
Управлінський облік: сучасна теорія і практика 
 

129 

 

ТЕМА 6. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ 
 ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

 

 

Мета вивчення теми 

Матеріал теми спрямовано на поглиблення знань, умінь і навичок у сфері підготовки інформації 

щодо витрат і цін для прийняття управлінських рішень. У результаті вивчення теми покращується 

розуміння основних послідових етапів процесу прийняття рішення та ролі управлінського обліку у 

їхньому обґрунтуванні. Наголошено на характеристиці інформації і подано критерії її релевантності. 

Це є важливою основою визначення, чи є дані щодо витрат і вигод релевантними і чи є коректним їхнє 

використання в обґрунтуванні управлінського рішення. З метою засвоєння практичних аспектів обґрун-

тування управлінських рішень представлено основні ситуації, з якими зустрічаються менеджери під-

приємств та організацій різних сфер діяльності у процесі постачання, під час здійснення виробництва 

(надання послуг) та реалізації продукції. 

 

Після вивчення теми студент буде здатний: 

– пояснити значення облікової інформації для прийняття управлінських рішень; 

– подати характеристику релевантної інформації та розуміти порядок її формування; 

– описати основні відмінності формування інформації для прийняття рішень у процесі постачання; 

– пояснити особливості формування інформації для прийняття рішень у процесі виробництва; 

– практично здійснювати формування релевантної інформації для типових ситуацій прийняття 

рішень у процесі виробництва; 

– забезпечувати формування релевантної інформації для прийняття рішень у процесі реалізації. 

 

План теми 

6.1.  Значення облікової інформації для прийняття управлінських рішень. 

6.2.  Характеристика та порядок формування релевантної та нерелевантної інформації. 

6.3.  Формування інформації для прийняття рішень у процесі постачання. 

6.4.  Формування інформації для прийняття рішень у процесі виробництва. 

6.4.1.  Визначення виробничого левериджу.  

6.4.2.  Рішення щодо аутсорсингу – «Виробляти чи купувати». 

6.4.3.  Рішення щодо спільних продуктів – «Продавати чи обробляти далі».  

6.4.4.  Ліквідація напряму діяльності, сегмента тощо. 

6.5.  Формування інформації для прийняття рішень у процесі реалізації.  

6.5.1.  Встановлення ціни продукції. 

6.5.2.  Планування асортименту продукції (товарів), що підлягає реалізації. 

6.5.3.  Визначення структури продукції з врахуванням обмежувального фактора. 

6.5.4.  Виконання спеціального замовлення. 

 

 

 

6.1. ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Інформація про витрати не є нейтральною. Вона формує показники результатів діяльності під-

приємства. Відслідковуючи певну інформацію, власники і менеджмент бізнесу мають можливість ви-

значати найважливіші питання діяльності. Ігнорування іншої інформації фактично означає, що вона не 

є важливою.  
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Сьогодні фахівець з управлінського обліку має бути експертом у спеціальній галузі знань. Це вклю-

чає знання методів (1) калькулювання і забезпечення якості, (2) встановлення відмінності між діяль-

ністю, що додає вартість та іншою, і (3) вимірювання та обліку продуктивності. Таким чином, вкрай 

важливо, щоб власники, менеджери і фахівці з управлінського обліку знали сигнали, які надсилаються 

інформаційною системою обліку, та були впевнені, що ці сигнали правильні. 

Прийняття управлінських рішень  це фундаментальна частина менеджменту. Рішення щодо при-

дбання матеріалів, зміни продуктової лінії, вдосконалення способів виробництва, формування цін на 

продукцію та послуги турбують менеджерів усіх типів організацій. 

Роль фахівців з управлінського обліку в процесі прийняття рішень полягає в забезпеченні тих, хто 

приймає рішення, релевантною інформацією. Менеджери з виробництва типово приймають рішення 

щодо альтернативних виробничих процесів та графіків виробництва; маркетологи приймають рішення 

щодо рівня цін, а спеціалісти з фінансів  рішення щодо придбання обладнання. Усі вони потребують 

інформації, яка стосується змін, що розглядаються. Таким чином, фахівці з управлінського обліку 

мають добре розуміти сутність рішень, з якими зустрічаються менеджери.  

Фахівці з управлінського обліку відповідальні за підготовку фінансової інформації, що її потребує 

фірма для формування внутрішньої та зовнішньої звітності. Це включає відповідальність за збір, 

обробку й передачу інформації, що допомагає менеджерам приймати обґрунтовані рішення (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Роль фахівців з управлінського обліку в процесі прийняття рішень 
 

Процес прийняття рішення  це вибір з декількох альтернатив. Він передбачає виконання щонай-

менше шести послідовних кроків (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Процес прийняття управлінського рішення 
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1. З’ясування проблеми 

Іноді рішення є очевидним, а проблема, що виникає в бізнесі,  зрозумілою. Частіше необхідні спе-

ціальні зусилля для того, щоб розібратися в причинах виникнення проблеми та прийняти ефективне 

обґрунтоване рішення. Припустимо, крупний покупець компанії наполягає на зменшенні ціни 

продукції. Проблема полягає у виборі варіанта дій: погодитися на вимоги покупця чи відкинути їх. 

Для прийняття рішення треба точно знати, що підштовхнуло покупця до зміни поведінки: посилення 

конкуренції, послаблення контролю якості, поява альтернативного продукту на ринку тощо. У визна-

ченні причин виникнення проблеми і полягає зміст цього етапу. 

2. Визначення критеріїв 

Після з’ясування проблеми менеджер має визначити критерії, що будуть покладені в основу прий-

няття рішення: максимізація прибутку, збільшення долі ринку, мінімізація витрат, підвищення якості 

продукції тощо. Критерії можуть суперечити один одному. Так, мінімізація витрат суперечить підвищен-

ню якості продукції. У подібних випадках встановлюють обмеження на показник, що описує критерій 

кількісно чи якісно. Для згаданого випадку це може бути частка браку (не більше) на певну кількість 

продукції.  

3. Ідентифікація альтернатив 

Прийняття рішення передбачає вибір серед кількох альтернатив. Наприклад, якщо виходить з ладу 

обладнання, альтернативними можливостями вирішити проблему є ремонт, придбання нового, отри-

мання нового в лізинг і т. д. Можливі варіанти рішення мають бути ідентифіковані менеджером. 

4. Розробка моделі рішення 

Модель у цьому випадку  це спрощене уявлення про проблему, шляхи та інструменти її вирішення. 

Вона об’єднує усі згадані компоненти: критерії, обмеження та альтернативи. 

5. Збір даних 

Незважаючи на те, що сфера участі фахівця з управлінського обліку охоплює всі попередні етапи, 

особливу відповідальність він несе за виконання цього етапу. Відбір даних, які стосуються проблеми, 

та способів і альтернатив її вирішення якраз і характеризує значну роль фахівця з управлінського обліку 

в організації. 

Якими міркуваннями керуватися фахівцю з управлінського обліку під час вирішення питання, яка 

саме інформація потрібна для прийняття рішень? Корисність інформації визначається щонайменше 

трьома характеристиками: релевантністю, точністю та своєчасністю. 

Система обліку підприємств, що діють з метою отримання прибутку,  це інформаційна система 

бізнесу, що покликана забезпечити відповідну (релевантну) фінансову інформацію щодо ресурсів 

бізнесу і наслідків їх використання. Інформація релевантна, якщо вона має певний вплив на рішення, 

які повинні бути зроблені. Компанії надають цю інформацію у своїх фінансових звітах. Готуючи звіти, 

фахівці з управлінського обліку представляють як власне користувачів інформації, таких як власники і 

кредитори, так і їхні рішення, що, у свою чергу, вимагають фінансової інформації. 

Управлінський облік надає інформацію для внутрішнього використання і забезпечує спеціальною 

інформацією менеджерів компанії. Останні використовують її для вирішення широкого кола задач – 

від стратегічних, до оперативних, що дають докладні пояснення тому, чому фактичні витрати відхи-

ляються від кошторису витрат. Інформація, яку надає управлінський облік, повинна: 

– бути пов’язана з тією частиною компанії, за яку керівник несе відповідальність. Наприклад, 

менеджер з виробництва хоче отримати інформацію про витрати виробництва, а не про витрати 

на рекламну кампанію; 

– охоплювати плани на майбутнє. Наприклад, бюджет пірозділу буде показувати фінансові плани 

на майбутній рік; 

– відповідати двом вимогам: бути релевантною, а її збір та обробка не повинна коштувати більше, 

ніж втрати від її неотримання. 

У теорії виділяють чотири основних типи внутрішніх управлінських рішень, що власне відображає 

функціональний підхід: 
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1. Фінансові рішення  які фонди необхідні для забезпечення діяльності підприємства на заплано-

ваному рівні або який обсяг грошових коштів має використовувати підприємство для придбання 

ресурсів (обладнання і будівель), а також для здійснення поточних витрат на ведення бізнесу. 

2. Рішення про розподіл ресурсів  як має буде інвестовано загальний капітал компанії (наприк-

лад, визначення сум та напрямів інвестицій в обладнання). 

3. Рішення щодо виробництва  яка продукція має вироблятися, яким чином, у якому обсязі і коли. 

4. Маркетингові рішення  встановлення відпускних цін і рекламних бюджетів, визначення місце-

положення ринків компанії і як до них дістатися. 

В інших джерелах класифікація внутрішніх управлінських рішень здійснюється на основі 

процесного підходу і полягає в їхньому розділенні на такі, що приймаються: 

– у процесі постачання;  

– під час виробництва продукції або надання послуг; 

– під час реалізації продукції. 

У цілому такий погляд мало чим відрізняється від попереднього, але в ньому значною мірою втра-

чається розуміння комплексності системи бізнесу: рішення, які є істотними для певної сфери діяль-

ності підприємства, неминуче викликають відповідні зміни в інших сферах. Наприклад, оптимізація 

системи постачання має наслідком скорочення витрат, що, у свою чергу, відбивається на собівартості 

продукції та може потягнути за собою необхідність прийняття рішень у сфері цінової політики тощо. 

Так само не враховує подібний підхід і значимості суто фінансових рішень (наприклад, щодо структури 

фінансування активів, способів безготівкових розрахунків, співвідношення між дебіторською та кре-

диторською заборгованостями і т. ін.). 

Зважаючи на це, у подальшому процесний підхід буде доповнюватися додатковими позиціями, що 

охоплюють сфери діяльності підприємств, які в ньому не представлено належним чином.  

 

 

 

6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЛЕВАНТНОЇ 

ТА НЕРЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Релевантні витрати – це витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття певного управлін-

ського рішення. Поняття релевантних витрат дуже широко використовується в управлінському обліку, 

тому зупинимося на їхній характеристиці дещо детальніше. 

Релевантні витрати повинні відповідати таким критеріям:  

1) бути пов’язаними із завданням підприємства, конкретними проектами, рішеннями, сприяти 

зростанню потенціалу підприємства та зміцненню добробуту власників; 

2) змінюватися залежно від можливого управлінського рішення, тобто залежати від нього; 

3) належати до майбутніх витрат, тому що всі минулі витрати залишаються незмінними, щоб не 

сталося в майбутньому. 

Нерелевантні витрати – це витрати, які не залежать від прийнятого (або можливого) управлінського 

рішення. До них належать не лише минулі витрати, а й частина майбутніх витрат, які будуть незмін-

ними за умови різних варіантів рішення. 

Наприклад, автопідприємство вирішило придбати додатково один вантажний автомобіль. Поста-

чальники запропонували йому декілька моделей, що відрізняються вантажопідйомністю, питомими 

витратами пального, нормативною тривалістю експлуатації, вартістю техобслуговування, купівельною 

вартістю самого автомобіля і витратами на його реєстрацію тощо. Це все релевантні витрати. Крім 

того, для автомобіля треба найняти водія. На підприємстві оплата водія передбачена окладна незалежно 

від моделі автомобіля, тому що автомобіль планується використовувати як машину техобслуго-

вування. У такому випадку витрати на оплату праці водія є нерелевантними для прийняття рішення 

про те, яку модель краще придбати. Але якщо оплата водія буде залежати від моделі автомобіля, то її 

треба буде зарахувати до релевантних витрат.  
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Оскільки управлінські рішення, звичайно, спрямовані на перспективу, керівництву, насамперед, 

необхідна інформація про очікувані витрати та доходи. 

У системі бухгалтерського обліку підприємств накопичується багато різноманітної інформації. Утім 

це не означає, що вся така інформація буде корисною для менеджера. Релевантною є тільки та інфор-

мація, що може бути оперативно передана менеджеру, оскільки з часом вона втрачає свою цінність. 

Нарешті, дані обліку не повинні містити помилок або упереджених оцінок. Таким чином, роль бух-

галтера в процесі підготовки рішення полягає у своєчасному забезпеченні менеджера достовірною і 

релевантною інформацією.  

Різні типи управлінських рішень потребують різних даних. Наприклад, для визначення тарифної 

політики слід зібрати інформацію про страхові тарифи конкурентів, попит на ці страхові послуги, 

витрати на ведення страхової справи. 

Нагадаємо, що значна частина рішень пов’язана з аналізом витрат і доходів. Ідеться, насамперед, 

про релевантні витрати і доходи. Релевантними є витрати і доходи, які можуть бути змінені внаслідок 

прийняття рішення. Але розв’язання будь-якої проблеми стосується тільки майбутніх витрат і доходів. 

У табл. 6.1 наведено критерії віднесення витрат і доходів до релевантних. 

Витрати і доходи, що становлять різницю між альтернативними рішеннями, називають диферен-

ціальними витратами й доходами відповідно. 

 

Таблиця 6.1 

Критерії релевантності доходів і витрат 
 

Релевантні доходи і витрати Нерелевантні доходи і витрати 

1. Доходи і витрати можуть мати місце в майбутньому, 

різні для альтернативних рішень 

1. Доходи і витрати вже мали місце в минулом 

й однакові для альтернативних рішень 

2. Доходи і витрати можуть бути змінені внаслідок 

рішення 

2. Доходи і витрати не можуть бути змінені внаслідок 

рішення 

 

Під час аналізу релевантної інформації для прийняття управлінських рішень слід враховувати не 

тільки дійсні (реальні), а й альтернативні витрати. 

Дійсні витрати  це витрати, що потребують сплати грошей або витрачання інших активів. Ці ви-

трати відображаються в бухгалтерських реєстрах у міру їх виникнення. 

Альтернативні витрати  вигода, що втрачається, коли вибір одного напряму дії вимагає відмови-

тися від альтернативного рішення. Наприклад, підприємство розглядає альтернативу використання 

вільних коштів: покласти їх у банк на депозит або придбати комп’ютер і здати його в оренду. 

Релевантні витрати для реалізації наведених варіантів показано в табл. 6.2. 

 

Таблиця 6.2 

Інформація для прийняття рішення (за варіантами) 
 

Показники 

Варіант 1 Варіант 2 

Покласти гроші на депозит 
Придбати комп’ютер 

і здати його в оренду 

Дійсні витрати Плата за відкриття депозиту Вартість комп’ютера 

+ + + 

Альтернативні витрати Втрата доходу від відсотка 
Втрата доходу від здачі 

комп’ютера в оренду 

=   

Релевантні витрати для варіанта 1 для варіанта 2 

 

Іншим прикладом є рішення, з необхідністю обґрунтування якого зустрілася компанія-авіапере-

візник. Ситуація полягає в нижченаведеному. 
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Менеджер має прийняти рішення щодо того, чи не варто додати до графіку перевезень ще два 

додаткові маршрути. Попередній аналіз релевантних витрат і доходів показав, що додаткова виручка 

від організації польотів перевищує витрати на них на 30 тис. грн на місяць. Отже, менеджер компанії 

готовий включити маршрути до графіку польотів. Однак він не врахував ще один аспект: компанія 

зараз має надлишкові площі в ангарі для літаків. Інший авіаперевізник пропонує взяти їх в оренду за 

40 тис. грн на місяць. Якщо компанія додасть ще два маршрути, вона потребуватиме цю додаткову 

площу і, таким чином, втратить можливість заробити 40 тис. грн орендної плати. Ці 40 тис. грн є 

альтернативною вартістю прийняття рішення про розширення графіку польотів. Обґрунтування рішен-

ня показано в табл. 6.3. 

 

Таблиця 6.3 

Обґрунтування рішення про додаткові маршрути авіаперевізника 
 

Релевантність 
Найменування показників 

Варіанти Різниця 

А В В-А 

+ – 

+ 
 

Виручка від перевезення пасажирів 240 258 18 

 
– Виручка від перевезення вантажів 80 80 0 

+ 
 

Орендна плата 40 0 -40 

+ 
 

Оплата за посадку літака 0 5 5 

+ 
 

Витрати на обслуговування в аеропорті 0 3 3 

+ 
 

Зарплата екіпажу 2 2,5 0,5 

+ 
 

Вартість пального 21 24 3 

+ 
 

Харчування та обслуговування в літаку 4 4,6 0,6 

 
– Технічне обслуговування літака 1 1 0 

  
Прибуток 332 297,9 -34,1 

 

За даними табл. 6.3, з врахуванням альтернативних витрат, рішення не повинне прийматися, оскільки 

результатом його прийняття буде збиток у 34,1 тис. грн на місяць. 

Таким чином, аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень є запорукою зна-

ходження оптимальної альтернативи, пов’язаної з визначенням доходів і витрат компанії. 

 

 

 

6.3. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

У ПРОЦЕСІ ПОСТАЧАННЯ 

 

У процесі постачання на підприємствах виникає необхідність розв’язувати завдання, що стосуються: 

1) визначення обсягу запасів; 

2) встановлення моменту часу, коли потрібно розміщувати замовлення;  

3) управління витратами на зберігання запасів. 

Рішення першої задачі передбачає визначення обсягу замовлення через розрахунок оптимального 

розміру запасів. Критерієм оптимізації є мінімум витрат на організацію замовлення та утримання запасів. 

Для прийняття рішень на практиці використовують табличний, математичний та графічний методи. 

За табличним методом обсяг партії поставок визначають на підставі розрахунків. 

Наприклад, для виконання виробничої програми підприємству необхідно мати 14 тис. одиниць ви-

робничих запасів на рік. Припускається, що підприємство не тримає страхового запасу. Ціна за оди-

ницю – 312,5 грн.  

Релевантні витрати, які згруповані за розмірами партій різних розмірів, представлено в табл. 6.4.  
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Таблиця 6.4 

Висхідні дані для визначення обсягу поставки 
 

Найменування показників 
Розмір замовлення, од. 

100 200 300 400 500 

Кількість партій 140 70 47 35 28 

– витрати на організацію замовлення та доставку на 

партію, грн 
75 112 164 180 216 

Транспортно-заготівельні витрати, тис. грн 10,5 7,8 7,7 6,3 6,0 

– питомі витрати на зберігання запасів, грн/од. 1,17 2,20 3,10 3,60 5,43 

Витрати на зберігання запасів, тис. грн 8,2 15,4 21,7 25,2 38,0 

Витрати всього, тис. грн 19 23 29 32 44 

Вартість партії, тис. грн 31,3 62,5 93,8 125 156,3 

Релевантні витрати загалом, тис. грн 50,3 85,5 122,8 157 200,3 

Середні витрати, тис. грн/од. 0,50 0,43 0,41 0,39 0,40 

 

Критерієм прийняття рішення є мінімум середніх витрат, отже, найкращим варіантом буде партія в 

400 одиниць. 

 

Згідно з графічним методом оптимальний обсяг запасів визначають на підставі аналізу графіка, на 

вертикальній осі якого відо-бражаються питомі релевантні витрати на придбання й утримання запасів, а 

на горизонтальній осі – розмір замовлення. 

Приклад графічного аналізу представлено на рис. 8.  

 

 
 

Рис. 8. Графічне обґрунтування оптимального розміру замовлення 

 

Мінімально необхідний рівень запасів, що є безпечним з огляду на підтримання безперервності 

виробничого процесу за математичним методом визначається з урахуванням з економічного розміру 

замовлення (EOQ – economic order quantity). 

Якщо розмір певного запасу є незмінним протягом цього періоду часу і немає страхового або резерв-

ного запасу, то середній запас буде дорівнювати половині обсягу замовлення. 
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Загальні витрати на відтворення запасів складаються з: 

1) витрат на утримання запасів − розходи щодо зберігання, транспортування і страхування разом 

із рівнем прибутку, втраченого від інвестування в іммобілізовані активи; 

2) вартості виконання замовлень.  

    буде дорівнювати: 
 

    √
   

  
. 

 

A – (average inventory) – середній фізичний запас.  
 

  
  

 
  

 

де S – фізичний обсяг продажу за рік, шт.; n – кількість замовлень від постачальників. 
 

           
 

де TСС – (total carrying cost) – сумарний річний показник поточних витрат; с – відсоток витрат на 

утримання запасів у ціні продукції, що постачається; р – ціна за одинцю. 
 

          
 

де TOC – (total ordering costs) – витрати на отримання замовлення – ведення документації, 

поштово-телеграфні розходи тощо; f – фіксовані витрати на одне замовлення. 
 

                    
 

  
  

 

де TIC – (total inventory costs) – сумарні витрати на товарно-матеріальні запаси.  

Рішення цього рівняння щодо мінімізації витрат і дає формулу для розрахунку показника EOQ, це 

так звана модель Уілсона. 

Друге завдання, яке виникає в процесі постачання товарно-матеріальних цінностей, стосується вста-

новлення моменту часу, коли потрібно розміщувати замовлення. Цей момент часу залежить від розміру 

оптимальної партії поставки, циклу поставки партії та темпу, з яким використовуються запаси. 

З метою відмовитись від зберігання надлишкових запасів прийшли до впровадження оперативного 

управління ними (точно в строк – Just-in-time – JIT). Це є однією з найбільш поширених у світі логіс-

тичних концепцій або технологій. Розробку та застосування JIT відносять до кінця 1950-х років, коли 

японська компанія Toyota Motors, а потім і інші автомобілебудівні фірми Японії почали її активно 

впроваджувати. 

Первісним гаслом концепції JIT було виключення потенційних запасів матеріалів, компонентів і 

напівфабрикатів у виробничому процесі складання автомобілів і їхніх основних агрегатів. Вихідна 

задача виглядала так: якщо задано виробничий графік, то треба організувати рух матеріальних потоків 

так, щоб всі матеріали, компоненти і напівфабрикати надходили для виробництва чи складання готової 

продукції в потрібній кількості, в потрібне місце (на складальній лінії) і точно в призначений термін. 

За умови такої постановки завдання великі страхові запаси, що заморожують грошові кошти фірми, 

виявлялися непотрібними. 

У концептуальному плані підхід JIT послужив основою для подальшого впровадження таких логіс-

тичних концепцій/технологій, як Lean Production, («плоске», або «тонке» виробництво) і Value added 

logistics («логістика доданої вартості»). 

Суть принципу JIT у тому, що товари надходять на підприємство на момент, коли вони необхідні 

для використання в процесі виробництва. Упровадження цього методу значною мірою розв’язало 

проблему зберігання запасів, яка при цьому є виключно прерогативою постачальників, а не самого 

підприємства. 

Удосконалення постачання на основі принципу JIT сприяє формуванню управлінської культури, 

спрямованої на підвищення якості. Рішення, яке пропонує система JIT, полягає в укладенні довго-
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строкових контрактів з кількома вигідними постачальниками, що розташовані територіально близько 

до виробничих потужностей підприємства. 

Основоположна ідея JIT базується на трьох передумовах (їхня правильність була багаторазово 

підтверджена емпіричним шляхом): 

1. Передбачається, що заявкам споживачів готової продукції повинні відповідати не її заздалегідь 

накопичені запаси, а виробничі потужності, готові переробляти сировину і матеріали, що над-

ходять майже «з коліс». Внаслідок цього обсяг виробничих запасів, який кваліфікується як 

заморожені потужності, мінімізується. 

2. За умов мінімальних запасів необхідна безперервна раціоналізація в організації і управлінні ви-

робництвом, бо високий обсяг запасів нівелює або, у відомому сенсі, маскує помилки і недоліки 

в цій області: вузькі місця виробництва, несинхронізовані операції, невживані виробничі 

потужності, ненадійну роботу постачальників і посередників. 

3. Для оцінювання ефективності виробничого процесу, крім рівня витрат і продуктивності фондів, 

слід враховувати термін реалізації заявки, так звану тривалість повного виробничого циклу. 

Короткі терміни реалізації заявок полегшують управління підприємством і сприяють зростанню 

конкурентоспроможності завдяки можливості оперативного і гнучкого реагування на зміни 

зовнішніх умов. 

На противагу традиційним методам управління, відповідно до яких центральна ланка планування 

виробництва видає виробничі завдання всім відділам і промисловим підрозділам, під час застосування 

JIT централізоване планування стосується лише останньої ланки логістичного ланцюга, тобто складу 

готової продукції. Усі інші виробничі і постачальницькі одиниці отримують розпорядження безпосе-

редньо від чергового, що знаходиться ближче до кінця ланки логістичного ланцюга. Прикладом є 

ситуація, коли склад готових виробів подав у монтажний цех заяву (що рівнозначно видачі вироб-

ничого завдання) на певну кількість виробів, монтажний цех віддає розпорядження про виготовлення 

цехам обробки і відділу кооперування і т. д. 

Це означає, що виробниче завдання завжди видається підрозділу, що використовує (або обробляє) 

цю деталь. Тим самим потоку матеріалів від «джерела» до «споживача» передує потік інформації у 

зворотному напрямку, тобто виробництву «точно в строк» передує інформація «точно в строк». 

Метод JIT показав настільки високу ефективність, що нині всі великі організації тією чи іншою 

мірою використовують елементи цього підходу.  

Концептуально Just-in-time призводить до зміни поглядів за такими напрямами: 

– запаси – організації повинні виявляти і вирішувати проблеми, що призводять до надлишкових 

запасів, прагнучи до мінімальних (нульовим запасам) матеріального ресурсу, незавершеного 

виробництва, готової продукції; 

– якість – необхідно домагатися не прийнятного рівня браку, а його повної відсутності на основі 

комплексного управління якістю; 

– постачальники – замовники повинні повністю покладатися на своїх постачальників, тому їм необ-

хідно встановлювати довгострокові партнерські угоди з невеликою кількістю надійних поста-

чальників і перевізників; 

– обсяг партій – необхідно шукати способи зниження обсягів виробничих партій, домагатися 

коротких виробничих циклів, щоб надлишок виробництва не накопичувався в запасах готової 

продукції; 

– час виконання замовлень – необхідно знижувати час виконання замовлень, щоб зменшити вплив 

факторів невизначеності, які можуть змінити ситуацію за термін тривалої поставки; 

– надійність – всі операції повинні виконуватися безперервно без збоїв, тобто не повинно бути 

поломок устаткування, браку, невиходів на роботу і т. ін.; 

– працівники – необхідним є виховання духу співпраці як між робітниками, так і між менедже-

рами і робітниками; добробут усіх залежить від спільних успіхів у роботі, тому до всіх праців-

ників має бути однакове, справедливе ставлення; заохочується будь-яка творча ініціатива, ви-

словлена будь-яким працівником з приводу можливих удосконалень у роботі; 
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– інформаційна підтримка – повинна дозволяти оперативно обмінюватися інформацією і синхро-

нізувати всі процеси поставки матеріального ресурсу, виробництва, складання та поставки готової 

продукції. 

Таким чином, JIT є способом не лише мінімізації запасів, але ще і усунення відходів з будь-яких 

видів ресурсів, поліпшення координації та підвищення ефективності діяльності. 

Для більшості реальних ситуацій існує певний термін виконання замовлення (тимчасове 

запізнювання – L) від моменту розміщення замовлення до його дійсної поставки. Стратегія 

розміщення замовлень у наведеній моделі Уілсона повинна визначати точку відновлення замовлення. 

На рис. 9 показано випадок, коли точка відновлення замовлення випереджає на L одиниць часу очі-

кувану поставку. У практичних цілях цю інформацію можна просто перетворити, визначивши точку 

відновлення замовлення через рівень запасу, відповідний моменту поновлення. 

 

 

 

6.4. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 

 

 

6.4.1. ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ЛЕВЕРИДЖУ 

 

Виробничий леверидж – це показник співвідношення обсягу виробництва, постійних і змінних 

витрат та прибутку. Іноді його називають показником управління прибутком. Чим менше значення цього 

показника, тим кращим вважається співвідношення обсягу продажів, постійних і змінних витрат та 

прибутку. 
 

 
 

Рис. 9. Визначення моменту відновлення замовлення 

 

Виробничий леверидж розраховується за формулою: 
 

DPL =   
∑ qi ∙ pi – ∑ qi ∙ cvi 

π 

де DPL – показник виробничого левериджу; qi − кількість проданої продукції; pi − ціна за одиницю 

проданої продукції; vсi − змінні витрати на одиницю продукції; π  − прибуток.  

Приклад розрахунку показників виробничого левериджу за умови різних обсягів виробництва і 

величини постійних витрат наведено в табл. 6.5. 
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Таблиця 6.5 

Розрахунок показників виробничого левериджу 

 

Найменування показника 
Варіанти 

I II III IV 

1. Обсяг виробництва, од. 1000 1000 800 1200 

2. Ціна за одиницю, грн 100 100 100 100 

3. Виручка, тис. грн 100 100 80 120 

4. Змінні витрати на од. продукції, грн 50 50 50 50 

5. Змінні витрати загалом, тис. грн 50 50 40 60 

6. Валовий прибуток, тис. грн 50 50 40 60 

7. Постійні витрати, тис. грн 20 28 20 20 

8. Прибуток, тис. грн 30 22 20 40 

9. Виробничий леверидж 1,67 2,27 2,00 1,50 

 

За даними наведеної таблиці, збільшення постійних витрат на 40 % (варіант І-II) підвищило величину 

показника виробничого левериджу на 36 %. Збільшення обсягу виробництва на 50 % (варіант I-IV) 

знизило показник левериджу на 10 %. 

Показник виробничого левериджу тісно пов’язаний з показником рентабельності. Однак їхнє 

значення оцінюють по-різному. За високої рентабельності показник виробничого левериджу буде міні-

мальним і, навпаки, за високого значення виробничого левериджу рентабельність буде невисокою. 

 

 

6.4.2. РІШЕННЯ ЩОДО АУТСОРСИНГУ – «ВИРОБЛЯТИ ЧИ КУПУВАТИ»  

 

Керівництво виробничих підрозділів підприємств часто стикається з проблемою: робити самим або 

купувати на стороні окремі або всі частини продукту, що має вироблятися. Це найбільш загальна 

проблема всіх виробництв, що вимагають складальних операцій. Головне в цій ситуації – визначити 

всі елементи витрат і доходів, релевантних до такого роду рішення (табл. 6.6). 

 

Таблиця 6.6 

Релевантні витрати в контексті рішення «виробляти чи купувати» 
 

Виробляти Купувати 

Потреба в обладнанні, що дорого коштує Ціна закупівлі деталі, вузла або напівфабрикату 

Змінні витрати на виробництво деталі, вузла 

або напівфабрикату 

Орендна плата або інші надходження, отримані 

від використання потужностей, що звільняються 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування 

обладнання 
Ліквідаційна вартість обладнання 

 

Розглянемо вирішення задачі щодо аутсорсингу на прикладі.  

Припустимо, що є дані про собівартість виготовлення підприємством деталі «С» (табл. 6.7). 

Таблиця 6.7 

Собівартість виготовлення деталі «С» 
 

Показники 
Собівартість, тис. грн 

на 10000 од., тис. грн на од., грн 

Основні матеріали 95 9,5 

Прямі витрати праці 68 6,8 

Змінні загальновиробничі витрати 38 3,8 

Постійні загальновиробничі витрати 75 7,5 

Витрати загалом 276 27,6 
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Надійшла пропозиція купувати деталь «С» за 24 грн. Як має діяти керівництво підприємства? На 
перший погляд воно має вибрати варіант покупки цієї деталі, оскільки це обійдеться йому дешевше на 
3 грн за од. Але прийняття такого рішення може бути передчасним. Спочатку слід проаналізувати всю 
релевантну інформацію. 

Припустимо також, що з 75 тис. грн постійних загальновиробничих витрат 45 тис. грн – витрати, 
яких не можна уникнути незалежно від того, яке рішення буде прийнято. Це амортизація наявного 
обладнання, страхові виплати, заробітна плата управлінського персоналу виробничого підрозділу і 
т. ін. Іншими словами, 45 тис. грн постійних загальновиробничих витрат (4,5 грн в середньому на од.) 
є нерелевантними, тобто не змінюються в цих двох варіантах – купити або виробляти (табл. 6.8).  

 
Таблиця 6.8 

Дані для аналізу за умови, що обладнання, яке вивільнилося, не буде використовуватися 
 

Види витрат 

Витрати, грн 

всього на од. 

виробляти купувати виробляти купувати 

Витрати на покупку 
 

240000 
 

24 

Основні матеріали 95000 
 

9,5 
 Прямі витрати праці 68000 

 
6,8 

 Загальновиробничі витрати змінні 38000 
 

3,8 
 Загальновиробничі витрати постійні 30000 

 
3,0 

 Загалом витрат 231000 240000 23,1 24 

Різниця 
 

9000 
 

0,9 

 
У нашому прикладі припускається, що постійних загальновиробничих витрат можна уникнути в 

разі прийняття рішення про покупку деталей. 
Слід звернути увагу на те, що в цьому випадку використано релевантний підхід у чистому вигляді: 

у табл. 6.8 присутня лише інформація за статтями витрат, які розрізняються для двох варіантів. 
Головним у розглянутій задачі є оптимальне використання виробничих потужностей. Аналіз здійс-

нювався, зважаючи на те, що обладнання, яке вивільнилося через відмову від виробництва деталі «С», 
не буде використовуватися іншим способом. Насправді, воно може застосовуватися для виробництва 
інших деталей і вузлів, іншої продукції, може бути здано в оренду або використано якимось іншим 
чином. Альтернативне використання вивільненого обладнання та інших виробничих ресурсів може 
принести додатковий прибуток. Як правило, на практиці підприємства самі виробляють комплектуючі, 
якщо існуючі виробничі потужності не можна використовувати краще. 

Продовжимо аналіз ситуації. Припустимо тепер, що можливі два варіанти використання облад-
нання, яке вивільнилося. Замість деталі «С» можна виготовляти іншу продукцію з маржинальним при-
бутком 25 тис. грн або це обладнання можна здати в оренду за 12 тис. грн. Показники з усіх чотирьох 
варіантів наведено в табл. 6.9. 

 
Таблиця 6.9 

Інформація про показники доходів і витрат за варіантами 
 

Показники 
Варіанти рішення* 

І ІІ ІІІ IV 

Доходи від орендної плати 
   

12 

Маржинальний прибуток від виробництва іншої продукції 
  

25 
 

Витрати на деталь «С» 231 240 240 240 

Чисті релевантні витрати 231 240 215 228 
 

* Варіанти рішення: 

І – виробляти деталь; 
ІІ – купувати та не використовувати обладнання; 
ІІІ – купувати та використовувати обладнання для виробництва іншої продукції; 
ІV – купувати та здавати обладнання в оренду. 
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За даними табл. 6.9, покупка деталі «С» та використання обладнання, що вивільнюється, для вироб-

ництва іншої продукції з даним маржинальним прибутком є найкращим варіантом, оскільки в такому 

випадку витрати підприємства на цю деталь мінімальні – 215 тис. грн. 

Таким чином, у ситуації прийняття рішення «купити або виробляти» комплектуючі для виробів, 

що вимагають складальних операцій, вибір оптимального має бути заснований не лише на порівнянні 

даних про собівартість їх виготовлення і ціни закупівлі, а головним чином на аналізі альтернативного 

використання обладнання, що при цьому вивільнюється, та використання інших виробничих ресурсів. 

 

 

6.4.3. РІШЕННЯ ЩОДО СПІЛЬНИХ ПРОДУКТІВ – «ПРОДАВАТИ ЧИ ОБРОБЛЯТИ ДАЛІ» 

 

Якщо результатом процесу виробництва є два або більше продуктів, вони називаються «спільними 

продуктами» (joint products). Прикладом є виробництво порошку та масла какао з какао бобів. Момент 

у виробничому процесі, коли спільні продукти можуть бути ідентифіковані як окремі, називається 

точкою розділення (split-off point).  

Менеджери у разі виробництва спільних продуктів мають приймати рішення, чи повинен спільний 

продукт бути проданим у точці розділення або має продовжувати використовуватися в процесі 

виробництва. 

Розглянемо вирішення задачі щодо спільних продуктів на прикладі. Припустимо, що компанія 

імпортує боби какао та переробляє їх на порошок та масло. Лише частина порошку використовується 

компанією для виробництва шоколадних цукерок. Залишок продається іншому підприємству, що 

виробляє морозиво. Компанія розглядає можливість виготовлення з порошку розчинного какао-напою 

для продажу на ринку. Загальну схему виробництва представлену на рис. 10. 

Фактично менеджер має визначити, якими є релевантні витрати й вигоди. Загальні витрати спільного 

процесу виробництва складають 8,8 тис. грн. Вони не є релевантними, оскільки не змінюються в разі 

прийняття будь-якого варіанта рішення. Разом із цим, треба розділити загальні витрати на такі, що 

матимуть відношення до кожного з видів продукції. З цією метою використовують метод відносної 

вартості продажу (relative-cost-value method). Згідно з ним спільні витрати розподіляються між видами 

продукції пропорційно вартості продаж у точці розділення (табл. 6.10). 

Далі додаткові доходи від подальшого здійснення виробництва какао порошку порівнюються з 

витратами розділеного виробництва (separate processing cost), які з’являються після точки розділення 

(табл. 6.11). 

 

 
 

Рис. 10. Загальна схема виробничого процесу 
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Таблиця 6.10 

Розподіл спільних витрат 
 

Найменування показників 
Спільні продукти 

масло порошок 

Вартість продажу в точці розділення, грн 8000 16000 

Відносна пропорція 0,33 0,67 

Витрати, грн 2600 5400 

Загалом спільних витрат, грн 

 

8000 

 

Таблиця 6.11 

Визначення чистого доходу від подальшого виробництва розчинного напою 
 

Найменування показників Сума 

Вартість продаж, грн/т:  

– розчинного напою 64000 

– порошку какао 16000 

Додатковий дохід від подальшого виробництва, грн 48000 

Витрати відокремленого виробництва, грн 25600 

Чистий дохід від подальшого виробництва, грн 22400 

 

За даними табл. 6.12 зрозуміло, що компанії вигідно виробляти розчинний напій з того порошку 

какао, що залишається після виробництва шоколадних цукерок. 

 

Таблиця 6.12 

Дані до обґрунтування рішення «продавати чи обробляти» 
 

Найменування показників 
Варіанти рішень 

Різниця (А-В) 
А В 

Виручка від реалізації, грн: 

   – масла 8000 8000 0 

– порошку какао 16000 

 

16000 

– розчинного напою 

 

64000 –64000 

Витрати, грн: 

   – спільні витрати 4800 4800 0 

– розділені витрати (виробництво розчинного напою) 0 25600 –25600 

Прибуток загалом, грн 19200 41600 –22400 

 

 

6.4.4. ЛІКВІДАЦІЯ НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ, СЕГМЕНТА ТОЩО 

 

Розглянемо необхідні методи обґрунтування подібного рішення на прикладі.  

Так, метою залучення більшої кількості пасажирів авіакомпанія пропонує постійним клієнтам 

приєднатися до створеного нею клубу – World Express Club (WEC). Членство в клубі дозволяє пасажи-

рам отримувати різні привілеї та пільги, до яких входить, наприклад, забезпечення спеціальними 

кімнатами відпочинку, рестораном, знижками на їжу та напої й можливістю користуватися 

невеличкими спа-центрами здоров’я. 

Президент компанії стурбований тим, що WEC може бути неприбутковим. Така стурбованість 

викликана даними Звіту про фінансові результати (табл. 6.13 ).  
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Таблиця 6.13 

Звіт про фінансові результати за місяць, тис. дол. 
 

Найменування показників Сума 

Виручка від реалізації 200,0 

Змінні витрати: 135,0 

– їжа та напої 70,0 

– заробітна плата 40,0 

– накладні витрати 25,0 

Маржинальний прибуток 65,0 

Постійні витрати: 75,0 

– амортизація 30,0 

– зарплата адміністративного персоналу 20,0 

– страхування 10,0 

– збори 5,0 

– накладні витрати 10,0 

Прибуток –10,0 

 
На тижневій нараді президент доповів про свої сумніви щодо подальшої прибутковості клубу. 

Спеціаліст з управлінського обліку відповів, що не всі витрати, що відображені у Звіті, можуть бути 
скорочені. Віце-президент з продаж додав, що клуб допомагає привабити пасажирів, які, у випадку його 
закриття, перейдуть до конкурентів. Після наради президент попросив спеціаліста з управлінського 
обліку підготувати аналіз релевантних витрат та прибутків, що асоціюються з WEC. Результати аналізу 
відображено в табл. 6.14. 
 

Таблиця 6.14 
Релевантні витрати та прибутки від діяльності World Express Club, дол. 

 

Найменування показників 
Варіанти 

Різниця 
А В 

Частина І 
   Виручка від реалізації 200 

 
200 

Змінні витрати: 135 
 

135 

– їжа та напої 70 
 

70 

– заробітна плата 40 
 

40 

– накладні витрати 25 
 

25 

Маржинальний прибуток 65 
 

65 

Постійні витрати: 75 50 25 

– амортизація 30 30 
 – зарплата адміністративного персоналу 20 

 
20 

– страхування 10 10 
 – збори 5 

 
5 

– накладні витрати 10 10 
 Прибуток –10 –50 40 

Частина ІІ 
   Маржинальний прибуток, який буде упущено у разі закриття клубу 60 0 60 

 

Примітки: А – клуб продовжує функціонувати; В – клуб ліквідується. 

 
Звіт аналітика складається з двох частин. Перша стосується релевантних витрат і прибутків, 

пов’язаних з діяльністю клубу, та ігнорує вплив цієї діяльності на іншу операційну діяльність компанії 
(варіант А). Друга (варіант В) представляє витрати, яких не можна буде уникнути, якщо клуб припи-
нить функціонування. Так, витрати на амортизацію (30,0 тис. дол.) стосуються до основних засобів, 
що використовувалися клубом, і є частиною загальних амортизаційних витрат компанії. Якщо клуб 
припинить діяльність, компанія буде продовжувати використовувати закріплені за ним будинки та 
обладнання. Так само і інші витрати, показані у варіанті В. 
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Загальний висновок зі Звіту аналітика полягає в тому, що діяльність World Express Club не повинна бути 
припинена. Якщо WEC буде закрито, компанія втратить більше в частині валової маржі (65,0 тис. дол.), ніж 
виграє на скороченні постійних витрат (25,0 тис. дол.).  

Зауважимо, що 60,0 тис. дол. – це альтернативні витрати варіанта закриття клубу. Отже, під час 
аналізу рішень щодо створення або закриття (припинення діяльності) важливо розглядати не лише 
релевантні витрати, яких можна уникнути, а й альтернативні витрати, що пов’язані з цим рішенням. 

 
 
 

6.5. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
 

6.5.1. ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ  

 
Одним з найважливіших рішень, з якими зустрічається менеджмент, є встановлення цін на про-

дукцію або послуги підприємств. У той же час, воно є і достатньо складним, зважаючи на велику кількість 
різноманітних факторів, що мають бути розглянуті в процесі обґрунтування цін. Рішення щодо цін 
виникають практично в організаціях різних типів. Виробники встановлюють ціни на продукцію, що 
виробляється; торгівельні підприємства – на товари, що реалізуються; фірми, які надають послуги, 
встановлюють ціни на страхові послуги, залізничні квитки, білети до музею, ціни на банківські кре-
дити тощо.  

Підхід до встановлення ціни часто залежить від конкретної ситуації. Ціноутворення на продукт, 
який підприємство вже виробляє і продає протягом тривалого періоду, може кардинально відрізнятися 
від методу встановлення ціни на новий товар або послугу. У деяких галузях підприємства повинні додат-
ково брати до уваги політичні та інші фактори, оскільки ціни на їхні продукти або послуги контро-
люються державою. 

Найбільше впливають на ціну такі чинники: 
1) попит споживачів; 
2) дії конкурентів; 
3) витрати; 
4) політичні, законодавчі аспекти та питання, пов’язані з іміджем. 
Попит споживачів є визначним чинником на всіх етапах підприємницької діяльності – від проек-

тування товару до встановлення ціни на нього. Питання проектування товару (послуги) та ціноутво-
рення взаємопов’язані між собою, отже, вони мають розглядатися одночасно. Наприклад, якщо цільовий 
сегмент споживачів є дуже чутливим до якості продукту, підприємству необхідно витрачати більше ви-
робничого часу, використовувати дорогі матеріали та напівфабрикати тощо. Результатом буде вища ціна.  

Дії конкурентів. У практичній діяльності будь-яке підприємство чи організація, як правило, не може 
діяти на ринку одноосібно. На тому ж ринку будуть прагнути продавати свої товари й послуги вітчизняні 
та іноземні конкуренти. Підприємство, проектуючи продукт та обґрунтовуючи ціни, має особливо 
уважно розглядати дії конкурентів. Так, коли конкуренти знижують ціну на певний вид продукції або 
послуг, підприємство, щоб не втратити свою долю ринку, повинно відповідати на це адекватними 
діями. Передбачення реакції конкурентів на дизайн продукту та його ціну є складним але й важливим 
завданням менеджменту. 

Витрати. Роль витрат у встановленні цін не є однаковою в різних галузях підприємницької діяль-
ності. Так, на ринках досконалої конкуренції, до якої можна зарахувати зерновий сегмент аграрної 
галузі, ціни на зерно встановлюються ринком. Виробники для отримання прибутку мають виробляти з 
витратами на рівні, що менший за ринкову ціну. В інших галузях виробники встановлюють ціни, спи-
раючись на витрати виробництва (cost-based pricing). Такий підхід використовується в автомобільній 
промисловості, виробництві побутової техніки тощо. Ціни встановлюються шляхом додавання 
націнки до виробничих витрат. У сфері постачання комунальних послуг ціни, як правило, регулю-
ються державою. 
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Політичні та законодавчі аспекти. У своїй діяльності підприємства повинні дотримуватися певних 
законодавчих норм. Це стосується, наприклад, питань збереження навколишнього середовища та об-
меження монопольної влади над ринком. Якщо підприємство сприймається як таке, що отримує 
надвисокі прибутки, воно може зустрітися з політичним тиском, спрямованим на встановлення для 
нього більш високих податків. Коли ж надвисокі прибутки пов’язуються з монопольним становищем 
на ринку, підприємство стає об’єктом уваги антимонопольних органів. 

Ціноутворення з метою максимізації прибутку. Конкурентна фірма (така, що працює на конку-
рентному ринку) сприймає ціну товару, який вона пропонує як дану (price taker) і максимізує 
прибуток шляхом вибору адекватного обсягу виробництва. Крива попиту на її продукцію – є 
горизонтальною лінією. Разом із цим, крива ринкового попиту для конкурентного ринку в цілому має 
від’ємний нахил, що демонструє як змінюється бажання покупців платити в умовах, коли товар стає 
більш доступним. 

Прибуток виступає як різниця між виручкою від продажу товарів (total revenue –   ) і загальними 
витратами на його виробництво (total costs): 

 

         
Виручка – це ціна ( )  помножена на обсяг виробництва ( ). Відповідно, гранична виручка (marginal 

revenue –   ) – це зміни в обсязі загальної виручки, спричинені виробництвом або продажем додат-

кової одиниці продукції (  ): 
 

   
   

  
  

 

Оскільки ціна не залежить від обсягів виробництва, то         , таким чином, для конку-

рентної фірми       (рис. 11). 

 

\ 

Рис. 11. Максимізація прибутку конкурентної фірми 
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Очевидно, що максимальний прибуток буде отримано за умови, що обсяг виробництва буде на 

рівні, який максимізує різницю (     )  На графіку загальних функцій цей обсяг буде знаходитися 

там, де дотична до кривої загальних витрат буде паралельною функції загальної виручки. 

Розмір максимального прибутку – це площа чотирикутника KLMN. 

У точці q* фірма за рахунок виручки повністю покриває всі альтернативні витрати виробництва, 

тобто всі бухгалтерські витрати (imputed cost) усіх ресурсів, що постачаються власником. У цьому 

випадку фірма отримує нормальний прибуток (normal profit). Та частина прибутку, що перевищує 

нормальний, зветься економічним прибутком (economic profit). 

Нормальний прибуток являє собою витрати ресурсів, що постачаються власником. Бухгалтерський 

облік не включає до розрахунків прибутку альтернативні витрати на ресурси. У результаті прибуток 

може бути переоцінено. 

Вирішення завдання максимізації прибутку конкурентної фірми можна представити в табличній 

формі. Нехай відомі такі дані щодо обсягів, ціни та виробничих витрат (табл. 6.15): 

  Таблиця 6.15 

Дані щодо обсягів, ціни та виробничих витрат 
 

Обсяг 

Виробництва 

( ) 

Виручка 

від реалізації, 

грн (  ) 

Витрати, грн 

П
р

и
б

у
т
о

к
 

( 
) 

змінні, на од. 

(  ) 
загальні, грн 

(  ) 
граничні, грн 

(  ) 
середні на од. (  ) 

1 62 20 120 120 120 –58 

2 124 16 132 12 66 –8 

3 186 16 148 16 49 38 

4 248 20 180 32 45 68 

5 310 28 240 60 48 70 

6 372 40 340 100 57 32 

7 434 56 492 152 70 –58 

8 496 76 708 216 89 –212 

9 558 100 1000 292 111 –442 

10 620 128 1380 380 138 –760 

11 682 160 1860 480 169 –1178 

 

Постійні витрати складають 100 грн, а ціна реалізації – 62 грн.  

За даними таблиці, найвищий прибуток підприємство отримує тоді, коли виробляє та продає 5 од. 

продукції (π = 70 грн). 

Ринок з монопольною силою. Досконала конкуренція і чиста монополія – це два полюси ринкового 

стану. Проміжна структура ринку, яка водночас не є досконало конкурентною і не контролюється 

однією фірмою, – це монополістична конкуренція. Ринки монополістичної конкуренції зустрічаються 

частіше, отже, і надалі буде йтися про фірми, що працюють на ринках недосконалої конкуренції. 

Недосконала конкуренція (imperfect competition) – конкуренція, що існує на ринку, коли більш ніж 

один продавець змагається за ринок з іншими продавцями, кожен з котрих має певний контроль над 

цінами. Можливість контролю над цінами виникає у зв’язку з тим, що продавці пропонують не стан-

дартизований продукт, і різниці в продукті роблять кожну пропозицію певною мірою унікальною, що 

створює для кожного продавця монопольну силу. 

Хоча продукти унікальні, між ними є достатньо однакових рис, що робить можливим об’єднувати 

товари в товарні групи. 

Товарна група (product group) – представляє декілька схожих (близьких), але не однакових товарів, 

що обслуговують одну потребу споживачів. Продавці в кожній товарній групі можуть розглядатися як 

конкуруючі фірми в галузі. 

 . 11. 
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Функція попиту для такої фірми з монопольною владою має від’ємний нахил. Це означає, що MC 

менше ціни на кожен такий продукт. Як і для конкурентної фірми правило максимізації прибутку – 

MC = MR (рис. 12). 

Необхідно розуміти, чому крива попиту має від’ємний нахил, незважаючи на те, що на ринку пра-

цюють багато конкурентних фірм. Для пояснення уявимо собі успішну аудиторську фірму, що працює 

у великому місті. Послуги, що вона надає, відрізняються розумінням фінансових проблем клієнтів. 

Багато інших подібних фірм надають такі ж саме послуги. У зв’язку з тим, що послуги цієї фірми 

відрізняються від послуг конкурентів, вона може підвищити ціну на них без зменшення кількості 

клієнтів. Однак залежно від еластичності попиту фірма може очікувати, що деякі клієнти не купу-

ватимуть, якщо ціни будуть збільшуватися. Вона також у змозі привабити більше клієнтів за умови 

зменшення цін. 

 

 

Рис. 12. Максимізація прибутку фірми з монопольною силою 

 

У табличній формі максимізація прибутку підприємства на ринку недосконалої конкуренції вигля-

дає так, як показано в табл. 6.16. 

Постійні витрати FC складають 200 грн, і підприємство має кожного разу зменшувати ціну, коли 

хоче продати додаткову одиницю продукції. 

За даними таблиці, найвищий прибуток підприємство отримає в разі випуску 7 од. продукції, а 

саме там, де MR ≈ MC. 
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Таблиця 6.16 

Максимізація прибутку підприємства на ринку недосконалої конкуренції 
 

q p TR MR 𝝂c TC MC AC Прибуток (π) 

1 65,0 65 65 223,5 223,5 223,5 224 –158,5 

2 64,0 128 63 120,0 240,0 16,5 120 –112,0 

3 61,0 183 55 84,2 252,5 12,5 84 –69,5 

4 59,0 236 53 66,0 264,0 11,5 66 –28,0 

5 57,0 285 49 55,5 277,5 13,5 56 7,5 

6 55,0 330 45 49,3 296,0 18,5 49 34,0 

7 53,0 371 41 46,1 322,5 26,5 46 48,5 

8 51,0 408 37 45,0 360,0 37,5 45 48,0 

9 49,0 441 33 45,7 411,5 51,5 46 29,5 

10 47,0 470 29 48,0 480,0 68,5 48 –10,0 

11 45,0 495 25 51,7 568,5 88,5 52 –73,5 

 

Розглянуті вище економічні моделі прийняття цінових рішень створюють основу для розуміння 

підходів до проблеми ціноутворення. Утім вони мають декілька обмежень.  

По-перше, попит на продукцію підприємства і крива граничної виручки не можуть бути визначені 

точно. Хоча маркетингові дослідження і здійснюються для отримання даних щодо попиту на продукт, 

досить важко передбачити, який ефект будуть мати зміни цін на обсяги попиту. Крім ціни, багато інших 

чинників впливають на попит: конструкція та якість товару, реклама й просування, репутація під-

приємства тощо. 

По-друге, у завданнях прийняття рішень модель       не завжди істотна для всіх форм ринку. 

Наприклад, на олігопольному ринку рішення приймаються, з огляду на очікувану реакцію конкурентів 

на цінову політику підприємства. 

По-третє, обмеження пов’язані і з труднощами у визначенні функції граничних витрат. Система 

управлінського обліку не передбачає розрахунків змін у витратах, що викликані одиничними змінами 

в обсягах виробництва або продаж. Розрахунки граничних витрат спираються на дані, збір яких є, у 

свою чергу, досить коштовним.  

Більшість менеджерів визначає ціну, спираючись на бухгалтерські витрати, пов’язані з вироб-

ництвом і реалізацією продукту. Для цього є декілька причин. Передусім, більшість підприємств продає 

багато товарів (надає послуг). За цих умов просто не вистачає часу на досконалий аналіз попиту та 

граничних витрат для кожного товару або послуги. Менеджери мають спиратися на прості й швидкі 

методі встановлення ціни. Одним з них є витратне ціноутворення (cost-based pricing).  

Крім того, навіть за умови врахування ринкової ситуації, коли має бути встановлено ринкову ціну, 

витратне ціноутворення надає менеджеру базу для визначення ціни.  

Нарешті, найважливіше те, що витрати на продукт або послугу забезпечують межу, нижче якої в 

тривалому періоді ціна не можу бути встановлена. Хоча товари можуть спочатку бути представлені на 

ринку за ціною, що нижче витрат, у кінцевому рахунку ціна має покривати витрати на товар для того, 

щоб підприємство залишалося в бізнесі.  

Встановлюючи ціни на продукцію, що продається, використовують ціннісний (competitive bidding) 

і витратний (cost-plus pricing) підходи. 

За умови використання ціннісного підходу на основі маркетингових досліджень встановлюють мож-

ливу ціну на продукт, можливий обсяг продаж і вже потім визначають технологю, витрати на вироб-

ництво та продаж відповідного продукту. Можливий прибуток визначають відніманням від ціни повної 

виробничої собівартості і витрат на продаж. Такий підхід часто використовують під час встановлення 

цін на нові види продукції та послуг, а також на товари й послуги, що відчутно відрізняються від 

представлених на ринку.  
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Витратне ціноутворення. Модель витратного ціноутворення в загальному вигляді формулюється так: 
 

    (   )     , 
 

де   – ціна;   – витрати на виробництво й реалізацію продукту;   – надбавка до ціни (markup). 

Рівень надбавки до ціни природно залежить від того, які саме витрати беруться до розрахунку, а це, 

у свою чергу, визначається прийнятим методом калькулювання витрат . 

Більшість компаній, що використовують витратне ціноутворення, спираються в розрахунках на 

повні виробничі витрати (absorption manufacturing cost). Здійснення розрахунків на базі лише змінних 

витрат підштовхує менеджерів до встановлення надто низьких цін задля підвищення обсягів продаж. 

Якщо ціну встановлено на надто близькому до змінних витрат рівні, підприємство може бути не в 

змозі відшкодувати свої постійні витрати та буде нести збитки. Споживачі зі свого боку, розуміючи, 

що підприємство має отримувати прибуток, щоб залишитися на ринку, сприймають як цілком до-

цільне формування ціни як суми витрат виробництва, адміністративних та витрат на збут і розумного 

рівня прибутку. Визначення рівня ціни методом витратного ціноутворення наведено в табл. 6.17. 

 

Таблиця 6.17 

Визначення рівня ціни методом витратного ціноутворення 
 

Показники, грн Сума Надбавка 100 % Ціна, грн 

Змінні виробничі витрати 400 131,25 925 

Повні виробничі витрати 650 42,3 925 

Загальні витрати 800 15,63 925 

Змінні: 

   – виробничі витрати 400 

  – адміністративні і витрати на збут 50 5,56 925 

 

Основний недолік використання повних виробничих витрат у ціноутворенні полягає в тому, що вони, 

оскільки включають розподілені фіксовані витрати, роблять чинники динаміки витрат підприємства 

невиразними. 

Для уникнення цього менеджери деяких підприємств використовують як базу розрахунків або змінні 

виробничі витрати, або загальні змінні витрати. З цим пов’язано три основні переваги:  

1) дані щодо змінних витрат більш сумісні з CVP-аналізом, що часто використовується для оці-

нювання того, як зміни в цінах й обсягах впливають на рівень прибутку; 

2) використання змінних витрат не вимагає розподілу постійних витрат, який завжди є неточним; 

3) інформація про змінні витрати є саме такою, що потребується під час обґрунтування управлін-

ських рішень, наприклад, про спеціальне замовлення. 

Цей варіант методу може успішно застосовуватися, якщо менеджери розуміють, що цінова надбавка 

за умови його використання має бути трохи більшою для того, щоб уникнути невиправданого занижен-

ня ціни. 

Загальний підхід до встановлення цінової надбавки полягає у визначенні рівня прибутку відповідно 

до цільового значення рентабельності інвестицій (   ). Припустимо, що підприємство має такі дані 

щодо собівартості продукції (табл. 6.18). 

Далі в табл. 6.19 показано розрахунки цінової надбавки за варіантами за умови використання як 

бази загальних та змінних витрат. 

Узагальнена формула для визначення цінової надбавки виглядає так: 
 

  
    

    
  

 

де   – прибуток, що необхідний для забезпечення цільового    ;    – частина загальних витрат, 

що не увійшла до бази розрахунку;    – витрати на од. продукції, що складають базу визначення 

надбавки. 
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Таблиця 6.18 

Інформація щодо витрат підприємства, грн/од. 
 

Найменування показників Сума 

Змінні витрати: 

 – виробничі 250 

– адміністративні та витрати на збут 36 

Загалом змінних виробничих витрат, грн/од. 286 

Постійні витрати: 

 – виробничі 120 

– адміністративні та витрати на збут 60 

Загалом постійних витрат, грн/од. 180 

Всього витрат 466 

 

Таблиця 6.19 

Розрахунки цінової надбавки за варіантами за умови використання 

як бази загальних та змінних витрат 
 

Найменування показників Значення 

1. Ціноутворення за загальними витратами 

 Середній річний обсяг інвестованого капіталу, грн 300000 

Цільовий рівень прибутковості інвестицій 20 % 

Потрібний рівень прибутку, грн 60000 

Обсяг виробництва, од. на рік 480 

Всього витрат, грн 466 

Прибуток на од., грн 125 

Цінова надбавка, % 26,8 

2. Ціноутворення за змінними витратами 

 Загалом змінних виробничих витрат, грн/од. 286 

Загалом постійних витрат, грн 86400 

Цінова надбавка, % 106,6 

 

Частіше на практиці в рамках витратного підходу ціна встановлюється, зважаючи на цільову рента-

бельність та повну собівартість проданої продукції, яка складається з неповної виробничої собівар-

тості, загальногосподарських витрат і витрат з продажу. Разом із тим, можливі господарські ситуації, 

коли ціни на продукти або послуги доцільно встановлювати на рівні їхньої неповної виробничої собі-

вартості і витрат на продаж. 

Наприклад, у будинку відпочинку ціни на путівку встановлено на рівні 4 тис. грн. Кількість місць 

для відпочинку – 100 осіб. Собівартість путівки становить 320 грн, у тому числі, виробнича собівар-

тість – 120 грн, загальногосподарські витрати 160 – грн, витрати з продажу путівок – 40 грн. 

У міжсезонний період заповнюваність будинку відпочинку становить 60 %. 

У цей період його діяльність є збитковою. Варіантом рішення для покрашення ситуації є викорис-

тання системи подвійних цін, а саме продаж решти (40 %) путівок за зниженими цінами представ-

никам тих груп населення, які не мають можливість купити дорогі путівки (наприклад, пенсіонерам). 

Розрахунок фінансових результатів для обґрунтування цього рішення показано в табл. 6.20. 

Наведені в табл. 6.20 дані показують, що навіть подвійне зниження цін на частину путівок будинку 

відпочинку в період міжсезоння дозволяє уникнути збитків у цей період. 

Під час розподілу витрат на змінні і постійні в подібних випадках знижені ціни можна встановлю-

вати з лгляду на змінні витрати. 

Зниження цін на продукцію доцільно використовувати за умови додаткових замовлень на продук-

цію постійними покупцями під час реалізації стратегії завоювання ринків, а також у багатьох інших 

випадках. 
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Таблиця 6.20 

Розрахунок фінансових результатів для обґрунтування рішення щодо системи подвійних цін 
 

Найменування показників 

Варіанти 

І ІІ 
ІІІ 

а б Всього 

Кількість осіб,що відпочивають 100 60 60 40 100 

Ціна путівки, тис. грн 4,0 4,0 4,0 2,0 

 Виручка від продажу путівок, тис. грн 400 240 240 80 320 

Неповна виробнича собівартість, грн 120 80 80 40 120 

Загальногосподарські витрати, грн 160 160 

  

160 

Витрати на продаж путівок, грн 40 30 30 10 40 

Собівартість послуг, грн 320 270 

  

320 

Прибуток, грн 80 –30 

  

0 

Рентабельність, % 25,0 –11,1 

  

0 

 

 

6.5.2. ПЛАНУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ), ЩО ПІДЛЯГАЄ РЕАЛІЗАЦІЇ  

 

Вище було розглянуто методи, що дозволяють бухгалтерові-аналітику визначити сукупний обсяг 

продажу, що забезпечує підприємству одержання бажаного фінансового результату. Рішенням цього 

завдання може задовольнятися керівник організації, що виробляє однорідну продукцію або торгує нею. 

Перед підприємствами, які мають справу з різнойменними видами продукції (товарів), постає більш 

серйозне завдання. 

Наприклад, підприємство виготовляє та реалізує продукцію чотирьох найменувань: «A», «B», «C» і 

«D». Ціни, відповідно, складають: 30,5, 25,6, 45,0 і 58,50 грн.  

Інформацію про постійні та змінні витрати підприємства на наступний місяць представлено в табл. 6.21. 

 

Таблиця 6.21 

Дані про витрати підприємства, грн 
 

Витрати 
Види продукції 

А B C D 

1. Прямі (змінні) витрати на од. продукції за видами, всього 28,4 21,93 41,4 55,2 

у тому числі: 
    

– основні матеріали 9,3 7,53 23,4 30,8 

– заробітна плата основних виробничих робочих з нарахуваннями 6,3 5,9 7,6 8 

– транспортні витрати 5 3,8 4,4 4,2 

– вантажно-розвантажувальні роботи та доставка 3,8 3 2,8 6,7 

– податки 3,05 1,2 2,4 3,3 

– інші 0,95 0,5 0,8 2,2 

Постійні витрати на весь обсяг продаж, всього 178670 

у тому числі: 
 

– заробітна плата управлінського та обслуговуючого персоналу 125000 

– витрати на відрядження 30000 

– проценти по кредиту 20300 

– інші загальногосподарські витрати 3370 

 

Структура передбачуваної реалізації продукції, що визначена на основі дослідження кон’юнктури 

ринку, виглядає так: 
 

«A» − 45 %; «В» − 10 %; «C» − 20 %; «D» − 25 %. 
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Підприємство ставить перед собою завдання отримати наступного місяця 120 тис. грн прибутку. 

Керівництву потрібно знати, скільки одиниць кожного виду продукції необхідно продати, щоб отри-

мати цей прибуток. 

Для відповіді на поставлене питання позначимо рівень продаж продукції «В» за ( )  Тоді, зва-

жаючи на сформовану структуру продаж, реалізація продукції становитиме: 
 

«А» 4,5х; 

«С» – 2х; 

«D» – 2,5х. 
 

За існуючих цін виручка від продажу продукції буде дорівнювати: 
 

«А» – 30,5 · 4,5х = 137,25х; 

«В» – 25,6х; 

«С» – 45,0 · 2х = 90,0х; 

«D» – 58,50 · 2,5х = 146,25х. 
 

Сукупні змінні витрати, пов’язані з реалізацією продукції, складуть: 
 

«А» – 28,4 · 4,5х = 127,8х; 

«В» – 21,93х; 

«С» – 41,4 · 2х = 82,8х; 

«D» – 55,2 · 2,5х = 138,0х. 
 

Далі скористаємося рівнянням: 
 

              
 

де π – прибуток; TR – виручка від продажу; TVC  і  TFC – відповідно, сукупні змінні і постійні 

витрати. 

З урахуванням даних прикладу воно отримує вигляд: 
 

137,25х + 25,6х + 90,0х + 146,25х – (127,8х + 21,93х + 82,8х + 138,0х) – 178670 = 120000. 
 

Розв’язуємо рівняння щодо х: 
 

399,10х – 370,53х – 178670 = 120000; 

28,57х = 298670. 

х = 10454 од. продукції. 
 

Таким чином, для отримання запланованого прибутку підприємству необхідно реалізувати про-

дукції типу: 
 

«А» – 10454 · 4,5 = 47043 од.; 

«В» – 10454 од.; 

«С» – 10454 · 2,0 = 20908 од.; 

«D» – 10454 · 2,5 = 26135 од. 
 

Отримані результати зведемо в табл. 6.22. 
 

Таблиця 6.22 

Розрахунок очікуваного прибутку підприємства 
 

Витрати 
Види продукції 

Всього 
А B C D 

1. Обсяг реалізації, од. 47043 10454 20908 26135  

2. Ціна за од., грн 30,5 25,6 45 58,5  

3. Змінні витрати на од. продукції, грн 28,4 21,93 41,4 55,2 
 

4. Маржинальний дохід на од., грн (ряд 2 – ряд 3) 2,1 3,67 3,6 3,3 
 

5. Сукупний маржинальний дохід, тис. грн (ряд 1   ряд 4) 98,79 38,37 75,27 86,25 298,67 

6. Постійні витрати, тис. грн 
    

178,67 

7. Операційний прибуток, тис. грн (5-6) 
    

120,00 
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Слід мати на увазі, що «внесок» кожного виду продукції у формування прибутку може бути не 

однаковий. Підприємство ж, зазвичай, зацікавлено у випуску таких видів продукції, що більшою мірою 

забезпечують прибуток. Отже, виникає завдання оптимізації структури виробництва. 

Для її вирішення необхідно проаналізувати рентабельність (відношення прибутку до повної собі-

вартості продукції) окремих видів продукції запланованої виробничої програми і, насамперед, розраху-

вати повну собівартість продукції різних типів. 

Для визначення повної собівартості постійні витрати мають бути розподілені між усіма позиціями 

виробничої програми. Достатньо точний результат буде отримано в тому випадку, коли в основу роз-

поділу покладено показник витрат, частка яких найбільша серед усіх інших виробничих витрат. 

Аналізоване виробництво є матеріаломістким, оскільки питома вага вартості основних матеріалів у 

структурі собівартості продукції є найбільшою. Тому за базу розподілу непрямих (постійних) витрат 

варто прийняти вартість основних матеріалів, необхідних для виготовлення кожного виду продукції. 

Тоді на частку продукції «А» буде припадати постійних витрат у сумі: 
 

178670 · 9,3 : (9,3 + 7,53 + 23,4 + 30,8) = 1661631 : 71,03 = 23393,37 грн. 
 

Очікуваний обсяг виробництва цього виду продукції – 47043 од. (див. табл. 6.22). Отже, непрямі 

(постійні) витрати в розрахунку на одиницю складуть: 
 

23393,3 : 47043 = 0,50 грн. 
 

Для продукції «В» отримаємо 178670 · (7,53 : 71,03) = 18941,08 грн. А в розрахунку на одиницю 

продукції:  
 

18941,08 : 10454 = 1,81 грн. 
 

Для продукції «С» – 178670 · (23,4 : 71,03) = 58860,73 грн. У розрахунку на одиницю продукції: 
 

58860,73 : 20908 = 2,82 грн. 
 

Для продукції «D» – 178670 · (30,08 : 71,03) = 75663,71 грн, а на одиницю продукції буде припадати: 
 

75663,71 : 26135 = 2,90 грн. 
 

Використовуємо результати розрахунків і інформацію, що міститься в табл. 6.22, як для калькулю-

вання повної собівартості одиниці продукції кожного виду, так і для визначення рентабельності кож-

ного виду продукції (табл. 6.23). 

 

Таблиця 6.23 

Розрахунок повної собівартості та рентабельності продукції за видами 
 

Найменування показників 
Види продукції 

А B C D 

1. Змінні витрати, грн 28,4 21,93 41,4 55,2 

2. Постійні витрати, грн 0,5 1,81 2,82 2,9 

3. Повна собівартість, грн 28,9 23,74 44,22 58,1 

4. Ціна, грн 30,5 25,6 45 58,5 

5. Прибуток, грн 1,6 1,86 0,78 0,4 

6. Рентабельність продукції, % 5,54 7,83 1,76 0,69 

 

Сукупний прибуток, що очікується в результаті виробництва – 121,5 тис. грн. 

Очевидно, що рентабельність виробництва різних видів продукції не однакова. Чи можливо за цих 

умов оптимізувати виробничу програму? Чи варто для поліпшення фінансового стану підприємства 

зняти з виробництва, наприклад, продукцію типу «D», яка має найнижчий рівень рентабельності і додає 

до загального прибутку лише 8,6 % проти 62 % з продукції типу «А»? Які результати можна отримати? 

Для відповіді на поставлене питання необхідно виконати нижченаведені розрахунки. 

Припустимо, що продукція «D» знята з виробництва, а випуск інших видів продукції збільшується 

пропорційно. Необхідно оцінити рентабельність видів продукції, що залишилися і розрахувати фінан-

совий результат. 
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У зв’язку зі скороченням випуску продукції «D», підприємство має збільшити випуск інших видів 

продукції пропорційно. Частки продукції, що залишається в програмі, складають: «А» – 60 %, «В» – 

13,3 %, «С» – 26,7 %. Отже, втрата обсягів (26135 од.) компенсується пропорційним збільшенням ви-

робництва продукції видів «А», «В» і «С» відповідно на 15681, 3485 та 6969 од., і нові обсяги вироб-

ництва становлять: 
 

«А» – 62724 од.; 

«В» – 13939 од.; 

«С» – 27877 од. 
 

Незалежно від зміни обсягів виробництва постійні витрати залишаться на попередньому рівні – 

178670 грн. Розподілимо їх між видами продукції, спираючись на метод, що застосовувався. Тоді на 

частку продукції виду «А» припадає: 
 

178670 · 9,3 : (9,3 + 7,53 + 23,4) = 1661631 : 40,23 = 41303 грн, 

або 41303 : 62724 = 0,66 грн на од. продукції. 
 

Для продукції виду «В» отримуємо:  
 

178670 · (7,53 : 40,23) = 33442,33 грн, 

а на одиницю – 33442,33 : 13939 = 2,34 грн. 
 

Нарешті, для продукції виду «С» будемо мати в результаті: 
 

178670 · (23,4 : 40,23) = 103924,38 грн 

та 103924,38 : 27877 = 3,73 грн на одиницю виробу. 
 

Розрахуємо повну собівартість одиниці продукції за видами та визначимо рентабельність продукції, 

що включена до виробничої програми, за нових умов. Результати розрахунків показано в табл. 6.24. 

 

Таблиця 6.24 

Розрахунок повної собівартості та рентабельності видів продукції 
 

Найменування показників 
Види продукції 

А B C 

1. Змінні витрати, грн 28,4 21,93 41,4 

2. Постійні витрати, грн 0,66 2,34 3,73 

3. Повна собівартість, грн 29,06 24,27 45,13 

4. Ціна, грн 30,5 25,6 45 

5. Прибуток, грн 1,44 1,33 –0,13 

6. Рентабельність продукції, % 4,96 5,48 –0,29 

 

За даними табл. 6.24, перерозподіл постійних витрат пропорційно витратам на матеріали переводить 

продукцію виду «С» до розряду збиткових. Далі визначення загального розміру прибутку (табл. 6.25) 

показує, що операційний прибуток скоротився на 15,44 тис. грн. 

 

Таблиця 6.25 

Визначення розміру прибутку в рамках нової виробничої програми 
 

Витрати 
Види продукції 

Всього 
А B C 

1. Обсяг реалізації, од. 62724 13939 27877 
 

2. Ціна за од., грн 30,5 25,6 45 
 

3. Змінні витрати на од., грн 28,4 21,93 41,4 
 

4. Маржинальний дохід на од., грн (2-3) 2,1 3,67 3,6 
 

5. Сукупний маржинальний дохід, тис. грн (1   4) 131,72 51,15 100,36 283,23 

6. Постійні витрати, тис. грн 
   

178,67 

7. Операційний прибуток, тис. грн (5-6) 
   

104,56 
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Очевидно, що змінювати програму виробництва недоцільно.  

Запропонований метод дозволяє вирішувати інші питання структурних змін у номенклатурі про-

дукції, наприклад, у рамках обмеження поставок сировини й матеріалів на один із видів продукції, визна-

чення необхідного обсягу скорочення його виробництва, або раціоналізації постійних витрат тощо. 

 

 

6.5.3. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ З ВРАХУВАННЯМ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО 

 ФАКТОРА  

 

Як правило, ресурси підприємства (організації) є обмеженими. Це стосується виробничої або торго-

вельної площі, годин роботи персоналу, обсягів сировини або комплектуючих. Функціонуючи за умов 

обмежених ресурсів, підприємства мають обирати між різними замовленнями, вирішуючи, яке з них 

приймати, а від яких відмовитися. Приймаючі такі рішення, менеджери мають визначити, який продукт 

або послуга буде більш прибутковою. 

Для ілюстрації розглянемо компанію, що виробляє два види продукції «А» і «В». Маржинальний 

прибуток, що пов’язаний з виробництвом кожного з них, визначається в табл. 6.26. 

 

Таблиця 6.26 

Розрахунок маржинального прибутку за варіантами виробництва, грн 
 

Найменування показників 
Виробництво продукції 

А В 

Ціна реалізації 10,00 14,00 

Змінні витрати: 
  

– прямі витрати матеріалів 3,00 3,75 

– прямі витрати праці 2,00 2,50 

Змінні накладні витрати 3,00 3,75 

Змінні адміністративні витрати та витрати на збут 1,00 2,00 

Змінних витрат загалом 9,00 12,00 

Маржинальний прибуток 1,00 2,00 

 

За даними табл. 6.26 зрозуміло, що виробництво продукції «В» є більш прибутковим. У цьому вис-

новку, однак, ігнорується важливий аспект. Компанія має обмеження щодо часу використання обладнан-

ня: фонд роботи обладнання складає лише 700 машино-годин на місяць. За цих умов, для максимізації 

маржинального прибутку менеджери мають шукати варіант ефективного використання наявного фонду 

роботи обладнання.  

Ці обставини змінюють аналіз прибутковості продукції. Потрібно дати відповідь не на питання: 

«Який вид продукції має вищий маржинальний прибуток на од.?», а визначити, який вид продукції дає 

більший прибуток на одну машино-годину (табл. 6.27): 

 

Таблиця 6.27 

Розрахунок маржинального прибутку на одну машино-годину 
 

Найменування показників 
Виробництво продукції 

А В 

Маржинальний прибуток на од. продукції, грн 1,00 2,00 

Кількість машино-годин на од. продукції, год. 0,02 0,05 

Маржинальний прибуток на одну машино-год., грн 50 40 

 

Очевидно, коли фонд роботи обладнання є обмеженим, врахування цього фактора змінює оцінки 

прибутковості продукції. 
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Припустимо, що менеджер підприємства має зробити вибір між двома замовленнями. При цьому в 
його розпорядженні залишається всього 100 машино-годин, які можуть бути використані для вироб-
ництва або продукції «А», або «В». Визначено, що підприємство має використати ці вільні години на 
виробництво продукції «А» (табл. 6.28).  

 
Таблиця 6.28 

Обґрунтування рішення щодо використання вільних машино-годин 
 

Найменування показників 
Виробництво продукції 

А В 

Маржинальний прибуток на од. продукції, грн 1,00 2,00 

Обсяг продукції, що може бути виготовлено, од. 
  

– «А» (100 м.-год. : 0,02 м.-год.) 5000 – 

– «В» (100 м.-год. : 0,05 м.-год.) – 2000 

Маржинальний прибуток, грн 5000 4000 

 
Таким чином, рішення щодо ефективного використання обмежених ресурсів має аналізуватися з 

огляду на величину маржинального прибутку на одиницю обмеженого ресурсу. 
Як здійснюється аналіз, коли підприємство обмежено у використанні декількох ресурсів?  
Припустимо, що компанія обмежена щодо використання часу роботи обладнання та робочого часу 

персоналу. Аналіз такої ситуації є дещо більш складним. Вибір того, який вид продукції є більш при-
бутковим, передбачає варіантний аналіз (trade-off) з використанням апарату лінійного програмування. 

Кожне підприємство або організація, як правило, зустрічається з обмеженими ресурсами – вузькими 
місцями (bottleneck), через які має пройти кожна одиниця продукції, партія чи послуга. Їх наявність не 
дозволяє менеджерам у разі потреби одразу розширити обсяги діяльності. Теорія обмежень пропонує 
декілька шляхів подолання проблеми вузьких місць: 1) аутсорсинг (замовлення на стороні, залучення 
підприємства-субконтрактера); 2) здійснення інвестицій у ту частину діяльності, що обмежує потуж-
ності, та організація паралельного процесу; 3) збільшення годин роботи на операціях, що є вузькими 
місцями; 4) перепідготовка персоналу та переведення робітників на «вузькі операції»; 5) виключення з 
«вузької операції» всіх елементів, що не додають вартості. 
 
 

6.5.4. ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

 
Менеджмент підприємства часто зустрічається з проблемою: прийняти чи ні спеціальне (або додат-

кове) замовлення за ціною нижче ринкової і іноді навіть за ціною нижче собівартості. Природно, що 
таке замовлення може бути прийнято лише тоді, коли дозволяють виробничі потужності. Разом із цим, 
є ще й інші обставини, що впливають на прийняття рішення. 

Підприємство спеціалізується на виробництві і реалізації продукції «А» (табл. 6.29). 
Планові постійні витрати розраховані з врахуванням з нормального обсягу виробництва і реалізації 

цього виду продукції, що дорівнює 1000 од. на місяць. При цьому максимальна виробнича потужність 
щодо цього виду продукції становить 1300 од. на місяць. 

 
Таблиця 6.29 

Структура планових витрат на одиницю продукції 
 

Найменування статей витрат Сума, грн 

Основні матеріали 200 

Прямі змінні витрати праці 150 

Змінні виробничі накладні витрати 50 

Постійні виробничі накладні витрати 100 

Змінні невиробничі витрати 50 

Постійні невиробничі витрати 50 

Всього собівартість 600 
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Звичайна середня ціна реалізації продукції «А» складає 700 грн за одиницю. 

До підприємства звернувся замовник з разовим замовленням у 150 од. При цьому він згоден запла-

тити тільки 500 грн за шт. Підприємство вже уклало договори із замовниками на наступний місяць в 

обсязі 1000 од., і передбачається, що всі ці договори будуть виконані та оплачені замовниками. Ме-

неджер з продажу має визначитися, приймати замовлення чи ні. 

Потрібно: 

1) підготувати менеджеру обґрунтування варіанта рішення щодо спеціального замовлення; 

2) визначити, які ще чинники, окрім фінансових, необхідно буде розглянути під час прийняття 

остаточного рішення; 

3) з’ясувати, як змінилася б відповідь на пункт 1, якщо максимальна виробнича потужність під-

приємства на цей момент складала 1000 од. 

Розв’язок 

1. Повна собівартість од. продукції складає 600 грн (табл. 6.29). З умови виконання укладених договорів 

в обсязі виробництва і реалізації у 1000 од. поточна середня ціна реалізації (700 грн) дозволяє покрити 

витрати і заробити операційний прибуток у розмірі 100 грн за од. При цьому компанія працює не на 

повну свою потужність, яка складає 1300 од.  

Таким чином, прийнявши додаткове замовлення в 150 од. продукції, компанія не буде зазнавати 

додаткових постійних витрат, оскільки потужність дозволяє прийняти замовлення (1000 од. наявних 

замовлень та 150 од. разового замовлення, тобто 1150 од. проти 1300 од. наявних потужностей). Це 

означає, що релевантними (значимими) витратами для разового замовлення будуть лише змінні 

витрати, які складають 450 грн на од.: 

– 200 грн основних матеріалів; 

– 150 грн прямих змінних витрат праці; 

– 50 грн змінних виробничих накладних витрат; 

– 50 грн змінних невиробничих накладних витрат.  

Отже, підприємству вигідно прийняти це додаткове замовлення, заробивши з кожної виробленої та 

проданої одиниці 50 грн прибутку (500 грн ціна – 450 грн собівартість). Загальний операційний прибу-

ток компанії збільшиться на 7500 грн (50 грн прибутку за од.   150 од. спеціального замовлення). Ре-

зультати аналізу представлено в табл. 6.30. 

 

Таблиця 6.30 

Фінансові результати прийняття рішення про спеціальне замовлення, грн 

 

Показники 

Варіанти програми 

1000 од. 
1150 од. 

1000 од. 150 од. 

Витрати, тис. грн: 600 667,5 
 

– змінні 450 517,5 
 

– постійні 150 150 
 

Ціна, грн 700 700 500 

Виручка, тис. грн 700 700 75 

Прибуток, тис. грн 100 107,5 

 

2. Незважаючи на той факт, що виконання спеціального замовлення фінансово вигідно підприємству, 

необхідно також розглянути інші аспекти прийняття цього рішення. Наприклад, може виявитися, що 

основні замовники підприємства, дізнавшись про реалізацію разовому замовнику продукції за зниже-

ними цінами, можуть, у свою чергу, вимагати зниження ціни. Можливою є також реакція конкурентів, 

коли вони, отримавши інформацію про реалізацію дешевого замовлення, можуть на короткий період 

знизити свої ціни на аналогічну продукцію, що призведе до відтоку основних замовників компанії. У 

будь-якому випадку замовники і конкуренти повинні розуміти разовий (короткостроковий) характер 

«дешевого» замовлення. У довгостроковому плані ціни повинні встановлюватися таким чином, щоб 
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враховувати передбачуваний обсяг виробництва і реалізації та покривати всі витрати – як змінні, так і 

постійні. 

3. Якщо підприємство працює на повну потужність (1000 одиниць на місяць), то, прийнявши про-

позицію щодо разового замовлення із зниженою ціною, воно втратить деякі свої більш вигідні замов-

лення. Тому йому просто не вистачить потужності обробити поточні і разове замовлення. У ситуації з 

обмеженням потужностей підприємство має відмовитися від додаткової разової пропозиції зі зни-

женою ціною. 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

1. Назвіть галузі знань, які формують об’єкт діяльності фахівця з управлінського обліку. 

2. Поясніть значення облікової інформації для прийняття управлінських рішень. 

3. У чому полягає завдання управлінського обліку в частині підготовки інформації до обґрунту-

вання управлінських рішень? 

4. Назвіть шість послідовних кроків, виконання яких передбачає процес прийняття управлінського 

рішення. 

5. Якими трьома характеристиками визначається корисність інформації для прийняття управлін-

ських рішень? 

6. Назвіть чотири основні типи внутрішніх управлінських рішень, що приймаються підприємством. 

7. Що означає термін «релевантні витрати»? 

8. Яким трьом критеріям мають відповідати релевантні витрати? 

9. Які методи застосовуються у вирішенні задачі щодо обсягу запасів? 

10. Подайте загальну характеристику методу «точно в строк». 

11. Поясніть термін «виробничий леверидж». 

12. Як розраховується показник виробничого левериджу? 

13. Що викликає необхідність в обґрунтуванні рішення щодо аутсорсингу? 

14. На що спрямовано інформаційне забезпечення рішення щодо аутсорсингу? 

15. Поясніть сутність термінів «спільні продукти» та «точка розділення»? 

16. З яких причин виникає необхідність обґрунтування рішень типу «продавати чи обробляти далі»? 

17. У чому полягає загальний контекст прийняття рішення щодо ліквідації або створення сегмента 

діяльності підприємства? 

18. Поясніть теоретичну модель визначення ціни на продукцію підприємства, що діє на ринку доско-

налої конкуренції. 

19. Поясніть теоретичну модель визначення ціни на продукцію підприємства, що діє на ринку з 

монопольною владою. 

20. У чому полягають обмеження теоретичних моделей визначення ціни? 

21. Дайте загальну характеристику трьом основним підходам, що використовуються практикою для 

встановлення цін на продукцію підприємств. 

22. Як визначається рівень надбавки до ціни в рамках витратного ціноутворення? 

23. На основі яких критеріїв встановлюється асортимент продукції підприємства? 

24. Як здійснюється планування асортименту продукції? 

25. У чому полягають особливості обґрунтування рішення щодо структури продукції (послуг) з 

врахуванням фактора, що є обмеженням у використанні ресурсів? 

26. У чому полягають особливості обґрунтування рішень щодо спеціального замовлення і чому 

виникає необхідність в його обґрунтуванні? 
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ТЕСТИ 

 

1. Інформація про майбутні витрати і доходи, яка відрізняється за альтернативами, називається: 

а) інкрементна інформація; 

б) релевантна інформація; 

в) інформація про змінні витрати; 

г) інформація про усунені витрати. 

2. Немає необхідності враховувати під час ухвалення управлінського рішення: 

а) змінні витрати; 

б) постійні витрати; 

в) альтернативні витрати; 

г) неусувні витрати. 

3. Альтернативні витрати це – 

а) витрати конкурентів; 

б) нормативні витрати для певної галузі народного господарства; 

в) розмір прибутку, який втрачено під час прийняття одного з варіантів рішень; 

г) витрати щодо кожного з альтернативних рішень. 

4. Завжди є релевантними: 

а) витрати, яких не можна уникнути; 

б) незворотні витрати; 

в) витрати, яких можна уникнути; 

г) витрати, які не можна змінити прийнятим рішенням. 

5. Витрати, релевантні до рішення, можуть включати: 

а) очікувані майбутні постійні витрати; 

б) минулі змінні витрати; 

в) минулі капітальні вкладення; 

г) жоден із запропонованих варіантів не є правильним. 

6. Діапазон, в якому зберігається певна модель поведінки витрат, називається: 

а) областю релевантності; 

б) областю нерелевантних витрат; 

в) межами беззбитковості; 

г) зоною усунених витрат. 

7. Як пояснити поняття «релевантний діапазон» продаж? 

а) діапазон, в якому справедливе припущення щодо лінійної поведінки витрат; 

б) інтервал, в якому постійні витрати скорочуються; 

в) діапазон, в якому працює формула витрат, отримана для цілей планування і контролю; 

г) інтервал зміни витрат, якого бажано уникати під час планування. 

8. Знаходження маржинального прибутку на од. обмеженого фактора необхідно під час аналізу 

рішення: 

а) продавати або здійснювати подальшу переробку; 

б) купувати або виробляти самим; 

в) прийняти чи ні спеціальне замовлення; 

г) вибору структури (асортименту) продукції. 

9. Обираючи варіант рішення, доцільно враховувати: 

а) тільки релевантні витрати; 

б) всі витрати на одиницю продукції; 

в) релевантні витрати і найбільш істотні нерелевантні витрати; 

г) змінні витрати на одиницю продукції. 



Ю. Ю. Верланов, С. А. Бурлан, О. Ю. Верланов 
 

160 

 

10. Одноразове спеціальне замовлення за умови, що виробничі потужності дозволяють його вико-

нати, ніколи не буде прийнято за ціною, нижчою сумарних витрат на одиницю продукції, що 

включають усі постійні та змінні витрати: 

а) так;  

б) ні. 

11. Тип звіту, який є більш корисним для обґрунтування рішення щодо того, чи прийняти спеціальне 

замовлення чи відмовитися від нього: 

а) звіт про прибутки і збитки в системі обліку повних витрат; 

б) звіт про прибутки і збитки в маржинальних термінах; 

в) звіт про інкрементні прибутки і збитки; 

г) звіт про прибутки і збитки в системі обліку виробничих витрат. 

12. Інкрементні і маржинальні витрати завжди: 

а) є релевантними; 

б) є не релевантними; 

в) є частково релевантними; 

г) правильного варіанта відповіді немає. 

13. Розподіл витрат на постійні та змінні: 

а) є формальним, точним і проводиться однозначно; 

б) має обов’язковий порядок, закріплений законодавчо; 

в) дещо умовний; 

г) правильного варіанта відповіді немає. 

14. Релевантний підхід до прийняття управлінських рішень передбачає використання інформації: 

а) про всі очікувані доходи та витрати; 

б) про нормативні витрати; 

в) про фактичні витрати; 

г) тільки щодо цього конкретного вирішення. 

15. Чому буде дорівнювати критичний обсяг, якщо ціна реалізації – 6 грн, змінні витрати на оди-

ницю – 4 грн, постійні витрати за період – 100 грн? 

а) 50 од.; 

б) 100 од.; 

в) 80 од.; 

г) 20 од. 

16. Скільки одиниць виробленої та реалізованої продукції забезпечать отримання прибутку в розмірі 

200 грн (вихідні дані в попередньому тесті)? 

а) 100 од.; 

б) 150 од.; 

в) 190 од.; 

г) 80 од. 

17. Використовуючи дані тесту 15, визначте необхідну ціну реалізації, щоб, продавши 100 од. 

продукції, отримати прибуток у сумі 300 грн: 

а) 8 грн; 

б) 10 грн; 

в) 5 грн; 

г) 2 грн. 

18. Якщо організація планує реалізувати 65 од. продукції (вихідні дані див. у тесті 15), то при-буток 

становитиме: 

а) 50 грн; 

б) 30 грн; 

в) 90 грн; 

г) 100 грн.  
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19. Якщо зі збільшенням обсягу виробництва на 10 % одночасно збільшуються змінні виробничі 

витрати на 10 %, то це означає: 

а) дегресивну поведінку витрат; 

б) прогресивну поведінку витрат; 

в) пропорційну поведінку витрат; 

г) правильної відповіді немає. 

20. Підприємство планує собівартість продаж на рівні 333 тис. грн. У тому числі, постійні витрати – 

66,7 тис. грн і змінні витрати – 75 % від обсягу реалізованої продукції. Якою буде планова 

виручка (тис. грн)? 

а) 355,6; 

б) 400,0; 

в) 444; 

г) 533,3 

21. Підприємство виготовляє продукцію «А». Питомі змінні витрати складають 50 грн, сукупні 

постійні витрати – 1000 тис. грн. Ціна продажу одиниці продукції розраховується з урахуванням 

її повної собівартості, збільшеної на величину націнки в 10 %. Якою буде ціна реалізації 

продукції за умови виробництва 100 тис. од. (грн)? 

а) 70; 

б) 66; 

в) 58; 

г) 75. 

22. Підприємство у Звіті про фінансові результати показує виручку від реалізації – 200 тис. грн; 

виробничі витрати – 80 тис. грн (з них 40 % – постійні), адміністративні витрати та витрати на 

збут – 100 тис. грн (з них 60 % – змінні). Розрахувати маржинальний дохід, ігноруючи мате-

ріальні запаси, і вибрати правильну відповідь: 

а) 92 тис. грн; 

б) 108 тис. грн; 

в) 120 тис. грн;  

г) жодна відповідь не є правильною. 

23. Маржинальний дохід розраховується як: 

а) різниця між виручкою від продажу продукції і її змінною собівартістю; 

б) сума постійних витрат і прибутку організації; 

в) різниця між виручкою від продажу продукції і її виробничою собівартістю; 

г) правильні перші дві відповіді. 

24. Система «директ-костинг» використовується для: 

а) складання зовнішньої звітності і сплати податків; 

б) розробки інвестиційної політики організації; 

в) прийняття короткострокових управлінських рішень; 

г) всі відповіді правильні. 

25. Яке твердження правильне? 

а) кожна додаткова одиниця продукції, що випускається, приносить чистий прибуток у розмірі 

питомого маржинального прибутку; 

б) високий маржинальний прибуток гарантує беззбиткове виробництво; 

в) високий питомий маржинальний прибуток гарантує беззбиткове виробництво; 

г) правильного варіанта відповіді немає. 

26. Обґрунтуванням існування природних монополій служить: 

а) високий рівень постійних витрат; 

б) низький питомий маржинальний прибуток; 

в) низький маржинальний прибуток; 

г) правильного варіанта відповіді немає. 
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27. Рішення про доцільність прийняття додаткового замовлення за умови неповного завантаження 

виробничих можностей ґрунтується на інформації: 

а) про виробничу собівартість; 

б) про повну собівартість; 

в) про змінні витрати в собівартості; 

г) у кожному конкретному випадку рішення приймається індивідуально. 

28. Для проведення CVP-аналізу (витрати-обсяг-прибуток) витрати слід класифікувати на: 

а) постійні та змінні; 

б) контрольовані та неконтрольовані; 

в) релевантні і нерелевантні; 

г) обґрунтовані і необґрунтовані. 

29. Класифікація витрат на постійні та змінні не може бути виконана: 

а) методом найбільшого/найменшого значення; 

б) методом регресійного аналізу; 

в) за допомогою аналізу облікових регістрів; 

г) методом Баумоля-Дженкінса. 

30. Якщо передумови CVP-аналізу виконані, то підприємство внаслідок випуску кожної додаткової 

одиниці продукції понад обсяг беззбитковості отримує прибуток у розмірі: 

а) ціни од. продукції за вирахуванням змінних витрат на од. продукції; 

б) ціни од. продукції за вирахуванням постійних витрат на од. продукції; 

в) досягнутого рівня виручки за вирахуванням досягнутого рівня витрат; 

г) правильної відповіді немає. 

31. Яке твердження щодо обліку за змінними витратам є правильним? 

а) від зростання обсягів запасів облік за змінними витратами призводить до недооцінки запасів і 

переоцінки прибутку; 

б) від зростання обсягів запасів облік за змінними витратами призводить до переоцінки 

запасів і недооцінки прибутку; 

в) облік за змінними витратами є загальновизнаним у світовій практиці методом фінансо-

вого обліку; 

г) від зростання обсягів запасів облік за змінними витратами призводить до недооцінки 

запасів і прибутку. 

32. За зростання обсягів виробництва: 

а) постійні і загальні змінні витрати залишаються на незмінному рівні; 

б) постійні та змінні витрати на одиницю продукції скорочуються; 

в) постійні витрати на одиницю продукції скорочуються, змінні – не міняються; 

г) постійні і загальні змінні витрати скорочуються. 

 

 

 

ЗАДАЧІ 

 

Задача 6.1. Визначення обсягу запасів 

Підприємство щомісяця купує 12 тис. упаковок жувальної гумки «Пародонт» за ціною 2,4 грн за 

упаковку. Щомісячно на зберігання упаковки в середньому витрачається 78 коп., а витрати на замов-

лення складають 150 грн. 

Завдання: 

1. Визначити оптимальний рівень замовлення.  

2. Розрахувати середній рівень запасів.  

3. Обчислити кількість замовлень на місяць. 
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Задача 6.2. Визначення обсягу запасів 

Оптовий магазин, що продає холодильники, намагається поліпшити систему управління запасами. 

Відомо, що план реалізації складає 6 тис. шт. по 2800 грн за шт., вартість організації замовлення – 

800 грн, а витрати на зберігання – 16 грн на од.  

Завдання: 

1. Визначити економічний обсяг замовлення.  

2. Розрахувати середній рівень запасів, якщо менеджер про всяк випадок тримає страховий запас у 

10 холодильників.  

 

Задача 6.3. Визначення обсягу запасів 

Підприємство «Іскра» виробляє зварювальне устаткування. Менеджер у наступному році очікує 

досягти обсягу реалізації 6230 од. комплектів зварювальних побутових пристроїв типу «А». До комп-

лекту входить трансформатор, який накуповується у виробника. Витрати на організацію домовленості 

з постачальником про поставку трансформаторів складають кожного разу 170 грн. Трансформатори 

купуються за ціною 67 грн, а транспортні розходи складають у середньому 2 грн за шт. Крім того, 

підприємство витрачає 6 грн на зберігання кожного трансформатора.  

Завдання: 

1. Визначити економічний обсяг замовлення 

2. Розрахувати середній рівень запасів, якщо менеджер про всяк випадок тримає страховий запас у 

20 трансформаторів. 

 

Задача 6.4. Визначення виробничого левериджу 

Менеджеру підприємства надали інформацію щодо обсягів, цін і витрат виробництва (табл. 6.31). 

 

Таблиця 6.31 

Дані щодо цін, витрат, та обсягів за варіантами виробництва 
 

Найменування показника 
Варіанти 

I II III IV 

1. Обсяг виробництва, од. 550 800 1200 1350 

2. Ціна за одиницю, грн 100 100 100 100 

3. Змінні витрати на од. продукції, грн 42 42 42 42 

4. Постійні витрати, тис. грн 20 21 23 24 

 

Завдання: 

1. Визначити величину виробничого левериджу. 

2. Зробити необхідні висновки щодо рішення про обсяги виробництва. 

 

Задача 6.5. Рішення щодо аутсорсингу 

Організація виробляє напівфабрикати «а» і «b» та готову продукцію «С» і «D». Менеджер розгля-

дає план з виробництва та реалізації продукції на наступний рік. У табл. 6.32 наведено дані щодо пла-

нових витрат на од. напівфабрикатів та готової продукції. 

Відомо, що організація може придбати напівфабрикати «а» і «b» відповідно по 80 та 45 грн. Готова 

продукція може бути продана відповідно за 55 та 126 грн. 

Завдання: 

1. Визначити, чи продовжувати виробництво напівфабрикатів, чи купувати їх. 

2. Обґрунтувати рішення щодо припинення чи продовження виробництва продукції «C» і «D». 

Розв’язок задачі на стор. 311. 
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Таблиця 6.32 

Витрати за видами продукції та напівфабрикатів, грн 
 

Найменування показників 
Напівфабрикати Готова продукція 

a b C D 

Змінні витрати: 
    

– матеріали 27 39 18 42 

– зарплата 24 6 18 36 

– накладні витрати 12 3 9 18 

Постійні витрати: 
    

– накладні витрати 20 8 23 45 

Всього витрат: 83 56 68 141 

 

Задача 6.6. Рішення щодо аутосорсингу 

Підприємство щорічно закуповує в партнера 10 тис. насосів. Оскільки постачальник минулого року 

підвищив ціну до 544 грн за од., менеджер дав завдання визначити, у що обійдеться виробництво насо-

сів на власних потужностях. Підприємство має все необхідне обладнання, але недостатньо досвіду у 

виробництві подібної продукції.  

Відділи головного інженера, виробництва та бухгалтерія підготували аналіз економічних показників 

виробництва необхідних 10 тис. насосів (табл. 6.33). У підприємства немає потреби в додатковому об-

ладнанні та виробничій площі, але воно має найняти додаткових робітників.  

 

Таблиця 6.33 

Економічні показники виробництва насосів на власних потужностях 
 

Найменування показників Значення 

Напівфабрикати, тис. грн 960 

Оплата праці (погодинна), тис. грн 2400 

Виробничі накладні витрати, тис. грн1 3600 

Адміністративні та ін. витрати, тис. грн2 696 

Всього витрат, тис. грн 7656 

Постійні накладні витрати, % 50 

Змінні накладні витрати, % 100 

Норматив виробничих накладних витрат, % 150 
 

Примітки: 1) відсоток від обсягу прямих витрат на оплату праці; 2) адміністративні та ін. витрати прийнято 

на рівні 10 % від суми виробничих накладних витрат та витрат на напівфабрикати і працю. 

 

Аналіз показує, що загальна вартість 10 тис. насосів становить 7656 тис. грн, або 765,6 грн на од., 

оскільки ціна покупки становить 544 грн за од., дані аналізу, фактично, рекомендують продовжувати 

закупівлю. 

Завдання: 

Визначити, чи є пропозиція продовжувати закупівлю достатньо обґрунтованою? Пояснити і об-

ґрунтувати своє судження відповідними розрахунками. 

 

Задача 6.7. Рішення щодо аутсорсингу  

Підприємство виготовляє два види підшипників «А» і «В», для використання у виробництві. 

Економічні показники наведено в табл. 6.34. 

Річна потреба виробництва в підшипниках становить: «А» – 8,0 тис. од., «В» – 11,0 тис. од. Мене-

джер підприємства вирішив передати частину машино-годин на іншу продуктову лінію, залишивши 

для виробництва підшипників 41 тис. машино-год. на рік. Підшипники для забезпечення виробництва 

можна придбати на стороні за ціною, відповідно, 90 грн за од. і 108 грн за од. 
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Таблиця 6.34 

Обсяги і витрати виробництва продукції за видами 
 

Найменування показників 
Види продукції 

А В 

Обсяг потрібних машино-год. на од. 2,5 3 

Нормативні витрати, грн на од.: 
  

– прямі матеріальні витрати 18 30 

– прямі витрати праці 32 36 

Виробничі накладні витрати, грн на од.: 
  

– змінні1 16 18 

– постійні2 30 36 

Загалом витрат, грн на од. 96 120 
 

Примітки: 1) розподілені на базі прямих витрат людино-годин; 2) розподілені на базі витрат машино-годин. 

 

Завдання: 

1. Розрахувати прибутки (збитки) на одну машино-год., якщо підприємство погодиться купувати 

потрібний річний обсяг підшипників «В». 

2. Визначити, за умов якого варіанта рішення підприємство може максимізувати прибуток: 

а) купувати 4,8 тис. од. «А» і решту підшипників виробляти; 

б) купувати 8,0 тис. од. «А» і виробляти 11,0 тис. од. «В»; 

в) купувати 11,0 тис. од. «В» і виробляти 8,0 тис. од. «А»; 

г) купувати 4,0 тис. од. «В» і решту підшипників виробляти; 

д) виробляти і купувати у пропорціях, відмінних від наведених вище. 

 

Задача 6.8. Рішення щодо аутосорсингу  

Для ремонту техніки потрібні відповідні деталі. Якщо їх виготовляти власними силами, то постійні 

витрати на утримання устаткування складуть 200 тис. грн на рік, а змінні витрати на одиницю про-

дукції – 100 грн. Готові деталі в необмеженій кількості можна придбати за 150 грн за одиницю. 

Завдання: 

Обґрунтувати, яке рішення є вигідним підприємству.  

Розв’язок задачі на стор. 311. 

 

Задача 6.9. Рішення щодо аутосорсингу 

Підприємство виробляє залізничне обладнання. Для його виготовлення необхідні деталі «А» із 

спеціального матеріалу. 

Місячна потреба підприємства в деталях складає 500 од. Керівник має вирішити, виробляти ці деталі 

самостійно або купувати на стороні. Для вирішення питання він дав завдання бухгалтеру-аналітику 

провести порівняльний аналіз можливих рішень. Бухгалтер дібрав необхідні дані та зробив розрахунок 

витрат на одиницю «А», зважаючи на необхідність випуску 500 од. (табл. 6.35). 

 

Таблиця 6.35 

Розрахунок повної собівартості деталі «А», грн 
 

Найменування показників Сума 

Основні матеріали 83,3 

Зарплата основних виробничих робочих 25,0 

Змінні накладні витрати 8,3 

Постійні накладні витрати 41,7 

Всього повна собівартість 158,3 
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Дослідження ринку зовнішніх постачальників деталей показало: щомісяця можна купувати 500 де-

талей за ціною 140 грн за од.  

Завдання: 

Завершити проведення аналізу і підготувати для керівника обґрунтування правильного рішення. 

 

Задача 6.10. Рішення щодо аутосорсингу 

Підприємство виробляє холодильне обладнання. Для випуску кожного виду продукції купуються 

електричні двигуни різних типів. За результатами інвентаризації, на складі було виявлено 100 двигунів 

типу «А» за ціною 250 грн за од., що використовувалися для виготовлення морозильних камер, які вже 

зняті з виробництва. 

Двигуни типу «А» можуть бути перероблені в двигуни типу «В», які застосовуються для випуску 

морозильних камер нової конструкції, що користуються підвищеним попитом. Доопрацювання двигу-

нів «А» потребує додаткових витрат: оплата праці працівників – 11,7 тис. грн; змінні накладні витрати – 

9,2 тис. грн. Ціна придбання двигунів типу «В» на стороні становить 430 грн. 

Є ще один варіант використання двигунів типу «А»: їх розборка на запасні частини, які реально 

можна продати за 28 тис. грн. Витрати на оплату праці працівників, що займаються розборкою дви-

гунів, становитимуть 7,5 тис. грн. 

Завдання: 

Обґрунтувати оптимальне рішення щодо виробництва холодильного обраднання. 

 

Задача 6.11. Рішення щодо спільних продуктів – «продавати чи обробляти далі» 

Підприємство виробляє хімікати для очищення води в басейнах. В одному спільному процесі ви-

робництва 10 тис. літрів сировини переробляються на 7 тис. літрів продукту «А» та на 3 тис. літрів про-

дукту – «В». Витрати спільного виробництва, враховуючи вартість сировини, становлять 152 тис. грн. 

Вони розподіляються таким чином: 106,4 – на виробництво «А»; 45,6 тис. грн – на виробництво «В». 

Весь обсяг «В» можна продати в точці розділення за 20 тис. грн або переробити на продукт «С». 

Ринкова ціна 3 тис. літрів продукту «С» – 64,8 тис. грн. 

Завдання: 

Обґрунтувати прийняття рішення щодо того, чи продавати товар «В», чи переробити його у «С» і 

лише потім продати. 

 

Задача 6.12. Рішення щодо спільних продуктів – «продавати чи обробляти далі» 

Підприємство виробляє засоби чищення для промисловості та побутового використання. У той час, 

як більша частка його продукції виробляється незалежно, деякі продукти є спільними. Грубозернистий 

порошок «А», що має широкий спектр використання, продається за ціною 16 грн за кг, а витрати на 

його виробництво – 12,80 грн за кг. Невеликий обсяг цього продукту залишається на підприємстві для 

подальшої переробки на полірувальну пасту, що продається по 32,0 грн за банку. Переробка потребує 

0,25 кг. порошку «А» на одну банку пасти. Інші витрати переробки (компоненти сировини, оплата праці, 

накладні витрати) складають 20 грн на банку пасти. Якщо буде прийнято рішення про ліквідацію 

напрямку переробки порошку на пасту, вдасться уникнути 44,8 тис. грн постійних витрат. Підприєм-

ство має обмеження потужності у виробництві порошку «А», але практично необмежений попит на 

пасту для чистки. 

Завдання: 

Визначити мінімальний обсяг виробництва пасти (у банках), що має бути продана, щоб виправдати 

подальшу переробку порошку «А». 

 

Задача 6.13. Розширення або скорочення сегмента  

Результати господарської діяльності промтоварного магазину за період наведено в табл. 6.36. 
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Таблиця 6.36 

Результати господарської діяльності магазину, тис. грн 
 

Найменування показників 
Секції 

Всього 
взуття одяг канцтовари 

Обсяг продаж 2000 1600 200 3800 

Змінні витрати 1600 1120 120 2840 

Маржинальний прибуток 400 480 80 960 

– у відсотках 20 30 40 25 

Постійні витрати: 

– на утримання секції 300 200 30 530 

– на утримання магазину в цілому 120 200 40 360 

Прибуток -20 80 10 70 

 

Наведений звіт свідчить, що секція взуття – збиткова.  

Завдання: 

Обґрунтувати рішення щодо доцільність скорочення секції взуття. 

Розв’язок задачі на стор. 312. 

 

Задача 6.14. Ліквідація напрямку діяльності, сегмента тощо. 

Підприємство виробляє два види продукції «А» і «В». Інформацію щодо виробництва та продажу 

подано в прогнозному Звіті про фінансові результати (табл. 6.37). 

 

Таблиця 6.37 

Прогнозний звіт про фінансові результати, тис. грн 
 

Найменування показників 
Види продукції 

Загалом 
А В 

Виручка від реалізації 12000 18000 30000 

Змінні витрати: 

  

0 

– прямі матеріальні витрати 4000 3000 7000 

– прямі витрати на оплату праці 5000 6000 11000 

– виробничі накладні витрати 1000 800 1800 

Постійні витрати: 

  

0 

– прямі 500 700 1200 

– накладні 2500 3000 5500 

Фінансовий результат -1000 4500 3500 

 

За даними таблиці, виробництво продукції «А» є збитковим.  

Завдання: 

Обґрунтувати рішення щодо ліквідації збиткового сегмента. 

Розв’язок задачі на стор. 313. 

 

Задача 6.15. Заміна обладнання 

Власник піцерії придбав піч для виготовлення піци два роки тому за 72 тис. грн. Вона може про-

працювати до заміщення один рік. Використовується прямолінійна амортизація. Він міг би придбати 

нову піч за 15,2 тис. грн. Власник порахував, що нова піч дасть йому змогу зекономити 20,8 тис. грн 

операційних витрат, порівняно з варіантом експлуатації старого обладнання. Отже, він відмовився від 

придбання нового обладнання, оскільки це супроводжується збитками в 3,2 тис. грн протягом 

наступного року. 

Завдання: 

1. Пояснити ваше розуміння походження збитків у 3,2 тис. грн у разі придбання нового обладнання. 

2. Проаналізувати рішення власника піцерії. 
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Задача 6.16. Ліквідація сегмента діяльності 

Менеджер ресторану «Ласощі» стурбований низькою прибутковістю сегмента, що зайнятий про-

дажем морозива. Наприкінці року йому підготували аналіз прибутку (табл. 6.38). 

 

Таблиця 6.38 

Прибутковість сегмента продажу морозива рестораном «Ласощі» 
 

Найменування показників Сума, тис. грн 

Виручка від реалізації 360 

Вирахування вартості їжі 160 

Валовий дохід 200 

Операційні витрати: 0 

– зарплата персоналу 96 

– вартість серветок та ін. 32 

– оплата комунальних послуг (розподілено) 23,2 

– амортизація обладнання 20 

– амортизація будівлі (розподілено) 32 

– оплата праці адміністративного персоналу (розподілено) 24 

Всього: 227,2 

Прибуток (збиток) -27,2 

 

Завдання:  

Проаналізувати звіт на предмет обґрунтованості. 

 

Задача 6.17. Ліквідація сегмента діяльності  

Менеджер підприємства розглядає питання про закриття відділу упаковки. Підприємство отримало 

пропозицію від партнера щодо постачання упаковки. Для обґрунтування і прийняття рішення було ви-

конано аналіз витрат відділу.  

До цих витрат було включено 72,8 тис. грн орендної плати як розподілену частину плати за оренду 

будівлі підприємства в цілому. Якщо відділ буде ліквідовано, його виробничі площі будуть пере-

творені на склад. Зараз підприємство орендує складські площі неподалік за 88 тис. грн на рік. У цьому 

не буде потреби, якщо відділ упаковки буде ліквідовано.  

Завдання:  

1. Проаналізувати подану інформацію з точки зору її релевантності для прийняття рішення щодо 

відділу упаковки.  

2. Визначити, до якого виду витрат відділу упаковки належить 88 тис. грн орендної плати. 

 

Задача 6.18. Відкриття нового відділу 

У табл. 6.39 наведено витяг з програми збуту компанії на наступний рік.  

 

Таблиця 6.39 

Витяг з програми збуту компанії на наступний рік 
 

Найменування показників Значення 

Обсяг реалізації, тис. шт. 50 

Ціна, грн за од. 160 

Виручка (дохід) від реалізації, тис. шт. 8000 

Витрати, тис. грн: 

 – реклама 800 

– оплата торгового персоналу 640 

– відрядження 400 

– оренда торгового приміщення 80 
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Керівництво розглядає питання про створення в наступному році нової території збуту на півночі 

країни. Передбачається збільшити рекламу на 30 % і ввести в штат додатково три продавці-комівояжера 

із загальною платнею у 120 тис. грн на рік, які займатимуться реалізацією товарів на новому ринку. 

Крім того, очікується підвищення проїзних (відрядження) на 10 %. Обсяг річного планового завдання 

з реалізації продукції за існуючою ціною для нової території збуту становить 10 тис. од. продукції. 

Орієнтовна вартість змінних витрат виробництва становить 40 грн на од. продукції. Чи слід компанії, 

зважаючи на ці дані, створювати новий район збуту? 

Завдання: 

Провести інкрементний аналіз доходів і витрат, пов’язаних з відкриттям нової філії, та надати 

рекомендації керівництву компанії. 

 

Задача 6.19. Створення сегмента  

Підприємство, виробник одягу, планує виготовляти новий вид ексклюзивних костюмів спортив-

ного крою і продавати продукцію в систему роздрібної торгівлі. Для виготовлення одного костюма 

необхідно 3,6 м. матеріалу. Частина матеріалу залишається після різання і може бути продана як від-

ходи. Матеріал, що залишився, може також використовуватися далі для виготовлення кашкетів та сумок. 

Однак, якщо залишки матеріалу мають бути використані у виробництві кашкетів і сумок, знадобиться 

більше операцій різки, що підвищить витрати на цьому етапі виробництва. 

Підприємство очікує продавати 1250 костюмів. Маркетолог підприємства з’ясував, що обсяг продаж 

може зрости, якщо продаж костюмів буде супроводжуватися й продажем відповідних за стилем каш-

кетів та сумок. Очікувані обсяги реалізації продукції наведено в табл. 6.40. 

 

Таблиця 6.40 

Очікувані обсяги реалізації продукції підприємства 
 

Найменування продукції Частка, % 

Комплекти (костюм, кашкет, сумка) 70 

Костюм і кашкет 6 

Костюм і сумка 15 

Костюм 9 

Загалом 100 

 

Матеріал, що використовується для виготовлення костюма, коштує 110 грн за м, витрати на різку, 

якщо виготовлятимуться лише костюми, – 160 грн за од. і залишки матеріалу від виробництва одного 

костюма можуть бути продані за 40 грн. Якщо підприємство буде виробляти ще й кашкети та сумки, 

витрати різко зростуть на 72 грн, а решта матеріалу піде у сміття. Ціни реалізації та витрати на виго-

товлення продукції (після здійснення різки матеріалу) наведено в табл. 6.41. 

 

Таблиця 6.41 

Ціни реалізації та витрати на виготовлення продукції 
 

Найменування продукції 
Показники, грн за од. 

ціна собівартість 

Костюм 1600 640 

Кашкет 220 156 

Сумка 76 52 

 

Завдання:  

Розрахувати інкрементний прибуток або збиток від виробництва кашкетів і сумок разом з костюмами. 

 

Задача 6.20. Створення нового відділу  
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Виробничо-торгівельне підприємство «Спорт» розглядає питання розширення товарної лінії. Воно, 

будучи оптовим продавцем, виробляє і постачає 40 % товарів, решта закуповується в інших підприємств 

для перепродажу. Зараз підприємство має у своїй структурі підрозділ, що виробляє продукцію «А». 

Воно здатне виробляти цю продукцію в обсязі 8 тис. од. на рік, забезпечуючи повне завантаження 

працівників на виробничих площах. Ціну реалізації та витрати виробництва наведено в табл. 6.42. 

Менеджер з продаж упевнений, що підприємство може продавати щорічно 12 тис. од. продукції 

«А». Отже, він аналізує питання придбання додаткової кількості од. продукції «А» для продажу. Інше 

підприємство має можливість продати «Спорту» 9,0 тис. од. продукції «А» за ціною 544,0 грн за од. 

 
Таблиця 6.42 

Ціна реалізації та витрати виробництва продукції «А» 
 

Найменування показників Сума, грн 

Ціна реалізації 688 

Витрати на од.: 
 

– прямі матеріали 64 

– комплектуючі 72 

– прямі витрати на оплату праці 150 

Виробничі накладні витрати 100 

Адміністративні і витрати на збут 136 

Прибуток на од. 166 

 
Менеджер з виробництва вважає, що підприємство може підвищити ефективність використання 

потужностей шляхом виробництва продукції «В», оскільки дослідження ринку свідчить про зростання 
попиту на неї. Він очікує, що «Спорт» може продавати щорічно 17,5 тис. од. продукції «В» за ціною 
360 грн за од. Результати аналізу витрат щодо продукції «В» наведено в табл. 6.43. 

 
Таблиця 6.43 

Ціна та витрати на виробництво продукції «В» 
 

Найменування показників Сума, грн 

Ціна реалізації 360 

Витрати на од.: 
 – прямі матеріали 44 

– комплектуючі 56 

– прямі витрати на оплату праці 60 

Виробничі накладні витрати 40 

Адміністративні і витрати на збут 72 

Прибуток на од. 88 

 
Підприємство використовує прямі витрати праці як базу для розподілу виробничих накладних 

витрат. На підрозділ, що виробляє продукцію «А», припадає 400 тис. грн постійних виробничих наклад-
них витрат у поточному році. Для кожної одиниці продукції, що продається підприємством «Спорт», 
незалежно від того, вироблено її чи придбано, припадає 48,0 грн на од. постійних накладних 
адміністративних витрат і витрат на збут. Загальні адміністративні витрати та витрати на збут для 
придбання продукції «А» складають 80 грн на од. 

Завдання:  
Підготувати аналіз для визначення, яка продукція має вироблятися або купуватися підприємством 

«Спорт». 
 
Задача 6.21. Ліквідація сегмента  
Підприємство виготовляє комп’ютерні столи двох видів: «А» і «В». У табл. 6.44 міститься основна 

інформація щодо продукції, яка виготовляється. 
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Таблиця 6.44 

Виробництво продукції підприємством 
 

Найменування показників 
Види продукції 

А В 

Продуктивність виробництва, од. на день 1 0,5 
Ціна за од, грн 133 167 

Змінні витрати на од., грн 100 116 

 

Керівник вирішив частково скоротити витрати (маркетингові, транспортні та ін.). Для цього підприєм-

ство має перейти на випуск лише одного виду столів. Аналіз ринку показав, що обидва види корис-

туються попитом, тому обмежень щодо збуту немає. 

Завдання: 

Визначити, який вид столів слід зняти з виробництва, враховуючи те, що обмежуючим фактором у 

цьому випадку виступає фонд робочого часу. 

 

Задача 6.22. Встановлення ціни продукції 

Підприємство виготовляє електролампи. Питомі змінні витрати складають 1,8 грн. Сукупні постійні 

витрати – 32 тис. грн. Ціна продажу електроламп розраховується з урахуванням їхньої повної собівар-

тості, збільшеної на 10 % націнки. 

Завдання: 

Визначити, якою є ціна реалізації електроламп за умови обсягу виробництва в 100 тис. шт. 

 

Задача 6.23. Планування ціни 

Підприємство виробляє і продає 8 тис. од. продукції на місяць. Сумарні виробничі витрати скла-

дають 56 тис. грн, з яких 16 тис. грн – змінні, 40 тис. грн – постійні. У підприємства є невикористані 

виробничі потужності для виконання разового замовлення з виробництва 2 тис. од. на місяць.  

Завдання: 

Обґрунтувати, якою є найменша ціна, що може буде прийнята для цього замовлення. 

 

Задача 6.24. Планування ціни  

Підприємство має цільовий рівень рентабельності активів – 30 %, загальна вартість активів, що ви-

користовуються для виробництва продукції, – 10 тис. грн. Передбачуваний обсяг продаж цієї про-

дукції в наступному році – 10 тис. од. Витрати на од. продукції такі: змінні виробничі витрати – 0,5 грн, 

постійні виробничі витрати – 0,1 грн, постійні адміністративні витрати та витрати на збут – 0,2 грн.  

Завдання: 

Ґрунтуючись на повній собівартості, визначити ціну продажу. 

 

Задача 6.25. Планування ціни  

Дані щодо витрат на виготовлення продукції підприємства наведено в табл. 6.45.  

Цільовий рівень прибутку, який підприємство хоче отримати в плановому періоді, – 11,2 тис. грн. 

Загальна вартість активів підприємства складає 92,0 тис. грн. Очікується, що рентабельність активів 

буде дорівнювати 12 %. 

Завдання: 

Визначити ціну реалізації продукції, використовуючи один із методів ціноутворення: 

а) на основі змінних витрат 

Процент надбавки = ((Цільова величина прибутку + Сумарні постійні виробничі витрати 

+  Адміністративні витрати і витрати на збут) / Сумарні змінні виробничі витрати)   100 %. 

Ціна на основі змінних витрат = Змінні виробничі витрати на од. + Змінні виробничі витрати на          

од.   Процент надбавки. 
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Таблиця 6.45 

Звіт про витрати на виробництво продукції 
 

Найменування показників Сумарні витрати, тис. грн Витрати на од., грн 

Змінні виробничі витрати: 

  – прямі матеріальні витрати 8,4 0,6 

– прямі трудові витрати 6,3 0,45 

– змінні загальновиробничі витрати 4,2 0,3 

Всього змінних виробничих витрат 18,9 1,35 

Постійні загальновиробничі витрати 14,7 1,05 

Адміністративні витрати та витрати на збут:   

– адміністративні витрати 10,5 0,75 

– витрати на збут 2,1 0,15 

Всього адміністративних витрат і витрат на збут 12,6 0,9 

Всього постійних витрат 27,3 1,95 

Загалом витрат 46,2 3,3 

 

б) на основі цільового рівня прибутку 

Процент надбавки = ((Цільова величина прибутку + Адміністративні витрати і витрати на збут) / 

Сумарні виробничі витрати)   100 %; 

Ціна на основі валового прибутку = Сумарні виробничі витрати на од. + Сумарні виробничі 

витрати   Процент надбавки. 

в) на основі цільової рентабельності продаж 

Процент надбавки = (Цільова величина прибутку / Сумарні витрати)   100 %; 

Ціна на основі рентабельності продаж = Сумарні витрати на од. + Сумарні витрати на од.   Процент 

надбавки. 

г) на основі рентабельності активів 

Ціна на основі рентабельності активів = Сумарні витрати на од. + (Загальна вартість активів / 

Очікуваний обсяг виробництва в од.)   Ставка рентабельності активів. 

 

Задача 6.26. Асортимент продукції  

На підприємстві випускають продукцію трьох видів: «А», «В» і «С». Структура очікуваної реалі-

зації буде виглядати таким чином: «А» – 20 %; «В» – 50 %; «С» – 30 %. У табл. 6.46 представлено 

інформацію про передбачувані витрати на виробництво і ціну реалізації продукції. 

 

Таблиця 6.46 

Витрати на виробництво і ціни реалізації продукції 
 

Найменування показника 
Види продукції 

А В С 

Змінні витрати, грн на од. 20,0 13,3 6,7 

Ціна реалізації, грн 30,0 18,3 10,0 

Завдання: 

Визначити, який обсяг продукції різних видів необхідно випустити підприємству для отримання 

прибутку в розмірі 8,5 тис. грн, враховуючи те, що постійні витрати становлять 10, 0 тис. грн. 

 

Задача 6.27. Планування асортименту продукції (товарів), що підлягає реалізації 

Підприємство виробляє продукцію «А», «В» і «С». Дані про ціни на од., змінні витрати щодо них, 

суму постійних витрат наведено в табл. 6.47. 
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Таблиця 6.47 

Витрати на виробництво та ціни реалізації продукції 
 

Найменування показників 
Види продукції 

Загалом 
А В С 

Ціна за од., грн 60 40 30 

 Змінні витрати, грн 40 30 25 

 Постійні витрати, тис. грн 

   

204 

 

За результатами дослідження кон’юнктури ринку, зроблено висновки про те, що продаж зазна-

чених продуктів доцільно здійснювати в співвідношенні: 

50 % – продукція А; 

30 % – продукція В; 

20 % – продукція С. 

За планом підприємство повинно отримати прибуток на суму 146 тис. грн.  

Завдання: 

Визначити асортимент виробництва та продажу продукції. 

Розв’язок задачі на стор. 313. 

 

Задача 6.28. Планування асортименту 

Підприємство виробляє продукцію чотирьох найменувань: А, B, C, D. Ціна, відповідно, 38, 25, 44, 58. 
 

Таблиця 6.48 

Інформація про витрати на наступний місяць 
 

Найменування показників 
Види продукції 

A B C D 

Прямі (змінні) витрати на од., грн 35 23 42 54 

у т. ч.: 

    – основні матеріали 11 8 25 30 

– заробітна плата з нарахуваннями 8 5 8 8 

– транспортні витрати 6 5 4 4 

– вантажно-розвантажувальні роботи 5 3 2 7 

– податки 3 1,5 2 3 

– інші 

    Непрямі (змінні) витрати, тис. грн  1800 

у т. ч.: 
 

– зарплата адміністративного персоналу 1250 

– витрати на відрядження 300 

– проценти по кредиту 200 

– інші загальногосподарські витрати 50 

 

На основі маркетингового дослідження ринку сформовано структуру планованої реалізації продукції: 

«А» – 42 %, «В» – 13 %, «С» – 20 %, «D» – 25 %. 

Цільовий прибуток підприємства складає 800 тис. грн. 

Завдання: 

Визначити асортимент виробництва та продажу продукції. 

Розв’язок задачі на стор. 314. 

 

Задача 6.29. Визначення структури продукції з врахуванням обмежувального фактора. 

Виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти три види продукції: «А», «В» і «С». 

Дані про виробничу потужність підприємства наведено в табл. 6.49. 
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Таблиця 6.49 

Дані про виробничу потужність підприємства 
 

Найменування показників 
Види продукції 

А В С 

Очікуваний обсяг продаж, од. 500 500 500 

Валовий прибуток на од., грн 33 25 16,7 

Час роботи обладнання, машино-год. на од. 8 4 2 

Час роботи обладнання, тис. машино-год. на очікуваний обсяг 4 2 1 

 

Устаткування, що є в наявності на підприємстві, може працювати 4 тис. машино-годин на місяць, 

тому всі три види продукції не можуть виготовлятися в передбачуваних обсягах.  

Завдання: 

Визначити, які вироби слід випускати в першу чергу. 

 

Задача 6.30. Визначення структури продукції з врахуванням обмежувального фактора 

Організація виробляє чотири види продукції, дані про які наведено в табл. 6.50. 

Виявлено, що обмежувальним фактором є виробничі площі (7000 кв. м замість потрібних 8000 кв. м). 

 

Таблиця 6.50 

Відомості щодо продукції, яка виробляється 
 

Найменування показників 
Види продукції 

A B C D 

Попит на продукцію, од. 200 750 500 600 

Виробнича площа на од. продукції, кв. м 8 2 5 4 

Потрібна виробнича площа, кв. м 1600 1500 2500 2400 

Прибуток на од. продукції, грн 200 120 160 150 

 

Завдання: 

Визначити оптимальну структуру виробництва. 

Розв’язок задачі на стор. 316. 

 

Задача 6.31. Прийняття рішення щодо спеціального замовлення 

Підприємство виробляє електронні пристрої і продає їх оптом за ціною 20 грн за од. Прямі ма-

теріальні витрати – 4 грн, прямі витрати праці – 60 грн, змінні виробничі накладні витрати – 20 грн, 

постійні непрямі (адміністративні) витрати – 50 грн; витрати на збут (змінні) – 10 грн, витрати на збут 

(постійні) – 5 грн. Разом 185 грн. 

Виробнича потужність підприємства – 15 тис. од. на місяць. Фактичний обсяг виробництва за місяць – 

10 тис. од. Потужності завантажені не повністю, є резерви подальшого нарощування виробництва. 

Підприємство отримує пропозицію випускати додатково 1000 од. продукції за ціною 170 грн.  

Завдання: 

Визначити, чи варто приймати рішення щодо виконання додаткового замовлення. 

Розв’язок задачі на стор. 317. 

 

Задача 6.32. Планування за умови обмежувального фактора 

Підприємство виробляє чотири види продукції, інформацію щодо яких представлено в табл. 6.51. 

Ситуація на поточний момент складається таким чином, що частина обладнання зайнята виконанням 

спеціального замовлення минулого місяця, а решта знаходиться в ремонті. Через це виробнича потуж-

ність на наступні три місяці обмежується 8900 машино-год.   
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Таблиця 6.51 

Дані щодо виробництва продукції підприємством 
 

Найменування показників 
Види продукції 

A B C D 

Ціна за од. продукції, грн 240 300 280 160 

Змінні витрати на од., грн 140 180 130 90 

Маржинальний прибуток на од., грн 100 120 150 70 

Час роботи обладнання, машино-год. 4 3 5 2 

Попит на продукцію, од. 1000 800 600 700 

Необхідний час роботи обладнання, машино-год. на місяць 4000 2400 3000 1400 

 

Завдання: 

Визначити структуру виробництва з урахуванням обмеження потужності. 

Розв’язок задачі на стор. 317. 

 

Задача 6.33. Планування за умови обмежувального фактора  

Підприємство виробляє два види продукції «А» і «В». Дані щодо маржинального прибутку наве-

дено в табл. 6.52. 

 

Таблиця 6.52 

Розрахунок маржинального прибутку за видами продукції 
 

Найменування показників 
Види продукції 

А В 

Ціна реалізації, грн за од. 104 248 

Змінні витрати: 
  

– прямі матеріальні витрати 56 40 

– прямі витрати на оплату праці 8 48 

– змінні накладні витрати 10 60 

– змінні адміністративні витрати та витрати на збут 6 4 

Всього змінних витрат 80 152 

Маржинальний прибуток, грн на од. 24 96 

 

Підприємство використовує працю висококваліфікованих робочих, і пропозиція їхньої праці є об-

меженою. У виробництві обох видів продукції задіяні однакові за кваліфікацією робітники, і вони 

отримують однакову заробітну плату. 

Завдання:  

Визначити, який з видів продукції підприємства є більш прибутковим. 

 

Задача 6.34. Планування за умови обмежувального фактора 

Менеджер підприємства отримав дані стосовно витрат на виробництво двох найбільш популярних 

товарів, що виробляються (табл. 6.53). 

 

Таблиця 6.53 

Дані щодо витрат на виробництво продукції, грн 
 

Найменування показників 
Види продукції 

Блендер Міксер 

Прямі витрати матеріалів 48,0 88,0 

Прямі витрати на оплату праці 32,0 72,0 

Виробничі накладні витрати (128 грн на машино-годину) 128,0 256,0 

Вартість напівфабрикатів, що постачаються ззовні 160,0 304,0 

Річний обсяг попиту, тис. од. 20,0 28,0 
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Досвід свідчить, що частка постійних виробничих накладних витрат, які включаються у витрати на 

1 машино-год. в середньому становлять 80 грн. Політика підприємства полягає в повному виконанні 

замовлень, навіть коли це тягне за собою необхідність закупівлі продукції на стороні. 

Завдання: 

1. Визначити, скільки од. кожного виду продукції підприємство має виробляти та скільки одиниць 

воно повинно закуповувати на стороні, якщо потужності підприємства – 50 тис. машино-год., і 

менеджер рухається у рамках оптимальної стратегії.  

2. Визначити за усіх інших незмінних умов, скільки од. продукції кожного виду підприємство має 

виробляти та скільки купувати, якщо підприємство здатне скоротити прямі витрати матеріалів 

на виготовлення міксеру на 48 грн за од.  

 

Задача 6.35. Надлишкові виробничі потужності  

Підприємство виготовляє інструменти для деревообробної промисловості. Виробничий підрозділ 

здатний виконати всі замовлення на поточний місяць і має надлишкові потужності для виробництва 

додаткового обсяг в продукції. Дані про ціни й витрати на виробництво трьох моделей дрилів пред-

ставлено у табл. 6.54. 

 

Таблиця 6.54 

Економічні показники виробництва дрилів за видами 
 

Найменування показників 
Види продукції 

проста складна професійна 

Ціна реалізації, грн/од. 464 520 640 

Прямі матеріальні витрати, грн/од. 128 160 152 

Прямі витрати на оплату праці, грн/од. (80 грн/год.) 80 120 160 

Змінні накладні витрати, грн/од. 64 96 128 

Постійні накладні витрати, грн/од. 128 40 120 

 

Змінні накладні витрати розподіляються пропорційно прямим витратам на оплату праці, у той час 

як постійні накладні витрати – пропорційно витраченим машино-годинам. На ринку спостерігається 

необмежений попит на будь-який з видів продукції, що виробляється. 

Завдання: 

1. Визначити за умови, що підприємство здатне використати надлишкові потужності (ані праця, ані 

час роботи обладнання не є обмеженнями), який вид (види) продукції воно має на них виробляти. 

2. Визначити, який вид (види) продукції підприємство має виробляти на надлишкових потужностях, 

якщо обсяг використання праці є обмеженим. 

 

Задача 6.36. Спеціальне замовлення  

Підприємство кілька років тому придбало сировину за 800 грн, і зараз у нього немає можливості 

продати ці матеріали або використати їх в майбутньому, за винятком варіанта виконання замовлення 

для одного зі своїх споживачів. Цей замовник готовий купити партію товару, для виготовлення якої 

потрібні всі зазначені матеріали, але він не готовий платити за нього більше 2000 грн за од. Додаткові 

витрати, пов’язані з переробкою матеріалів у необхідний товар, становлять 1600 грн (відрядна оплата 

праці і змінні накладні витрати). 

Завдання: 

Обґрунтувати, чи слід компанії прийняти додаткове замовлення за такою ціною (для вирішення 

необхідно порівняти два варіанти управлінських рішень). 

 

Задача 6.37. Спеціальне замовлення  

Підприємство виробляє електричні прилади. Вартість одного приладу – 2000 грн, обсяг вироб-

ництва становить щомісяця 10 тис. шт. Структура витрат на одиницю продукції така: 
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– сировина і матеріали – 560 грн; 

– заробітна плата виробничих робочих – 240 грн; 

– заробітна плата адміністративного персоналу – 160 грн;  

– постійні загальновиробничі витрати – 560 грн;  

– змінні загальновиробничі витрати – 80 грн.  

До менеджера надійшла пропозиція прийняти додаткове замовлення на 1000 приладів за ціною 

1200 грн за шт. Виробничі потужності щодо виготовлення такої продукції не обмежені.  

Завдання:  

Визначити, чи варто менеджеру приймати замовлення.  

 

Задача 6.38. Спеціальне замовлення  

У підприємства з’явилася можливість виконати замовлення на виробництво одного спеціального 

компонента електронних приладів. Для його виготовлення на спеціальному обладнанні потрібно 

100 год. Обладнання працює на повну потужність (1000 год.), випускаючи продукцію «А», і єдиний 

спосіб, за якого нове замовлення може бути виконано, – це скорочення випуску продукції «А». Це 

означає втрату прибутку від реалізації продукції «А» у розмірі 1,6 тис. грн. Виконання додаткового 

замовлення також пов’язане зі змінними витратами у 8,0 тис. грн.  

Завдання: 

1. Розрахувати витрати на виконання замовлення.  

2. Визначити можливість включення втрат у випадку відмови від випуску продукції «А» до 

розрахунку витрат. 

 

Задача 6.39. Виконання спеціального замовлення 

Підприємство виробляє та продає через мережу роздрібної торгівлі продукцію в обсязі 2450 од. на 

міс. На поточний момент його виробничі потужності завантажені на 70 %, тобто максимальний обсяг 

виробництва може складати 3500 од. У табл. 6.55 представлено дані щодо виробництва продукції. 

 

Таблиця 6.55 

Дані щодо виробництва продукції підприємства 
 

Найменування показників На весь обсяг виробництва На одиницю продукції 

Виручка від реалізації, грн 477750 195 

Витрати, грн: 
  

– зарплата основних виробничих робочих 122500 50 

– прямі матеріальні витрати 85750 35 

– змінні загальновиробничі витрати 36750 15 

– постійні загальновиробничі витрати 24500 10 

– адміністративні витрати та витрати на збут 49000 20 

Всього витрат, грн 318500 130 

Прибуток (збиток), грн 159250 65 

 

Інше підприємство пропонує виконати його замовлення на виробництво парії продукції в обсязі 

800 од. за ціною 120 грн. При цьому замовних вимагає внести удосконалення в конструкцію виробу, 

що потягне за собою додаткові витрати в розмірі 5,0 грн за од.  

Завдання: 

Визначити, чи варто приймати замовлення за вказаних умов. 

Розв’язок на стор. 318. 

 

Задача 6.40. Спеціальне замовлення 

Підприємство щойно отримало замовлення на виробництво нетрадиційної для нього продукції. Ос-

кільки підприємство має надлишкові потужності, менеджер розглядає можливості виконання замов-

лення.  
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Для обґрунтування рішення фахівець з управлінського обліку визначив релевантні витрати, пов’я-

зані з виконанням спеціального замовлення. Виробництво потребує 8000 кг сировини «В», яка не 

використовується підприємством у звичайному виробництві, але підприємство має на складі такий 

обсяг «В», яка може бути продана на ринку за 116 тис. грн. Сировину було продано свого часу по 16,0 грн 

за кг. У той же час підприємство може купити «В» по 19,2 грн за кг. 

Завдання: 

Визначити, якими будуть релевантні витрати на сировину для обґрунтування рішення щодо спе-

ціального замовлення. 

 

Задача 6.41. Спеціальне замовлення  

Підприємство «А» отримало замовлення на виготовлення спеціального обладнання. Замовлення 

було виконане, а разом із цим підприємство-замовник «В» оголошено банкрутом.  

Менеджер підприємства «А» визначив витрати, яких зазнало підприємство у зв’язку з виконанням 

спеціального замовлення (табл. 6.56). 

 

Таблиця 6.56 

Витрати підприємства на виконання спеціального замовлення 
 

Найменування показників Сума, тис. грн 

Прямі матеріальні витрати 132,8 

Прямі витрати праці 171,2 

Виробничі накладні витрати: 
 

– змінні 85,6 

– постійні 42,8 

Адміністративні витрати і витрати на збут 43,24 

Загалом витрат 475,64 

 

Інше підприємство «С» може придбати виготовлене спеціальне обладнання, якщо виробник 

пристосує його до специфікації нового покупця. Виробник запропонував продати пристосоване облад-

нання підприємству «С» за 547,2 тис. грн. Покупець погодився на таку ціну за умови, що обладнання 

буде доставлене йому протягом двох місяців. Додаткові витрати на пристосування обладнання складають: 
 

 – прямі матеріальні витрати, тис. грн – 49,6; 

 – прямі витрати праці, тис. грн  – 33,6. 

 Всього:     – 83,2. 
 

Іншою альтернативою, що доступна підприємству «А», є переробка спеціального обладнання на 

стандартну модель, ціна якої складає 500,0 тис. грн. Додаткові витрати на переобладнання складають: 
 

 – прямі матеріальні витрати, тис. грн – 22,8; 

 – прямі витрати праці, тис. грн  – 26,4. 

 Всього:     – 49,2. 
 

Нарешті, підприємство може просто продати обладнання таким, яким воно є, за ціною 416,0 тис. 

грн. Однак потенційний покупець наполягає на тому, щоб поставку було здійснено через 60 днів. Цей 

покупець запропонував зробити авансовий платіж у сумі 54 тис. грн.  

Відомо про таку додаткову інформацію: 

1. Ставка комісійних з продажу стандартної моделі становить 2 %, у спеціальній модифікації – 3 %. 

2. Нормальні умови надання комерційного кредиту для стандартної моделі – 2/10 чистих 30. Це 

означає, що покупець отримує 2 % знижку, коли сплачує протягом перших 10 днів, і повну ціну 

за оплату не пізніше 30 днів. Більшість покупців користуються знижкою. Умови кредиту для 

спеціальної модифікації обговорюються з покупцем. 
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3. Норми розподілу виробничих накладних витрат, адміністративних і витрат на збут складають: 

– змінні витрати –50 % прямих витрат праці; 

– постійні витрати – 25 % прямих витрат праці; 

– адміністративні витрати і витрати на збут – 10 % суми прямих витрат матеріалів і праці та 

виробничих накладних витрат. 

Завдання: 

Визначити внесок, який справляє на прибуток підприємства кожна з можливих альтернатив. 
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