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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
11.2. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ 

ОБОРОТНИХ КОШТІВ 
 

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

операційні вит-
рати (витрати 

періоду) 

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

4. Відношення до 
видів вироб-
ничих процесів 

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

 
 

Накладні 
витрати 

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

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

Змінні (умовно-
пропорційні) 

витрати 

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

 Постійні 
(умовно-

непропорційні) 
витрати 

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

6. Зміст і 
призначення 
витрат 

Економічні 
елементи витрат 

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

 
 

Калькуляційні 
статті витрат 

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

7. Однорідність 
економічного 
змісту витрат 

Прості 
(одноелементні) 

витрати 

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

 
 

Комплексні 
витрати 

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

8. Спосіб 
віднесення на 
об’єкт витрат 

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

 
 

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

 
17.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ 

 
Метод полягає у визначенні ціни на основі розрахунку 

оптимального обсягу виробництва, який дозволяє відшкодувати всі 
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До неконтрольованих належать витрати, які підприємство не 
може контролювати або суттєво на них впливати. Наприклад, це 
витрати, спричинені дією руху ринкових цін на сировину, тарифів 
на енергію тощо. 

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

Більш детальну класифікацію приведено в табл. 17. 
 

Таблиця 17 
Класифікація витрат підприємства 

Ознака 
класифікації 

Група витрат Характеристика (виточений) витрат 

1 2 3 

1. Відношення до 
виду активів, які 
формуються

Довгострокові 
витрати 

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

 Поточні витрати
Витрати 
майбутніх 
періодів 

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

2. Відношення до 
сфери діяльності 
та надзвичайних 
подій 

Операційні 
витрати 

Характеризують використання ресурсів внаслідок 
операційної діяльності. 

 Фінансові 
витрати 

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

 
 

Інші звичайні 
витрати 

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

 Надзвичайні 
витрати 

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

3. Сфера 
виникнення 
операційних 
витрат 

Виробничі 
витрати 

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

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

,
к

об
О

РП
K =  

де  РП – реалізована за період продукція; 

к
О  – середній за період залишок оборотних коштів. 

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

.
РП

О
K к

з
=  

Тривалість одного обороту. 

.
360

об

об
К

Т =  

Середньорічний залишок оборотних коштів: 

,
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де і

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

…; 13). 
Обсяг вивільнених або додатково залучених коштів: 

),–(
360 зб

з

к
ТТ

РП
О =∆  

де РПз – продукція, реалізована у звітному році; 
Тб – тривалість обороту в базисному році; 
Тз – тривалість обороту у звітному році. 
Приріст прибутку, отриманого в результаті зміни оборотності 

оборотних коштів: 

,1







−×=∆

з

б

б

з

б
О

О

РП

РП
ПП  

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

підприємства: 

%,
100

з

кзал

з Р
ОООФ

П
Р −

∆−+
⋅=∆  

де Р – рентабельність; 
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виробу. Це витрати матеріалів, на утримання, ремонт і амортизацію 
приміщень виробничих цехів, витрачена з технологічною метою 
енергія та ін. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

залишку і періоду оборотності: 

об

перплк

Т

ТО
РП

×
=  

або його зміна 
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2
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1
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де  Тпл пер – кількість днів у плановому періоді; 
Ок1, Ок2 – старе і нове значення середнього залишку обігових 

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

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

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

коштах, що необхідна для забезпечення безперервного функціонування 
виробництва. 

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

за кожним нормованим елементом оборотних коштів. Враховує 
специфіку виробництва і умови його розвитку. 
Аналітичний – застосовується, коли в плановому періоді не 

передбачено істотних змін в умовах роботи порівняно з попереднім 
періодом. Норматив оборотних коштів визначається із співвідношення 
між темпами росту обсягу виробництва та розміром нормованих 
оборотних коштів у попередньому періоді. 
Коефіцієнтний – норматив визначається на базі попереднього 

нормативу шляхом внесення змін з урахуванням умов виробництва, 
постачання, розрахунків тощо. 
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