) (крадіжка), розраховані (наприклад, за-
гальновиробничі витрати);

4) щодо виду бюджету — відхилення від загального статичного 
бюджету та від гнучкого бюджету;

5) сприятливі та несприятливі;
6) за факторами (щодо ціни та кількості, щодо комбінації прода-

жу та кількості, щодо витрат та ціни, щодо розміру частки ринку та 
розміру ринку);

7) за статтями (у розрізі вище названих напрямів розщеплення 
загального відхилення).

Система аналізу відхилень передбачає елімінування (усунення) 
від хилень від нормативів. Тому аналіз відхилень здійснюють за їх 
при чинами. Аналіз здійснюють у декілька етапів — рівнів. Для його 
розуміння необхідно мати знання про статичний та гнучкий бюдже-
ти. Бюджети складаються на основі розроблених стандартів. У цій 
темі тільки в загальному:

0 рівень аналізу — зіставлення фактичних даних зі статичним бю-
джетом (ефект);

1 — поглиблений — порівняння за основними показниками: вируч-
ка, змінні витрати, маржинальний дохід, прибуток. Можна деталізу-
вати аналіз за статтями змінних і постійних витрат;

2 — порівняння з гнучким бюджетом;
3 — передбачає аналіз з розщепленням відхилень. Загальне відхи-

лен ня: на фактор цін і фактор норм. За ціни відповідає відділ закупок, 
а за ефективність — виробничий відділ. 

Оскільки методика бюджетування нами ще не розглядалася, то 
детальніше питання аналізу відхилень буде розглянуто у темі 10.
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7.4. Приклади дослідження відхилень

Відповідно до посадових обов’язків аналітик повинен забезпечу-
вати керівництво інформацією про причини відхилення прибутку

Вони ґрунтуються на виконання декількох процедур (рис. 7.2).
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Рис. 7.2. Загальна схема розщеплення відхилень прибутку

Розглянемо приклади розрахунку відхилень від норм виробни-
чих витрат.

Приклад 1. Підприємство витратило 80 тис. м тканини за фактич-
ною ціною 32 грн за метр при стандартній ціні — 30 грн. Отже, від-
хилення від стандартної ціни становить 2 грн, а загальне негативне 
відхилення у гривнях — 160 000 (80 000  2) грн. Відхилення було зі 
знаком (+) плюс, але його не можна назвати позитивним, оскільки 
фактична ціна вища, ніж стандартна (нормативна).
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Приклад 2. У прикладі 1 показано відхилення за рахунок невід-
повідності цін. Розглянемо ситуацію щодо розбіжностей по викорис-
танню матеріалів. Нехай було вироблено 150 виробів. Фактично ви-
користано 65 000 м тканини при стандартній кількості 60 000 м. Отже, 
абсолютні перевитрати становлять 5 000 м, що за стандартною ціною 
може бути оцінено у 150 000 грн (5 000  30). Це сума негативних від-
хилень у використанні матеріалів.

Приклад 3. Стандарти на робочу силу складаються з двох еле-
ментів: стандартних витрат робочої сили на 1 годину і стандартного 
тарифу на погодинну оплату. Як визначити відхилення по заробітній 
платі за рахунок тарифів?

 Це різниця між фактичним і стандартним тарифом помноженим  
на фактичну кількість відпрацьованих годин. 

Нехай стандартна тарифна ставка за пошиття одного виробу ста-
новить 28 грн. Фактично використано — 28,5 грн і відпрацьовано 640 
год. Отже, допущено перевитрати: на одну годину у 0,5 грн. За раху-
нок зміни тарифів перевитрачено 320 грн (0,5  640).

 Відхилення по заробітній платі через порушення  використання 
трудових ресурсів визначають множенням стандартної годинної 

тарифної ставки на різницю між фактично відпрацьованими і 
стандартними годинами 

На накладні витрати суттєво впливає випуск продукції та вироб-
ничі потужності.

 Загальне відхилення по накладних витратах виникає у результаті 
різниці між відтвореними витратами за стандартною нормою і 

фактичним обсягом готової продукції 

Приклад 4. Умова. Протягом місяця вироблено 1 650 од. (При 
нормальній потужності 1 800 од.). На одиницю: стандартні загально 
виробничі витрати (ЗВВ) становлять 3 год.  8 грн/год = 24 грн.
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Фактичні ЗВВ (39 930 грн : 1 650 од.) = 24,20 грн
Фактичні змінні ЗВВ за місяць — 27 000 грн. 
Визначимо контрольоване відхилення.

 Контрольованим відхиленням загальновиробничих витрат — це 
різниця між фактичною їх сумою і гнучким бюджетом накладних 

витрат 

Спочатку знайдемо суму цих накладних витрат за бюджетом. 
Змінні ЗВВ на од. при нормальній потужності становлять 15 грн 

(27 000/1 800 = 15 грн). Загальна сума стандартних витрат на од. — 
24 грн, отже постійних: 24 — 15 = 9 грн : 3 год праці = 3 грн.

Стандартні змінні ЗВВ (3 3)  фактичну кількість = сумі змін-
них ЗВВ + постійні ЗВВ 27 000 = 41 850 — 39 930 = 1 920 (грн).

Приклад 5. Методика розрахунку стандартних витрат на одини-
цю продукції.

ПП «Ясень» виготовляє вироби з деревини, в тому числі кухонні 
дощечки. Бухгалтер планує запровадити систему стандарт-кост. Для 
вироб ництва однієї дощечки необхідно (стандартні матеріальні і тру-
дові витрати):

 – 1,25 дм3 деревини (по 3 грн за дм3) та 12 хв часу основних вироб-
ничих працівників (підготовка та розпилювання дошки);

 – 4 резинові ніжки (по 5 коп.) та 15 хв для їх закріплення.

Поміркуйте, яка інформація ще необхідна для визначення стан-
дартних витрат на одиницю?

Відповідь: Ставка за годину праці — нехай це 8 грн.
Розуміння того, що в результаті використання природ-
ного матеріалу кожна п’ята дошка буде нестандартною, 
(вибраковується із-за технологічних особливостей)
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Розрахунок стандартних витрат на одну дощечку кухонну

Показник Витрати Норма
Кіль-
кість

Всього
На одиницю 
стандартної 

продукції

Кількість 
стандартна 

Матеріали:

а) деревина 1,25 5 = 6,25 : 4 = 1,56

б) ніжки 4 4

Зарплата:

а) за виго-
товлення 
дощечки 

12  5 = 60 : 4 = 15 хв, або 
0,25 год

б) за при-
кріплення 

ніжок

0,25 год

Разом 0,5 год

Ціна стан-
дартна, грн

Деревина (за 
дм3)

3,00

Ніжки (за 
одиницю)

0,05

Праця (за 
годину)

8,00

Витрати 
стандартні, 
грн

Деревина 1,56  3,00= 4,68

Ніжки 4  0,05 = 0,20

Праця 0,5  8 = 4,00

Разом = 8,88

Приклад 6. Відображення операцій на рахунках та методика ана-
лізу відхилень.

Вихідна інформація. За березень було придбано 5 000 кг матеріа-
лів за ціною 3,25 на суму 16 260 грн. Використано матеріалів 3 600 кг. 
Виготовлено 1 100 од. продукції А. 

Стандартні витрати на прямі матеріали (ПМ) становлять 3 грн 
за кг, на працю (ПЗ) на одиницю готової продукції — 7,6 грн. На ви-
робництво одиниці готової продукції передбачено витрачати 2 годи-
ни.
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Фактичні витрати на працю за місяць за 2 450 год становили 
9 800 грн.

Необхідно підготувати записи: а) за традиційною методикою; 
б) за системою стандарт-кост.

Записи матимуть такий вигляд: 
а) за традиційною методикою обліку фактичних виклад:

Зміст операцій Дебет Кредит Розрахунок (q  p) Сума, грн

1. Оприбутковано 
матеріали

20 63 5 000  3,25 = 16 250

2. Списано на ви-
робництво вико-
ристані матеріали

23 20 3 600  3,25 = 11 700

3. Нараховано за-
робітну плату

23 66 2 450  4 = 9 800

б) за системою стандарт-кост:

Зміст операцій Дебет
Кре-
дит

Розрахунок 
(q  p)

Сума, 
грн

1 а) оприбутковано 
матеріали

20 63 5 000  3,00 = 15000

б) відображено від-
хилення в цінах на 
матеріали

«Відхилен-
ня за раху-

нок цін»

63 5 000  (3,25 — 
— 3,00)

= 1250

2 Списано на ви роб-
ництво:

а) використані ма-
теріали

23 20 (1 100  3)  3,00 = 9900

б) відхилення від 
норм по матеріалах

«Відхилен-
ня від норм 
використан-
ня матеріа-

лів»

20 (3 600 — 3 300)  
 3,00

=900

Разом 10800
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3 Списано на ви роб-
ництво:

а) нараховану заро-
бітну плату

23 66 (1 100  2)  (7,6 
: 2)

= 8360

б) відхилення в та-
рифах (фактор цін)

«Відхилен-
ня в тари-

фах (фактор 
цін)»

66 2 450  (4,0 — 3,8) = 490

в) відхилення за 
ра хунок норм

«Відхилен-
ня в оплаті 
за ра хунок 

норм»

66 [2 450 — 
– (2 1 100)]  

3,8

= 950

Разом 9 800

З метою ілюстрації методики аналізу відхилень покажемо схема-
тично відображені вище операції:

ПМ:

5 000  3,25 5 000  3 3 600  3 3 300  3
= 16 250 = 15000 = 10 800 = 9 900

  
1 250 Н 900 Н

ПЗ:

2 450  4,0 2 450  3,8 2 200  3,8
9 800 9 310 8 360

          
490 Н 950 Н

Відхилення мають виявлятися з метою оперативного впливу на 
них. Щоб дієвішим був вплив на витрати доцільно цінові відхилен-
ня визнавати в момент оприбуткування запасів, а не в момент їх ви-
користання, оскільки реагування на несприятливі відхилення може 
стати несвоєчасним через часовий фактор.
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Завдання для виконання практичної роботи

Завдання 7.1. Розрахувати нормативну ціну за 1 кг матеріалів, 
якщо підприємством закуплено 7 800 кг матеріалів загальною вар-
тістю 16 380 грн, запаси матеріалів на складі оцінюються за нор-
мативною ціною закупівлі. Відхилення по ціні матеріалів склало 
1 170 грн.

Завдання7.2. Розрахувати нормативну кількість відпрацьованих 
годин, якщо протягом звітного періоду працівниками підприємства 
було відпрацьовано 17 500 годин при нормативній ставці 6,50 грн 
за годину. Позитивне відхилення по продуктивності праці склало 
7 800 грн.

Завдання 7.3. Розрахувати кошторисну річну кількість годин 
роботи обладнання, якщо підприємство використовує метод розподілу 
накладних витрат пропорційно до годин роботи обладнання. Кошто-
рисні загальновиробничі витрати на рік становлять 720 000 грн, 
фактичні — 738 000 грн, за рік компанія розподілила 714 000 грн 
витрат.

Завдання 7.4. Розрахувати фактичну кількість виготовленої про-
дукції, якщо нормативні постійні виробничі накладні витрати підпри-
ємства за період склали 48 000 грн, нормативна кількість виробленої 
продукції — 4 800 одиниць. За звітний період нараховані постійні ви-
робничі витрати були занижені на 8 000 грн, а фактичні витрати по 
цій статті завищені на 2 000 грн в порівнянні з нормативом.

Завдання 7.5. За даними табл. 7.4 підготувати звіти про прибуток 
підприємства на основі калькулювання нормативних і фактичних ви-
трат та звіт про відхилення витрат.

Таблиця 7.4 
Показники діяльності підприємства за звітний період

Показники План Фактично

Виробництво і реалізація, 
одиниць

16 000 15 400

Ціна реалізації, грн 140 138,25



162

Модуль 2. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості  

Продовження табл. 7.4
Матеріальні витрати сиро-
вини А

6 кг по 12,25 грн 98 560 кг по 12,75 грн

Матеріальні витрати сиро-
вини В

3 кг по 3,20 грн 42 350 кг по 3,14 грн

Витрати на оплату праці 4,5 год по 8,4 грн 70 840 год по 8,65 грн

Загальновиробничі витра-
ти, грн

86 400 96 840

Адміністративні витрати 10 200 12 200

Витрати на збут 9 000 10 000

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

1. Облік відхилень від стандартних витрат у різних системах 
калькулювання.

2. Скласти термінологічний словник до теми.

Теми рефератів

1. Історія виникнення та застосування системи «стандарт-кост».
2. Характеристика стандартів, які використовуються у системі 

«стандарт-кост».

Література: 3–5, 8, 9, 24, 45, 53.
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МОДУЛЬ 3. 
СПЕЦИФІЧНІ МЕТОДИКИ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

ТЕМА 8. 
АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ, 

ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ 
(ВОП-АНАЛІЗ) 

Перелік питань

8.1. Мета аналізу взаємозв’язку «витрати — обсяг — прибуток».
8.2. Методи аналізу взаємозв’язку «витрати — обсяг — прибуток».
8.3. Особливості аналізу в умовах багатопрофільного виробницт-

ва.
8.4. Аналіз чутливості прибутку до зміни параметрів діяльності.
8.5. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку «вит-

рати — обсяг — прибуток».

Після вивчення теми ви повинні:

знати:
 – сутність поняття «точка беззбитковості» та методи її розра-
хунку;

 – сутність методики аналізу чутливості прибутку;
 – можливості використання ВОП-аналізу для планування ви-
трат;

вміти:
 – доводити лінійність витрат і доходів у бухгалтерській моделі;
 – розраховувати точку беззбитковості, використовуючи методи 
рівняння, маржинального доходу та графічного методу;

 – визначати обсяг діяльності, необхідний для отримання бажано-
го прибутку;
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 – визначати прибуток за певного обсягу діяльності;
 – пояснювати використання ВОП-аналізу для прийняття рішень;
 – застосовувати методику аналізу в умовах багатопрофільного 
виробництва;

усвідомлювати:
 – різницю між бухгалтерською і економічною моделями ВОП-
аналізу;

 – наявність основних припущень ВОП-аналізу;
 – роль бухгалтера-аналітика в допомозі менеджерам при вивчен-
ні того чи іншого напряму дій.

Методичні рекомендації до вивчення теми

У цій темі розглядається метод системного дослідження взаємо-
зв’язку трьох найважливіших показників діяльності підприємства. 
Розкривається сутність математичних і графічних методів аналізу.

Навички розрахунків взаємозв’язку між обсягом виробництва, 
ви тратами і прибутком дозволять Вам визначати межу беззбитковос-
ті, запас міцності, досліджувати вплив на прибуток зміни ціни, обся-
гів реалізації та витрат. Ви повинні вміти використовувати коефіці-
єнт маржинального доходу при обґрунтуванні управлінських рішень. 
Щоб ефективно застосовувати методику ВОП-аналізу, необхідно 
знати п’ять припущень, покладених в його основу.

Ключові поняття: «ВОП-аналіз», точка беззбитковості, запас 
міцності, чутливість прибутку, операційний важіль.

8.1. Мета аналізу взаємозв’язку 
«витрати — обсяг — прибуток»

Основною метою ВОП-аналізу є встановлення змін, які відбу-
дуться з прибутком, якщо зміняться певний рівень продуктивності 
чи обсягів виробництва. Ця інформація має суттєве значення, оскіль-
ки найбільш суттєвою змінною величиною, яка впливає на дохід (ви-
ручку) є обсяг виробництва.

У процесі такого аналізу постійно відслідковується і вивчається 
залежність між зміною обсягів виробництва і доходами від реалізації, 
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витратами та чистим прибутком. Аналіз ґрунтується на встановленні 
короткострокової залежності між обсягом виробництва і виручкою, 
витратами та прибутком. При цьому невизначеною величиною на 
цьому інтервалі є обсяг реалізації.

Економісти вивели теоретичну залежність між доходом від реалі-
зації, витратами та прибутком, з одного боку, та обсягом виробницт-
ва — з іншого. Вона описана як економічна модель. Крива доходу є 
нелінійною функцією, що означає, що підприємство може мати біль-
ше випущеної продукції тільки при зменшенні ціни: крива доходу 
підніметься вгору, а потім піде вниз, оскільки ефект зниження ціни 
почне перевищувати ефект від збільшення обсягу реалізації.

Методика викладання теми в літературі подається по-різному. 
Так, К. Друрі, розкривши навчальні цілі теми і сформулювавши 
мету ВОП-аналізу як визначення того, що відбудеться з величиною 
прибутку при зміні рівня чи обсягу діяльності, ілюструє спочатку 
сутність графіч ного методу дослідження. При чому автор спочатку 
розглядає еконо мічну, а потім бухгалтерську модель «В-О-П». Вва-
жаємо такий підхід цілком коректним, оскільки у цьому і проявля-
ється реалізація між предметних зв’язків. Ви на другому курсі у ба-
зових економічних дисциплінах будували графіки, які при вивченні 
теми 8 «Управлін ського обліку» необхідні для розуміння того, чому 
в економічній моделі є дві точки беззбитковості, а у бухгалтерській 
лише одна. Важливим є концентрація уваги студентів на розумінні 
того, що існує прийнятний діапазон і всі розрахунки будуть корек-
тними тільки для нього; що в довгостроковому плані лінія постійних 
витрат має ступінчатий, а не прямий вигляд (за рахунок прирощення 
величини постійних витрат).

Більшість авторів ілюструють методики на конкретних цифрових 
прикладах, деколи із взаємопов’язаним матеріалом.

Мають місце різні методики викладення сутності математичного 
методу розрахунків точки беззбитковості. Одні починають виводити 
нові для Вас формули із формули прибутку, інші — з рівняння вируч-
ки, яке Ви повинні були засвоїти під час вивчення тем 5 і 6.

 
Мета ВОП-аналізу розкривається в його сутності. 
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Аналіз взаємозв’язку «Витрати — Обсяг — Прибуток» — це метод 
системного дослідження взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 
прибутку підприємства з метою одержання відповіді на такі питання:

 – який обсяг діяльності забезпечить відшкодування всіх витрат 
(одержання очікуваного розміру прибутку);

 – при якій ціні доходи покриють витрати (забезпечують отри-
мання прибутку);

 – як вплине на прибуток зміна ціни реалізації;
 – яким повинен бути додатковий обсяг реалізації, якщо пла ну-
єть ся збільшити постійні витрати;

 – як вплине на прибуток одночасне зменшення ціни і збільшення 
обсягу реалізації;

 – яка структура витрат є найоптимальнішою?

8.2. Методи аналізу взаємозв’язку 
«витрати — обсяг — прибуток»

Розрізняють дві групи таких методів аналізу:
1. Математичні: метод рівняння, маржинальний метод.
2. Графічні: графік беззбитковості, взаємозв’язку «В-О-П», мар-

жинального доходу.
Важливим елементом ВОП-аналізу є аналіз беззбитковості, 

що ґрунтується на групуванні витрат на змінні та постійні, а також 
обчис ленні точки беззбитковості — критичного обсягу діяльності. 

 

Точка беззбитковості – це такий обсяг діяльності при якому 
одержані доходи покривають понесені витрати; прибуток дорівнює 

нулю; маржинальний дохід дорівнює постійним витратам. 

Розглянемо приклад, використовуючи різні методи.
Підприємство «Квест» виробляє один вид продукції (табл. 8.1).

Таблиця 8.1
Звіт про прибуток ПП «Квест»

Показник Разом, грн На одиницю, грн Відсоток

Реалізація (10 000 одиниць) 2 000 000 200 100
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Продовження табл. 8.1
Змінні витрати 1 400 000 140 70

Маржинальний дохід 600 000 60 30

Постійні витрати 360 000  

Операційний прибуток 240 000  

Почнемо з математичних методів.

 
1.1. Метод рівняння: 

Дохід = Змінні витрати + Постійні витрати + Прибуток 

Оскільки прибуток у точці беззбитковості дорівнює нулю, то точ-
ка беззбитковості у грн дорівнює сумі витрат:

 Дохід = Змінні витрати + Постійні витрати 

Виразимо кількість реалізованої продукції через q, а ціну через р:

200q = 140q + 360000.

Отже, нескладно визначити критичний обсяг діяльності (ТБ нат.):

q = 6 000 (од).

Відповідно ТБ у грн становить: 1 200 000 грн (6 000  200):

 1.2. Метод маржинального доходу 

ТБ нат. = FС/cm, 
де cm — маржинальний дохід на 
одиницю 

ТБ грн = FС/kcm, 
де kcm — коефіцієнт маржи-
нального доходу 

Інтерпретуємо рівняння: 

Дохід = ТБ = Змінні витрати + Постійні витрати

і подамо його у наступному вигляді:
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Звідси:

Точка беззбитковості 
в натуральних одиницях

Сукупні постійні витрати (FC)

Ціна за
 одиницю

Змінні витрати 
на одиницю—

= .

Оскільки знаменник — це маржинальний дохід на одиницю, то:

Точка беззбитковості 
в натуральних одиницях

Сукупні постійні витрати (FC)

Маржинальний дохід на од. (cm)
= .

Застосувавши наведену формулу, отримаємо:

360 000 : 60 = 6 000 одиниць.

Для обчислення точки беззбитковості у грошових одиницях мож-
на використати коефіцієнт маржинального доходу. 

Коефіцієнт загального маржинального доходу (Contribution Mar-
gin Ratio) — співвідношення маржинального доходу та чистого продажу 
підпри ємства:

Коефіцієнт загального 
маржинального доходу

Маржинальний дохід (CM)

Виручка (V)
= ,

Коефіцієнт маржинального 
доходу на одиницю

Маржинальний дохід на од. (cm)

Ціна за одиницю (p)
= .

Визначимо коефіцієнт маржинального доходу ПП «Квест» (kcm):

60 : 100 = 0,6.

Точку беззбитковості в грошових одиницях обчислюють за фор-
мулою: 

Точка беззбитковості 
в натуральних одиницях

Сукупні постійні витрати (FC)

Коефіцієнт маржинального доходу
= .

Виходячи з цього, точка беззбитковості ПП «Квест» дорівнює:

360 000/0,3 = 1 200 000 (грн).

Порівняйте результати з раніше отриманими.
Графічний метод можна проілюструвати, побудувавши три гра-

фіки.
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2.1. Важливо усвідомити етапи побудови графіка беззбитковості:
1. Побудова графіка осей (Х — обсяг діяльності у грн, натураль-

них одиницях, або як відсоток використання виробничих потужнос-
тей; Y – витрати та дохід, грн).

2. Нанесення лінії постійних витрат.
3. Обчислення та нанесення на графік сукупних витрат для двох 

обсягів діяльності. 
4. Наприклад для 4 000 од. вони дорівнюють 140  4 000 + 360 000 =

= 920 000 грн.
5. Нанесення лінії змінних витрат (з точки постійних витрат че-

рез точки обчислених загальних витрат).
6. Розрахунок і нанесення доходу для двох обсягів діяльності.
7. Нанесення лінії сукупного доходу (через нанесені за п. 5).
2.2. Графік взаємозв’язку «прибуток-обсяг».
Такий графік ілюструє залежність прибутку від обсягу продажу у 

натуральних, або грошових одиницях. При відсутності доходу є збит-
ки, що дорівнюють постійним витратам.

Величина збитків зменшується зі збільшенням обсягу і дорівнює 
нулю, коли він становить 1200 000 грн.

2.3. Графік маржинального доходу.
Він ілюструє залежність маржинального доходу від обсягу про-

дажу і витрат.
Спочатку проводять лінію змінних витрат, до яких додають пос-

тій ні. Це робить можливим ілюстрацію маржинального доходу, зона 
якого розташована між лінією виручки (доходу) та змінних витрат.

При обсязі продажу у 1 200 000 грн маржинальний дохід дорів-
нює сумі постійних витрат (МД = С), а при збільшенні обсягу на гра-
фіку відслідковується прибуток.

Все вищевикладене стосується моновиробництв! 

8.3. Особливості аналізу в умовах 
багатопрофільного виробництва

Середньозважений маржинальний дохід — це сума величин мар-
жи нального доходу різних виробів, зважених за допомогою комбінації 
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їх продажу (SMi). Якщо питома вага окремих продуктів у загальному 
обсязі реалізації змінюватиметься, то змінюватимуться і результати 
аналізу. Таким чином, середньозважений маржинальний дохід мож-
на подати за формулою:

WCM =  CMi SMi,

де   WCM — середньозважений маржинальний дохід;
CMi — маржинальний дохід на одиницю і-го виробу
SMi — комбінація продажу.

 

Припущення аналізу: всі постійні витрати є непрямими щодо 
конкретних виробів. Якщо окремі види постійних витрат 

пов’язані з виробництвом певного виду (амортизація 
спеціального обладнання), то необхідно застосовувати аналіз 
щодо кожної виробничої лінії, а не для виробництва загалом. 

Розрахунок точки беззбитковості при багатопрофільному вироб-
ництві передбачає послідовне визначення:

 – маржинального доходу за видами продуктів;
 – комбінації продажу кожного продукту;
 – середньозваженого маржинального доходу;
 – умовного значення точки беззбитковості (ТБ ум.);
 – точки беззбитковості для кожного продукту.

8.4. Аналіз чутливості прибутку до зміни 
параметрів діяльності

Важливим напрямом ВОП-аналізу є аналіз чутливості прибутку 
до зміни інших параметрів діяльності. 

 

Аналіз чутливості прибутку – це визначення впливу на прибуток 
зміни обсягу продажу, ціни та витрат. 
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Для нього використовують такі показники: коефіцієнт маржи-
наль ного доходу (Кмд), запас міцності (ЗМ) і операційний важіль 
(ОВ).

1. Визначення впливу зміни обсягу продажу на прибуток за до-
помогою коефіцієнта маржинального доходу (kcm)

Зміна прибутку = Зміна обсягу продажу   kcm. 

Повернемося до інформації, наведеної у табл. 8.1 і припустимо, 
«Квест» збільшив обсяг продажу на 10 %, тобто на 200 000.

Збільшення прибутку дорівнює 200 000  0,3 = 60 000 грн.

2. Визначення впливу зміни обсягу продажу на прибуток за до-
помогою запасу міцності

Запас міцності = Обсяг продажу – Точка беззбитковості. 

Запас міцності відображає граничну величину можливого зни-
ження обсягу продажу без ризику потрапити у зону збитків.

Так, при обсязі продажу 2 000 000 запас міцності дорівнює 
800 000 грн, що при ціні у 200 грн відповідає 4 000 од.

Запас міцності (ЗМ) використовують для визначення суми опера-
ційного прибутку:

Операційний прибуток = ЗМ   kcm 

У разі зростання обсягу продажу до 2 100 000 грн, він становити-
ме 900 000 грн, а операційний прибуток 270 000 грн (900 000  0,3).

Коефіцієнт запасу міцності = Запас міцності/ обсяг продажу (виручку, дохід) 

Коефіцієнт запасу міцності є вимірником ризику нерентабельної 
роботи. Значення знаходиться в інтервалі до +1. Чим більше значення 
Кзм, тим менше ймовірність, що компанія зазнає збитку у разі змен-
шення обсягу продажу.

Приклад. «Квест» бажає отримати 210 000 грн прибутку і розгля-
дає варіанти його досягнення (табл. 8.2).



172

Модуль 3. Специфічні методики управлінського обліку  

Таблиця 8.2 

Показники
В-1: Зберегти існуючий 
виробничий потенціал

В-2: Орендувати більш 
продуктивне обладнання

Ціна 200 200

Змінні виробничі 
витрати

140 120

Постійні витрати 360 000 420 000

Розрахунки зробіть самостійно. Ви повинні вийти на такі резуль-
тати: за варантом 1 — kзм = 0,368, а за варіантом 2 — kзм = 0,333. Кое-
фіцієнт запасу міцності означає, що у В-1 менша ймовірність зазна-
ти збитків у разі зменшення обсягів реалізації, не дивлячись на те, 
що обидві альтернативи забезпечують однаковий розмір прибутку 
(210 000 грн). Це пов’язано з тим, що В-2 забезпечує більший маржи-
нальний дохід. Приклад свідчить, що характер реагування прибутку 
на зміни залежить від структури витрат.

kзм = ЗМ/обсяг продажу – виручку, дохід. 

Приклад.
Таблиця 8.3

Вихідні дані

Показник А, грн % Б, грн %

Дохід 250 000 100 250 000 100

Змінні витрати 200 000 80 25 000 10

Маржинальний 
дохід

50 000 20 225 000 90

Постійні витра-
ти

25 000 10 200 000 80

Прибуток 25 000 10 25 000 10

Яке підприємство (А чи Б) на вашу думку має кращу структуру 
витрат? [3, с. 191–192]. Не поспішайте з відповіддю. Це залежить від 
тенденції зміни обсягу продажу: 

 – якщо він зростає, то Б — оскільки більший Кмд забезпечує 
більший відсоток зростання прибутку. Припустимо обсяг зріс 
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на 10% або на 25 000. Вплив зростання обсягу продажу на при-
буток харак теризується так:

Таблиця 8.4

Підприємство
Збільшення 

обсягу продажу
Кмд

Збільшення 
прибутку, грн

Збільшення 
прибутку, %

А 25 000 0,2 5 000 20

Б 25 000 0,9 22 500 90

 – якщо він падає, то Б швидше втрачатиме маржинальний дохід і 
матиме проблему з покриттям великих постійних витрат.

Отже, більша питома вага постійних витрат у структурі витрат за-
безпечує більший вплив на прибуток ніж зміни обсягу продажу. 

Міру використання постійних витрат називають операційним 
важелем.

 

Операційний важіль – це співвідношення постійних і змінних 
витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж 

відповідний відсоток зростання обсягу продажу. 

Тому операційний важіль більший у підприємств, що мають біль-
шу питому вагу постійних витрат і, як результат, більший kcm.

Кількісним показником операційного важіля (ОВ) є його фактор 
(ФОВ):

ФОВ = CM/Р.

Для підприємства А він дорівнює 2 (50 000 : 25 000). Для підпри-
ємства Б дорівнює 9.

ФОВ визначає відсоток зміни прибутку за певного відсотка зміни 
обсягу продажу.

Відсоток зміни прибутку = Відсоток зміни продажу   ФОВ. 

Для підприємств маємо наступні результати:

А — 10%  2 = 20%

Б — 10%  9 = 90%
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Наведений результат збігається з розрахунками, проведеними у 
табл. 8.5.

 
ФОВ зменшується при зростанні обсягу продажу. 

Таблиця 8.5
Вихідна інформація

Показник А, грн А, % Б, грн Б,%

Дохід (виручка) 275 000 100 00 100

Змінні витрати 220 000 80 275 000 10

Маржинальний дохід 55 000 20 247 500 90

Постійні витрати 25 000 9 200 000 73

Прибуток 30 000 11 47 500 17

Фактор операційного важіля 1,83 5,21

Коефіцієнт маржинального доходу, запас міцності, операційний 
важель є важливими індикаторами реагування прибутку на зміни об-
сягу продажу. Але вони не дають відповіді на питання: як зміниться 
прибуток у разів зміни витрат, ціни та (або) обсягу продажу. Такий 
комбінований вплив можна визначити трьома способами:

1 — підготовки порівняльного звіту про прибуток;
2 — диференціального аналізу;
3 — маржинального аналізу. [3]

8.5. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку 
«витрати — обсяг — прибуток»

Ними є такі:
1. Фактором витрат і доходів є лише обсяг діяльності (продажу), 

всі інші фактори є постійними.
2. Аналіз можна застосовувати за умов моновиробництва або при 

постійному співвідношенні кількох продуктів у комбінації їх продажу.
3. Прибуток визначають на основі калькулювання неповної собі-

вартості.
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Якщо обсяги виробництва і реалізації не збігаються, то точка без-
збитковості за умов використання повної собівартості залежатиме 
від трьох факторів:

 – фактичного обсягу продажу;
 – фактичного обсягу виробництва;
 – обсягу виробництва, на підставі якого встановлено ставки роз-
поділу постійних виробничих накладних витрат.

Для розрахунку точки беззбитковості (ТБ) за умов калькулюван-
ня повної собівартості використовують іншу формулу:

ТБ нат. = Загальні постійні витрати + [Ставка розподілу постійних 
виробничих витрат (ТБ — обсяг виробництва)] / маржинальний 

дохід на од.

Отже, є певні особливості визначення точки беззбитковості при 
калькулюванні повної собівартості.

Розглянемо наступний приклад (табл. 8.6). 

Таблиця 8.6
Рух продукції підприємства «СТРУМ»

Показник Січень Лютий

Запаси на початок – 1 500

Вироблено 4 500 4 875

Реалізовано 3 000 5 625

Запаси на кінець 1 500 750

Ціна на одиницю продукту становить 10 грн. Змінні виробничі 
витрати — 2 грн. Змінні адміністративні та збутові витрати — 0,8 грн. 
Постійні загальновиробничі витрати 9 600 грн. Постійні адміністра-
тивні та збутові витрати — 8 400 грн. Бюджетний обсяг виробництва, 
який використовувався для визначення ставки розподілу накладних 
витрат становить 6 000 од.

Звідси, ставка = 9 600/6 000 = 1,6 грн на од.
У разі застосування:

 – неповної собівартості точка беззбитковості дорівнює:

ТБ = 9 600 + 8 400/10 — 2 — 0,8 = 52 500 од.

 – повної собівартості точка беззбитковості дорівнює:
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ТБ = Х = 9 600 + 8 400 + [1,6 (Х — 4 875)] / 7,2 + 1 821 од.

Отже, у лютому діяльність підприємства буде беззбитковою, 
якщо воно продасть 1 821 од. при обсязі виробництва 4 875 од. і 
бюджет ному, для ставки розподілу, обсягу у 6 000 од.

До чого може призвести зміна комбінації цих трьох чинників? 
Відповідь очевидна: наявність декількох точок беззбитковості при 
калькулюванні повної собівартості і беззбитковість може мати місце 
навіть тоді, коли обсяг продажу дорівнює нулю:

0 = 18 000 + 1,6(0 — Х)/7,2 Х = 11 250.

Отже, коли буде виготовлено 11 250 од. і нічого не продано, ґрун-
туючись на калькулюванні повних витрат, діяльність доцільно визна-
ти беззбитковою. Разом з тим, при калькулюванні неповної собівар-
тості збиток дорівнює постійним накладним витратам (18 000 грн).

4. Сукупні витрати та дохід є лінійною функцією випуску (за 
умов релевантного діапазону та короткого проміжку часу).

5. Витрати можна точно розподілити на змінні та постійні (що за-
лежить від надійності функції витрат).

Припущення обмежують поле застосування аналізу, але обе-
режне застосування дозволяє отримувати необхідну інформа-
цію для планування, ціноутворення та прийняття рішень. 

Термінологічний словник

ВОП аналіз — синонім терміну аналіз взаємозв’язку «Витрати 
обсяг — прибуток».

Точка беззбитковості — це такий обсяг діяльності, при якому 
доходи дорівнюють витратам, а прибуток дорівнює нулю.

Запас міцності — перевищення фактичного чи планового обсягу 
діяльності над точкою беззбитковості.

Коефіцієнт запасу міцності — відношення запасу міцності до 
обсягу реалізації (доходу, виручки).
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Операційний важіль — співвідношення постійних і змінних ви-
трат, що забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж відпо-
відний відсоток зростання обсягу продажу.

Структура витрат — співвідношення постійних і змінних вит-
рат.

Завдання для виконання практичної роботи

Завдання 8.1. Розрахувати точку беззбитковості в натуральних і 
грошових показниках, якщо річні постійні витрати підприємства ста-
новить 60 000 грн, ціна реалізації одиниці продукції — 20 грн. Мар-
жинальний дохід становить 40%.

Завдання 8.2. За даними таблиці 8.7 визначити:
 – точку беззбитковості в натуральних і грошових показниках;
 – обсяг реалізації кожного виду ковбаси для одержання чистого 
прибутку у сумі 420 тис. грн (податок на прибуток 25%).

Таблиця 8.7
Витрати на виробництво готової продукції

Показники
Вид ковбаси

Докторська Українська До вечері

Ціна за кг, грн 10,00 17,90 9,50

Змінні витрати на кг, грн 7,20 9,60 6,70

Загальні постійні витрати, грн 240 000

Питома вага виду виробу у за-
гальному обсязі реалізації

50 10 40

Завдання 8.3. За даними табл. 8.8 розрахувати точку беззбитко-
вості для продуктів А і В.

Таблиця 8.8 
Показники діяльності підприємства за рік

Показники Продукт А Продукт В

Ціна реалізації, грн 6 12

Змінні витрати, грн 2 4
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Продовження табл. 8.8
Загальні простійні витрати, грн 100 000 200 000

Реалізація, од. 70 000 30 000

Завдання 8.4. Розрахувати маржинальний дохід за умови під вищен-
ня ціни реалізації на 10%, якщо нормативні змінні витрати встанов лені 
підприємством у розмірі 60%, а ціна реалізації дорівнює 100 грн.

Обсяг реалізація становить 1 000 од.

Завдання 8.5. Використовуючи дані завдання 4, визначити при-
буток за умови зниження ціни на 3% та збільшення обсягу реалізації 
на 10%.

Завдання 8.6. Використовуючи дані завдання 4, визначити при-
буток за умови збільшення ціни на 2% та зниження обсягу реалізації 
на 5%.

Завдання 8.7. За даними таблиці 8.9 розрахувати точку беззбит-
ковості підприємства, використовуючи графічний метод і визначити 
обсяг реалізації, якщо підприємство планує отримати прибуток у 
розмірі 20 тис. грн. 

Таблиця 8.9 
Показники діяльності підприємства

Показники Сума, тис. грн

1. Матеріали на одиницю 13

2. Пряма зарплата на одиницю 4

3. Виробничі накладні витрати на одиницю (змінні) 3

4. Постійні накладні витрати на весь випуск 60

5. Ціна 40

6. Обсяг реалізації, од. 5

7. Податок на прибуток, % 25

Завдання 8.8. Використовуючи дані таблиці 8.9, визначити чис-
тий прибуток підприємства.
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Завдання 8.9. Використовуючи дані таблиці 8.9, визначити зону 
фінансової міцності, коефіцієнт запасу міцності підприємства та зро-
бити відповідні висновки.

Питання для самостійного поглибленого вивчення

1. Графічне зображення точки беззбитковості (з нескладним циф-
ровим прикладом).

2. Графік взаємозв’язку «прибуток-обсяг».
3. Графік маржинального доходу.
4. Аналіз чутливості прибутку: ситуація зміни обсягу продажу та 

постійних витрат.
5. Аналіз чутливості прибутку: ситуація зміни цини та обсягу 

продажу.
6. Аналіз чутливості прибутку: ситуація зміни величини змінних 

витрат.
7. Доповнити термінологічний словник.

Теми рефератів

1. Особливості застосування ВОП-аналізу в діяльності торговель-
них підприємств.

2. Типи управлінських рішень, інформація для яких готується із 
застосуванням методики ВОП-аналізу.

3. Диференціальний аналіз: сутність та практичні ситуації.
4. Особливості ВОП-аналізу при калькулюванні повної та непо-

вної собівартості
5. Огляд підходів до аналізу взаємозв’язку «витрати — обсяг – 

прибуток» в економічній теорії, економці та обліку.

Література: 3–5, 8, 9, 21, 23, 24, 45, 47.
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ТЕМА 9.  
АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОЇ  

ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ  
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Перелік питань

9.1. Характеристика інформації в системі управлінського обліку. 
9.1.1. Якісні характеристики інформації, що використовується 

для прийняття управлінських рішень.
9.1.2. Поняття, призначення, зміст і вимоги до управлінської 

звітності.
9.1.3. Поняття про диференціальний аналіз.

9.2. Аналіз релевантної інформації в типових господарських си-
туаціях.

9.2.1. Обґрунтування рішення про «спеціальне» замовлення.
9.2.2. Обґрунтування рішення про розширення або скорочення 

сегмента діяльності.
9.2.3. Обґрунтування рішення у ситуації «виробляти чи купувати».
9.2.4. Аналіз для прийняття рішення за наявності обмежень.

9.3. Обґрунтування рішення щодо запасів і цін. 
9.3.1. Обґрунтування рішення щодо запасів.
9.3.2. Обґрунтування рішення щодо ціноутворення.
9.3.3. Модель прийняття рішення за умов невизначеності.

Після вивчення теми Ви повинні:

знати:
 – підходи до відбору витрат, необхідних для оцінки наявних аль-
тернатив;

вміти:
 – визначати релевантні витрати і доходи;
 – готувати інформацію для обґрунтування рішень у розпов сюд-
жених нестандартних і типових господарських ситуаціях;

 – складати оптимальну виробничу програму для визначення оп-
тимальної комбінації виробів;
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 – визначати економічний розмір замовлення;
 – розраховувати ціну із застосуванням різних методів ціноутво-
рення;

 – застосовувати моделі прийняття рішень за умов невизначенос-
ті.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Процес підготовки управлінського рішення здійснюється за пев-
ни ми етапами, на кожному з яких потрібна відповідна релевантна 
інфор мація. 

Релевантними витратами та доходами є ті, які можуть бути змі-
нені внаслідок прийняття рішення. Ви повинні знати, що завданням 
аналітика є збір та аналіз усіх релевантних показників рішення з ура-
хуванням впливу якісних факторів. Для вирішення поточних проб-
лем управлінського персоналу необхідна «корисна» інформація. 
«Ко рис ною» може бути лише відфільтрована інформація у вигляді 
внутріш ньої звітності. Метою такої звітності є підготовка оператив-
ної та реле вантної інформації відповідно до вимог менеджерів різних 
рівнів уп равління.

Систему управлінської звітності можна створити за певних умов, 
її форми залежать від суб’єктивних та об’єктивних чинників. Вам 
необ хідно усвідомити принципи розробки такої звітності та мож-
ливості її використання в прийнятті рішень. Важливим є розуміння 
можливості моделювання в прийнятті рішень. З’ясуйте такі питан-
ня: моделі прий няття рішень щодо управління запасами, оптимізації 
асортименту та обсягів діяльності, оптимізації витрат та прибутку, 
прийняття рішень щодо ціноутворення. Навчіться обґрунтовувати 
рішення типу «вироб ляти чи купувати» щодо спеціального замов-
лення, зміни сегменту діяльності (розширення, скорочення). Дифе-
ренціальний аналіз — це визначення та зіставлення диференціальних 
доходів і витрат для прийняття управлінських рішень. Вам необхідно 
навчитися здійсню вати аналіз варіантів альтернативних рішень без 
наявності та за наяв ності обмежувальних чинників. Особливу увагу 
необхідно приділи моделі прийняття рішення за умов невизначенос-
ті, сутності стратегій максимізації максимальних результатів, макси-
мізації мінімальних ре зультатів, мінімізації максимального жалю.
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Ключові поняття: релевантні та нерелевантні витрати, минулі 
та майбутні витрати, витрати немонетарного характеру, маржи-
нанльний дохід, маржинальні витрати, види управлінських рішень, 
безперервний облік запасів, система постійного обліку запасів, АВС-
аналіз (контроль) стану запасів, оптимальний розмір замовлення та 
чинники, які його зумовлюють.

9.1. Характеристика інформації в системі 
управлінського обліку 

9.1.1. Якісні характеристики інформації, що використовується 
для прийняття управлінських рішень

Процес прийняття рішень здійснюється за участю бухгалтера, 
оскільки саме він забезпечує менеджерів достовірною і релевантною 
інформацією. При цьому сучасний бухгалтер розуміє, що для аналізу 
необхідна інформація тільки про релевантні витрати та доходи. Ще 
з третьої теми цієї дисципліни ви пам’ятаєте, що релевантні витра-
ти — це витрати майбутніх періодів, що залежать від управлінського 
рішення. Вони пов’язані зі зміною майбутнього грошового потоку. 

Не релевантні витрати не беруть до уваги.

Нерелевантні витрати:
 – минулі (незворотні) витрати;
 – майбутні витрати як результат раніше прийнятих рішень;
 – витрати немонетарного характеру (амортизація).

Менеджерам необхідна лише корисна інформація.

Корисна інформація для керівництва повинна бути:
 – стислою: викладеною чітко без зайвих деталей;
 – точною: користувач повинен бути впевнений в тому, що ін-
формація не містить ніяких помилок чи упущень; інформація 
не повинна містити ніяких підтасовок;

 – вчасною: повинна бути отримана вчасно для проведення за-
ходів з використання цієї інформації;

 – послідовною: має бути придатною для порівняння з плином 
часу та різними відділами чи підрозділами. 
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Корисна інформація для керівництва повинна:
 – відповідати певним вимогам: повинна бути придатною для про-
ведення відповідних заходів;

 – бути ефективною з точки зору витрат: інформація не повинна 
коштувати більше ніж результати, яких від неї очікують;

 – бути неупередженою: в способі здобуття чи викладення інфор-
мації не повинно бути ніякого упередження;

 – бути правильно адресованою: інформацію необхідно надавати 
особі, яка відповідає за проведення необхідних заходів; слід та-
кож враховувати моменти конфіденційності.

9.1.2. Поняття, призначення, зміст та вимоги 
до управлінської звітності

Управлінська звітність — це внутрішня звітність підприємства.
Основна мета її підготовки — надання релевантної інформації 

відповідно до вимог менеджерів для допомоги керівникам центрів 
відповідальності в організації самоконтролю їх діяльності. 

Система управлінської звітності використовується для:
 – оцінки фактичного виконання запланованих показників діяль-
ності; продуктивності роботи окремих центрів відповідальності;

 – підготовки інформаційних масивів, необхідних для прийняття 
управлінських рішень;

 – налагодження комунікативних зв’язків у межах підприємства.
Доцільним було б пригадати, чим відрізняються між собою фінан-

совий та управлінський облік, оскільки ці відмінності прослідко-
вуються при порівнянні управлінської та фінансової звітності. Вимо-
ги до звітності підприємства зумовлені особливим призначенням та 
специфічними рисами кожного з видів.

Зіставте інформацію, наведену у табл. 9.1.
Таблиця 9.1

Основні характеристики звітності сучасного підприємства

Управлінська звітність Фінансова звітність

Є конфіденційною Оприлюднюється (публікується або 
надається)

Не регулюється законами чи іншими 
законодавчими актами

Підпорядковується законам і стан-
дартам
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Продовження табл. 9.1

Призначена для прийняття внутріш-
ніх рішень

Слугує для звітності зовнішнім ко-
ристувачам, наприклад: податко-
вим організаціям, акціонерам і кре-
диторам

Складається з урахуванням минулої, 
теперішньої та майбутньої діяльнос-
ті

Оперує лише даними
з попереднього досвіду

Інформація подається відповідно до 
ситуації та в зрозумілій формі, дета-
лізовано

Розкриває загальні дані

Розроблена організацією для потреб 
бізнесу

Є вимогою законодавства

Підприємство може вибрати нефор-
малізовану управлінську систему 
звіт ності

Має форми, встановлені ззовні

У тому чи іншому вигляді система 
такої звітності існує на кожному під-
приємстві

Є обов’язковою для кожного підпри-
ємства

Є доступною в режимі реального 
часу, або подається з мінімальною 
затримкою

Подається зі значною затримкою у 
часі

Регулярні та ретельно підготовлені внутрішні звіти надають ме-
неджерам підприємства інформацію, необхідну для прийняття рі-
шень, а отже, забезпечать виживання та розвиток їхнього бізнесу.

Зміст, форма та час подання управлінської звітності залежать від 
рівня управління. Чим вищий рівень, тим змістовнішою та сублімо-
ванішою має бути подана інформація (рис. 9.1).

Для створення ефективної системи внутрішньої управлінської 
звітності необхідно мати:

 – масив якісних основних даних;
 – узгоджені за формою та змістом макети звітів;
 – функціональний метод накопичування та підсумовування ін-
формації;

 – бажано мати комп’ютеризовану систему обробки даних.
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 РІВНІ ЗВІТУВАННЯ 
Управлінські звіти мають відображати 

всі рівні організації 

Стратегічний 
рівень 

Тактичний 
рівень 

Операційний 
рівень 

Вис-
новки 

Інформація 

Первинні дані 

Заходи з 
планування 

Заходи з 
контролю 

Загальний звіт 

Потік грошових
коштів 

Звіт про 
діяльність 

Списки даних 

Бізнес 
операції/угоди 

Рис. 9.1. Рівні управління та управлінська звітність

Вимоги до управлінської звітності: простота, придатність для 
бага торазового використання, універсальність з метою можливого 
вико ристання для різних сегментів і часових періодів.

Внутрішню управлінську звітність створюють керівники центів 
відповідальності, а отже, її зміст залежить від того, які показники 
контролює такий керівник.

Прикладами видів сегментної звітності також можуть бути:
 – звіт про виконання планових завдань щодо витрат (єдина фор-
ма для всіх центрів витрат підприємства);

 – звіт про доходи з виділенням маржинального доходу;
 – звіт центрів прибутків;
 – порівняльний баланс (для центру інвестицій).

9.1.3. Поняття про диференціальний аналіз

Внутрішня управлінська звітність може використовуватися для пла-
нування та прогнозування, прийняття кращого рішення при наявності 
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альтернативних варіантів дій. Тому аналітику доводиться готува-
ти декілька варіантів прогнозних розрахунків. Вибір серед кіль кох 
варіантів оптимального рішення здійснюють на підставі диферен-
ціального аналізу, в процесі якого визначають та зіставляють дифе-
ренціальні витрати та доходи відповідного рішення.

У процесі такого аналізу зосереджуються лише на релевантних 
витрат і доходах (рис. 9.2).

 Диференціальний 
дохід 

Диференціальні 
витрати 

Диференціальний 
прибуток 

мінус дорівнює 

Рис. 9.2. Методика визначення диференціального прибутку

Диференціальний аналіз охоплює лише додаткові грошові пото-
ки, тобто грошові надходження (виручку) та грошові витрати (дій-
сні вит рати). Сутність диференціального аналізу розкривається на 
прикладах підготовки інформації для обґрунтування типових опе-
раційних рішень типу: «про спеціальне замовлення», «купувати чи 
виробляти», «про скорочення (розширення) сегменту діяльності» і 
подається у наступ ному питанні.

9.2. Аналіз релевантної інформації в типових 
господарських ситуаціях

9.2.1. Обґрунтування рішення про «спеціальне» замовлення

Під «спеціальним» замовленням розуміють таке, при якому потен-
ційний партнер пропонує закупити у підприємства продукт за ціною 
меншою, ніж «звичайна», чи навіть, меншою, ніж собівартість. Без-
умовно, що така пропозиція може розглядатися для ухвали, якщо під-
приємство має вільні виробничі потужності та зацікавлене у покри тті 
постійних витрат, які зменшується при максимальному заванта женні 
виробничих потужностей. Підготовка інформації для обґрунту вання 
рішення такого типу ґрунтується на калькулюванні змінних витрат та 
оцінці динаміки маржинального доходу та його коефіцієнта.
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Аналіз для прийняття такого рішення передбачає:
 – маржинальний підхід;
 – диференціальний аналіз релевантних витрат і доходів;
 – врахування альтернативних витрат за відсутності вільної по-
тужності;

 – врахування можливих довгострокових наслідків прийняття 
«спеціального замовлення».

Розглянемо цифровий приклад.
Підприємство «Еліпс» прогнозує виготовити 400 000 одиниць 

про дукції. У минулому періоді було випущено 410 000 одиниць. 
Макси мальна виробнича потужність — 450 000 одиниць.

Розмір спецзамовлення — 30 000 од. по 500 од. в одному ящику 
(фірма «Ніко»).

Запропонована ціна 2,45 грн

Витрати на одиницю (грн):

прямі матеріали 0,90

пряма зарплата 0,60

загальновиробничі витрати, змінні 0,50

загальновиробничі витрати, постійні 0,25

витрати на пакування 0,30

витрати на рекламу 0,15

інші постійні комерційні й адміністративні витрати 0,30

Разом 3.00

Витрати на пакування у ящики партії
(прогнозні 30 000 · 500) — 25 000
Постійні витрати — 100 000
Проведемо порівняльний (у деяких авторів «диференційний») 

аналіз.

Таблиця 9.2
Порівняльний аналіз спеціального замовлення 

(із застосуванням маржинального підходу)

Показники
Без спецзамов лення 

(410 000 шт.)
Зі спецзамов ленням 

(440 000 шт.)

1. Дохід 1640 000 1713 500
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Продовження табл. 9.2
2. Змінні витрати

Прямі матеріали 369 000 369 000

Пряма заробітна плата 246 000 264 000

Загальновиробничі витрати, 
змінні

205 000 220 000

Упаковка 123 000 125 500

Разом 943 000 1005 500

3. Маржинальний дохід 697 000 708 000

Постійні витрати: 

 – загальновиробничі ви-
трати

100 000 100 000

 – реклама 60 000 60 000

 – комерційні, адміністра-
тивні

120 000 120 000

Разом постійних 280 000 280 000

4. Операційний прибуток 417 000 428 000

Отже, маржинальний дохід збільшиться при прийнятті замов-
лення на 11 000 грн (70 800 — 697 000), що і зумовить більшу суму 
прибутку при прийнятті спецзамовлення:

( )AP p v q   ,

де   Р — прибуток;
р — ціна;
v — змінні витрати на одиницю;
q — кількість реалізованих одиниць.

(2,45 — 2,00) — 30 000 — 2 500 = 11 000 грн.

Отже, пропозиція про прийняття замовлення фірми «Ніко» за ці-
ною нижчою, ніж собівартість, має бути прийнята.

Внутрішня звітність при обґрунтуванні такого рішення може 
бути підготовлена у порівняльному форматі з презентацією маржи-
нального доходу або у вигляді результатів аналізу приросту з виді-
ленням відхилень по кожній позиції.
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Таким чином, при обґрунтуванні рішення про прийняття спе-
ціального замовлення, як правило, релевантними є усі змінні витра-
ти. Але не завжди. Наприклад, нерелевантними будуть транспортні 
витрати, пов’язані зі збутом продукції, якщо вони здійснюються за 
рахунок покупця. У довгостроковій перспективі всі витрати перетво-
рюватимуться на змінні.

9.2.2. Обґрунтування рішення про розширення або скорочення 
сегмента діяльності

 

Таке рішення ґрунтується на маржинальному підході до 
підготовки Звіту про прибуток у розрізі сегментів діяльності. 

Підприємство «Добробут» виготовляє товари народного спожи-
вання А, Б, В. керівництво зацікавила рентабельність кожного з ви-
робів. Бухгалтер на основі калькулювання повних витрат підготував 
такий розрахунок (табл. 9.3).

Таблиця 9.3
Розрахунок прибутку у розрізі окремих видів продукції

№ 
п/п

Показники А Б В Разом

1 Реалізація, одиниць 2 500 3 000 1 000 –

2 Ціна, грн 20 50 10 –

3 Виручка, грн 50 000 150 000 10 000 210 000

4 Собівартість, грн 
у т. ч.

40 000 151 000 8 000 199 000

прямі матеріали 20 000 90 000 6 000 116 000

пряма зарплата 10 000 30 000 1 000 41 000

виробничі накладні ви-
трати з них

10 000 31 000 1 000 42 000

постійні 3 000 15 000 600 18 600

змінні 7 000 16 000 400 23 400

5 Прибуток 10 000 (1 000) 2 000 11 000
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Ознайомившись з цим розрахунком, будь-який менеджер помі-
тить, що виріб Б є збитковим. Чи не доцільніше зняти його з вироб-
ництва?

Застосовуючи систему обліку неповних витрат, з’ясуємо який 
вне сок у покриття витрат приносить кожен з видів продукції. При-
гадайте: маржинальний дохід це різниця між виручкою і сукупними 
змінними витратами, або сума сукупних постійних витрат та прибут-
ку (табл. 9.4).

Таблиця 9.4
Розрахунок прибутку на основі калькулювання неповних витрат

№ 
п/п

Показники А Б В Разом

1 Виручка від реалізації 50 000 150 000 10 000 210 000
2 Собівартість (змінні вит-

рати)
37 000 136 000 7 400 179 400

3 Маржинальний дохід 13 000 14 000 2 600 30 600
4 Постійні накладні вит-

рати
3 000 15 000 600 18 600

5 Прибуток 1 000 (1 000) 2 000 11 000
6 Маржинальний дохід 13 000 – 2 600 15 600
7 Постійні накладні вит-

рати
– – – 18 600

8 Прибуток – – – (3 000)

Зняття виробу з виробництва невигідне, оскільки виріб Б у ре-
зультаті вже не принесе 14 000 грн маржинального доходу і значна 
частина постійних витрат залишиться непокритою, а, отже, фінан-
совий результат зміниться у гіршу сторону.

9.2.3. Обґрунтування рішення у ситуації 
«виробляти чи купувати»

Завод з виробництва товарів народного споживання виробляє 
складну деталь Д, яка є основною для виробництва продукції К. У рік 
заводу необхідно мати 22 000 тис. деталей Д.
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Постачальник пропонує аналогічну деталь за ціною 45 грн. Вам 
не обхідно визначити, що вигідніше: виробляти деталь Д у власному 
цеху Х чи закупити її у постачальника.

Таблиця 9.5
Вихідна інформація

№ 
п/п

Витрати
Грн на один 

виріб
1 Прямі матеріали 20
2 Пряма зарплата 12
3 Змінні накладні витрати (силова електро-

енергія, силова вода)
10

4 Амортизація виробничого обладнання, за-
робітна плата начальника цеха

7

5 Інші постійні загальновиробничі витрати 3
Разом 52

На перший погляд здається, що витрати на виробництво (52 грн) 
значно перевищують ціну на зовнішньому ринку (45 грн).

Оцінимо витрати лише за релевантними складовими, оскільки по-
стійні загальновиробничі витрати матимуть місце незалежно від обра-
ного нами рішення. Оформимо результати аналізу у вигляді табл. 9.6:

Таблиця 9.6 
Аналіз для прийняття рішення: «виробляти чи купувати деталь Д»

Показник
Витрат на 
одиницю

Релевантні витрати

виробляти купувати

1. Прямі матеріали 20 20

2. Пряма зарплата 12 12

3. Змінні накладні витрати 10 10

4. Разом релевантні витрати на ви-
робництво

40 40

5. Вартість придбання деталі у по-
стачальника

  45

6. Разом релевантні витрати при за-
купці на стороні

45
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Зіставлення релевантної інформації свідчить про доцільність 
про довження виробництва деталі власними силами, оскільки 40 грн 
менше, ніж 45 грн. Крім того, наймані працівники заводу матимуть 
можливість виконувати замовлення та одержати заробітну плату.

Готуючи інформацію для прийняття такого рішення необхідно 
розрахувати релевантні витрати на одиницю:

• для альтернативи «виробляти» — 
 – прямі матеріали;
 – пряма заробітна плата;
 – накладні витрати за мінусом нерелевантних (наприклад 
амортизація, оренда тощо);

• для альтернативи «купувати» — ціна, яку пропонує прода-
вець.

9.2.4. Аналіз для прийняття рішення за наявності обмежень

Визначити, якому виробу доцільно надати перевагу, якщо підпри-
ємство функціонує під дією одного обмежувального чинника — попиту 
на продукцію. За інформацією, наведеною у табл. 9.7 на перший по-
гляд здається, що вигіднішим є виріб В, оскільки він має вищу ціну.

Таблиця 9.7
Вихідні дані

Показник
Вироби

А В

1. Ціна за одиницю, грн 36 60

2. Змінні витрати на одиницю, грн 27 42

3. Маржинальний дохід на одиницю, грн 9 18

4. Коефіцієнт маржинального доходу, % 25 30

6. Попит на виріб, тис. одиниць 10 6

Оцінку інформації необхідно здійснювати на основі коефіцієнта 
маржинального доходу на обмежувальний чинник. 
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Таблиця 9.8
Розрахунок коефіцієнта маржинального доходу

Показник Виріб А Виріб В

Коефіцієнт маржинального доходу 
(% у ціні)

9 : 36 = 0,25 18 : 60 = 0,30

Коефіцієнт маржинального доходу 
(% до обмежувального чинника)

9 : 10 = 0,90 18 : 25 = 0,72

Перевагу необхідно віддати виробництву виробу, що має вищий 
коефіцієнт на обмежувальний чинник, тобто виробу А.

Аналіз для прийняття рішення за умови декількох об межень 
здійс нюють за допомогою лінійного програмування — математично-
го мето ду, який використовується для оптимізації виробничої діяль-
ності шля хом розв’язання серії лінійних рівнянь наявних обмежень в 
три етапи: побудова моделі, вирішення моделі, аналіз вирішення.

9.3. Обґрунтування рішення щодо запасів і цін

9.3.1. Обґрунтування рішення щодо запасів

 
Прийняття рішення такого типу означає, що знайдено відповіді  

на два питання «Скільки?» і «Коли?». 

Система планування та контроль придбання, виробництва і ство-
рення запасів визначають успіх підприємства. Метою управління 
запа сами є — своєчасні поставки запасів, мінімізація витрат, пов’я-
заних зі створенням і зберіганням запасів.

Процедури управління запасами це:
 – визначення оптимального рівня запасів,
 – порівняння фактичних запасів з рівнем замовлення. Якщо фак-
тичні запаси нижчі рівня замовлення, то готується відділом 
закупок вимога на придбання, замовлення на поставку поста-
чальнику, опри бутковуються придбані запаси і відпускаються 
у межах виробничих потреб.
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Бухгалтеру зрозуміло, чому важливим в управлінні запасами 
важливим є підтримка оптимального рівня інвестицій у товарно-ма-
теріальні цінності.

При системі безперервного обліку запасів деякі типи одиниць 
пере раховуються щоденно і порівнюються із записами в книгах, вив-
чаються розбіжності. Всі одиниці повинні бути перевірені щонай-
менше раз у кожний звітний період.

Систему з постійним обліком запасів можна визначити як ме-
тод реєстрації залишків запасів після кожного одержання (відпуску) 
това рів. Це дає можливість мати інформацію про залишки у будь-
який час, не потребує закриття складів на інвентаризацію.

Основні завдання управлінського обліку запасів:
 – правильна класифікація для цілей обліку та контролю;
 – обґрунтування методу оцінки запасів;
 – віднесення матеріальних витрат (прямо, непрямо до об’єкта вит-
рат);

 – розробка норм матеріальних витрат;
 – контроль за витратами, пов’язаними з розміром запасу;
 – обґрунтування економічного розміру замовлення;
 – планування матеріальних потреб і контроль за витрачанням 
матеріалів. 

Витрати на закупку не є релевантними, оскільки витрати на 
придбання одиниці запасу не змінюються. Витрати на замовлен-
ня — на оформлення документів і здійснення розрахунків, пов’я-
заних із замовленням. Вони однакові для віх варіантів створення 
запасів, не є релевантними, тому при визначенні ОРЗ враховуються 
тільки додат кові витрати на розміщення замовлення. Релевантними 
витратами на замовлення запасів, виготовлених самим підприєм-
ством є витрати на переналагодження обладнання для випуску від-
повідної партії виробів. Релевантні витрати на зберігання (частина 
їх є нерелевантними: зарплата комірника, амортизація обладнання, 
оренда):

 – додаткові витрати на страхування запасів;
 – додаткові витрати на утримання складських приміщень;
 – додаткові витрати на обробку матеріалів;
 – втрати внаслідок знецінення запасів;
 – можлива втрата прибуткових інвестицій.
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Втрати через нестачу (дефіцит) запасів — можливі втрати через 
відсутність достатньої кількості запасів для задоволення виробничих 
потреб або клієнтів. Вони містять:

 – втрачений дохід від продажу;
 – штрафні санкції на несвоєчасну поставку замовникам ГП;
 – понаднормативні втрати внаслідок заміни матеріалів дорож-
чими;

 – втрати внаслідок простоїв.
Отже, ОРЗ визначається тими витратами, на які впливає кількість 

запасів, або кількість зроблених замовлень. Чим більша кількість 
оди ниць замовляється одночасно, тим менше замовлень необхідно 
зро бити за рік, тобто зменшуються витрати на виконання замовлень. 
Однак, коли робиться менше замовлень, то збільшуються витрати на 
зберігання.

Оптимальний розмір замовлення — це той обсяг повторного 
замов лення, при якому витрати на замовлення та зберігання є міні-
маль ними. При ОРЗ витрати на розміщення замовлення урівню-
ються з витратами на зберігання. Для визначення ОРЗ необхідно 
враховувати чинники цієї рівноваги: річна потреба в одиниці запа-
су, витрати на розміщення замовлення, річні витрати на зберігання, 
знижки за розмір партії, зв’язок з іншими запасами, які закуповують-
ся в того ж постачальника.

Оптимальний економічний розмір замовлення (оптимальна пар-
тія) можна визначити: табличним методом, графічним, за допомогою 
формули. 

Розрахунок оптимальної партії за формулою Вільсона:

2mo
Q

kr
 ,                                               (9.1)

де  Q — оптимальна величина закупленої партії;
т — річний обсяг закупівлі товарів (сировини) матеріалів у 

кількіс ному виразі (шт., т.);
о — затрати з обслуговування закупівель у разрахунку на одну 

партію;
k — ціна франко-склад покупця за одиницю товару (матеріалів);
r — витрати на складування у процентах від вартості середньо-

річного виробничого запасу (у вигляді коефіцієнта).



196

Модуль 3. Специфічні методики управлінського обліку  

9.3.2. Обґрунтування рішення щодо ціноутворення

Роль витрат при встановленні цін залежить від типу ринку, на 
якому діє підприємство (чиста конкуренція, монополістична конку-
ренція, олігополія, чиста монополія). Наприклад, за умов чистої кон-
куренції (ринок сировини) ціну визначає безпосередньо ринок, а 
підприємства лише обсяг виробництва цієї продукції. Але і при цих 
умовах важливо контролювати величину маржинальних витрат. Вони 
мають тенденцію до зниження до певної точки за рахунок ефектив-
ності, а потім починають зростати за рахунок перевантаження вироб-
ничих потужностей. За умов чистої конкуренції лінія маржинально-
го доходу є горизонтальною (маржиинальний дохід дорівнює ціні на 
одиницю за всіх обсягів діяльності). Отже, поки маржинальні витра-
ти менші за ціну, виробництво і збут є прибутковими. Коли маржи-
нальні витрати перевищують ціну, то підприємство втрачає гроші на 
кожній одиниці. 

Обсяг, що максимізує прибуток – це така кількість, при якій 
маржинальні витрати дорівнюють ціні. 

Отже, незалежно від типу ринку велике значення мають співвід-
ношення ціни та обсягу.

Релевантність витрат для прийняття рішень щодо цін, вибір стра-
тегії та моделі ціноутворення залежать від мети підприємства, ре-
зультатів дослідження ринку та горизонту часу.

Уважно поміркуйте над наступним прикладом. Підприємство 
«Сигма» виробляє один вид продукції у трьох модифікаціях: модель 
для презентації, модель суперкласу і стандартна модель. Виробни-
цтво складається з двох стадій: І — виготовлення базового продукту 
(змін ні витрати складають 6 грн), II — фінішна обробка і пакування. 
Отже, ціна реалізації на них буде різною.

Постійні витрати на рік становлять 100 000 грн. Розмір очікува-
ного (бажаного) за рік прибутку до сплати податку — 300 000 грн. 
Вироб ничі потужності дозволяють виробляти 150 000 одиниць про-
дукції.

«Сигма» одержала пропозицію від покупця на придбання 
30 000 одиниць продукції, але не готової, а напівфабрикату (резуль-
тат виробництва на першій стадії). Розрахуємо, якою повинна бути 
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найнижча ціна для виконання цього замовлення (30 000 одиниць). 
Спробуємо прокоментувати інформацію щодо політики підприєм-
ства у зазначених обставинах.

Для наочності згрупуємо вихідні калькуляційні показники у гра-
фи 1–3 аналітичної таблиці 9.9, внесемо у гр. 4, 5 інформацію марке-
толога підприємства, розрахуємо розмір маржинального доходу на 
одиницю і на весь очікуваний обсяг реалізації.

Таблиця 9.9 
Розрахунок очікуваного маржинального доходу

Моделі

Витрати 
на виробництво

Ціна
Попит
(од.)

Маржинальний 
дохід

І стадія II стадія
на оди-
ницю

на очіку-
ваний 
обсяг

базово-
го про-
дукту

готової 
продук-

ції

 – для пре-
зентації 

6 4 15 20 000 5 100 000 

 – супер-
клас 

6 2 12 30 000 4 120 000 

 – стан-
дартна 

6 1 10 40 000 3 120 000 

Разом    90 000  340 000 

Розрахунки показують:
 – загалом прийняття додаткового замовлення на напівфабрикат 
є можливим (90 000 < 150 000);

 – загальний маржинальний дохід за рік без прийняття замов-
лення становитиме 340 000 грн. Він повинен покрити постійні 
витрати у сумі 100 000 грн, отже сума прибутку становитиме 
240 000 грн. (340 000 — 100 000);

 – до запланованого розміру прибутку не вистачає 60 000 (240 000—
— 300 000) грн. Отже, саме таку суму прибутку повинне забез-
печити прийняття додаткового замовлення;

 – якщо кількість одиниць у замовлення — 30 000 од., то кож-
на з них повинна забезпечити по 2 грн маржинального дохо-
ду (60 000 : 30 000). Отже, мінімальна ціна становитиме 8 грн 
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(6 + 2), щоб забезпечити загальну суму очікуваного прибутку 
за рік (300 000 грн).

Стосовно економічної політики «Сигми» можна зробити такі 
оцінки:

 – будь-яка ціна, що перевищує 6 грн, збільшить дохід;
 – надходження пропозиції про закупку для власного виробни-
цтва базового продукту «Сигми» свідчить про те, що продук-
ція замовника найближчим часом конкуруватиме з продукцією 
«Сигми»;

 – замовлення складає 1/3 всього випуску, отже, необхідно прора-
хувати очікувані витрати;

 – якщо збільшиться попит на напівфабрикат, то можна втратити 
власні позиції при реалізації більш вигідних модифікацій (по-
дальші розмірковування продовжуйте самостійно).

9.3.3. Модель прийняття рішення за умов невизначеності

Недостатня кількість інформації щодо можливих подій означає 
невизначеність, яка зумовлює наявність ризику. Для зниження рівня 
ризику необхідно зважати на ймовірність тих, чи інших явищ. Тому 
бухгалтер-аналітик повинен розуміти сутність таких понять як:

 – ймовірність, їх види, 
 – розподіл ймовірності;
 – подія;
 – очікувана величина;
 – дерево рішень;
 – стандартне відхилення;
 – коефіцієнт варіації.

У ситуації, коли не може бути оцінена ймовірність майбутніх 
подій, може бути прийняти одна з трьох стратегій:

 – максимізація максимальних результатів;
 – максимізація мінімальних результатів;
 – мінімізація максимального жалю.
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Термінологічний словник

Диференціальний аналіз — визначення і зіставлення диферен-
ціальних витрат і доходів для прийняття рішень.

Диференціальні витрати — витрати, що складають різницю між 
альтернативними рішеннями.

Диференціальний дохід — дохід, який складає різницю між аль-
тернативними рішеннями.

Диференціальний прибуток — різниця між диференціальним 
доходом та диференціальними витратами.

Життєвий цикл виробу — період часу від початку розробки про-
дукту до моменту зникнення попиту на нього з боку покупців.

Зона можливих рішень — площа графіка лінійного програмуван-
ня, окреслена лініями рівнянь наявних обмежень.

Лінійне програмування — математичний метод, що використо-
вується для оптимізації виробничої діяльності шляхом розв’язання 
серії лінійних рівнянь наявних обмежень.

Маржинальний дохід на одиницю обмежувального чинника — 
маржинальний доход на одиницю продукції, що виражена у вимірі 
обмежувального чинника (машино-годинах, людино-годинах тощо).

Оптимальне використання обмежених ресурсів — рішення, 
ме тою якого с складання виробничої програми, що забезпечить мак-
си мізацію прибутку в умовах наявних обмежень.

Оптимальна комбінація виробів — комбінація виробів, яка доз-
воляє компанії досягти мети, вираженої рівнянням цільової функції.

Рівняння обмеження — алгебраїчний показ одного з обмежу-
вальних чинників.

Рівняння цільової функції — алгебраїчний показ мети, якої нама-
гається досягти менеджер у процесі лінійного програмування.

Рішення «виробляти чи купувати» — рішення, пов’язане з роз-
гля дом існуючої альтернативи — виробляти самостійно окремі ком-
по ненти продукції (комплектуючі вироби, деталі) чи купувати їх у 
зовнішніх постачальників.

Рішення щодо спеціального замовлення — рішення, пов’язане з 
розглядом отриманої пропозиції про разовий продаж продукції або 
послуг за ціною, нижчою, ніж звичайна ціна, або навіть нижчою, ніж 
собівартість.
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Розширення або скорочення сегменту — рішення про розши-
рення або скорочення послуг, виробів, підрозділів та інших сегментів 
на основі аналізу їхньої прибутковості.

Тіньова ціна — величина зниження маржинального доходу вна-
слі док зменшення значення відповідного обмежувального чинника 
на одну одиницю.

Цільова функція — мета, якої намагається досягнути менеджер.
Цільове калькулювання — сучасна виробнича стратегія, за якою 

компанія спершу визначає ціну реалізації нового виробу, а потім про-
ектує сам виріб, виробництво якого забезпечить рівень витрат, необ-
хідний для досягнення певної мети.

Ціноутворення за принципом «витрати плюс» — метод ціно-
утво рення, при якому ціна реалізації визначається на підставі собі-
вартості продукції (товарів, послуг) шляхом додавання до неї певної 
частки прибутку (націнки).

Завдання для виконання практичної роботи

Завдання 9.1. Визначити, оформивши розрахунки у вигляді фор-
ми внутрішньої звітності, якому виробу доцільно надати перевагу, 
якщо виробництво функціонує під дією одного обмежувального чин-
ника — обсягу реалізації. Розрахувати показники, яких не вистачає, 
обґрун тувати відповідні висновки (табл. 9.10). 

Таблиця 9.10 
Вихідні дані

Показник
Види продукції

А В

1. Ціна за одиницю, грн 36 60

2. Змінні витрати на одиницю, грн 27 42

3. Маржинальний дохід на одиницю, грн 9 ?

4. Коефіцієнт маржинального доходу, % 25 30

5. Витрати часу на виробництво одного виробу, год 1 3

6. Попит на вироби, тис. одиниць 10 6
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Завдання 9.2. Обґрунтувати рішення про доцільність прийняття 
«спеціального» замовлення.

1. Визначити собівартість одного виробу «звичайну» та для «спе-
ціального» замовлення.

2. Провести диференціальний аналіз, розрахувавши диференціаль-
ні витрати і диференціальний прибуток.

3. Зробити висновки про фінансові наслідки прийняття додатко-
вого замовлення.

Вихідна інформація

Бухгалтеру підприємства «Люкс» стало відомо, що у підприєм-
ства з’явився новий замовник, який може закупити 30 крісел для 
відпочин ку за ціною 200 грн. Підприємство має вільні виробничі по-
тужності. Зазвичай ціна реалізації таких крісел становить 260 грн. 

Згрупувавши всі витрати, бухгалтер склав калькуляцію на вико-
нан ня цього спеціального замовлення (табл. 9.11).

Таблиця 9.11
Калькуляція витрат на виконання спеціального замовлення

№ 
п/п

Витрати Всього
На одиницю 

продукції
1 Матеріали 1 600 80

2
Виплати на оплату праці та відраху-
вання на соціальні потреби

600 30

3
Виробничі накладні витрати 
(у т. ч. 50 % постійні витрати)

400 20

4
Витрати на управління і збут 
(у т. ч. 40 % постійні витрати)

398 19,90

Разом 2 998 149,90

Завдання 9.3. Визначити, який виріб є прибутковішим і поясни-
ти, чому. Фабрика «Крокуль» виготовляє два види взуття: чоловіче 
та жі ноче, про які є така інформація (табл. 9.12).

Таблиця 9.12 
Вихідні дані

Показник
Взуття

чоловіче жіноче
Середня ціна, грн 30 72,5
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Продовження табл. 9.12
Витрати: 
Прямі матеріали, грн 15 7,5
Пряма зарплата, грн 2,5 15
Змінні виробничі витрати, грн 3,9 18,8
Змінні на управління та витрати на збут, грн 1,6 1,2
Кількість годин праці 10 20

Фабриці бракує кваліфікованих робітників, які зараз задіяні у ви-
робництві обох видів продукції і мають однакову погодинну оплату 
праці.

Завдання 9.4. За даними табл. 9.13 розрахувати найбільш і най-
менш прибутковий варіант використання матеріалів.

Таблиця 9.13
Вихідні дані

Показники Продукт А Продукт В Продукт С

Ціна реалізації, грн 75 95 95

Витрати на одиницю продукції:
 – матеріальні витрати (5 грн на 
1 кг)

10 5 15

 – витрати на оплату праці (4 грн за 
годину)

16 24 20

Змінні накладні витрати, грн 8 12 10

Постійні накладні витрати, грн 24 36 30

Завдання 9.5. Розрахувати, якою повинна бути найнижча ціна 
для виконання замовлення. Рішення оформити в таблиці 9.14.

ТОВ «Крок» виробляє один вид продукції у трьох модифікаці-
ях: модель №1, модель № 2 і модель № 3. Виробництво складається з 
двох стадій: І — виготовлення базового продукту (змінні витрати ста-
новлять 5 грн), II — фінішна обробка і пакування, відповідно 5 грн, 
3 грн, 2 грн. Отже, ціна реалізації на них буде різною.

З покупцями вже укладено угоди на виробництво відповідної 
моди фікації у розмірі 200, 300, 400 одиниць. Попит на дану продук-
цію мо же становити 200 од., 300 од., 400 од. відповідно.
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Постійні витрати на рік становлять 1 000 грн. Розмір очікуваного 
(бажаного) за рік прибутку до сплати податку — 3 000 грн. Виробничі 
потужності дозволяють виробляти 1 500 одиниць продукції.

ТОВ «Крок» одержало пропозицію від покупця на придбання 
200 одиниць продукції, але не готової, а напівфабрикату (результат 
виробництва на першій стадії). Завершити розрахунки і дооформити 
таблицю.

Таблиця 9.14
Розрахунок покриття постійних витрат і отримання прибутку 

(маржинального доходу)

Моделі

Витрати на 
виробництво

Ціна, 
грн

Попит, 
од.

Маржиналь ний 
дохід

І стадія
ІІ ста-

дія на 
одини-

цю про-
дукції

на 
очіку-
ваний 
обсяг

базово-
го про-
дукту

готової 
продук-

ції

Модель № 1 18

Модель № 2 10

Модель № 3 9

Разом  900

Постійні витрати 1 000

Прибуток (відповідно 
до укладених угод)

?

Прибуток очікуваний 3 000

Прибуток, який пови-
нен принести нове за-
мовлення

?

Завдання 9.6. Визначити, як вплине на результати діяльності 
акціо нерного товариства закриття фабрики № 2, якщо це дасть змогу 
скоро тити загальні постійні виробничі витрати на 40 000 грн, а по-
стійні ви трати на збут — на 10 000 грн.

Керівники АТ «Віола» незадоволені низьким рівнем прибутку. 
Во ни розглядають можливість закриття фабрики № 2. Бухгалтер 
акціо нерного товариства підготував таку інформацію (табл. 9.15).
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Таблиця 9.15
Показники діяльності

(грн)

Стаття
У тому числі

фабрика № 1 фабрика № 2

Дохід (виручка) 535 000 215 000

Змінні витрати на реалізовану продукцію 310 000 80 000

Маржинальний дохід 225 000 135 000

Постійні витрати: 

 – виробничі 100 000 110 000

 – на управління і збут 97 500 52 500

Операційний прибуток (збиток) 27 500 (27 500)

Питання для самостійного вивчення

1. Визначення оптимального економічного розміру замовлення 
(оптимальної партії) табличним та графічним методом.

2. Сутність стратегії максимізації максимальних результатів.
3. Сутність стратегії максимізації мінімальних результатів.
4. Сутність стратегії мінімізації максимального жалю.
5. Вирішення моделі лінійного програмування.

Теми рефератів

1. Концепція релевантності в економічній літературі.
2. Використання критерію релевантності в аналізі альтернатив.
3. Короткострокові управлінські рішення та інформація, необхід-

на для їх реалізації.
4. Прийняття рішень в умовах наявності обмежень: теоретико-

практичний аспект.
5. Обґрунтування рішення про «ефективного» партнера.

Література: 3–5, 8, 9, 11–13, 15–17, 19, 21, 45, 47, 50, 52.
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ТЕМА 10.  
БЮДЖЕТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ 

Перелік питань

10.1. Сутність бюджетування, мета і призначення.
10.2. Види бюджетів, підходи до організації та стадії бюджетування.
10.3. Методика складання та взаємоузгодження бюджетів. 
10.4. Поняття про систему бюджетного контролю.
10.5. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету.
10.6. Сутність управління за відхиленнями.

Після вивчення теми Ви повинні:

знати: сутність, мету, завдання, значення обліку витрат і доходів 
у системі бюджетування;

вміти: розробляти окремі форми операційних і фінансових бю-
джетів, здійснювати контроль їх виконання.

Ключові поняття: бюджет,бюджетування, бюджетний період, 
бюджетний контроль, гнучкий бюджет, управління за відхиленнями.

Методичні рекомендації до вивчення теми

При вивченні теми, необхідно звернути увагу на планування в сис-
темі управлінського обліку, зв'язок цієї теми з темою 7 «Облік і каль-
кулювання за нормативними витратами». Ви повинні усвідомити цілі 
бюджетування, взаємозв’язок етапів процесу планування та контро-
лю, опанувати послідовність підготовки бюджетів. Поняття бюджету-
вання, методів складання різних видів бюджетів, контролю виконання 
бюджетів, організації обліку відхилень, облік відхилень за центрами 
відповідальності найкраще зрозуміти на цифрових прикладах.

 
Контроль — це дії, які приймаються, коли є відхилення 
фактичного стану від запланованого. 
«Контролювати» в контексті управлінського обліку означає 
регулювати. 
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10.1. Сутність бюджетування, мета і призначення

В системі управління використовують спеціальні методи, які до-
зволяють успішно реалізувати всі функції управління, наприклад, 
функцію контролю забезпечують нормальний метод обліку та бю-
джетування, підготовка і аналіз внутрішніх звітів тощо. Контроль 
повинен здійснюватися, якщо виявлені відхилення виходять за 
межі заздалегідь визначених допусків. Для здійснення контролю 
необхідно мати еталон для порівняння — план (бюджет). Звідси бю-
джетний контроль — це зіставлення фактичних показників із запла-
нованими.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Причини виникнення відхилень 

план не реальний 
(відсутній); інформація про фактичні 

величини надходить  
пізно або з викривленням 

не приймаються ніякі дії, якщо є відхилення фінансів 
від плану. 

Рис. 10.1. Причини виникнення відхилень

Отже, бюджетування — це процес планування майбутніх опе-
рацій підприємства у вигляді системи бюджетів, зміст кожного 
з них Ви повинні уважно розглянути та звернути увагу на наявність 
взаємозумовлених показників. 

На більшості успішних підприємств України постійно готують 
систему бюджетів, оскільки бюджетування дозволяє вирішити низку 
конкретних практичних завдань.

Метою бюджетування є:
1 — підготовка досяжного плану розвитку підприємства;
2 — забезпечення злагодженої роботи всіх підрозділів:
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 – відділ закупок повинен закупати те, що необхідно для вироб-
ництва;

 – виробничий відділ повинен виробляти те, що планує реалізува-
ти відділ збуту;

 – відділ збуту повинен працювати з тими замовниками, які мо-
жуть оплатити свої замовлення;

 – жоден підрозділ не повинен нести витрат більше, ніж органі-
зація може оплатити (забезпечення усвідомлення витрат на ді-
яльність).

3 — змусити менеджерів:
 – кількісно обґрунтовувати свої плани; визначати, у який час ре-
сурсів підприємству не вистачатиме для задоволення виробни-
чих потреб, щоб своєчасно забезпечити надходження додатко-
вих ресурсів;

 – створювати запаси готової продукції тоді, коли попит переви-
щує пропозицію (дефіцитом ресурсів може стати готова про-
дукція);

 – організовувати набір та навчання виробничого персоналу, щоб 
бути готовим до збільшення обсягів реалізації при підвищенні 
попиту;

 – організовувати придбання додаткових виробничих потужнос-
тей (площ, обладнання);

 – організовувати надходження додаткових коштів у той час, коли 
витрати перевищать наявні кошти (дефіцитним ресурсом ста-
нуть гроші);

4 — підготувати основу для порівняння з фактичними результа-
тами (еталон). Порівняння фактичних результатів із запланованими 
дає можливість визначати ефективність і результативність діяльності.

5 — встановити пріоритети, щоб сприяти здійсненню «вигідних» 
витрат та протистояти неекономному використанню коштів;

6 — мотивація працівників шляхом орієнтації на досягнення мети 
підприємства; (бюджети стають мірою для оцінки діяльності мене-
джерів). При цьому виконавці повинні вважати поставлені цілі до-
речними, розумними.

7 — виконання вимог законів та контрактів
Щоб реалізувати ці цілі бюджетування здійснюється за двома на-

прями: 
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Напрями бюджетування 

розробка 
стандартів 
і норм 
витрат 

підготовка 
функціональних 
бюджетів (планів 
підрозділів); 

Рис. 10.2. Напрями бюджетування

Взаємозв’язок цих напрямів полягає в тому, що на підставі бю-
джетів окремих підрозділів визначають ставку розподілу їх наклад-
них витрат між окремими видами продукції. А стандарти, норми ви-
користовують для складання бюджетів витрат на виробництво.

Бюджетний період повинен:
 – бути достатньо довгим, щоб своєчасно відновлювати ресурси;
 – бути достатньо коротким, щоб забезпечити точність розрахун-
ків;

 – відповідати вимогам до підготовки зовнішньої звітності (для 
більшості — це рік).

10.2. Види бюджетів, підходи до організації 
та стадії бюджетування

Розрізняють такі види бюджетів:
 – за змістом — генеральний (зведений), що включає операційні 
/сукупність бюджетів витрат і доходів, що забезпечують скла-
дання бюджетного звіту про прибуток/ і фінансові бюджети /
відображають грошові потоки та бюджетний баланс/;

 – відносно до кількості розрахункових показників обсягу ді-
яльності: 
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 – статичний /часто це синонім генерального/;
 – динамічний (гнучкий).

 
Гнучкий бюджет — це бюджет, складений (на етапі плануван-
ня чи аналізу) для декількох можливих обсягів діяльності в 
межах діапазона. 

Підходи до організації бюджетування:
 – згори — вниз, /в жорстко централізованих або невеликих під-
приємствах/;

 – знизу вгору, /структура підприємства забезпечує надійну ко-
мунікацію підрозділів, а керівники нижчої та середньої ланки 
здатні складати релевантні бюджети і є довіреними особами ви-
щого керівництва;

 – знизу — вгору/згори вниз.

 
Узгоджені бюджети аналізує і координує бухгалтер-ана-
літик: 
визначає відповідність запланованих витрат і наявних 
ресурсів, узгодженість інших показників, складає про-
форми фінансових звітів, надає необхідні консультації. 

Стадії бюджетування представлено на рис. 10.3.
У великих підприємствах призначають відповідального за роз-

робку бюджетів (директора з бюджетування), який повинен розроби-
ти Керівництво з бюджетування, тобто методичні рекомендації щодо 
підготовки фінансових розрахунків.

Бюджетним періодом може бути місяць, квартал, рік. У трансна-
ціональних компаніях застосовують «ковзаюче» (безперервне) бюд-
жетування, коли після завершення кожного бюджетного періоду його 
виключають із загального бюджету з одночасним включенням нового 
аналогічного періоду.
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Стадії  

бюджетування 

2 – визначення обмежувальних 
чинників (попит, пропозиція, 

потужності) 

4 – попереднє складання 
інших бюджетів 

1 – доведення напрямів політики 
підприємства до осіб, відпові-

дальних за складання бюджетів 
(обсяг, асортимент, ринок) 

Ознайомлення відповідних 
менеджерів з настановами 
відповідального за розробку 

бюджетів 

Призначення відповідальної 
особи за процес 
бюджетування 

5 – обговорення бюджетів з вищим 
керівництвом 

6 – ознайомлення з бюджетами всіх 
зацікавлених осіб, координація та 

аналіз обговорених бюджетів 
7 – затвердження  

бюджетів 

8 – Оцінка діяльності з 
позиції затверджених 

бюджетів 

3 – підготовка бюджету 
реалізації 

Рис. 10.3. Стадії бюджетування

Бюджетний період повинен бути і достатньо довгим, щоб своє-
часно відновлювати ресурси, і достатньо коротким, щоб забезпечити 
точність розрахунків, відповідати вимогам до підготовки зовнішньої 
звітності. Саме тому у більшості випадків таким періодом є рік. Отже, 
бюджетування може здійснюватися на період (рік) чи на безперерв-
ній основі (оновлюється безперервно — щомісяця, так, щоб завжди 
була система бюджетів на повний бюджетний період). 

Традиційно підготовка бюджетів здійснюється з урахуванням 
того, що відбувалося у минулому році. Такий спосіб називається 
«бюджетуванням через прирощення». Суми виділяються керівни-
цтвом без урахування взаємозв’язку між витратами та одержаними 
доходами. Іншим способом є бюджетування «з нуля» чи «на нульовій 
основі». Він ґрунтується на філософії, за якою всі витрати повинні 
окупатися. Спосіб дорогий, бо вимагає більше зусиль та роздумів над 
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ефективним використанням ресурсів. Ресурси виділяються тільки на 
ті види діяльності, які представляють собою цінність, яку одержують 
за гроші. Отже, кожному центру відповідальності дозволяється об-
ґрунтувати пріоритетність своїх витрат.

 
Переваги та недоліки різних форм бюджетування 

Безперервне бюджетування гарантує менеджерам постійний 
бюджет на повний плановий період, що допомагає їм у 
прийнятті рішень. Вважається, що безперервне бюджетування 
забезпечує здійснення планування менеджерами протягом 
усього року, а не лише один раз на рік. Між тим, існує 
ймовірність того, що бюджетування буде здійснюватися 
механічно, оскільки менеджери не зможуть щомісячно зна-
ходити достатньо часу на ретельну оцінку перспектив, 
відкладаючи вирішення своїх щоденних завдань [14]. 

В першому випадку маємо пошукове планування, а в другому — 
нормативно-цільове. Пріоритетне бюджетування подібне до при-
рісного, але додатково передбачає аналіз варіантів при скороченні 
чи збільшенні бюджетних сум. Його можна вважати компромісним 
варіантом між прирісним бюджетуванням та бюджетуванням з нуля. 
Кожний з видів має свої позитивні та негативні сторони.

Правильна підготовка бюджетів досягається, якщо відповідаль-
ні особи вмотивовані докладати зусиль до виконання запланованого; 
цілі, норми, які необхідно виконати, встановлено спеціалістами у від-
повідних сферах («знизу-вгору»); бюджети складено у такій послі-
довності, щоб підрозділи (відділи), робота яких залежить від обсягів 
діяльності інших, одержували їх бюджети раніше, ніж почнуть скла-
дати свої. На підготовку бюджетів може йти 11–17 тижнів.

Система бюджетування повинна охоплювати як виробничі підроз-
діли, так і функціональні служби — всі без виключення структури.

Бюджетування структурних підрозділів є доцільним у певних 
межах. Вважається, що для виробничих підрозділів основного вироб-
ництва, діяльність яких залежить від обсягів виробництва та реалізації, 
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доцільно розробляти бюджети на виконання окремих договорів (про-
ектів), якщо умови діяльності стабільні, що не є характерним для 
вітчизняного бізнесу. В існуючих умовах деякі автори пропонують 
встановлювати розрахунковий норматив витрат на одиницю обсягу 
виробництва. Вважається можливим нормування загального обсягу 
витрат на одиницю продукції і витрат на використання окремих видів 
ресурсів. 

Для виробничих підрозділів допоміжного виробництва у зв’язку 
зі складністю діяльності спочатку необхідно визначити її склад, (на-
приклад, виробництво, оснащення, ремонт тощо), а потім розрахову-
вати витрати для кожного окремого виду діяльності на основі визна-
ченого нормативу витрат для виконання замовлення.

Бюджети формуються згідно з поставленими завданнями, об-
раною обліковою політикою, в тому числі з обраною системою об-
ліку витрат. Вважається, що витрати легше піддаються контролю, 
якщо відомі причини, що їх обумовлюють. Тому відповідні переваги 
в організації контролю мають підприємства, які застосовують каль-
кулювання за видами діяльності (АВС-калькулювання). Головною 
особливістю бюджетування є те, що особи, яких призначили бути 
відповідальними за підготовку бюджетів, повинні мати можливість 
контролювати події, що впливають на результати дорученої їм сфери 
діяльності. Типовою в цьому відношенні є проблема, з якою стика-
ються менеджери, коли його витрати перевищують суми, передбаче-
ні бюджетом, із-за збільшення обсягів діяльності, яка є поза сферою 
контролю цього менеджера. Іншими словами, витрати формуються 
видами діяльності, які не контролює менеджер, котрий несе відпо-
відальність за ці витрати. Тому бюджетування за видами діяльності 
має зняти таку проблему. При розгляді теми 4 ми описували сутність 
калькулювання за видами діяльності і визначили, що досить склад-
ним при його застосуванні є вибір носія (рушія) витрат. Якщо вони 
обрані для кожного виду діяльності, то бюджетування будується на 
основі витрат (сукупних та на одиницю), що відносяться до кожного 
рушія витрат. Тобто витрати визначаються на основі оцінок, які зро-
блять спеціалісти щодо кожного виду діяльності. 

Система операційних і фінансових бюджетів представлена на 
рис. 10.4.

Правильна підготовка бюджетів забезпечується тоді, коли:
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Рис. 10.4. Формування генерального бюджету виробничого підприємства

 – відповідальні особи докладають зусилля до виконання запла-
нованого;

 – цілі, норми, які необхідно виконати, встановлені (розраховані) 
спеціалістами у відповідних сферах;

 – бюджети складаються у такій послідовності, щоб підрозділи 
(відділи), робота яких залежить від обсягів діяльності інших, 
одержували їх бюджети раніше, ніж почнуть складати власні.

Практика свідчить, що на підготовку бюджетів може йти 11–17 
тижнів.

10.3. Методика складання та взаємоузгодження бюджетів

Розкриємо сутність методики, виділивши окремі етапи, які вима-
гають підбору певної інформації, аналітичних процедур. Розглянемо 
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етапи практичної діяльності бухгалтера–аналітика, які необхідно 
пройти, щоб спрогнозувати величину фінансового результату.

Таблиця 10.1
 Зміст та методика розрахунків операційних бюджетів

№ 
етапу

Вихідні дані, які підлягають 
вивченню

Результат аналітичних 
розрахунків

1. Баланс на початок бюджетного 
періоду

Залишки на початок у профор-
мах звітності

2. Результати дослідження ринку, 
цінової політики, економіки в га-
лузі з метою прогнозу кількості 
одиниць для продажу і цін. При 
цьому використовують методи 
визначення функції витрат, ана-
ліз взаємозв’язку «витрати-об-
сяг-прибуток»

Бюджет реалізації (продажу).
Одночасно розробляють графік 
очікуваних грошових надход-
жень від реалізації продукції.

4. Обсяг можливої реалізації, необ-
хідний запас готової продукції 
на кінець періоду, запаси готової 
продукції на початок періоду. 

Бюджет виробництва (обсяг 
продажу + необхідний запас го-
тової продукції на кінець періоду 
— запас готової продукції на по-
чаток періоду) 
Одночасно може складатися 
«Бюджет запасів готової продук-
ції»

5. Кількість та норми використання 
матеріалів, необхідних для вико-
нання виробничої програми

Бюджет використання матеріа-
лів (визначає кількість і номен-
клатуру матеріалів, необхідних 
для виконання виробничої про-
грами)

6. Виробнича потреба у матеріалах, 
необхідний запас матеріалів на 
кінець, запас матеріалів на поча-
ток

Бюджет придбання матеріалів 
(Обсяг закупки = виробнича по-
треба у матеріалах + необхідний 
запас матеріалів на кінець — за-
пас матеріалів на початок).
Одночасно складають графік 
очікуваних виплат за придбані 
матеріали, який буде враховано 
у бюджеті грошових коштів.
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Продовження табл. 10.1
7. Види робіт, розцінки за категорі-

ями працівників тощо
Бюджет прямих витрат на опла-
ту праці

8. Виробнича програми, укладені 
угоди (оренди, обслуговування), 
відповідні розрахунки (аморти-
зація), ставки розподілу (можуть 
бути різними для різних статей 
ВНВ, оскільки це залежить від 
обраної бази розподілу).

Бюджет виробничих накладних 
витрат). 
Суму НВ визначають за ставкою 
розподілу.

9. Наявність незавершеного ви-
робництва на початок та кінець 
періоду, заплановані прямі та 
непрямі витрати цехового харак-
теру, очікувані витрати на кінець 
періоду.

Бюджет собівартості продукції, 
яку планують виготовити (бю-
джет виробничої собівартості) 
(НВп + ПМ+ПЗП+ВНВ–НВк)

10. Наявність залишків готової про-
дукції на початок періоду та за-
планована величина на кінець 
періоду, вартість оприбуткованої 
за виробничою собівартістю ви-
пущеної з виробництва продукції

Бюджет собівартості реалізова-
ної продукції

11. Номенклатура та склад витрат за 
статтями

Бюджет адміністративних вит-
рат. Складають шляхом об’єд-
нання бюджетів усіх відділів і 
служб управління підприємст-
вом та його господарського об-
слуговування (зазвичай поквар-
тально-порівну).

12 Номенклатура та склад витрат за 
статтями

Бюджет витрат на збут.

13 Бюджети реалізації, собівартості 
реалізованої продукції, адміні-
стративних витрат та витрат на 
збут.

Бюджетний звіт про прибуток
 – проформа фінансової звіт-
ності. 
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Зауважте, що крім системи операційних бюджетів складають три 
фінансові бюджети:

 – бюджет інвестицій (капітальних вкладень);
 – бюджет грошових коштів (відображає очікувані платежі та 
надходження, особливо потрібен для контролю надлишку чи 
нестачі грошових коштів);

 – бюджетний баланс (прогнозний баланс) — проформа фінан-
сової звітності. Складають на підставі балансу на початок бюд-
жетного періоду, бюджетів операційних витрат та бюджету 
грошових коштів. Нерозподілений прибуток у бюджетному 
балансі дорівнює сумі нерозподіленого прибутку на початок та 
очікуваного чистого прибутку за мінусом дивідендів, що підля-
гають сплаті.

Синоніми: прогнозний баланс, бюджетний 
баланс, розрахункова балансова таблиця. 

Метою підготовки прогнозного балансу є: 
 – своєчасне передбачення несприятливого фінансового стану під-
приємства;

 – висвітлення майбутніх ресурсів і зобов’язань;
 – забезпечення контролю щодо точності складання всіх інших 
бюджетів. Розроблений прогноз є моделлю діяльності підпри-
ємства, за якою можна спрогнозувати ефективне використання 
власний та запозичених ресурсів.



217

Тема 10. Бюджетування та  контроль

 

При підготовці бюджетів необхідно продумати шляхи скорочення 
витрат, оскільки досить часто підприємства несуть непотрібні 
витрати, що пов’язано з рішенням адміністрації щодо підвищення 
престижу, або при плануванні за принципом «Ми так завжди 
робили», з неекономним використанням ресурсів. Щоб виявити зайві 
витрати необхідно доручити вирішення цієї проблеми людині з 
розвинутим уявленням (щоб могла придумати альтернативні варіан-
ти досягнення результатів), аналітичними здібностями, авторитетом 
у колективі (щоб обговорювати проблеми на різних рівнях), необ-
хідними повноваженнями. Рей Фицджеральд пропонує [40]: 
– попросити кожного працівника анонімно назвати статті зайвих 

витрат (частіше називатимуть витрати інших), вивчити спільне; 
– підготувати детальну структуру витрат, виходячи з річного 

бюджету; 
– скласти матрицю скорочення витрат (подібну матриці Бостонської 

консалтингової групи): 
 

Потенціал 
скорочення 

витрат 

Високий  
 

Можлива 
економія 

більше 10% 

Середній 
 

5–10% 

Низький 
 

До 5% 

Високий Х Х Х 
Середній Х Х Х 
Низький Х Х Х 

 

10.4. Поняття про систему бюджетного контролю

Вважається, що справжніми фінансовими контролерами є ті, 
хто готує бюджети. З цією метою головний фінансовий керівник по-
винен встановити необхідні системи і розробити макети звітності. 
Фінансисту необхідно одержати відповідну інформацію від бухгал-
тера–аналітика, щоб постійно порівнювати фактичні показники із 
запланованими. Коли вони одержують таку інформацію, то почина-
ється фінансовий (бюджетний) контроль. «Прочитавши» управлін-
ську звіт ність, розробники бюджетів повинні дати відповіді на три 
питання:
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«Чим зумовлені розбіжності (відхилення)?»,
«Які заходи необхідно прийняти, щоб усунути несприятливі від-

хилення ?»
«Як вплинуть ці відхилення на результати діяльності у майбут-

ньому?»
Саме це є основою ефективного контролю!
Чому можуть виникати відхилення? Можливі наступні відповіді 

та це питання:
 – план не реальний (відсутній);
 – інформація про фактичні величини надходить пізно або з ви-
кривленням;

 – не приймаються ніякі дії, якщо є відхилення.
Контроль виконання бюджетів здійснюється за допомогою Звітів 

про виконання, тобто звітів, що містять заплановані та фактичні по-
казники, розрахунок відхилень із зазначенням їх причин. Вони за-
безпечують зворотний зв’язок в системі управління підприємством. 
Відображені у звіті відхилення можуть бути сприятливими (пози-
тивними) або несприятливими (негативними). Сприятливими від-
хилення є ті, при яких фактичний дохід перевищує запланований, а 
фактичні витрати менші, ніж заплановані.

Реакція менеджера на відхилення залежить від їх розміру. В за-
лежності від причини розрізняють: відхилення внаслідок плану ван-
ня;відхилення внаслідок діяльності.

Ви вже знаєте, що розрізняють 4 групи відхилень: відхилення в 
ефективності, цінах, обсягах та політиці. Відхилення кожного виду 
може бути:

 – разовим (впливає на результат в останньому періоді);
 – постійним (впливає на результат в останньому та майбутньому 
періодах);

 – протилежним [(відхилення, що змінюється на протилежне. 
Воно впливає на результати попереднього і майбутнього пе-
ріодів). Наприклад: ми за попередній період замовнику не 
виконали роботу, отже обсяг реалізації дорівнює нулю. У на-
ступному місяці роботу виконано за обидва звітні періоди. 
Очікування того, що негативне відхилення перетвориться на 
позитивне не може порадувати розробників бюджету чи всю 
фірму].
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Відхилення по ефективності відносяться тільки до витрат під-
приємства. 

Відхилення по ціні відносяться і до витрат, і до доходів підпри-
ємства.

Відхилення за обсягом — пов’язані з обсягом реалізації, при цьо-
му незаплановане зростання собівартості може бути позитивним (пе-
ревищення в обсягах продажу).

Відхилення у політиці, або в діяльності.
Взаємозв’язок видів відхилень та характеру їх поточних наслідків 

показано в моделі діагностики наслідків: 

 

Єфективність 

Ціна 

 

Обсяг 

Політика 

Разове 

 

Постійне 

 

Протилежне 

Рис. 10.5. Модель діагностичних наслідків впливу відхилень.

Контролем повинно займатися все керівництво підприємства і 
якщо це так, то всі зацікавлені особи можуть очікувати, що правильно 
підготовлені бюджети будуть виконані.
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1. Підготовка управлінської звітності 

2. Діагностика причин та поточних наслідків відхилень (виконують розробники 
бюджетів) 

3. Повідомдення причин і поточних наслідків відхилень відділу 
управлінського обліку (ті ж) 

4. Підготовка нових прогнозів доходів, витрат та прибутку, 
потреб у грошових коштах (бухгалтер-аналітик) 

Рис. 10.6. Процес бюджетного контролю

 

Зіставляти фактичні і бюджетні витрати необхідно 
коректно. Згадаємо поняття статичного бюджету: ста-
тичний бюджет відображає доходи і витрати, виходячи з 
очікуваного обсягу діяльності. Оскільки дохід і частина 
витрат залежать від зміни обсягу діяльності, то коли 
фактичний обсяг відрізняється від стадії контролю 
запланованого, відхилення від статичного бюджету втра-
чають контрольне значення. Тому зіставлення проводять 
зі скоригованим, динамічним (гнучким) бюджетом, який 
може складатися на стадії планування чи на стадії 
контролю.  

10.5. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету

Гнучкий бюджет — це бюджет, підготовлений для декількох 
можливих обсягів діяльності в межах релевантного діапазону. 
Гнучкий бюджет витрат ґрунтується на формулі,

(Змінні бюджетні витрати на одиницю   Фактичний обсяг ви-
робництва або реалізації) + Загальні постійні витрати.
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Гнучкий бюджет реалізації (продажу) розраховують залежно 
від тієї ціни, що використовується:

бюджетна ціна за одиницю   фактичний обсяг продажу або
фактична ціна за одиницю   фактичний обсяг продажу.
Використання гнучкого бюджету дозволяє розподілити загальне 

відхилення на 1) відхилення від гнучкого бюджету (різниця між фак-
тичними результатами діяльності і показниками гнучкого бюджету); 
2) відхилення в наслідок обсягу діяльності (між показниками гнуч-
кого і статичного бюджету). Ці відхилення дозволяють оцінити ді-
яльність з точки зору ефективності і результативності. Ви повинні 
зрозуміти як розщеплюється загальне відхилення прибутку від ста-
тичного бюджету. 

 
Ефективність характеризує взаємозв’язок між витраченими 
ресурсами і досягнутими результатами, а результативність — 
є мірою досягнення поставленої мети. Відхилення від гнуч-
кого бюджету відображають ефективність діяльності, а відхи-
лення за рахунок обсягу продажу — її результативність. 

Детальний аналіз відхилень від гнучкого бюджету передбачає ви-
значення відхилень та їх чинників за кожною статтею змінних і по-
стійних витрат.

Існує альтернативний підхід до аналізу відхилень. При ньо-
му враховують, що відхилення від гнучкого бюджету відбуваються 
лише за рахунок витрат, а відхилення за рахунок продажу поділя-
ються на відхилення за рахунок ціни та відхилення за рахунок обсягу 
продажу.

Методика обчислення залежить від системи калькулювання ви-
трат на підприємстві. За умови застосування калькулювання змінних 
витрат розрахунок базується на показнику маржинального доходу, а 
за умови застосування повних витрат — на показнику прибутку.
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10.6. Управління за відхиленнями

Завданням бюджетного контролю є привернення уваги менедже-
рів до суттєвих відхилень і здійснення управління за відхиленнями 
— принцип управління, за яким менеджер зосереджує увагу на зна-
чних відхиленнях від плану і не звертає увагу на показники, які вико-
нуються задовільно. Складовою мистецтва управління є вирішення 
питання про те, які відхилення є суттєвими і потребують уваги. При 
цьому беруть до уваги розмір відхилення, їх повторюваність, контр-
ольованість, вартість і корисність відхилення, позитивні відхилення. 
Бюджетування дозволяє реалізувати дві важливі та взаємопов’язані 
функції: планування та контроль. Вище ми довели, що бюджетне пла-
нування передбачає необхідність і робить можливим послідуючий 
контроль, що ґрунтується на аналізі відхилень.

Із завершенням планового періоду формуються Звіти про ді-
яльність підприємства (Звіт про виконання..., Звіт про показники 
функціонування... тощо), на основі яких порівнюються бюджетні 
(еталонні) та фактичні показники для своєчасного виявлення від-
хилень і відповідного реагування на них. З цією метою здійснюєть-
ся бюджетний контроль, основним завданням якого є зосередження 
уваги вищого керівництва саме на значних відхиленнях, які вима-
гають детального аналізу, що дає змогу здійснювати управління за 
відхиленнями. Управління за відхиленнями передбачає реакцію 
менеджерів на відхилення, які є суттєвими. Суттєвість може ви-
значатися їх абсолютною величиною в грошовому виразі (напри-
клад, несуттєвими вважають всі відхилення в розмірі 500 грн) або у 
відсотках до показників, розрахованих у бюджеті (наприклад, від-
хиленні в межах 4 % від бюджетного значення). З наведених при-
кладів свідчить, що аналітики повинні детально проаналізувати 
причини виникнення відхилень, які перевищують 500 грн або 4 % 
бюджетного значення. Але абсолютна величина досить часто не 
відображає фактичної суттєвості відхилень, наприклад, якщо два 
підрозділи мали різні за розміром бюджетні витрати, а відхилення 
від бюджету показує однакову величину. Найоб’єктивнішими ме-
тодами визначення суттєвості відхилень є статистичні. Наприклад, 
якщо для прямих матеріалів характерним є нормальний розподіл 
і величина нормативних витрат визначається математичним очі-
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куванням (середнім значенням цього розподілу), межі контролю 
можна встановити статистичним способом. Виходячи з припущен-
ня про нормальний розподіл, можна очікувати, що приблизно у 95% 
випадків для випуску продукції буде необхідно прямих матеріаль-
них витрат в межах нормативу ±2 ( — середньоквадратичне від-
хилення від середньої величини), а в 99% — норматив ±3. Тобто у 
95% випадків фактичне використання матеріалів буде в межах ±2 
стандартних відхилення від величини нормативу, а в 99% відхилен-
ня не буде перевищувати 3.

Межі контролю можна задавати очікуваним рівнем статистичної 
значимості (±1 або ±2 від середнього). Якщо використання матері-
алів по абсолютній величині відрізняється від найвищої та найниж-
чої межі, то ситуація потребує поглибленого вивчення. Якщо більше 
ніж у 5 випадках витрачання матеріалів знаходилося поза межами 
довірчого інтервалу, то це означає, що або існує проблема щодо ви-
користання матеріалів, або необхідно переглянути нормативи. На 
практиці цей метод використовується нечасто.

Розрізняють два види контролю за відхиленнями (рис. 10.7).

 Управління за відхиленнями 

Контроль зі зворотнім 
зв’язком 

Контроль з прямим 
зв’язком 

Рис. 10.7. Види контролю за відхиленнями

Бюджетний контроль та управління за відхиленнями здійснюють 
за допомогою Звітів про виконання бюджету, макети яких розробля-
ються бухгалтером аналітиком та відповідними менеджерами. Звіт 
про виконання бюджету є результатом процедури управлінського об-
ліку, в ході якої фактичні показники порівнюються із запланованими 
величинами з метою прийняття необхідних заходів. Нижче наведено 
деякі можливі варіанти макетів.
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Звіт про виконання бюджету за __________ 20ХХ р.

Бюджетний центр ____________

Стаття Поточний період З початку року
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хх хх хх хх хх хх хх хх
Зрос-
тання

Суттєво хх

Підпис виконавця _________

Звіт директора з виробництва за ____________ 20ХХ р.

Контрольовані 
витрати за це-

хами

Фактичні 
витрати

Фактичні 
витрати

Відхилення Коментар

Складальний цех 115 000 115 500 +500

Механічний цех ххх ххх ххх ххх х ххх

І т. д. ххх ххх ххх ххх х ххх

Разом хххх ххх х ххх ххх х ххх

Підпис виконавця _________

Звіт про виконання бюджету виробничих витрат 
складальним цехом за вересень 20ХХ р. (грн)

Стаття 
витрат

Фактичні 
витрати

Фактичні 
витрати

Відхилення Коментар

Основні ма-
теріали

10 900 11 000 –200 Наявність просто-
їв із-за відсутнос-
ті електроенергії

І т. д.

Разом 115 000 115 500 +500 –

Підпис виконавця _________
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Альтернативним методом управління є управління з прогнозу-
ванням відповідних відхилень. Саме під час підготовки відповідних 
бюджетів може виявитися, що, якщо рухатися від першого варіанту, 
то на певному етапі бюджетного періоду залишок грошових коштів 
дорівнюватиме нулю. 

Управління з прогнозуванням має певні переваги перед управ-
лінням за відхиленнями, оскільки всі заходи впливу на відхилення 
застосовуються завчасно.

Відхилення — це розбіжності між бюджетними та фактичними 
показниками, з одного боку, а з іншого — це ефект певного факто-
ра на прибуток. Відхилення від бюджету можуть бути сприятливими 
(позитивними), або несприятливими (негативними). Сприятливим є 
відхилення, ефект від якого характеризується збільшенням прибутку 
у порівнянні зі встановленим бюджетом.

Прибуток відповідно до бюджету

+
Сприятливі відхилення

–
Несприятливі відхилення

=
Прибуток за даними обліку (фактично)

Рис. 10.8. Алгоритм порівняння фактичних та бюджетних показників



226

Модуль 3. Специфічні методики управлінського обліку  

Термінологічний словник

Бюджет — план майбутніх операцій, що виражені у кількісних 
(здебільшого грошовому) вимірах. 

Бюджет грошових коштів — плановий документ, який відобра-
жає майбутні виплати та надходження коштів.

Бюджет використання матеріалів — плановий документ, який 
визначає кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для вико-
нання виробничої програми бюджетного періоду.

Бюджет виробництва — виробнича програма, яка визначає за-
плановані номенклатуру і обсяг виробництва продукції у бюджетно-
му періоді.

Бюджет виробничих накладних витрат — плановий документ, 
який відображає накладні витрати, пов'язані з виробництвом про-
дукції (послуг) у бюджетному періоді.

Бюджет витрат на збут — плановий документ, у якому наведено 
постійні та змінні витрати, пов'язані зі збутом продукції у бюджетно-
му періоді.

Бюджет загальногосподарських витрат — плановий документ, 
який відображає очікувані витрати на управління та обслуговування 
підприємства загалом.

Бюджет придбання матеріалів — плановий документ, який міс-
тить розрахунок кількості матеріалів, що їх необхідно придбати в бю-
джетному періоді.

Бюджет продажу — операційний бюджет, який містить інформа-
цію про запланований обсяг продажу, ціну та очікуваний доход від 
реалізації кожного виду продукції (товарів, послуг).

Бюджет прямих витрат на оплату праці — плановий документ, у 
якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для виробни-
цтва товарів або послуг у бюджетному періоді.

Бюджет собівартості виготовленої продукції — плановий доку-
мент, у якому наведено розрахунок собівартості продукції, що її пе-
редбачається виготовити у бюджетному періоді.

Бюджет собівартості реалізованої продукції — плановий доку-
мент, котрий містить розрахунок собівартості продукції, яку буде ре-
алізовано в бюджетному періоді.

Бюджетний баланс — проформа фінансової звітності, котра міс-
тить інформацію про майбутній фінансовий стан підприємства, який 
очікується в результаті запланованих операцій.
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Бюджетний звіт про прибуток — проформа фінансової звітності, 
складена до початку звітного періоду, яка відображає фінансовий ре-
зультат діяльності що передбачається.

Бюджетний комітет — робочий орган, який забезпечує розробку 
і погодження бюджетів.

Бюджетний, контроль — процес зіставлення фактичних результа-
тів з бюджетними, аналізу відхилень та внесення необхідних корективів

Бюджетний період — період, для якого підготовлено й викорис-
товується бюджет.

Бюджетний центр — підрозділ підприємства, для якого може бути 
складений окремий бюджет і здійснений контроль його виконання.

Бюджетування — процес планування майбутніх операцій фірми 
та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.

Бюджетування «з нуля» — метод бюджетування, при якому ме-
неджери щоразу повинні обґрунтовувати заплановані витрати так, 
ніби діяльність здійснюється вперше.

Бюджетування через прирощення — складання бюджетів на під-
ставі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді.

Завдання для виконання практичної роботи

Завдання 10.1. Розрахувати: 1) бюджети виробництва на квітень, 
травень та червень; 2) бюджет витрат праці робітників на три місяці; 
3) бюджет виробничих накладних витрат на три місяці, якщо бюджет 
продажу компанії «Дальбек» містить такі дані, одиниць:

Квітень  1 600
Травень  1 200
Червень  1 400
Липень  1 000
На 1 квітня запас готової продукції становив 300 одиниць.
Необхідний запас продукції на кінець кожного місяця дорівнює 

30 % обсягу продажу, очікуваного в наступному місяці. Виготовлення 
одиниці продукції потребує 6 годин праці робітника.

Нижче наведені змінні виробничі накладні витрати з розрахунку 
на одну годину праці, грн:

Непрямі матеріали  0,40
Непряма зарплата  1,20



228

Модуль 3. Специфічні методики управлінського обліку  

Додаткові виплати  1,80
Податки на зарплату 0,60
Інші   1,00
Постійні річні витрати в сумі 357 000 грн розподіляються рівно-

мірно на кожен місяць.

Завдання 10.2. У таблиці 10.2 заповнити пропущені дані, якщо 
підприємство виготовляє один вид продукції, який потребує мате-
ріальних витрат у сумі 0,8 грн за одиницю. Політика підприємства 
передбачає, що запас готової продукції має становити 20% продажу 
наступного місяця, а запас основних матеріалів — 30% виробничих 
потреб у наступному місяці. Вам необхідно продовжити розрахунки.

Таблиця 10.2
Бюджети закупівлі матеріалів і обсягу виробництва

(одиниць)
Показник Січень Лютий Березень Разом

Закупівля основних матеріалів: 

Виробництво ? ? ? ?

Запас на кінець періоду ? ? ? ?

Проміжний підсумок 43 584 48 192 47 968 ?

Запас на початок періоду (9 792) (10 944) (11 712) ?

Необхідний обсяг закупки 33 792 37 248 36 256 ?

Бюджет виробництва 

Бюджетний обсяг продажу ? ? ? ?

Запас на кінець періоду ? ? ? ?

Запас на початок періоду (6 400) (7 040) (8 320) ?

Бюджетний обсяг виробництва ? ? ? ?
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Питання самостійного поглибленого вивчення

1. Опрацювати теоретичне питання: Методика підготовки фінан-
сових бюджетів. 

2. Доповнити термінологічний словник поняттями:
 – відхилення від гнучкого бюджету;
 – відхилення від статисного гнучкого бюджету;
 – ефективність;
 – результативність. 

3. Продовжити речення та доповнити термінологічний словник:
 – відхилення за обсягом реалізації (в системі повних затрат), це…;
 – відхилення внаслідок ефективного використання матеріалів — 
це…;

 – відхилення внаслідок підвищення активності використання 
ма теріалів — це…;

 – відхилення доходу внаслідок зміни попиту на продукцію, це…;
 – відхилення за кількістю (обсягом) використаних матеріалів, 
це…;

 – відхилення за ефективністю використання праці, це...

Теми рефератів

1. Прогнозування руху грошових потоків.
2. Бюджетний контроль: підготовка до планування, власне плану-

вання, контроль.
3. Методика розробки бюджетів торговельного підприємства.

Література: 3–5, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 28, 38, 45–47, 51.
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ТЕМА 11.  
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНТРАМИ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Перелік питань

11.1. Концепція центрів та обліку відповідальності.
11.2. Оцінка діяльності центрів відповідальності
11.3. Поняття про трансфертне ціноутворення.

Після вивчення теми ви повинні

знати:
 – сутність і пояснювати концепцію обліку за центрами відпові-
дальності;

вміти:
 – готувати звіти про результати діяльності центру відповідаль-
ності;

 – обчислювати та аналізувати відхилення від стандартів;
 – визначати трансфертну ціну.

Ключові поняття: центр відповідальності, облік відповідальнос-
ті, система обліку за центрами відповідальності, стандартні витра-
ти, базисні стандарти, теоретичні стандарти, поточні стандарти, 
відхилення маржинального доходу, трансфертні ціни.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Облік відповідальності — це система обліку, що забезпечує кон-
троль та оцінку діяльності кожного центру відповідальності. Ви по-
винні знати завдання, методику створення та функціонування систе-
ми обліку відповідальності, чотири типи центрів відповідальності.

Важливим є розуміння підходів до вибору показників оцінюван-
ня діяльності (фінансової та нефінансової). Ви повинні знати основні 
моделі Звітів керівників центрів відповідальності, бути готовими до 
самостійної розробки їх макетів, розуміти методику аналізу відхи-
лень від встановлених стандартів за видами витрат, сутність ме тоду 
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«тариф — година — машина», методику аналізу діяльності центрів до-
ходу, прибутку та інвестицій.

Трансфертне ціноутворення широко використовується в обліку 
відповідальності. Існують декілька методів розрахунку трансферт-
них цін — цін, за якими продукти чи послуги одного центру відпові-
дальності передаються іншому у межах компанії.

11.1. Концепція центрів та обліку відповідальності

Більшість авторів схильні вважати сильною стороною управлін-
ського обліку облік відповідальності.

Персонал повинен усвідомити, що від невеликих щоденних зу-
силь кожного залежить реалізація стратегічних цілей підприємства, 
в які також входить задоволення потреб працівників. Діяльність цен-
трів відповідальності підлягає безперервному удосконаленню та по-
стійному оцінюванню. Сфокусованість управлінського обліку через 
центри відповідальності має бути на управлінні видами діяльності, 
на клієнтах, багатофункціональних перспективах, тотальній системі 
якості тощо.

Підприємство складається з підрозділів, які взаємодіють, і керів-
ники яких відповідають за їх роботу. Зростання масштабів бізнесу 
обумовлює необхідність розподілу повноважень за різними рівнями 
управління. Підрозділ, очолюваний керівником, який несе відпові-
дальність за результати його діяльності називають центром відпові-
дальності. 

 
Центр відповідальності — сегмент діяльності, в межах якого 
встановлено персональну відповідальність менеджера за 
показники діяльності, які він контролює. 

У системі управління вищий керівник має контролювати і оці-
нювати діяльність менеджера нижчого рівня, а вони здійснювати 
самоконтроль та інформувати вище керівництво про результати 
діяльності. Для здійснення такого контролю існує система обліку від-
повідальності.
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Облік відповідальності — система обліку, що забезпечує 
контроль і оцінку діяльності кожного центру відповідальності 
(СОЦВ). 

Система обліку центрів відповідальності повинна ґрунтуватися 
на таких принципах:

 – відповідальності менеджерів тільки за ту діяльність, яка пере-
буває під їх впливом;

 – визначення цілей, за якими оцінюватиметься діяльність мене-
джерів спільно з ними;

 – бажання менеджерів досягти поставлених цілей;
 – чіткості визначення ролі обліку у заохоченні працівників;
 – регулярності складання звітів про виконання бюджетів.

Концепцію центрів та обліку відповідальності вперше сформу-
лював Джон А. Хіггінс (США, 50 роки ХХ ст.). На сучасному етапі 
розвитку завданнями такої системи обліку є не лише встановлення 
персональної відповідальності для контролю, а допомога в організації 
самоконтролю, тобто допомога у складанні звітів про виконання бю-
джетів та оцінюванні результатів.

Створення й функціонування системи обліку за центрами відпо-
відальності передбачає:

 – визначення центрів відповідальності з урахуванням особливос-
тей організаційної структури підприємства;

 – складання бюджету для кожного центру відповідальності;
 – регулярне складання звітності про виконання центрів відпові-
дальності;

 – своєчасний аналіз причин відхилень та оцінка діяльності цен-
трів відповідальності.

Відмінності в характері відповідальності менеджерів дають змо-
гу відокремити чотири типи центрів відповідальності: центр витрат, 
центр доходу; центр прибутку, центр інвестицій.

Різний характер і масштаби центрів відповідальності визначають 
різний підхід до оцінки їх діяльності. При цьому використовують як 
фінансові (у гривнях), так і нефінансові показники. (виражені не у 
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грн, наприклад: якість продукції та дефекти, перелік досягнень, рі-
вень ліквідності, кількість нових соціальних програм).

В основу визначення відповідальності покладено принцип контр-
ольованості. Комітетом з питань стандартів та концепцій витрат 
(США) розроблено такі рекомендації:

 – якщо певна особа має право замовляти і використовувати послу-
ги, то вона повинна відповідати за величину витрат на ці послуги;

 – якщо певна особа своїми діями може впливати на витрати, то 
вона повинна нести за них відповідальність;

 – навіть якщо певна особа своїми діями не може значною мірою 
впливати на суму витрат, на неї може бути покладено відпові-
дальність за ті елементи, на які вона впливає через осіб, котрі 
безпосередньо відповідають за ці елементи.

Крім того необхідно враховувати, що:
 – витрати, які не контролюються на одному рівні, можуть бути 
контрольованими на іншому (вищому). Наприклад, витрати 
на утримання приміщень цеху неконтрольовані щодо майстра 
чи начальника цеху, але контрольовані на рівні директора з ви-
робництва, що затверджує бюджет цеху;

 – неконтрольовані витрати у короткостроковому періоді можуть 
стати такими у довгостроковому, наприклад амортизація не-
контрольована у поточному місяці, але у перспективі — через 
застосування прискореного зменшення вартості або реалізації 
основних засобів, — стає контрольованою.

Облік витрат і доходів за центрами відповідальності вимагає їх 
систематизації і кодування за кожним центром відповідальності 
так, наприклад код витрат виробничого підприємства може мати таку 
структуру:

1 — ознака діяльності (основна);
2 — функція (виробництво, збут, адміністрування.);
3 — структурна одиниця (цех 1);
4 — стаття витрат (транспортно-заготівельні витрати); 
5 — контрольованість витрат (визначає міру відповідальності на-

чальника цеху 1);
6 — код об’єкту витрат (код виробу чи замовлення).
То що ж може означати запис, зроблений у дебет рахунка 23142125 

«Виробництво...»?
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Інформація про результати діяльності кожного центру відпові-
дальності періодично узагальнюються у Звіті центру відповідальнос-
ті, зміст, форма, періодичність складання яких є різною на кожному 
підприємстві.

11.2. Оцінка діяльності центрів відповідальності

Система управління підприємством неможлива без оцінки діяль-
ності центрів витрат.

Для оцінки діяльності центрів дискреційних витрат використо-
вують бюджети цих центрів, для центрів технологічних витрат вико-
ристовують стандартні витрати, тобто ті, що необхідні для виробни-
цтва певної продукції (робіт, послуг) за нормальних умов діяльності. 
На відміну від бюджетів стандарти відображають заплановані витра-
ти на одиницю продукції, величина яких базується на обґрунтованих 
нормах праці та інженерних розрахунках. Розрізняють базисні, тео-
ретичні та поточні стандарти.

Особи, що відповідають за витрачання ресурсів повинні мати за-
вдання не документування відхилення, а своєчасного реагування на 
них в межах своїх посадових обов’язків і компетенцій.

Для оцінки діяльності центрів доходу необхідно зіставити бюд-
жетну і фактичну суму доходу, визначити відхилення та проаналізу-
вати причини їх виникнення, аналіз відхилень від бюджету продажу 
може бути здійснено з різною мірою деталізації.

Оцінку діяльності центрів прибутку здійснюють на підставі уп-
рав лінської звітності — сегментного звіту про прибуток, який відо-
бражає доходи, витрати та фінансовий результат діяльності підпри-
ємства в цілому та за його основними сегментами. Він може бути 
складений на основі калькулювання повних і неповних виробничих 
витрат. Залежно від цього застосовується відповідна методика аналі-
зу відхилень фактичного прибутку від запланованого, про що Ви вже 
знаєте.

При оцінці діяльності центрів прибутку широко використовують 
показник маржинального доходу. При цьому керуються формулами, 
представленими у термінологічному словнику.
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Рівень 1    

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

 Загальне відхилення доходу  
від продажу 

Відхилення за 
рахунок ціни 

Відхилення за рахунок 
обсягу продажу 

Відхилення за рахунок 
комбінації продажу 

Відхилення за 
рахунок кількості 

продажу 

Відхилення за рахунок 
розміру ринку 

Відхилення за 
рахунок частки 

ринку 

Рис. 11.1. Деталізація відхилень доходу від продажу

Сегментний Звіт про прибуток на підставі калькулювання пов-
них витрат може бути застосований за наявності лише одного цен-
тру прибутку. Такий звіт не показує внесок кожного сегменту у 
загальний чистий прибуток. Доцільно використовувати Звіт, складе-
ний на основі розвинутої моделі калькулювання неповних (змінних) 
витрат.

Таблиця 11.1
Сегментний Звіт про прибуток ТОВ «Сказка» 
(на підставі калькулювання змінних витрат)

Показник
Виріб

Разом
А Б

Обсяг продажу, од. 55500 50100 105600

Ціна за одиницю, грн 65 57 х
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Продовження табл. 11.1
Дохід від продажу, грн 3607500 2855700 6463200

Змінні витрати: 2690550 2456200 5146750

 – виробничі 2560050 2346000 4906050

 – операційні 130500 110200 240700

Маржинальний дохід:

 – загальний 916950 399500 1316450

 – на одиницю 16,52 7,97 12,47

 – відсоток 25,42 13,99 20,37

Постійні витрати: х х 1227500

 – виробничі х х 542300

 – операційні х х 685200

Операційний прибуток х х 88950

Для оцінки діяльності центрів інвестицій прибуток не може бути 
використано, оскільки він не враховую масштабів центрів відпові-
дальності на практиці. Найпоширенішим показником для оцінки є 
прибутковість інвестицій — (прибуток розподілений / інвестований 
капітал).

Прибутковість інвестицій змінюється під впливом різних чинни-
ків.

Методика розрахунку прибутковості інвестицій також залежить 
від повноважень, наданих менеджерам. Якщо керівник має змогу 
контролювати всі активи свого підрозділу, варто застосовувати при-
бутковість загальних активів. В інших випадках — прибутковість 
використовуваних активів, прибутковість на основі залишкової 
вар тості основних засобів тощо.

11.3. Поняття про трансфертне ціноутворення

Для оцінки центрів відповідальності, які надають послуги один 
одному застосовуються трансфертні ціни. Трансфертна ціна — ціна, 
за якою продукти (послуги) одного центру відповідальності підпри-
ємства передаються іншому центрі відповідальності. Такі ціни ґрун-
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туються — на ринкових цінах, або на витратах, або договірних цінах. 
Обраний підхід впливає на розмір цін. Так, висока трансфертна ціна 
збільшує прибуток підрозділу –продавця і зменшує прибуток підроз-
ділу-покупця. Тому метод трансфертного ціноутворення має спонука-
ти менеджера кожного підрозділу приймати рішення, оптимальні для 
всього підприємства. Критеріями вибору методу трансфертних цін є:

 – сприяння узгодженню мети;
 – мотивація керівництва;
 – сприяння автономії підрозділу за умов децентралізації управ-
ління.

Загальне правило визначення трансфетних цін (ТЦ), що відпо-
відає цим критеріям виражають формулою:

 Мінімальна ТЦ = Дійсні витрати + Альтернативні витрати 

Дійсні витрати містять додаткові прямі змінні витрати на оди-
ницю продукції та інші дійсні витрати, які виникатимуть у підрозділі 
лише в результаті продажу всередині підприємства.

Альтернативні витрати відображають вигоду, яку підрозділ 
втрачає внаслідок внутрішнього продажу одиниці продукції. Тобто 
за наявності альтернативи реалізації продукції іншим підприємствам 
ТЦ має відшкодувати економічні втрати підрозділу, яких він зазнає 
внаслідок відмови від цієї альтернативи.

Ринкова ціна є найкращою трансфертною ціною, коли:
1) керівник підрозділу має повну свободу вибору: продавати все-

редині чи назовні;
2) ціни стабільні;
3) висока децентралізація всередині підприємства.
Вибір витрат як основи ціноутворення зумовлює необхідність: 
а) визначення бази — фактичних чи стандартних витрат. Стан-

дартні — краще, оскільки вони стабільніші. Будь-які відхилення від 
стандартних витрат виникають у підрозділі-продавця, а наслідки 
ефективного або неефективного використання ресурсів цим підроз-
ділом впливатимуть на витрати підрозділу-покупця.

б) вибору витрат, що включаються до базових: повних чи непов-
них (змінних).
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Наприклад. Підрозділ з виробництва склотари використовує 
трансфертну ціну 5,6 грн за од., що дорівнює змінним витратам. На 
реалізації кожної банки всередині підприємства втрачається 5,2 грн 
(10,8 — 5,6) маржинального доходу. Отже загальна сума маржиналь-
ного доходу, що втрачається підрозділом в разі очікуваного продажу 
в середнині підприємства становитиме: 150000   5,2 = 780 000 грн 
Якою має бути мінімальна трансфертна ціна?

А) Якщо підрозділ не має вільних потужностей і може продати 
всю продукцію назовні.вона становитиме:

10,8 (5,6 + 5,2) грн.

Б) Якщо підрозділ має вільні потужності, але не може продати 
на зовнішній ринок понад 200000 банок, альтернативні витрати до-
рівнюватимуть нулю, отже вона становитиме:

6,60 (5,6 + 0) грн.

 
Трансфертні ціни, розраховані на основі витрат часто зумов-
люють суперечності між інтересами фірми та окремими під-
розділами. 

Розглянемо інший приклад. Нехай виробничий підрозділ вико-
ристовує повну виробничу собівартість, яка дає змогу відшкодувати 
постійні виробничі витрати і визначена у сумі 6,6 грн за банку. Роз-
рахунки можуть бути представлені у вигляді звіту:

Прогнозний звіт про прибуток:
1. Виручка 
зовнішнім покупцям 200 000   10,80 = 2 160 000
внутрішнім   150 000   6,6  =        990 000
          3 150 000
2. Собівартість реалізованої
продукції   350000   6,6         (2 310 000)
3. Валовий прибуток          84 000
4. Операційні витрати 1,4   350000           (490 000)
5. Операційний прибуток          350 000
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Договірну ціну застосовують, коли відсутній ринок для проміж-
них продуктів, що виробляє центр відповідальності. Її також застосо-
вують замість змінних витрат, коли центр відповідальності має вільні 
потужності.

 
Договірна ціна зазвичай є нижчою за ринкову, але вищою за 
суму додаткових і альтернативних витрат на одиницю підроз-
ділу, що продає. 

Порівняйте чотири підходи до розрахунку трансфертних цін:

Таблиця 11.2
Переваги та вади методів трансфертного ціноутворення

Основа 
для розрахунку

Переваги Вади

Змінні витрати Спонукає покупця купу-
вати у внутрішнього по-
стачальника

Невигідна підрозділу-про-
давцю, якщо він є центром 
прибутку або центром ін-
вестицій

Повна виробнича 
собівартість

Легкість визначення та ро-
зуміння.

Нерелевантність постій-
них витрат

Ринкова ціна Сприяє автономії підроз-
ділів. Заохочує підрозділ-
продавець конкурувати з 
зовнішніми постачальни-
ками

Часто відсутня ринкова 
ціна для проміжних про-
дуктів. Потребує коригу-
вання (зниження витрат 
на збут, відсутність комі-
сійних)

Договірна ціна Є найпрактичнішою у кон-
фліктних ситуаціях

Потребує встановлення 
правил ведення перегово-
рів або арбітражних про-
цедур. Обмежує автоно-
мію підрозділів.

Отже при обґрунтуванні рішення, який підхід краще обрати для 
визначення трансфертної ціни, Ви повинні взяти до уваги такі чин-
ники:

 – наявність зовнішнього постачальника;
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 – співвідношення змінних витрат підрозділу-продавця і ринко-
вих цін;

 – наявність вільних потужностей у підрозділу-продавця.
Додатково Ви можете ознайомитися з науковими підходами роз-

критими у статті «Інформаційна підтримка цінових рішень».

Термінологічний словник

Центри витрат (дискреційних) — це структурні підрозділи біз-
нес-одиниць, наприклад: підрозділи основного та допоміжного ви-
робництва; (центр технологічних витрат), науково дослідницькі ла-
бораторії, адміністративні підрозділи (центр дискреційних витрат). В 
центрах технологічних витрат витрати можуть бути виражені в грив-
нях, а результати — в натуральних вимірниках, при цьому можуть 
встановлюватися норми витрат на одиницю результату діяльності.

Центр прибутку — бізнес-одиниці у мережі діяльності компанії, 
в т.ч. торгівельні точки, окремі департаменти у банках, факультети в 
університеті.

Центр інвестицій — існую прямий зв’язок між інвестованим капі-
талом у діяльність центру та його прибутком. Прикладом є компанія 
загалом чи дочірні підприємства з широким колом повноважень.

Відхилення маржинального доходу за рахунок ціни продажу — 
це добуток різниці між фактичним і бюджетним маржинальним до-
ходом на одиницю виробу та фактичним обсягом продажу цього ви-
робу.

Відхилення маржинального доходу за рахунок обсягу прода-
жу — це добуток різниці між фактичним і бюджетним обсягом прода-
жу виробу та бюджетним маржинальним доходом на одиницю цього 
виробу.

Відхилення маржинального доходу за рахунок кількості прода-
жу — це добуток різниці між фактичним і бюджетним маржинальним 
доходом на одиницю цього виробу і середнім маржинальним доходом.

Відхилення маржинального доходу за рахунок комбінації про-
дажу — це добуток різниці між фактичним і бюджетним обсягом про-
дажу на одиницю цього виробу і бюджетним середнім маржинальним 
доходом.
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Відхилення маржинального доходу за рахунок розміру ринку — 
це добуток різниці між фактичним і бюджетним розміром ринку, бю-
джетної часткою ринку та бюджетним середнім маржинальним дохо-
дом.

Відхилення маржинального доходу за рахунок частки ринку — 
це добуток різниці між фактичним і бюджетним відсотком частки 
ринку, фактичним розміром ринку та бюджетним середнім маржи-
нальним доходом.

Завдання для виконання практичної роботи

Завдання 11.1. Довести правдивість формули:

ТЦ = ДВ + АВ, 

де   ТЦ — трансфертна ціна; 
ДВ — дійсні витрати;
АВ — альтернативні витрати.

Завдання 11.2. Визначити найвищу та найнижчу трансфертну 
ціну комп’ютерного чипа.

Визначити, якою буде мінімальна трансфертна ціна, якщо під-
розділ електроніки має можливість продавати всі чипи зовнішнім по-
купцям.

Підрозділ електроніки, який є автономним сегментом компанії, 
розглядає питання визначення трансфертної ціни комп’ютерних чі-
пів для продажу підрозділу моторів. Є такі дані про собівартість ком-
п’ю терного чіпа, грн:

– прямі матеріальні витрати  – 7;
– прямі витрати на оплату праці  – 19,75;
– змінні загальновиробничі витрати – 8;
– постійні загальновиробничі витрати – 12;
Разом     – 46,75.
Підрозділ електроніки продає чіпи на зовнішньому ринку за ці-

ною 107,5 грн за одиницю.
Підрозділ моторів отримав пропозиції зовнішніх постачальників, 

які пропонують аналогічні чіпи за цінами від 75 до 115 грн.
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Завдання 11.3. Компанія «Лама» має два центри інвестицій: А і 
Б. Центр А виробляє 200 000 деталей, з яких 150 000 використовують 
для внутрішніх потреб компанії, а решту продають на зовнішньому 
ринку за ціною 25,6 грн за одиницю.

Витрати компанії включають: змінні виробничі витрати — 12 грн 
на одиницю, змінні витрати на збут — 3 грн на одиницю (зокрема, 1 
грн — на рекламу).

Питання для самостійного поглибленого вивчення

1. Оцінка діяльності центрів відповідальності.
2. Подвійна трансфертна ціна.

Теми рефератів

1. Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності.
2. Аналіз витрат для управління на основі діяльності.
3. Управлінський облік нефінансових показників діяльності.
4. Управлінський облік і ключові фактори успіху.

Література: 3–5, 8, 9, 11, 12, 15, 25, 26, 41, 45, 47.
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Вам необхідно уявити віртуальне підприємство, або використати 
для цього будь-яке інформаційне джерело (так Вам буде менш склад-
но). Підготувати повідомлення на виробничу нараду, метою якої є 
обговорення питання про функціонування нового структурного під-
розділу на підприємстві, метою якого є створення найсучаснішого 
ресурсу — інформації для менеджерів. Для аргументованості ваших 
пропозицій вам виконати (знати) наступне.

1. Описати організаційну структуру підприємства зі схематич-
ною ілюстрацією, основні сегменти діяльності.

2. Описати структуру бухгалтерії.
3. Перебачити варіант організації підрозділу, у якому б здійсню-

вався управлінський облік (якщо такий вже існує, то з’ясувати по-
садові обов’язки працівників). Яку назву матиме (має) ця структура?

4. Які організаційні, технологічні та інші галузеві особливості 
впливають на побудову системи обліку на підприємстві?

5. Якою має бути номенклатура статей витрат для організації ана-
літичного обліку на цьому підприємстві?

6. З якою метою ви передбачаєте той, чи інший варіант деталізації 
інформації за окремими статтями? Аргументуйте.

7. Що Ви обираєте об’єктом витрат для організації планування, 
обліку та контролю? Аргументуйте.

9. Які рівні деталізації інформації ви передбачаєте на рахунках 23, 
91, 93, 70, 79?

10. Які методи обліку витрат ви плануєте застосовувати для каль-
кулювання собівартості виготовленої продукції (роботи, послуги)?

11. У чому полягають особливості обліку витрат і калькулювання 
собівартості на обраному вами підприємстві?

12. Які ви можете виділити центри відповідальності (див. п. 1)?
13. Наведіть приклади показників, які використовуватимуться 

для оцінки діяльності у таких центрах відповідальності.
14. Які типи управлінських рішень найчастіше приймаються на 

підприємстві?
15. Розробити макети управлінських звітів для типових бізнес-

ситуацій, господарських сегментів підприємства.
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КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»*

Види самостійної 
роботи

Планові терміни 
виконання

Форми 
конт ролю та 

звітності

Максимальна 
кількість балів

1. Обовязкові види самостійної роботи студентів

1.1. Підготовка до 
практичних занять

Систематично, 
від повідно до роз-
кладу аудиторних 
занять

Активна робота 
на практичних 
заняттях

0,33 17= 5,61

1.2. Підготовка до 
модульних конт-
роль них робіт

Останнє заняття 
відповідно мо-
ду ля

Перевірка пра-
вильності вико-
нання модуль-
них робіт

0,33 17= 5,61

1.3. Виконання до-
машніх зав дань та 
конспектування пи-
тань, винесених на 
самостійне вив чення

Відповідно до 
розкладу ауди-
торних занять

Перевірка пра-
вильності вико-
нання завдань

0,34 17=5,78

Разом балів за обов’язкові види самостійної роботи студентів 1 17=17

2. Вибіркові види самостійної роботи студентів

2.1. Написання ре-
фератів за заданою 
тематикою

Відповідно до 
розкладу занять

Захист матеріа-
лів реферату під 
час індивідуаль-
но-консульта-
тивної роботи

1

2.2. Огляд нової лі-
тератури з дисциплі-
ни «Управлінський 
облік»

Відповідно до 
розкладу занять

Розгляд підго-
товлених 
ма те ріалів під 
час аудиторних 
занять або при 
інди відуально-
кон сультативній 
роботі

3
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Продовження табл.
2.3. Участь у науко-
вому студентському 
гуртку

Згідно з розкла-
дом роботи

Доповідь на одне 
із засідань

До 8

2.4. Підготовка до-
повіді на наукову 
студентську конфе-
ренцію

Відповідно до 
плану

Виступ з допо-
віддю

До 8

2.5. Підготовка 
та опублікування 
статті 

До кінця семест ру 12

2.6. Підготовка 
наукової роботи на 
конкурс

До кінця семест ру 18

Разом балів за вибіркові види самостійної роботи студентів 50

* 1 бал додається у разі відвідування не менше 90% лекцій.

Демократичність навчання реалізується у тому, що студенти, які 
успішно своєчасно виконують всі види основних робіт можуть отри-
мати заохочувальні бали, які можуть вплинути на хід підсумкового 
виду контролю (екзамену) та відбір до магістратури. Зауважте, що 
написання рефератів не забезпечить необхідної кількості балів для 
заохочення. Крім того додатково можуть заохочуватися переможці 
першого та другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади
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ОЦІНЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ РОБІТ

При вивченні дисципліни «Управлінський облік» поточний і під-
сумковий контроль навчальної діяльності студента здійснюється в 
наступному порядку:

Контрольні заходи передбачають проведення поточного, модуль-
ного і підсумкового семестрового контролю.

• Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях 
протягом семестру в межах змістового модуля.

• Модульний контроль — контроль рівня засвоєння студентом 
матеріалу змістових модулів, який здійснюється в межах семе-
стру наприкінці терміну вивчення модулів з дисципліни.

• Підсумковий семестровий контроль — оцінка рівня засвоєн-
ня студентом логічно завершеної частини лекційних, семінар-
ських і практичних занять, виконання і захисту індивідуальних 
завдань у формі, передбаченій провідним викладачем.

Студенти, які не отримали підсумкових оцінок з дисципліни у 
семестрі мають можливість пройти контроль у заліково-екзаме-
наційний тиждень — термін, визначений графіком навчального про-
цесу, проведення семестрового контролю для студентів такої категорії.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 
занять та виконання індивідуальних завдань і має на меті перевірку 
рівня підготовленості студента при виконанні конкретної роботи.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних за-
нять передбачені робочою програмою з дисципліни.

Оцінювання рівня знань студентів проводиться в балах, кількість 
яких за певну форму контролю визначається робочою програмою з 
дисципліни і фіксується в журналі викладача і є складовою кількості 
балів, отриманих студентом за роботу в семестрі.

Модульний контроль здійснюється як підсумок роботи студента 
протягом вивчення змістового модуля за результатами засвоєння 
теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого робочою про-
грамою з дисципліни.

Модульний контроль проводиться під час практичних занять і 
оцінюється відповідно: перший — у 6 балів, другий — у 6 балів, тре-
тій — у 8 балів, тобто всього у 20 балів.



247

Форми контролю та критерії оцінювання різних видів робіт 

До модульного контролю допускаються студенти, які виконали 
всі види робіт, що є складовими модуля (теоретична частина (тести), 
практична частина, завдання для самостійної роботи).

Рівень знань студентів оцінюється в балах, фіксується в журна-
лі викладача і заноситься в заліково-екзаменаційну відомість, яку 
на початку кожного модуля провідний викладач отримує в декана-
ті відповідного факультету і повертає після проведення модульного 
контролю.

Студенти, які за результатами вивчення дисципліни у семестрі 
набрали 35–59 балів, отримують незадовільну оцінку з можливістю 
повторного складання екзамену з дисципліни.

Студенти, які за результатами вивчення дисциплін у семест рі на-
брали 34 і менше балів, отримують оцінку «незадовільно» і обов’яз-
ково повторно вивчають дисципліну за додатковими угодами.

Після виконання всіх завдань з вивчення дисципліни у семе-
стрі — студентам, які набрали 60 і більше балів і не бажають підви-
щити свої бали, підсумковий залік (ПМК) з навчальної дисципліни 
виставляється за результатами поточного модульного контролю.

Підсумковий семестровий контроль проводиться відповідно до 
розкладу занять у формі підсумкового модульного контролю (ПМК), 
або екзамену. Результати заносять у відомість та залікову книжку у 
вигляді заліку (зараховано) або оцінок (якщо це екзамен) Відомість 
видається безпосередньо викладачу напередодні заліково-екзамена-
ційного тижня і повертається в деканат відповідного факультету в 
день проведення семестрового контролю.

Підсумковий семестровий контроль проводиться для всіх студен-
тів, які виконали всі види робіт, передбачені програмою з дисципліни. 
Оцінка (позитивна), отримана студентом під час семестрового контр-
олю, є остаточною, але не нижчою, заробленої в семестрі.

Підсумковий контроль під час заліково-екзаменаційного тижня 
проводиться для студентів, які виконали всі види робіт, передбачені 
програмою дисципліни і в час його проведення не мають підсумкової 
оцінки (позитивної). Контроль проводиться у формі підсумково-мо-
дульного контролю (ПМК) або екзамену. Оцінки, отримані під час 
заліково-екзаменаційного тижня, є остаточними.

За роботу на кожному практичному занятті можна максимально 
одержати 2 бали, отже разом 34 бали. (2 17 занять). До них входить 
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виконання обов’язкових складових самостійної роботи. Контроль-
ні роботи за модулями можуть забезпечити 20 балів (модуль 1–6, 
модуль 2–6, модуль 3–8 балів).Якісне виконання індивідуального 
заняття забезпечить 6 балів. Таким чином, успішно працюючи, Ви 
можете набрати 60 балів. Зауважте, що Ви також маєте можливість 
використовувати заохочувальні бали за спеціальні види самостійної 
роботи(див. карту самостійної роботи).

Узагальнена оцінка навчальної діяльності балах за об’єктами 
конт ролю наведена у таблиці 9.1.

Таблиця 9.1
Оцінка навчальної діяльності студента в балах за видами робіт 

(в розрізі тем) та модулями з навчальної дисципліни 
«Управлінський облік» 

Модуль, 
елемент 
модуля

Вид контролю
Кількість 
залікових 

балів

Модуль І. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Лекції Відвідування 0,25

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,25

Тести 0,15

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,35

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 1,0

Тема 2. Склад витрат діяльності

Теоретично-практична частина:

Лекції Відвідування 0,25

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,25

Тести 0,15

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,35

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 1,0
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Продовження табл. 9.1
Тема 3. Класифікація і поведінка витрат

Лекції Відвідування 0,5

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,5

Тести 0,30

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,70

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 2,0

Контрольна робота за модулем 1 6,00

Разом балів за модулем 1 14,00

Модуль 2.Системи обліку і калькулювання витрат

Тема 4. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості

Лекції Відвідування 0,25

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,25

Тести 0,15

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,35

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 1,00

Тема 5.Облік і калькулювання за повними витратами

Лекції Відвідування 0,25

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,25

Тести 0,15

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,35

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 1,00

Тема 6. Облік і калькулювання за неповними (змінними) витратами

Лекції Відвідування 0,25

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,25

Тести 0,15
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Продовження табл. 9.1

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,35

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 1,0

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами

Лекції Відвідування 0,50

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,50

Тести 0,30

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,70

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 2,00

Контрольна робота за модулем 2 6,00

Разом балів за модуль 2 16,00

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Лекції Відвідування 0,50

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,50

Тести 0,30

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,70

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 2,00

Тема 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських 
рішень

Лекції Відвідування 0,50

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,50

Тести 0,30

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,70

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 2,00
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Продовження табл. 9.1

Тем 10. Бюджетування та контроль

Лекції Відвідування 0,50

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,50

Тести 0,30

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,70

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 2,00

Тема 11. Облік і калькулювання за повними витратами

Лекції Відвідування 0,50

Теоретична 
частина

Усне опитування 0,50

Тести 0,30

Практична 
частина

Вирішення практичних завдань 0,70

Самостійна 
робота

Див. карту самостійної роботи 2,00

Контрольна робота за модулем 3 16,00

Разом балів за модуль 3. 24,00

За виконання індивідуального завдання 6

Всього балів без додаткових (заохочувальних) 60

Додаткові (заохочувальні бали) 50

Підсумковий контроль 20–40

Загальна кількість залікових балів 60–100

Найважливішим об’єктом оцінювання є рівень теоретичних 
знань та практичних навичок професійного характеру, які повинні 
виявити претенденти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр». При цьому особливу увагу приділяють набутому рівню 
когнітивних навичок в контексті компетентного підходу з урахуван-
ням специфіки фаху (табл. 9.2).
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Таблиця 9.2
Критерії підсумкового контролю результатів вивчення 

студентом дисципліни «Управлінський облік» 

Форма 
підсумкового 

конт ролю 
«іспит», на-

брані протягом 
вивчення дис-
ципліни бали

Студент отримує 
оцінку

(Оцінка за шкалою 
ECTS)

Рівень охоплення когнітивних навичок 
в контексті компетентного підходу

90–100 5 «відмінно» без скла-
дання іспиту (А)

Студент володіє змістом дисципліни на 
високому теоретичному і практичному 
рівнях, без ускладнень орієнтується в ма-
теріалі, якість відповідей та виконаних 
завдань свідчить про глибину розуміння 
змісту лекцій викладача, опрацьованих 
методик на практичних заняттях та опра-
цювання додаткових джерел інформації. 
Виконано додаткові заохочувальні завдан-
ня. Студент набув усі когнітивні нави-
чки — знання, розуміння, застосування, 
аналіз, синтез, оцінка

86–89 5 «відмінно» зі скла-
данням іспиту (А)

Студент володіє змістом дисципліни на 
високому теоретичному і практичному 
рівнях, без ускладнень орієнтується в ма-
теріалі, якість відповідей та виконаних 
завдань свідчить про глибину розуміння 
змісту лекцій викладача, опрацьованих 
методик на практичних заняттях. Студент 
набув усі когнітивні навички —  знання, 
розуміння, застосування, аналіз, синтез, 
оцінка

75–85 4 «добре» без скла-
дання іспиту, але має 
право складати іспит і 
покращити свою оцін-
ку (В)

Студент володіє змістом дисципліни на 
достатньому рівні. Теоретичні питання 
розкрито, але мають місце неточності, 
які студент виправив самостійно. Якість 
відповідей самостійно покращена після 
додаткових питань викладача. Студент 
набув когнітивні навички — знання, розу-
міння, застосування, аналіз

70–74 3 «задовільно» без 
складання іспиту, але 
має право складати іс-
пит і покращити свою 
оцінку (D)

 Виявлено певні знання. Якість відповідей 
покращувалась після додаткових питань 
викладача. Студент набув когнітивні на-
вички — знання, розуміння, застосування
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Форма 
підсумкового 

конт ролю 
«іспит», на-

брані протягом 
вивчення дис-
ципліни бали

Студент отримує 
оцінку

(Оцінка за шкалою 
ECTS)

Рівень охоплення когнітивних навичок 
в контексті компетентного підходу

60–69 3 «задовільно» зі скла-
данням іспиту на під-
твердження оцінки 
«задовільно» (Е)

Виявлено певні знання. Якість відповідей 
покращувалась після додаткових питань 
викладача. Студент набув когнітивні на-
вички — знання, розуміння.

35–59 2 «незадовільно» йому 
надається можливість 
повторно пройти під-
сумковий семестровий 
контроль (FX)

Студент набув хоч одну з когнітивних на-
вичок (наприклад, знання)

0–34 2 «незадовільно» він 
повинен обов’язково 
повторно вивчити дис-
ципліну (F)

Не виявлено сформованих професійних 
знань та навичок

Отже Ви повинні розуміти визначеннями Міжнародної Ради 
сертифікованих бухгалтерів і аудиторів когнітивних навичок, які 
повинні мати претенденти і які мають бути перевірені протягом на-
вчання та на екзамені.

Знання — здібність запам’ятовувати раніше вивчений матеріал, 
наприклад склад витрат, що включаються до виробничої собівартості, 
альтернативні методик калькулювання собівартості продукції тощо.

Розуміння — здібність сприймати та інтерпретувати сутність 
матеріалу (наприклад, класифікувати витрати за цільовим призна-
ченням, пояснювати причини розбіжності у величині прибутку, роз-
рахованого на основі повної та неповної собівартості, виявляти роз-
біжності у підходах до побудови системи обліку).

Застосування — здібність використовувати вивчений матеріал у 
нових конкретних ситуаціях (тобто вміння демонструвати, прогнозу-
вати, вирішувати, видозмінювати, виявляти взаємозв’язки.

Аналіз — здібність розбивати матеріал на складові частини так, щоб 
розуміти його організаційну структуру; здібність розпізнавати при-
чинні зв’язки, виявляти розбіжності між видами поведінки, визначати 
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компоненти, важливі для обґрунтування судження (тобто вміння по-
рівнювати, упорядковувати.

Синтез — здібність об’єднувати окремі частини, щоб одержати 
ціле, або запропонований набір операцій, здібність встановлювати 
зв’язки між ідеями і формулювати гіпотезу (тобто вміння об’єднувати, 
формулювати, переглядати.

Оцінка — здібність робити судження про цінність матеріалу для 
певної мети, виходячи з послідовності, логічності і порівняння з існу-
ючими стандартами; здібність оцінювати судження, пов’язані зі спо-
собом дії (тобто вміння критично висловлюватися, обґрунтовувати, 
робити висновки). 

Наступна таблиця стосується тих, хто не звик до самоконтролю.

Таблиця 9.3.
Санкції за порушення навчальної дисципліни, 

які застосовуються до студента шляхом зняття балів:

 – за пропущені без поважних причин лекції (2 год.) 1

 – за пропущені без поважних причин семінарські і практичні за-
няття (2 год.)

1,5

 – за невиконання у встановлені терміни і неподання до захисту 
завдань, винесених на самостійне опрацювання (за одну тему)

2

 – за невиконання і неподання до захисту індивідуального зав-
дання 

4

Таблиця 9.4
Узагальнені критерії підсумкового контролю

Оцінка за шкалою 
ECTS

Оцінка за 100 
бальною шкалою

Оцінка за 5-ти бальною шкалою

A 86–100 5 (відмінно)

BC 71–85 4 (добре)

DE 60–70 3 (задовільно)

FX 35 — 59 
2 (незадовільно з можливістю по-
вторного складання)

F 34 і менше
2 (незадовільно з обов’язковим 
повторним курсом)
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Отже демократичність навчання реалізується у тому, що студенти, 
які успішно виконують всі види основних робіт можуть отримати зао-
хочувальні бали. Додаткову кількість балів (не більше 50 балів) можна 
отримати за якісне  написання та захист реферату; презентацію огляду 
нової літератури з дисципліни « Управлінський облік»,підготовку на-
укової студентської роботи та виступ з нею на студентській науковій 
конференції (студентському гурту, науковому проблемному семінарі 
кафедри, участь у міжвузівському конкурсі наукових студентських 
робіт тощо), при цьому індивідуальні завдання ним можуть не вико-
нуватись (за погодженням з провідним викладачем).

Результати підсумкового семестрового контролю знань заносяться 
до залікової книжки студента та до заліково-екзаменаційної відомості. 
Результати підсумкового семестрового контролю знань заносяться до 
залікової книжки студента та до заліково-екзаменаційної відомості.

З метою діагностики навчальної діяльності провідний викладач 
з «Управлінського обліку» ініціює своєчасне виявлення, оцінювання 
та аналіз ходу навчального процесу розробляючи педагогічні заходи:

Таблиця 9.5
Заходи щодо управління студентами, знання яких 

не відповідають вимогам

№ 
з/п

Вид заходів, спрямованих 
на досягнення якості навчання

Відповідальна особа

1. Проведення бесід щодо мотивації на-
вчання, організація зустрічей з про-
відними фахівцями, успішними біз-
несменами-випускниками 

Провідний викладач, кура-
тор групи

2. Запрошення студентів на засідання ка-
федри

Провідний викладач, асис-
тент, зав. кафедрою

3. Створення умов для можливості вико-
нання індивідуального альтернативно-
го завдання

Провідний викладач, деканат

4. Заходи профілактики з метою впливу 
на свідомість

Староста групи, батьки, про-
відні викладачі, деканат

5. Аналіз правових наслідків результатів 
поточної успішності

Провідний викладач, декан

тощо
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Кожний студент повинен розуміти, що завдання управління сту-
дентами, знання та вміння яких не відповідають вимогам вищої шко-
ли, орієнтовані на його власну конкурентоздатність: забезпечення 
формування необхідного рівня знань, умінь та навичок для форму-
вання необхідної професійної підготовки відповідно до освітньо-ква-
ліфікаційної характеристики.

Кожен з Вас повинен долучитися до створення у навчальному за-
кладі загального культу якості, в усіх видах діяльності, на всіх рівнях, 
починаючи з себе.

Для самоконтролю керуйтеся узагальненою системою визначен-
ня балів, наведеною нижче.

Таблиця 9.6

Об’єкти 
оцінювання

Модуль1 Модуль Модуль Разом

Відвідування 
лекцій, усне опи-
тування, тести, 
вирішення прак-
тичних завдань

1 бал   4 =
= 4 бали

1 бал   5 =
= 5 балів

1 бал   8 =
= 8 балів

1 бали   17 =
= 17 бали

Обов’язкові ви-
ди самостійної 
роботи

1 бал   4 =
= 4 бали

1 бал   5 =
= 5 балів

1 бал   8 =
= 8 балів

1 бали   17 =
= 17 бали

Контрольна робо-
та за модулем

6,0 балів 6,0 балів 8,0 балів 20,0 балів

Разом за модулем 14,0 балів 16,0 балів 24,0 балів 54,0 балів

Індивідуальне 
зав дання

6,0

Разом 60,0

Підсумковий кон-
т роль (4 зав дання 
по 10 балів)*

40 балів

* Ці 40 балів можна набрати, виконавши вибіркові види самостійної ро-
боти.
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261

Кросворди

Тема 1. «Мета, зміст і організація управлінського обліку» 
(питання)

По горизонталі:
1. Елемент методу фінансового та управлінського обліку.
2. Країна, у якій поняття «аналітичний облік» використовують у 

контексті управлінського обліку.
3. Особи, котрі здійснюють управлінські дії.
4. Виручка, орендна плата, роялті або об’єкт управлінського об-

ліку.
5. Документ, що підтверджує якісні характеристики.
6. Регламент, що встановлює основні правила організаційної ді-

яльності підприємств, а також їх структурних підрозділів і є 
важливим для побудови системи управлінського обліку.

По вертикалі:
1. Продукт праці бухгалтерів-аналітиків, що задовольняє потре-

би як стратегічного, так і тактичного управління.
2. Громадська, професійна, саморегулююча організація, яка може 

розробляти програми сертифікації бухгалтерів, рекомендації з 
організації і методики управлінського обліку.

3. Норма етичної поведінки професійних бухгалтерів, або осо-
бливість характеру інформації, створеної в системі управлін-
ського обліку.

4. Елемент методу бухгалтерського обліку, який забезпечує су-
цільне і безперервне спостереження за об’єктами обліку.

5. Вони завжди мають бути у центрі уваги бухгалтера-аналітика.
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Кросворди

Кросворд до теми 2
«Склад витрат діяльності»
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Кросворди

Теми 2. «Склад витрат діяльності» (питання)

По горизонталі:
1. Зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, що веде до зменшення капіталу.
2. Процес, який є необхідним на виробництві і потребує витрат 

на дотримання правил охорони праці, пожежної та сторожової 
охорони, санітарно-гігієнічних чи спеціальних вимог.

3. Економічний показник, що відображає у грошовій формі вит-
рати понесені на виробництво продукції (надання послуг, ви-
конання робіт).

4. Специфічний об’єкт фінансового та управлінського обліку.

По вертикалі:
1. Назва рахунку 23.
2. Назва П(С)БО, за яким визначається первісна вартість прид-

баних товарів.
3. Перелік статей витрат.
4. Об’єкт витрат на виробничому підприємстві. 
5. Те, що споживається під час процесу виробництва.
6. Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фі-

нансів України, що визначає принципи та методи ведення бух-
галтерського обліку і ведення фінансової звітності, що не су-
перечать міжнародним стандартам.

7. Якісно однорідна сукупність підприємств, об’єднань та інших 
господарських одиниць різних форм власності, що виконують 
однакові функції в системі суспільного поділу праці, специфі-
ка, якої впливає на модель управлінського обліку.

8. Для якої галузі притаманні витрати на збут, рух товарів та у 
якій не використовують рахунок 91 «Загальновиробничі вит-
рати».
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Кросворди

Кросворд до теми 3
«Класифікація і поведінка витрат»
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Кросворди

Тема 3. «Класифікація і поведінка витрат» (питання)

По горизонталі: 
1. Так називається характер реагування витрат на зміни у діяль-

ності підприємства. 
2. Дохід. 
3. Постійні витрати. 
4. Проміжок діяльності, в межах якого зберігається взаємо зв’я-

зок між величиною витрат та їх фактором. 
5. Математичний опис взаємозв’язку між змінною і залежною ве-

личинами. 
6. Спосіб візуального представлення залежності між витратами і 

факторами, що на них впливають.

По вертикалі
1. Розподіл об’єктів, понять, назв на класи, групи, розділи за 

спільною ознакою. 
2. Те, що втрачається, коли вибір одного напряму дій вима гає від-

мовитися від альтерна тивного рішення.
3. Спосіб візуалізації динаміки або структури.
4. Подія, операція, процес, що впливають на величину витрат. 
5. Кількість методів дослідження поведінки витрат, наведених у 

більшості підручників з управлінського обліку. 
6. Має місце на виробництві і є прямими витратами.
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Кросворди

Кросворд до теми 4 
«Методи обліку і калькулювання собівартості»
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Кросворди

Тема 4 .«Методи обліку і калькулювання собівартості» 
(питання)

По горизонталі:
1. Стадія технологічного процесу. 
2. Процес визначення собівартості певного об’єкта витрат. 
3. Реєстр для обліку витрат при позамовному методі. 
4.  Документ, на основі якого накладні витрати відносять до бази 

їх розподілу.
5.  Ототожнення об’єкту витрат.  
6. Об’єкт витрат при позамовному методі обліку витрат. 
7. Те, що може складатися з переділів, фаз, стадій…

По вертикалі:
1. Виробництво, для якого характерне застосування позамовного 

методу обліку витрат.
2. Умовна одиниця готової продукції.
3. Поняття з яким пов’язані такі прикметники: виробнича, повна, 

індивідуальна, середньогалузева пряма тощо.
4. Її використовують при розподілі непрямих витрат.
5. Продукт діяльності підприємства, що пройшов всі стадії об-

робки і готовий для подальшої реалізації.
6. Її враховують при розподілі загальновиробничих витрат.
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Кросворди

Кросворд до теми 5
«Облік і калькулювання за повними витратами»
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       4.              
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Кросворди

Тема 5. «Облік і калькулювання за повними витратами» 
(питання)

По горизонталі:
1. Що є основою для вибору бази розподілу постійних витрат?
2. Підхід, який передбачає розподіл накладних витрат до декіль-

кох баз розподілу.
3. Непрямі витрати.

По вертикалі:
1. Історичні, вже понесені витрати.
2. На основі чого базується метод калькулювання, що передбачає 

спершу групування накладних витрат за основними видами ді-
яльності, а потім розподіл їх між видами продукції, виходячи 
з того, які види діяльності потрібні для виготовлення цієї про-
дукції?

3. Приклад витрат періоду.
4. Система обліку при якій застосовують контрольні рахунки, 

якими виступають рахунки витрат і доходів фінансової бухгал-
терії, з ними безпосередньо кореспондують рахунки управлін-
ської бухгалтерії.

5. Відношення суми накладних витрат до загальної величини 
бази їх розподілу.
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Кросворди

Кросворд до теми 6 
«Облік і калькулювання за неповними (змінними) витратами»
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Кросворди

Тема 6. «Облік і калькулювання за неповними (змінними) 
витратами» (питання)

По горизонталі:
1. Витрати, понесені в разі випуску додаткової одиниці продукції.
2. Метод калькулювання собівартості, який лежить в основі під-

готовки фінансової звітності та прийняття довгострокових рі-
шень.

3. Витрати, що реагують на зміни обсягів діяльності.
4. Перевищення надходжень (доходу) від центру відповідальнос-

ті або окремого виду продукції над специфічними витратами.
5. Варіант директ – костингу, за яким у собівартість продукції 

включаються лише прямі змінні витрати.
6. Так деколи називають маржинальний дохід.

По вертикалі:
1. Обсяг реалізації, при якому прибуток дорівнює нулю, а доходи 

підприємства дорівнюють витратам – це точка ….
2. Його отримують у разі реалізації товарів, робіт, послуг.
3. Точка перетину лінії виручки з лінією сукупних витрат на гра-

фіку взаємозв’язку обсягу виробництва, витрат і прибутку.
4. Процес визначення собівартості певного об’єкта з метою ціно-

утворення, оцінки запасів, випущеної з виробництва продукції, 
визначення «різної собівартості для різних цілей».

5. Мова, в перекладі з якої під аналітичним обліком розуміють 
управлінський.

6. Він запровадив у 1936 році систему «директ – костинг».
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Кросворди

Кросворд до теми 7 
«Облік і калькулювання за нормативними витратами»
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Кросворди

Тема 7. «Облік і калькулювання за нормативними витратами» 
(питання)

По горизонталі:
1. Класифікатор чого розробляють для організації обліку відхи-

лень від норм?
2. Економія та/або  перевитрати матеріальних, трудових витрат 

(у тому числі зумовлених заміною сировини та матеріалів, 
оплатою непередбачених технологічним процесом робіт, до-
платами за відступи від нормативних умов праці тощо) та на-
кладних витрат

3. Які документи складають під час внесення змін до норматив-
них витрат?

4. Приклад винуватця відхилень від норм використання борошна 
у хлібопеченні.

5. Технологічні складові вузла?
6. Її розраховують за зведе ними даними відділу праці й заробіт-

ної плати, одержаними на основі технологічних карт або іншої 
технічної документації, які відобра жають рівень норм заробіт-
ної плати на початок місяця.

По вертикалі:
1. Очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягну-

тий за умови звичайної діяльності протягом кількох років або 
операційних циклів з урахуванням запла нованого обслугову-
вання виробництва.

2. Відхилення, що виникають внаслідок оптимізації організації  
управління виробництвом.

3. Витрати, які відображають заздалегідь визначені витрати для 
досягнення цілей бізнесу в умовах ефективного виробництва.

4. Її складають для оцінки браку і залишків незавершеного ви-
робництва, обчислення розміру зниження норм витрат і нор-
мативної собівартості, трудомісткості та матеріаломісткості за 
місяць, квартал, рік, а також для розрахунку цін тощо.
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Кросворди

Кросворд до теми 8 
«Аналіз взаємозв’язку витрати-обсяг-прибуток»
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Кросворди

Тема 8 «Аналіз взаємозв’язку витрати-обсяг-прибуток»
(питання)

По горизонталі:
1. Стан діяльності, при якому одержані доходи покривають поне-

сені на них витрати.

По вертикалі:
1. … міцності - перевищення фактичного (планового) обсягу ді-

яльності над точкою беззбитковості.
2. Характер реагування прибутку на зміну чинників діяльності.
3. Показник, який використовують при аналізі взаємозв’язку 

«обсяг-витрати-прибуток», а також фізиці.
4. Витрати, що залежать від зміни обсягів діяльності.
5. Співвідношення окремих сегментів в загальному обсязі реалі-

зації.
6. Відносний показник.
7. Вона суттєво впливає на прибуток.
8. Фактор, від якого залежать: дохід від реалізації, загальна сума 

змінних витрат тощо.
9. Співвідношення змінних та постійних витрат.

10. Сукупність прийомів і способів вивчення об’єктів.
11. Вид маржинального доходу, який використовують при багато-

профільній  діяльності підприємства.
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Кросворди

Кросворд до теми 9 
«Аналіз релевантної інформації при прийнятті 

управлінських рішень»
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Кросворди

Тема 9. «Аналіз релевантної інформації при прийнятті 
управлінських рішень» (питання)

По горизонталі:
1. Витрати, що використовують при підготовці інформації для 

вибору кращої з альтернатив.
2. Значний обсяг інформації.
3. Вона є важливою при обґрунтуванні рішення щодо запасів.
4.  Наявність чи необхідність вибору між двома чи кількома мож-

ливостями, що включають одна одну.
5. Здатність діяти в рамках корпоративних норм з метою досяг-

нення стратегічних цілей бізнесу.

По вертикалі:
1. Умовна назва замовлення, доцільність прийняття якого визна-

чається на основі калькулювання неповних витрат.
2. Спосіб узагальнення інформації для прийняття рішень.
3. Опрацьовані аналітиком дані, корисні менеджеру під час при-

йняття управлінських рішень.
4. Результат інтелектуальної діяльності менеджерів, що ґрунту-

ється на  корисній інформації.
5. Об’єкт витрат, що потребує вимірювання.
6. Синонім терміну «резервний» запас.
7. Об’єкт витрат при попроцесному калькулюванні.
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Кросворди

Кросворд до теми 10 
«Бюджетування і контроль»
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    1.             
             
   3.          
  2.               
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  4.              
            
 5.              
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Кросворди

Тема 10. «Бюджетування і контроль» (питання)

По горизонталі: 
1. Творча група, яка забезпечує розробку і погодження бюджетів.
2. План майбутніх операцій,  виражений у кількісних (здебільшо-

го грошовому) вимірах.
3. Процес, що забезпечує зіставлення фактичних результатів з 

бюджетними, аналіз відхилень та внесення необхідних корек-
тивів.

4. Проформа фінансової звітності, яка містить інформацію, необ-
хідну для аналізу майбутнього фінансового стану підприємст-
ва, котрий очікується в результаті запланованих дій.

5. Його керівник може нести відповідальність за витрати, доходи, 
фінансові результати.

По вертикалі:
1. Обсяг  … — відправна точка бюджетування.
2. Часова межа для планування, прогнозування, звітування.
3. Процес планування майбутніх операцій підприємства та оформ-

лення його результатів у вигляді системи  бюджетів.
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Кросворди

Кросворд до теми 11 
«Облік і контроль за центрами відповідальності»

                

   5.     6.         2.   

             10.    

                

  4.         11 .     

 1.   3.    8. 
 
9.        

1.       7.           
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Тема 11. «Облік і контроль за центрами відповідальності»
(питання)

По горизонталі:
1. Принцип управління витратами та доходами.
 
По вертикалі:
1. Показник, покладений в основу оцінки діяльності комерційно-

го директора.
2. Показник, покладений в основу оцінки діяльності головного 

енергетика виробничого підприємства.
3. Показник, покладений в основу оцінки діяльності голови прав-

ління районного споживчого товариства.
4. Його керівник може нести відповідальність за доходи, витрати, 

фінансові результати.
5. План майбутніх дій у розрізі керівників центрів відповідаль-

ності.
6. Об’єкт внутрішнього контролю за результатами проведеного 

аналізу.
7. На ній ґрунтуються рішення щодо мотивації персоналу.
8. Це те, що змушує суб’єкт діяти.
9. Передача інформації для підготовки та прийняття рішень.

10. Ціна внутрішньої передачі.
11. Особа, яка відповідає за певний напрямок діяльності і потребує 

відповідної інформаційної підтримки.
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ВІДПОВІДІ ДО КРОСВОРДІВ

Кросворд до теми 1
«Мета, зміст і організація управлінського обліку» (відповіді)

3.        1.        
     3.        
              
              

1.               
              
              
   2.           
              
              
            5.   

       4.        

              

5.               

              

              

  6.            
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Кросворд до теми 2
«Склад витрат діяльності» (відповіді)

 
  2.              
      1.        

               

3.                

2.              
               

               

               

   4.            

           6.     

  3.       5.        

               

               

               

               

        4.   7.   8.  
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Кросворд до теми 3
«Класифікація і поведінка витрат» (відповіді)

 
3. 6.

                     
1. 

     1.           
                 

6.
                 

2. 5.
                         
                  
                 
3. 4.

                
                 
                  

5.
                  

4.
                 

2.
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Кросворд до теми 4 
«Методи обліку і калькулювання собівартості»

(відповіді)

 
 1. 2. 
                    
 4. 
       

 

                  
2.  

                         
 3. 
                            
 
                          
 3. 6. 

                          
 4. 
   1.                     
                         
 5.  
                      
                         
 6. 
                 5.       
                        
 7. 
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Кросворд до теми 5
 «Облік і калькулювання за повними витратами» 

(відповіді)

    3.               
                   
                   
                   
                   
           5.        
         1.       

      
4. 
             

2. 
  1.              

                   
                   
                   
                   
                   

                   
                   
                   
     3.             
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Кросворд до теми 6
«Облік і калькулювання за неповними (змінними) витратами»

(відповіді)

 
            5                   

         1             
                     
                      

           4               
2 

                        
1 

                  3            

        3                         
2 

           -       6      

                          
                                 

              4            
                              

                 5        
                        
                           
6 
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Кросворд до теми 7 
«Облік і калькулювання за нормативними витратами» 

(відповіді)

     1.             
                    
                    
        2.            
                    
                    
    2.       3.         
                    
                    
                4.    
                    
3. 
          4.       

                    
                    
                    
      5.            
                    
                    
     6.              
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Кросворд до теми 8 
«Аналіз взаємозв’язку витрати-обсяг-прибуток» (відповіді)

     
10. 

         

              

             
8. 

 

 
6. 

     
2. 

        

        
5. 

  
7. 

  
9. 

  
1. 

  
4. 

 
1. 

      
3. 

  
11. 

   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



290

Кросворди

Кросворд до теми 9 
«Аналіз релевантної інформації при прийнятті управлінських 

рішень» (відповіді)

 
3. 
      

4. 
             

     
3. 

              

   
1. 

      
2. 

          

                   
1. 

               
5. 

    

             
6. 

      

                 
7. 

  

                   

       
2 

            

                   

       
4. 

            

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

   
5. 
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Кросворд до теми 10 
«Бюджетування і контроль» (відповіді)

     1.       
         2.   
    1.        
           
   3.         
  2.          
           
           
           

3. 
           

           
           
  4.          
           
 5.           
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Кросворд до теми теми 11 
«Облік і контроль за центрами відповідальності» (відповіді)

                

   
5. 

   
 6. 

        
2. 

  

             
10. 
    

                

  
4.  

         
11 

     

 
1. 

   
3. 

    
8 

 

 
9. 

       
1.  

     
7. 
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