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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 
 

Актуальність теми дисертаційної роботи.  При переході на ринкові заса-

ди виробничо-господарської діяльності, вітчизняні підприємства машинобуду-

вання постали перед завданням організації функціональної системи управління 

витратами, основною складовою якої є калькулювання собівартості продукції.  

Сучасні теоретичні концепції організації системи управління витратами 

машинобудівних підприємств всебічно досліджувалися в наукових працях 

П.Й. Атамаса , Л.Е. Гончарової, Т.Г. Дроздової, К. Друрі, Т.П. Карпової, 

Г.О. Краюхіна, В.П. Кустарьова, О.В. Лишиленко, В.Г. Лебедєва, О.О. Орлова, 

Ю.С. Погорелова, Д.Г. Сигела, А.М. Ткаченко, Ч.Т. Хорнгрена та інших вчених. 

Однак підвищення вимог щодо ефективності управління витратами потребує об-

ґрунтованого застосування різноманітних методів калькулювання собівартості 

продукції згідно з умовами організації виробничо-господарської діяльності ма-

шинобудівних підприємств та стадій життєвого циклу їх продукції. 

Офіційні документи щодо калькулювання собівартості продукції та тео-

ретичні розробки таких авторів, як В.Н. Зоріна, В.С. Мякота, Г.В. Сеніна, 

А.В. Череп,  Б.С. Юровський та інших, всебічно відображають обов’язкові та ре-

комендовані підходи щодо калькулювання собівартості продукції. Однак обґрун-

тування комплексного підходу до застосування різноманітних баз розподілу не-

прямих витрат у сучасній літературі досліджено недостатньо, хоча принципи ро-

зподілу непрямих витрат значно впливають на собівартість окремих видів про-

дукції. 

Також до кола питань управління непрямими витратами входять методичні 

засади оцінки та прогнозування непрямих витрат в умовах динаміки обсягів ви-

робництва, що досліджувалися в роботах П.Ю. Буряка, М.І. Плотницького, 

В.П. Савчука, Л.С. Сосненко та інших авторів. Разом з цим, у сучасних теорети-

чних роботах та практичних рекомендаціях спостерігається недостатня дослі-

дженість питання оперативної оцінки економічно обґрунтованого максималь-

ного  рівня непрямих витрат згідно з результатами виробничо-господарської ді-

яльності, а також перспективи деталізації непрямих витрат при прогнозуванні 

їх рівня в умовах динаміки коливань обсягів виробництва продукції. 

Вирішення зазначених питань для подальшого розвитку методичних засад 

системи управління непрямими витратами машинобудівних підприємств визна-

чило напрямок дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі економіки і маркетингу Національного технічного універ-

ситету «ХПІ» в межах держбюджетної теми МОН України «Теоретико-

методологічні аспекти управління портфелем проектів» (№ ДР 0103U001493), 

за якою здобувачем запропоновано методичний підхід щодо систематизації ме-

тодів калькулювання собівартості продукції, та науково-дослідних договорів 
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про творче співробітництво з ДП «ЛІКВО» (м. Харків) та БУ «Укрбургаз» 

(м. Красноград Харківської обл.), в межах яких здобувачем запропоновано від-

повідно методичні засади оперативної оцінки рівня непрямих витрат та методи-

ка обрання баз розподілу непрямих витрат.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток методич-

них засад управління непрямими витратами машинобудівних підприємств та 

розробка для них організаційно-методичних положень та практичних рекомен-

дацій. 

Поставлена мета зумовила розв’язання таких завдань: 

1) систематизувати сучасні методи калькулювання собівартості продукції; 

2) запропонувати теоретичні засади обґрунтованого застосування методів 

калькулювання собівартості в різноманітних умовах виробничо-господарської 

діяльності машинобудівних підприємств; 

3) запропонувати методичний підхід калькулювання собівартості на різ-

них стадіях життєвого циклу продукції; 

4) обґрунтувати методичні засади обрання баз розподілу непрямих витрат 

у конкретних умовах виробничо-господарської діяльності; 

5) розвинути підходи до прогнозування непрямих витрат з урахуванням 

інтервалів їх релевантності при динаміці обсягів виробництва; 

6) удосконалити методичні засади оптимізації номенклатури продукції в 

частині обмежень задачі лінійного програмування; 

7) розробити методичний підхід до оперативної оцінки рівня непрямих 

витрат машинобудівних підприємств на підставі результатів виробничо-

господарської діяльності. 

Об’єктом дослідження є процес управління непрямими витратами в еко-

номічній діяльності машинобудівних підприємств. 

Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади калькулюван-

ня, прогнозування та контролю непрямих витрат у собівартості підприємств 

машинобудівної галузі. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань були 

використані загальнонаукові та прикладні методи досліджень: системний аналіз 

- при аналізі характеристик основних методів калькулювання собівартості про-

дукції, їх систематизації; абстрактно-логічний підхід - при розробці рекоменда-

цій щодо застосування методів розрахунку собівартості для різноманітних умов 

виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств та різних 

стадіях життєвого циклу їх продукції, а також при розробці підходів щодо об-

рання баз розподілу непрямих витрат, обґрунтуванні послідовності вибору ме-

тодів калькулювання собівартості для різноманітних умов виробничо-

господарської діяльності та оперативної оцінки рівня непрямих витрат; статис-

тичний та графічний - при визначенні впливу баз розподілу непрямих витрат на 

собівартість одиниць продукції; економіко-математичне моделювання – при ро-
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зробці засобів прогнозування непрямих витрат з урахуванням інтервалів їх ре-

левантності; методи лінійного програмування та симплекс-метод – при оптимі-

зації номенклатури продукції за показником маржинального доходу; кореля-

ційний аналіз – при визначенні залежностей між динамікою непрямих витрат та 

їх елементів; морфологічний аналіз – при впорядкуванні визначень непрямих 

витрат. 

Інформаційну основу дисертаційного дослідження становлять законодавчі 

акти Верховної Ради України, нормативні акти Міністерства економіки України 

та Державного комітету промислової політики України, статистичні матеріали 

Державного комітету статистики України, оприлюднені результати досліджень 

вітчизняних і закордонних науковців, дані про результати роботи підприємств 

машинобудування України, матеріали наукових конференцій і періодичних фа-

хових видань. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

вперше: 

– запропоновано засади оперативної оцінки максимально припустимого 

рівня непрямих витрат підприємств машинобудування на підставі співвідно-

шення їх величини із значенням чистого грошового потоку, що, на відміну від 

існуючих методів порівняльного та факторного аналізу, дозволить оперативно 

оцінити максимально припустимий рівень непрямих витрат; 

удосконалено: 

– теоретично-методичні засади обрання баз розподілу непрямих витрат, які 

пропонується здійснювати на основі аналізу техніко-економічних характеристик 

виробництва, системи оплати праці, структури прямих витрат у межах окремих 

центрів їх виникнення, що дозволить підвищити об’єктивність розподілу непря-

мих витрат за видами продукції; 

– методичні підходи до прогнозування непрямих витрат, що, на відміну 

від існуючих розробок, дозволить підвищити точність прогнозування їх вели-

чини завдяки групуванню відповідних витрат за ознаками їх динаміки, чутли-

вості до змін обсягів виробництва та меж інтервалів релевантності; 

– методичні засади оптимізації номенклатури продукції за показником 

маржинального доходу в частині переліку обмежень задачі лінійного програму-

вання, що дозволить підвищити об’єктивність прогнозування маржинального 

доходу машинобудівних підприємств. Існуючі обмеження доповнено такими 

показниками, як ресурси підприємства за виробничими можливостями, фінан-

сові ресурси з урахуванням вимог щодо задовільної структури пасивів, обсяги 

дефіцитних ресурсів, точки беззбитковості виробництва та зовнішні обмеження; 

дістало подальшого розвитку: 

– систематизація сучасних методів калькулювання собівартості продукції, 

яка, на відміну від існуючих розробок, розглянута у залежності від повноти ві-

днесення витрат на собівартість продукції, методів розподілу непрямих витрат 
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за видами продукції та принципів віднесення непрямих витрат на одиниці про-

дукції за ступенем готовності виробів до реалізації, що дозволить обґрунтову-

вати використання методів калькулювання в конкретних умовах організації ви-

робничо-господарської діяльності та на різних стадіях життєвого циклу проду-

кції за допомогою аналізу їх визначальних ознак; 

– теоретичне обґрунтування методичного підходу до організації системи 

калькулювання собівартості продукції для різних видів організації машинобу-

дівних підприємств, що забезпечує менеджмент необхідною й достатньою ін-

формацією про собівартість продукції та сприяє підвищенню об’єктивності ви-

хідних даних для системи управління витратами; 

– теоретичні засади обґрунтування характеристик системи калькулювання 

собівартості продукції для різних стадій її життєвого циклу, які ґрунтуються на 

сформульованих потребах маркетингових служб машинобудівних підприємств 

щодо інформації про собівартість продукції на різних стадіях її життєвого циклу, 

що сприяє підвищенню об’єктивності вихідних даних для запровадження мето-

дів оптимізації прибутковості виробництва. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що запро-

поновані розробки дозволяють розвинути та удосконалити інструментарій 

управління непрямими витратами в межах економічної діяльності машинобудів-

них підприємств, що сприяє підвищенню обґрунтованості управлінських рішень. 

Використання практичних рекомендацій щодо забезпечення необхідної та доста-

тньої інформативності показника собівартості продукції з урахуванням умов ви-

робничо-господарської діяльності та стадій життєвого циклу продукції дозво-

лить забезпечити систему управління витратами та маркетингові служби підпри-

ємства більш об’єктивною інформацією про собівартість видів продукції, що 

сприяє підвищенню ефективності управління витратами та прибутковості вироб-

ництва.  

Запровадження рекомендацій щодо обґрунтованого застосування баз роз-

поділу непрямих витрат з урахуванням умов виробництва за центрами виник-

нення витрат, запровадженого в машиноремонтних відділеннях БУ «Укрбургаз»              

(м. Красноград, Харківська обл. - акт впровадження результатів робіт за догово-

ром № 17305 від 21.02.2007),  дозволить підвищити об’єктивність розподілу не-

прямих витрат за видами продукції. Застосування інструментів планування ди-

наміки непрямих витрат у залежності від динаміки обсягів виробництва сприяє 

підвищенню точності прогнозування непрямих витрат. Реалізація інструмента 

оперативної оцінки рівня непрямих витрат відповідно до результатів виробничо-

господарської діяльності підприємства використано при організації роботи ме-

ханічних майстерень ДП «ЛІКВО» (м. Харків - акт впровадження результатів ро-

біт за договором № 17293 від 15.12.2006), дозволить, на основі фактичних або 

прогнозних результатів виробничо-господарської діяльності машинобудівних пі-

дприємств, оперативно відстежувати максимально припустиме значення непря-
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мих витрат. 

Результати досліджень використані при викладанні навчальних курсів 

«Економіка підприємства»,  «Організація виробництва і маркетинг»,  «Управ-

ління ресурсами та витратами» у Національному технічному університеті 

«ХПІ»  (акт впровадження в навчальний процес від 15.04.2008). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження повідомлені, обговорені та були схвалені на: 

IV Міжнародній практичній конференції «Исследование и оптимизация эконо-

мических процессов «Оптимум-2003» (м. Харків, 11–12 жовтня 2003 р.),  

XV Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 17–18 травня 2007 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми соціально-

економічного розвитку підприємств» (м. Харків, 29–30 жовтня 2008 р.), науко-

во-методичних семінарах  кафедри економіки і маркетингу Національного тех-

нічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, 2006, 

2007 рр.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 11 наукових праць, 

з яких 8 – у фахових виданнях ВАК України. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 3-х розді-

лів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи 

складає 219 сторінок друкованого тексту. Дисертація містить 20 рисунків за те-

кстом, 8 рисунків на 8 сторінках; 26 таблиці за текстом, 4 таблиць на 5 сторін-

ках, 7 додатків на 18 сторінках, бібліографічний список використаних джерел зі 

165 найменувань на 16 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, сформульо-

вано мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Розкрито загальну методи-

ку дослідження, наукову новизну та практичне значення отриманих результа-

тів. 

Зазначено, що на сучасній стадії розвитку методичних засад управління 

витратами необхідною умовою ефективного запровадження менеджерських рі-

шень є коректне відображення рівня витрат на одиницю продукції, а також за-

безпечення конкурентоспроможності підприємства шляхом управління витра-

тами, підвищення точності прогнозування та розвинення методів контролю за 

рівнем непрямих витрат. 

У першому розділі – «Теоретичні та методичні засади урахування не-

прямих витрат і калькулювання собівартості продукції у межах системи 

управління витратами» – на підставі аналізу літератури за темою дисертації 

розглянуто висвітлені в сучасній літературі визначення поняття «непрямі ви-

трати», методичні засади, цілі, завдання, методи та засоби системи управління 
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витратами, роль непрямих витрат у системі калькулювання собівартості та їх 

вплив на собівартість видів та одиниць продукції. 

Оскільки серед операційних витрат найбільшою умовністю при віднесенні 

на одиницю продукції характеризуються непрямі витрати, в межах даної роботи 

подальші дослідження спрямовано на проблеми управління саме такими витра-

тами. 

Розглянуто процес еволюції поняття «непрямі витрати», досліджено став-

лення авторів теоретичних, практичних робіт та вимоги офіційних нормативних 

документів щодо групування операційних витрат та структури непрямих ви-

трат. 

Проаналізовано та структуризовано цілі, завдання, методи та засоби сис-

теми управління витратами, які розглянуті в сучасній літературі, на підставі чо-

го зроблено висновки про: 

1) актуальність впорядкування сучасних методів калькулювання собівар-

тості продукції на підставі ознак, що визначають принципові відмінності щодо 

групування, розподілу та віднесення операційних витрат на види та одиниці 

продукції; 

2) потребу в розробці методичних рекомендацій щодо необхідності та до-

цільності використання існуючих методів калькулювання в конкретних умовах 

виробничо-господарської діяльності та на різних стадіях життєвого циклу про-

дукції. 

За допомогою аналізу тенденцій розширення завдань та обов’язків функ-

ціональних підрозділів машинобудівних підприємств відповідно до вимог зов-

нішнього середовища, визначено теоретичні підстави структурних змін непря-

мих витрат у структурі собівартості продукції, на основі чого зроблено висно-

вок про актуальність удосконалення інструментів управління непрямими ви-

тратами. 

На прикладі машинобудівних підприємств проведено аналіз впливу засто-

сування баз розподілу непрямих витрат на собівартість окремих видів продукції 

серійного багатономенклатурного виробництва, встановлено тенденції динамі-

ки собівартості окремих видів продукції при зміні бази розподілу непрямих ви-

трат за центрами їх виникнення. За результатами аналізу офіційних норматив-

них документів та досліджень вітчизняних науковців спостерігається недостат-

ність комплексних методичних засад щодо застосування баз розподілу непря-

мих витрат в різних умовах виробництва машинобудівних підприємств. 

На прикладі механічних майстерень ДП «ЛІКВО» проілюстровано пере-

розподіл загальновиробничих витрат та коливання собівартості видів продукції 

при застосуванні різноманітних баз розподілу непрямих витрат (рис. 1). 

З огляду на значну залежність собівартості окремих видів продукції від 

застосованої бази розподілу непрямих витрат, обґрунтовано актуальність  роз-

робки   методичних   рекомендацій   щодо   застосування  описаних  в офіцій-
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них нормативних документах та теоретичних дослідженнях основних сучасних 

баз розподілу непрямих витрат. 

Основними напрямками дисертаційного дослідження визначено вдоскона-

лення системи управління витратами в частині непрямих витрат шляхом впоряд-

кування методичних засад обґрунтованого застосування методів калькулювання 

собівартості продукції, баз розподілу непрямих витрат, а також розвинення мето-

дичних засад оцінки рівня і прогнозування непрямих витрат. 
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Рис. 1. Виробнича собівартість та загальновиробничі витрати на річну 

програму випуску продукції механічних майстерень ДП «ЛІКВО» за 2007 р. 

при різних базах розподілу непрямих витрат: 

1 – загальновиробничі витрати, розподілені пропорційно до сумі прямих 

витрат; 

2 – загальновиробничі витрати, розподілені пропорційно до прямих витрат 

на оплату праці; 

3 – виробнича собівартість при розподілі загальновиробничих витрат про-

порційно до суми прямих витрат; 

4 – виробнича собівартість при розподілі загальновиробничих витрат про-

порційно до прямих витрат на оплату праці. 
 

У другому розділі – «Оцінка і вдосконалення методичних засад управ-

ління непрямими витратами і калькулювання собівартості продукції» – 

проведені аналітичні дослідження щодо динаміки непрямих витрат та їх елеме-

нтів у практичній діяльності машинобудівних підприємств, розроблені методи-

чні підходи щодо використання методів калькулювання в різноманітних умовах 

організації виробничо-господарської діяльності та на різних стадіях життєвого 

№ виробу 

1 

3 2 
4 

№ виробу 

грн. 
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циклу продукції, а також запропоновано підхід до обґрунтованого обрання баз 

розподілу непрямих витрат. 

На основі аналізу структури непрямих витрат машинобудівних підпри-

ємств, їх динаміки при змінах обсягів виробництва та динаміки окремих скла-

дових елементів, проведено кореляційний аналіз відповідних залежностей. 

Зроблено висновок про необхідність урахування питомої ваги цих елементів 

при розробці заходів з економії витрат, а також про визначальну роль елемен-

тів, що характеризуються максимальною часткою в структурі непрямих витрат, 

при систематизації характеристик виробничого процесу за переділами для по-

дальшого обґрунтування баз розподілу непрямих витрат. 

За результатами аналізу праць вітчизняних та закордонних авторів визна-

чені основні ознаки сучасних методів калькулювання собівартості продукції, 

що дозволило провести їх систематизацію за повнотою віднесення операційних 

витрат на собівартість продукції, методами розподілу непрямих витрат за вида-

ми продукції та підходами щодо віднесення непрямих витрат на одиниці про-

дукції за ознакою готовності виробів до реалізації (абзорбшен-костінг).  

Запропонований підхід до систематизації методів калькулювання собіва-

ртості продукції наведений на рис. 2. 

З метою впорядкування методів калькулювання собівартості в межах сис-

теми управління витратами машинобудівних підприємств проведено система-

тизацію умов їх виробничо-господарської діяльності за внутрішніми та зовніш-

німи ознаками. Визначальною внутрішньою ознакою виробничо-господарської 

діяльності зазначено наявність або відсутність делегування керівних повнова-

жень підрозділам підприємства, а визначальною зовнішньою ознакою – умови 

ціноутворення на сегменті ринку (відповідно до кон’юнктури сегменту ринку 

або, в умовах регулювання цін, за витратним методом). 

Для визначення відповідності методів калькулювання собівартості сучас-

ним умовам виробничо-господарської діяльності проведено порівняльні аналізи 

за наступними напрямками: 

1) відповідність характеристик методів калькулювання собівартості про-

дукції цілям розрахунку собівартості, які систематизовано за результатами аналі-

зу сучасної літератури. На підставі проведеного порівняльного аналізу зроблено 

висновок про функціональні можливості основних методів калькулювання; 

2) відповідність характеристик методів калькулювання вимогам системи 

управління витратами машинобудівних підприємств, на підставі чого зроблено ви-

сновок про спроможність конкретних методів більш повно задовольнити вимоги 

підприємств до функціональності системи калькулювання собівартості продукції; 

3) відповідність основних цілей калькулювання собівартості продукції по-

требам підприємств машинобудування з різноманітними ознаками виробничо-

господарської діяльності, на підставі чого зроблено висновок про актуальність 

застосування конкретних методів калькулювання собівартості продукції. 
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На основі проведеного аналізу побудовано зведену таблицю характеристик 

методів визначення собівартості продукції, необхідних та достатніх для кожного 

виду підприємств, на підставі чого запропоновано перелік методів калькулюван-

ня собівартості продукції для підприємств з різноманітними ознаками виробни-

чо-господарської діяльності, наведений в табл. 1. Також запропоновано послідо-

вність обрання інструментів калькулювання собівартості продукції в різноманіт-

них умовах виробничо-господарської діяльності. 
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Рис. 2. Класифікація методів калькулювання собівартості за характерис-

тиками віднесення непрямих витрат на собівартість продукції  

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 

Рекомендований перелік методів калькулювання собівартості продукції 

для різних видів організації виробничо-господарської діяльності 

підприємств 

Види організації підприємств Методи калькулювання собівартості продукції 

1.Керівни

-цтво пі-

дприємс-

тва є вла-

сником 

його май-

на,  

на сегменті 

ринку не 

застосову-

ються витра-

тні методи 

ціноутво-

рення, 

керівні повно-

важення під-

розділам не 

делегуються   

1.1. Калькулювання собівартості відповідно до 

стандартів бухгалтерського обліку. 

підрозділам 

делегуються 

керівні пов-

новаження  

1.2. Калькулювання собівартості відповідно до 
стандартів бухгалтерського обліку (обмеження 
переліку статей). У разі існування нормативів ви-
трат – елементи методу обмеження розміру ста-
тей витрат. У центрах витрат з делегованими по-
вноваженнями – калькулювання повних витрат 
відповідно до таких повноважень з розподілом 
непрямих витрат за відповідними базами. 

на сегменті ринку застосо-

вуються витратні методи 

ціноутворення 

1.3. Узагальнення прямих та непрямих витрат від-

повідно до вимог бухгалтерського обліку, кальку-

лювання повної собівартості з розподілом за обра-

ними базами.  

2.Керів-

ництво 

підпри-

ємства не 

є власни-

ком його 

майна  

на сегменті 

ринку не 

застосову-

ються витра-

тні методи 

ціноутво-

рення, 

керівні повно-

важення під-

розділам не 

делегуються   

2.1. Калькулювання витрат у рамках виробничої 

собівартості відповідно до стандартів бухгалтерсь-

кого обліку з деталізацією визначених власником 

видів непрямих витрат. 

підрозділам 

делегуються 

керівні пов-

новаження  

2.2. Калькулювання собівартості відповідно до 
стандартів бухгалтерського обліку. У разі існу-
вання нормативів витрат – елементи методу об-
меження розміру статей, інакше – методи обме-
ження переліку статей. У центрах витрат з деле-
гованими повноваженнями або відзначених влас-
никами – калькулювання повної собівартості з 
розподілом витрат за обраними базами. 

на сегменті ринку застосо-

вуються витратні методи 

ціноутворення 

2.3. Калькулювання повної собівартості продук-

ції з розподілом непрямих витрат пропорційно 

до обраних баз. 
 
 

Кожна стадія життєвого циклу продукції вимагає застосування окремих 

маркетингових стратегій просування товарів, що характеризуються специфіч-
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ними  вимогами  до надання інформації для аналізу,  контролю витрат та ціноу-

творення. За результатами аналізу ознак основних стратегій просування проду-

кції обґрунтовано методи калькулювання собівартості, що, згідно з раніше на-

веденими дослідженнями, за своїми властивостями сприяють створенню необ-

хідної та достатньої інформації про операційні витрати в умовах кожної марке-

тингової стратегії (табл. 2). 

 

 

Таблиця 2 

Рекомендовані методи калькулювання собівартості продукції 

на різних стадіях її життєвого циклу 

Стадії життє-

вого циклу 

Маркетинго-

ві стратегії 
Методи визначення собівартості 

Стадія про-

сування 

Стратегія ви-

соких цін 

Калькулювання повної собівартості з розподілом 

непрямих витрат за обґрунтованими базами. 

Стратегія 

прориву 

Калькулювання прямих витрат з розподілом непря-

мих витрат пропорційно до маржинального доходу. 

Стадія зрос-

тання 

Диференціація 

цін 

Калькулювання повної собівартості з розподілом 

непрямих витрат за обґрунтованими базами. 

Стратегія пси-

хологічних цін 

Метод розрахунку собівартості визначається тех-

нологічними ознаками виробництва. 

Стадія зріло-

сті 

Стратегія се-

редньоринко-

вих цін 

Калькулювання собівартості з розподілом непрямих 

витрат за обґрунтованою базою, метод визначається 

технологічними ознаками виробництва. 

Стадія наси-

чення 

Стратегія ди-

ференційо-

ваних цін 

Калькулювання собівартості з розподілом непря-

мих витрат за обґрунтованою базою, при появі 

ознак спаду – визначення маржинального доходу 

кожного виду продукції. 

Стадія спаду 
Стратегія гра-

ничних цін 

Врахування прямих витрат з розподілом непрямих 

витрат пропорційно до маржинального доходу. 

 

Для вирішення завдання обґрунтованого вибору баз розподілу непрямих ви-

трат сформульовано їх характеристики та визначено основні ознаки виробничих 

процесів, що коректно відображаються за допомогою кожної бази розподілу. На 

основі отриманих результатів запропоновано підхід щодо обрання баз розподілу 

непрямих витрат в підрозділах основного та допоміжного виробництва машинобу-

дівних підприємств, схематично відображений на рис. 3. 

Методичний підхід до обґрунтованого визначення баз розподілу непря-

мих витрат запроваджено у практичну діяльність машиноремонтних підрозділів 

БУ «Укрбургаз». 

У третьому розділі – «Удосконалення інструментів прогнозування та 

контролю непрямих витрат» – запропоновано методичний підхід до прогно-

зування  непрямих  витрат  в  умовах  сучасної динаміки  виробництва,  удоско-
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налено систему оптимізації номенклатури продукції за показником маржиналь-

ного доходу в частині обмежень задачі лінійного програмування,  а  також роз-

роблено методичний підхід щодо оперативного контролю за рівнем непрямих 

витрат на основі результатів виробничо-господарської діяльності. 

Прогнозування непрямих витрат потребує окремого підходу в зв’язку з 

тим,  що  непрямі  витрати  не  залежать від обсягів виробництва тільки в межах 

деякого інтервалу релевантності, тоді як за межами цього інтервалу спостеріга-

тиметься динаміка показників, окрема для кожної групи непрямих витрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Першим кроком до побудови системи планування непрямих витрат є їх 

Рис. 3. Методичні засади обрання баз розподілу непрямих витрат в 

підрозділах основного та допоміжного виробництва машинобудівних підп-

риємств  

Продукція (роботи, 

послуги) 

Багатономен-

клатурна 
Кілька видів 

за єдиним 

техпроцесом База розпо-

ділу – обсяги 

виробництва 

База розподілу –

години праці 

База розподілу – 

прямі витрати 

на оплату праці 

База розподілу – 

сукупність 

прямих витрат  

 

База розпо-

ділу – прямі 

матеріальні 

витрати 

Прямі витрати на оплату праці основного ви-

робничого персоналу 

Погодинна система 

оплати праці 
Відрядна система 

оплати праці 

Спостерігається найвагомі-

ший вид прямих витрат 

 

Виробляється за 

окремими тех-

процесами 

Прямі витрати мають 

співставні значення 

Однономенк-

латурна 
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розподіл на групи в залежності від чутливості до динаміки обсягів виробництва 

та відношення до центрів виникнення умовно-змінних витрат. Згідно із запро-

понованою моделлю, при збільшенні обсягів виробництва на зміну розміру 

груп непрямих витрат впливають: а) у виробничих центрах виникнення витрат 

(підрозділах основного та допоміжного виробництва) – динаміка сукупних ха-

рактеристик засобів виробництва; б) у невиробничих центрах виникнення ви-

трат – динаміка кількості працівників відповідно до норм обслуговування та 

керованості. 

Практичне застосування запропонованого підходу до планування собівар-

тості продукції в умовах динаміки виробничої програми пропонується провади-

ти шляхом складання електронної бази даних за групами витрат, на підставі 

якої, за умов збільшення обсягів виробництва, сума непрямих витрат У відо-

бражається системою: 

С1, Х  (0; Х1); 

С2, Х  [Х1; Х2);      (1) 

- - - - - - - - - - - - -  

Сn, Х  [Хn-1; Хn). 

 

де С1, С2, ..., Сn – рівень групи непрямих витрат в межах інтервалів релеван-

тності, грн.; 1, 2, .., n – позначення груп витрат; Х1, Х2, ..., Хn-1, Xn – межі 

інтервалів релевантності окремих груп витрат, од. продукції. 
 

При зменшенні обсягів виробництва з урахуванням специфіки вивільнен-

ня робочої сили та засобів виробництва сума непрямих витрат У відображати-

меться формулою:  

Сn, Х  [Хn-1; Хn); 

Сn-1+N, Х  [Хn-2; Хn-1); 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -     (2) 

С2+В+...+N, Х  [Х1; Х2); 

С1+А+B+…+N, Х  (0; Х1). 
 

де А, В,.., N – суми витрат в межах відповідних інтервалів релевантності, що 

не вивільнюються при зменшенні обсягів виробництва, грн. 
 

З метою подальшого розвитку методичних засад оптимізації номенклату-

ри продукції за показником маржинального доходу, розширено перелік обме-

жень задачі лінійного програмування. До існуючих обмежень запропоновано 

додати: 

1) ресурси підприємства за виробничими можливостями, визначені як най-

менше значення серед: а) фонду робочого часу засобів виробництва, що є в розпо-

рядженні підприємства і придатні для виробництва заданої номенклатури продук-

ції; б) трудових ресурсів, придатних для виробництва відповідної номенклатури 

У= 

У= 
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продукції; 

2) фінансові ресурси, необхідні для виробництва заданої номенклатури 

продукції, у тому числі прямі витрати на закупівлю сировини, енергоносіїв, до-

поміжних матеріалів, оплату праці, інші прямі та загальновиробничі витрати. 

Перевищення потреби в фінансових ресурсах може вирішуватися за допомогою 

залучених коштів у розмірах, що не викликають перевищення нормального 

значення коефіцієнту фінансового ризику; 

3) дефіцитні ресурси, необхідні для виробництва заданої номенклатури 

продукції, які не можна придбати понад деякого об'єктивного ліміту (напри-

клад, природні ресурси, унікальні матеріали, комплектуючі і т.ін.); 

4) мінімальні та максимальні обсяги виробництва кожного виду продукції, 

що визначаються обсягами виробництва за чинними договорами (замовлення-

ми), обсягами виробництва в межах державних програм, ємністю ринку збуту, 

точкою беззбитковості за видами продукції і т.ін. 

За допомогою симплекс-методу проведено оптимізацію обсягів виробни-

цтва номенклатури продукції ХДПЗ ім. Т.Г. Шевченка, за результатами якої ви-

явлено можливість збільшення маржинального доходу підприємства на 

10 060,91 тис.грн. 

Також у роботі запропоновано підхід до оперативної оцінки рівня непря-

мих витрат, при якому обмежуючим фактором його збільшення прийнято пока-

зник можливої неплатоспроможності підприємства за результатами фактичних 

або прогнозних результатів виробничо-господарської діяльності.  

Запропонований підхід орієнтовано на оцінку відповідності фактичного 

(або для цілей прогнозування – запланованого) розміру непрямих витрат умо-

вам запобігання можливої неплатоспроможності при конкретних результатах 

виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств. 

На підставі формули: 

17,0

п
З

д
З

АЧП
К

Б
,    (3) 

де   КБ – коефіцієнт Бівера; ЧП – чистий прибуток підприємства за період, 

грн.; А – загальні амортизаційні відрахування за відповідний період, 

грн.; Зд, Зп – відповідно довгострокові (рядок 480 форми № 1) та по-

точні (рядок 620 форми № 1) зобов’язання підприємства за відповід-

ний період, грн.; 

або:    ЧП + А ≥ 0,17 × (Зд+Зп),    (4) 

або:    П + 
0,75

А
≥ 0,23 × (Зд+Зп)     (5) 

та формули: 

П = Дв – Впп-а – Вз-а – А – Н-а,    (6) 
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де   П – прибуток до оподаткування за відповідний період, грн.; Дв – валовий 

дохід за відповідний період, грн.; Впп-а – прямі умовно-постійні витрати 

без урахування амортизації за відповідний період, грн.; Вз-а – умовно-

змінні витрати без урахування амортизації за відповідний період, грн.;  

А – загальні амортизаційні відрахування за відповідний період,  грн.;   

Н-а – непрямі витрати без урахування амортизації за відповідний період, 

грн.; 

отримано вираз: 

Дв – Впп-а – Вз-а – А – Н-а + 
0,75

А
 ≥ 0,23 × (Зд+Зп) , (7) 

який після окремих математичних перевтілень та врахування обсягів необхід-

них (запланованих) капіталовкладень, дозволив відобразити запропонований 

інструмент оперативного контролю за рівнем непрямих витрат формулою: 
 

Н-а ≤ Дв – Впп-а – Вз-а + 
3

1
 А – 0,23 × (Зд+Зп) – Кп,  (8) 

де  Кп – поточні капіталовкладення, грн. 

 

Коректне застосування запропонованого підходу щодо оцінки рівня не-

прямих витрат потребує врахування низки умов: 

1) перевищення розрахункового значення непрямих витрат над їх фактич-

ним рівнем свідчить про ефективність виробничо-господарської діяльності і 

можливість розвитку підприємства; 

2) порядок визначення заходів щодо впорядкування розміру непрямих ви-

трат має охоплювати всі складові формули (8). 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено результати теоретичних досліджень  

та практичні рекомендації щодо розвинення засобів управління непрямими ви-

тратами, прогнозування собівартості, підвищення ефективності менеджерської 

та маркетингової діяльності на машинобудівних підприємствах завдяки більш 

обґрунтованому визначенню собівартості продукції та оптимізації окремих 

складових системи управління витратами в частині їх прогнозування та контро-

лю. Зміст основних висновків і рекомендацій зводиться до такого: 

1. Проведено аналіз визначальних ознак різноманітних методів калькулю-

вання собівартості продукції та запропоновано підхід до систематизації основ-

них методів калькулювання за критеріями повноти відображення операційних 

витрат у структурі собівартості, методів розподілу непрямих витрат за видами 

продукції та порядку їх віднесення на валову або реалізовану продукцію. Наве-

дений підхід дозволить оперувати систематизованими визначальними ознаками 

основних методів калькулювання при формуванні необхідних та достатніх мето-

дів визначення собівартості в різноманітних умовах організації виробничо-
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господарської діяльності машинобудівних підприємств та на різних стадіях жит-

тєвого циклу їх продукції. 

2. Відзначено, що використання у нормативних документах та сучасній 

літературі різноманітних підходів до калькулювання собівартості продукції ви-

магає обґрунтування методів калькулювання для конкретних умов виробничо-

господарської діяльності підприємств. В межах дослідження розроблені реко-

мендації щодо обрання необхідних та достатніх методів калькулювання собіва-

ртості продукції в різноманітних умовах виробничо-господарської діяльності 

підприємств машинобудування шляхом оцінки:  

а) відповідності методів розрахунку собівартості цілям її калькулювання;  

б) відповідності методів розрахунку собівартості вимогам видів організації ви-

робничо-господарської діяльності підприємств;  

в) відповідність основних цілей калькулювання собівартості продукції по-

требам підприємств з різноманітними видами організації виробничо-господарської 

діяльності. 

Такий підхід  сприяє забезпеченню системи управління витратами  достатньо 

об’єктивною інформацією  

3. Окрім умов виробничо-господарської діяльності, до методів калькулю-

вання собівартості продукції також висуваються вимоги з боку засобів просування 

продукції на сегментах ринку. Шляхом порівняльного аналізу ознак методів каль-

кулювання собівартості продукції та їх відповідності вимогам маркетингових 

служб на різних стадіях життєвого циклу продукції, розроблені рекомендації щодо 

обґрунтованого застосування методів калькулювання на різних стадіях життєвого 

циклу продукції, що дозволить підвищити ефективність застосування маркетинго-

вих інструментів та, як наслідок, прибутковість виробництва. 

4. Рекомендації щодо обрання баз розподілу непрямих витрат недостатньо ви-

світлені в офіційних документах та теоретичних дослідженнях, тоді як обрання бази 

розподілу непрямих витрат суттєво впливає на собівартість окремих видів продукції. 

В межах проведених досліджень сформульовано методичний підхід до обґрунтова-

ного обрання баз розподілу непрямих витрат, що враховує характеристики виробни-

чого процесу за переділами (різноманітність продукції, наявність супутньої продук-

ції), наявність основного елементу прямих витрат та систему оплати праці. 

5. Серед інструментів прогнозування складових собівартості продукції 

найбільшою невизначеністю характеризуються засоби прогнозування непрямих 

витрат. На основі одержаних результатів аналізу причин динаміки таких витрат 

(у виробничих підрозділах це технічні характеристики засобів виробництва, у 

невиробничих підрозділах – кількість працюючих відповідно до норм чисель-

ності та керованості), в межах дисертаційного дослідження розроблено методи-

чні рекомендації щодо їх групування та подальшого прогнозування з урахуван-

ням меж інтервалів релевантності окремих груп непрямих витрат при динаміці 

обсягів виробництва. В умовах зменшення обсягів виробництва врахована не-
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можливість скорочення деяких видів витрат, що стосуються фонду оплати пра-

ці та утримання основних фондів. 

6. З огляду на сучасні умови виробничо-господарської діяльності маши-

нобудівних підприємств та доступність матеріальних, трудових та фінансових 

ресурсів, в межах досліджень розроблено заходи з удосконалення системи оп-

тимізації номенклатури продукції за показником маржинального доходу в час-

тині обмежень для задачі лінійного програмування, а саме – на додаток до об-

межень, що використовувалися вітчизняними та закордонними авторами, за-

проваджено такі обмеження, як ресурси підприємства за виробничими можли-

востями (або мінімальне значення серед виробничих потужностей та трудових 

ресурсів, придатних для виготовлення номенклатури продукції), фінансові ре-

сурси підприємства з урахуванням вимог щодо задовільної структури пасивів, 

обсяги дефіцитних ресурсів, точки беззбитковості виробництва за видами проду-

кції та зовнішні обмеження. Застосування актуальних на сучасному етапі обме-

жень задачі лінійного програмування дозволить підвищити точність прогнозу-

вання економічних показників. 

7. В роботі запропоновано методичні засади визначення максимально при-

пустимого рівня непрямих витрат при фактичних або прогнозних результатах ви-

робничо-господарської діяльності. Рівень непрямих витрат, що при деяких резуль-

татах виробничо-господарської діяльності не призводить до ознак можливої не-

платоспроможності за умовами коефіцієнта Бівера, визнано максимально припус-

тимим. Такий підхід сприятиме запровадженню засобів оперативного контролю та 

коригування розміру непрямих витрат з урахуванням фактичних або очікуваних 

результатів виробничо-господарської діяльності. Також розроблені умови корект-

ного використання запропонованого підходу у вигляді рекомендованої послідов-

ності заходів щодо забезпечення задовільних значень показника. 

8. Результати роботи впроваджені у ДП «ЛІКВО», БУ «Укрбургаз» та у 

навчальний  процес кафедри економіки і маркетингу Національного технічного 

університету «ХПІ» відповідно до вимог Болонського процесу. 
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У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методичні та прикладні ас-

пекти удосконалення та подальшого розвитку однієї з основних складових сис-

теми управління витратами машинобудівних підприємств – розрахунку собі-

вартості продукції. Запропоновано систематизацію методів калькулювання за 

ознаками повноти та способу віднесення операційних витрат на собівартість 

продукції, методичні засади визначення необхідних та достатніх ознак системи 

калькулювання собівартості продукції для машинобудівних підприємств з різ-

номанітними умовами організації виробничо-господарської діяльності, а також 

на різних стадіях життєвого циклу продукції, що виробляється. Обґрунтовано 

теоретико-методичні засади та порядок визначення баз розподілу непрямих ви-

трат з урахуванням особливостей технологічних процесів, структури прямих 

витрат та системи організації виробництва у підрозділах підприємства, методи-

ку оперативної оцінки максимально припустимого рівня непрямих витрат за ре-

зультатами виробничо-господарської діяльності підприємств, удосконалено ме-

тодичні підходи щодо прогнозування собівартості продукції з урахуванням ін-

тервалів релевантності непрямих витрат. 

Ключові слова: калькулювання, собівартість, непрямі витрати, розподіл 

витрат, аналіз, прогнозування, управління витратами. 
 

Коваленко Т.П. Средства управления непрямыми затратами машино-

строительных предприятий. –  Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», Харьков, 2008. 

На основе анализа тенденции к усилению требований внешней среды от-

носительно непроизводственных обязанностей машиностроительных предпри-

ятий, определены причины роста доли непрямых расходов в себестоимости 

предприятий, что обусловило вывод об актуальности ориентации системы 

управления затратами на управление непрямыми расходами. 

В процессе исследования проведена систематизация современных методов 

калькулирования себестоимости продукции, для чего определены их основные 

характеристики относительно полноты отнесения расходов на себестоимость, 

способов распределения непрямых затрат и принципов отнесения непрямых за-

трат на продукцию исходя из степени ее готовности к реализации. 

Для обоснованного выбора необходимых и достаточных методов кальку-

лирования себестоимости для различных условий организации производственно-

хозяйственной деятельности, проведены сравнительные анализы возможности 

достижения целей калькулирования с помощью существующих методов опреде-

ления себестоимости, особенности калькулирования на предприятиях с различ-

ными условиями организации производственно-хозяйственной деятельности и 
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возможность методов калькулирования обеспечить требования менеджмента 

предприятий к результатам систематизации расходов. По результатам сравни-

тельного анализа разработан методический подход к определению рекомендо-

ванных составляющих системы калькулирования для машиностроительных 

предприятий с различными условиями организации производственно-

хозяйственной деятельности. 

На основе проведенного анализа свойств баз распределения непрямых за-

трат предложены методические рекомендации относительно их использования  

в технологических переделах машиностроительных предприятий исходя из 

свойств технологического процесса, структуры прямых расходов и используе-

мой системы оплаты труда, что позволит уменьшить условность распределения 

непрямых затрат по видам продукции. 

Разработаны требования к системе калькулирования на различных стади-

ях жизненного цикла продукции, предложено развитие инструментов прогно-

зирования непрямых расходов исходя из интервалов их релевантности некото-

рым интервалам объемов производства. 

Предложены методический подход и инструмент оперативной оценки 

экономической целесообразности непрямых расходов по результатам произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятий, который позволяет опе-

ративно оценить соответствие уровня непрямых расходов результатам хозяйст-

венной деятельности и предупредить возможную неплатежеспособность пред-

приятия. Разработанный подход применим как для целей анализа, так и для це-

лей краткосрочного прогнозирования и бюджетирования на машиностроитель-

ных предприятиях. 

Ключевые слова: калькулирование, себестоимость, непрямые расходы, 

распределение расходов, анализ, прогнозирование, управление затратами. 

 

Kovalenko T.P. Facilities of management the indirect expenses of machine-

building enterprises. – Manuscript. 

Thesis for scientific degree of candidate in economic sciences by speciality 

08.00.04 – Economy and management enterprises (on kinds of economic activity).– 

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2008. 

The thesis is devoted to research of theoretical-methodological and applied as-

pects of improvement of the cost unit calculation as one of the main factors of cost 

management system. The target point of the thesis is calculating of overheads and 

their allocation on different kinds of products. 

Systematization of methods of unit cost calculation;  approach to defining the 

necessary and sufficient characteristics of unit cost calculating system for variety of 

different businesses; algorithm of determination of recommended characteristics for 

unit cost calculating system; methodic and algorithm for definition of objective basis 

for indirect expenditures allocation among enterprise subdivisions; requirements to 
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unit cost calculation system on different stages of the product life; instruments of op-

erative estimation of overheads according to the enterprise performance; an algorithm 

for prevention of enterprises` insolvency based on overheads analysis  are offered. 

Methodic of unit cost planning considering intervals of relevantness of condi-

tionally-indirect costs has been improved. Definition of overhead costs has been fur-

ther developed. 

Key words: calculation, prime price, indirect charges, allocation of charges, 

analysis, prognostication, management expenses. 
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