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Тема:  Джерела, чинники і шляхи зниження собівартості. Планування зниження 

собівартості продукції. 
 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з можливими джерелами, чинниками та шляхами 

зниження собівартості продукції.    

 

 

 

При плануванні зниження собівартості товарної продукції, насамперед, важливо 

визначити, за рахунок яких джерел можливо досягти такого зниження і якими є шляхи їх 

використання.  
Джерелами зниження собівартості продукції є ті витрати, за рахунок економії яких 

знижується собівартість продукції, а саме:  
 витрати уречевленої праці, які можуть бути знижені за рахунок покращення використання 
засобів та предметів праці;  
 витрати живої праці, які можуть бути скорочені завдяки зростанню продуктивності праці;  
 адміністративно-управлінські витрати. 

Зниження собівартості продукції може досягатись у результаті одночасної економії всіх 

витрат. Однак, часто економія одного виду витрат одержується за рахунок збільшення іншого. 

Наприклад, економія живої праці, як правило, супроводжується збільшенням амортизаційних 

відрахувань за рахунок придбання нових засобів праці.  
Зниження собівартості продукції у всіх галузях забезпечується, насамперед, за рахунок 

зростання продуктивності праці, яка має двоякий вплив на собівартість. По-перше, в 
результаті підвищення продуктивності праці знижується трудомісткість, а, відповідно, і 

витрати заробітної плати на одиницю продукції. По-друге, її зростання призводить до 

збільшення абсолютного обсягу виробництва, що скорочує умовно-постійні витрати на 
одиницю продукції.  

Визначальним джерелом зниження собівартості, особливо у матеріаломістких галузях, є 
економія матеріальних витрат на основі раціонального використання матеріальних ресурсів, а 

також підвищення завантаження основних фондів, скорочення витрат на управління і 
обслуговування.  

Зниження собівартості продукції досягається за рахунок різних чинників, тобто заходів, 

які викликають зміну її складових. Всі чинники поділяються на дві групи: народногосподарські 

та виробничі.  
Загальноекономічні не залежать від діяльності підприємства і визначаються на 

державному або галузевому рівнях, наприклад, зміна вартості енергоносіїв, нормативів 

відрахувань на соціальне страхування, пенсійне забезпечення, перегляд тарифних ставок, 
митних правил та ін.  

Виробничі (техніко-економічні) - це чинники, які залежать від діяльності конкретного 

підприємства. До них належать:  
 підвищення технічного рівня виробництва; 

 вдосконалення організації виробництва і праці; 

 зміна обсягу і структури продукції. 

Врахування техніко-економічних чинників дозволяє планувати оптимальний рівень 

витрат і завдання по їх зниженню.  
Основними шляхами зниження собівартості продукції є скорочення тих витрат, які 

мають найбільшу питому вагу в її структурі. 



Планування зниження собівартості товарної продукції на практиці здійснюється шляхом 

розрахунку зниження витрат на 1 грн. товарної продукції під впливом згаданих вище чинників. 

З ростом обсягу випуску продукції прибуток підприємства збільшується не тільки за 

рахунок зниження собівартості, але і внаслідок збільшення кількості продукції, що 

випускається. Таким чином, чим більший обсяг виробництва, тим за інших рівних умов, більше 

сума одержуваної підприємством прибутку. 
Найважливіше значення в боротьбі за зниження собівартості продукції має дотримання 

найсуворішого режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності 

підприємства. Послідовне здійснення на підприємствах режиму економії проявляється 

насамперед у зменшенні витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції, скорочення 

витрат з обслуговування виробництва і управління, у ліквідації втрат від браку й інших 

непродуктивних витрат. 
Матеріальні витрати, як відомо, в більшості галузей промисловості займають велику 

питому вагу в структурі собівартості продукції, тому навіть незначне заощадження сировини, 

матеріалів, палива і енергії при виробництві кожної одиниці продукції в цілому по 

підприємству дає великий ефект. 
Підприємство має можливість впливати на величину витрат матеріальних ресурсів, 

починаючи з їх заготівлі. Сировина і матеріали входять у собівартість за ціною їх придбання з 

урахуванням витрат на перевезення, тому правильний вибір постачальників матеріалів впливає 

на собівартість продукції. Важливо забезпечити надходження матеріалів від таких 

постачальників, які знаходяться на невеликій відстані від підприємства, а також перевозити 

вантажі найбільш дешевим видом транспорту. При укладанні договорів на постачання 

матеріальних ресурсів необхідно замовляти 

такі матеріали, які за своїми розмірами та 

якістю точно відповідають планової 

специфікації на матеріали, прагнути 

використовувати більш дешеві матеріали, не 

знижуючи в той же час якості продукції. 
Основною умовою зниження витрат 

сировини і матеріалів на виробництво 

одиниці продукції є поліпшення конструкцій 

виробів і вдосконалення технології 

виробництва, використання прогресивних 

видів матеріалів, упровадження технічно 

обґрунтованих норм витрат матеріальних. 

Скорочення витрат на обслуговування виробницт ва і управління також знижує 

собівартість продукції. Розмір цих витрат на одиницю продукції залежить не тільки від обсягу 

випуску продукції, але і від їх абсолютної суми. Чим менше сума цехових і загальнозаводських 

витрат у цілому по 
Отже, собівартість продукції підприємства є найважливішим узагальнюючим показником 

економічної ефективності її виробництва. В ній відбиваються всі сторони господарської 

діяльності: ступінь технологічного оснащення виробництва та освоєння технологічних 

процесів; рівень організації виробництва і праці, ступінь використання виробничих 

потужностей; економічності використання матеріальних і трудових ресурсів і інші умови і 

чинники, які характеризують виробничо-господарську діяльність. Від її рівня залежать 

фінансові результати діяльності підприємств, темпи розширеного виробництва і, звичайно ж, їх 

фінансовий стан. Зниження собівартості продукції сприяє збільшенню прибутку та підвищенню 

конкурентоспроможності. 
Таким чином, при постійному пошуку нових методів і факторів зниження собівартості 

продукції діяльність промислових підприємств в Україні може вийти на новий, більш 

ефективний рівень функціонування. 



 

Домашнє завдання:  

Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал, дати відповідь на наступне 

питання: 

 1) Чому важливо планувати шляхи зниження собівартості продукції підприємства?  

  
 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольних робіт  надсилайте на 

електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

