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СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЇЇ ВИДИ

У статті проаналізовано підходи до трактування поняття «собівартість продукції» у фаховій літературі, що дало можливість 
уточнити сутність цієї економічної категорії. Досліджено та узагальнено погляди вчених щодо класифікаційних ознак собівартості 
продукції та подано узагальнену її класифікацію. Обґрунтовано необхідність та шляхи зниження собівартості продукції за сучас-
них умов господарювання.
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В статье проанализированы подходы к трактовке понятия «себестоимость продукции» в профессиональной литературе, что 

дало возможность уточнить сущность этой экономической категории. Исследованы и обобщены взгляды ученых относительно 
классификационных признаков себестоимости продукции и подана обобщенная ее классификация. Обоснованы необходимость 
и пути снижения себестоимости продукции при современных условиях ведения хозяйства.
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The meaning of the «cost of production» is analyzed in professional literature in this article. It gave ability to clarify the meaning of 

this economic category. Scientists examined classification of signs of «cost of production». Generalized classification is disclosed in the 
article. Necessity and ways of decrease are grounded with economy household conditions.
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Постановка проблеми. Головною метою функціо-
нування промислового підприємства є забезпечення 
його стійкого розвитку. Цього можливо досягти за 
умови постійного пошуку та реалізації заходів щодо 
підвищення рівня економічної ефективності госпо-
дарювання. Собівартість продукції, що відображає 
поточні витрати, пов’язані з виробництвом та реаліза-
цією продукції, є одним із показників, який впливає 
на ефективність виробничої діяльності підприємства 
та його структурні підрозділи. Тому питання визна-
чення собівартості окремих видів продукції промис-
лових підприємств, планування та аналізу з метою 
пошуку та реалізації заходів щодо зниження рівня 
витрат потребують постійного вивчення, оскільки від 
цього залежать результати діяльності самого підпри-
ємства, його економічний розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Укра-
їнські та зарубіжні вчені-економісти завжди приді-
ляли багато уваги дослідженню собівартості та її сут-
ності. Найбільш глибоко досліджено собівартість як 
в історичному, так і в економічному аспекті у робо-
тах таких вчених, як А.Ф. Аксененко, В.П. Завго-
родній, Ф.Ф. Бутинець, М.А. Болюх, М.І. Маниліч, 
О.В. Миронюк, Й.С. Мацкевічюс, В.М. Пархоменко 
та ін.

Однак наразі серед науковців відсутній єдиний 
підхід до трактування поняття «собівартість продук-
ції» і класифікації різновидів останньої, що й обу-
мовлює необхідність проведення даного наукового 
дослідження.

Постановка завдання. У цій статті прагнемо роз-
глянути різноманітні підходи до визначення поняття 
«собівартість продукції», узагальнити погляди вче-
них щодо її класифікаційних ознак, а також обґрун-
тувати шляхи зниження собівартості продукції за 
сучасних умов господарювання.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
В умовах нинішньої економіки підвищення ефектив-

ності виробництва та подальшого розвитку суб’єктів 
господарювання можна досягти за умов зниження 
собівартості продукції та ефективного управління 
витратами підприємства. Собівартість продукції 
(робіт, послуг) є одним із показників, в якому зна-
ходять відображення усі сторони роботи підприєм-
ства: рівень організації виробничого процесу, його 
технічна оснащеність, ступінь ефективності викорис-
тання необоротних та оборотних активів, продуктив-
ність праці, рівень організації матеріально-техніч-
ного постачання тощо.

Собівартість властива природі розвинутого товар-
ного виробництва, коли важливо не лише визначити 
величину прибутку (чи збитку) від виробництва і реа-
лізації продукції, але і підрахувати економічну ефек-
тивність випуску виробів, обрати найбільш вигідний 
варіант їх конструкції та технології виготовлення.

Безпосередньо термін «собівартість» зародився 
в капіталістичній економіці кінця XV ст. У вітчиз-
няній же практиці цей термін отримав визнання і 
закріпився у нормативних документах завдяки пра-
цям видатного російського бухгалтера А.П. Руданов-
ського. Поняття «собівартості» з’явилося у 1912 р. 
у роботах А.П. Рудановського, М.П. Тер-Давидова, 
М.Ф. фон Дітмара [1, с. 300].

Собівартість тривалий час розглядали як поняття, 
яке практично використовують здебільшого в плану-
ванні, обліку та аналізі. Такий факт знайшов своє 
відображення у визначенні собівартості як витрат 
підприємств, з чим пов’язано розуміння сутності і 
характерних ознак собівартості, її місця і ролі в сис-
темі економічних показників.

Тлумачення поняття «собівартість» у працях про-
відних науковців з економічної теорії та бухгалтер-
ського обліку наведено у таблиці 1.

З таблиці 1 можна зробити висновок, що показ-
нику собівартості продукції належить одне з провід-
них місць в економічному механізмі господарювання, 
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та він визначає суму понесених на виготовлення і 
реалізацію продукції витрат у грошовій формі. Від 
рівня собівартості залежить прибуток, рівень цін, 
рентабельність та інші показники.

На основі проведеного вище аналізу сутності собі-
вартості продукції у економічній та обліковій літера-
турі встановлено, що: «собівартість продукції» – це 
виражені в грошовій формі сукупні витрати на підго-
товку і випуск продукції (робіт, послуг). Чим краще 
працює підприємство, ефективніше використовує 
виробничі ресурси, тим нижча собівартість продукції 
(робіт, послуг).

У бухгалтерському обліку собівартість – це вар-
тісна оцінка ресурсів, використаних у процесі досяг-
нення певних цілей. Підприємство має самостійно 
визначати перелік витрат, які включають до собі-
вартості продукції (робіт, послуг) як елемент обліко-
вої політики, ґрунтуючись на економічній сутності 
понесених витрат і загальних принципах бухгалтер-
ського обліку та вимог до організації його ведення.

Структуру і склад витрат у бухгалтерському 
обліку регламентує П(С)БО 16 «Витрати». Варто від-
значити, що П(С)БО 16 передбачає визначення двох 
видів собівартості:

1) собівартості реалізованої продукції (робіт, 
послуг);

2) виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг).

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 
складається з виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг), яка була реалізована протягом звітного пері-
оду, нерозподілених постійних загальновиробничих 
витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг) належать:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- змінні загальновиробничі та постійні розподі-

лені загальновиробничі витрати [11].
Управління собівартістю на промисловому під-

приємстві вимагає своєчасного виявлення наявних 
резервів і наступного дієвого координування різних 
сторін господарської діяльності підприємства.

Собівартість як економічний показник викорис-
товують для:

- оцінки рівня господарювання підприємства та 
його структурних підрозділів;

- контролю за ефективністю витрачених ресурсів;
- визначення економічної ефективності інвести-

ційної та інноваційної діяльності, впровадження 
заходів щодо забезпечення більш ефективного про-
цесу господарювання;

- розробки і встановлення цін на продукцію 
(роботи, товари і послуги);

- визначення економічної доцільності та вигід-
ності здійснення підприємницької діяльності за різ-
ними об’єктами господарювання.

Отже розглядаючи собівартість необхідно брати до 
уваги підпорядкованість конкретним цілям: визна-
чення витрат, пов’язаних з виробництвом продукції, 
формування ціни, прогнозування та визначення кін-
цевого результату діяльності тощо.

Підвищення ролі та значення показника собівар-
тості в управлінні підприємством, в оцінці діяльності 
та стимулюванні колективу підприємства передбачає 
класифікацію цього показника, за певними харак-
терними ознаками.

Професор Ф.Ф. Бутинець розглядає таку класифі-
кацію собівартості [12]:

- технологічна – включає прямі витрати на робо-
чому місці, ділянці; характеризує рівень витрат 

Таблиця 1
Визначення сутності поняття собівартості різними вченими

Автор Тлумачення собівартості

М.І. Маниліч, 
О.В. Миронюк

[2, с. 3]

Собівартість відшкодовує витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції для 
здійснення процесу відтворювання і виражає при цьому складну систему економічних зв’язків 
і залежностей, що мають місце в процесі виробництва і обігу товару кожного суб’єкта господа-
рювання.

В.П. Завгородній
[3, с. 553]

Собівартість продукції формують всі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продук-
ції, виражені в грошовій формі.

Ф.Ф. Бутинець
[4, с. 165]

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це грошове вираження витрат підприємства, пов’язане 
з виробництвом та збутом продукції, виконанням робіт, наданням послуг

М.А. Болюх, 
В.З. Бурчевський

[5]

Собівартість продукції – основний якісний показник роботи підприємства. Її рівень відбиває 
досягнення та недоліки роботи як підприємства в цілому, так і кожного структурного під-
розділу. Систематичне зниження собівартості продукції має важливе народногосподарське 
значення, бо дає змогу за стабільних ринкових цін збільшувати прибуток на кожну гривню 
витрат, підвищує конкурентоспроможність продукції.

Й.С. Мацкевічюс
[2, с. 4]

Собівартість продукції – це частина вартості, що дорівнює вартості витрачених засобів виробни-
цтва частини вартості необхідного продукту і частини вартості додаткового продукту, що висту-
пає в грошовій формі і представляє частину ціни продукту, за рахунок якої відшкодовуються 
витрати на освоєння, виробництво й реалізацію і виражає певні виробничі відносини. 

В.І. Мацибора
[6, с. 107]

Собівартість як економічна категорія є частиною вартості товару і включає всі витрати аграр-
них підприємств у грошовій формі, які необхідні для здійснення простого відтворення.

В.М. Пархоменко
[7, с. 2]

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження витрат, пов’язаних з викорис-
танням у технологічному процесі виробничої продукції (виконання робіт, надання послуг) при-
родних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних виробничих фондів, немате-
ріальних активів, спеціалізованого оснащення, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових 
ресурсів, а також витрат на виробництво і збут готової продукції, включаючи встановлені дер-
жавою як обов’язкові відрахування, податки й платежі.

Ю.С.Цал-Цалко
[8, с. 6]

Собівартість – це виражені в грошовій формі затрати на витрачені засоби виробництва, оплату 
праці і соціальні заходи.

В.М. Панасюк [9] Собівартість продукції – центральний об’єкт управління і якісний показник, який характери-
зує ефективність діяльності підприємства.

М.Г. Чумаченко, 
Н.Г. Міценко

[5; 10]

Собівартість – це один з основних показників потреби в обігових коштах, планування при-
бутку, визначення економічної ефективності окремих організаційно-технічних заходів і вироб-
ництва загалом, для внутрішньозаводського планування а також для формування ціни. 
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на здійснення окремих технологічних операцій, на 
виготовлення окремих деталей, вузлів тощо;

- виробнича – технологічна собівартість збіль-
шена на суму витрат, пов’язаних з управлінням 
виробничими підрозділами, що випускають продук-
цію. Характеризує рівень витрат на виготовлення 
продукції;

- маржинальна (обмежена) – це виробнича собі-
вартість, яка характеризує рівень прямих змінних 
витрат, які припадають на одиницю продукції;

- фабрично-заводська – собівартість, до складу 
якої включаються, крім безпосередніх затрат на її 
виготовлення, ще й адміністративні та інші опера-
ційні витрати;

- повна – виробнича собівартість, збільшена на 
суму адміністративних та витрат на збут. Цей показ-
ник інтегрує загальні витрати підприємства, які 
пов’язані як з виробництвом, так і з реалізацією про-
дукції; 

- індивідуальна – характеризує витрати конкрет-
ного підприємства щодо випуску продукції; 

- фірмова – включає витрати на виробництво та 
реалізацію продукції за групою підприємств, які 
входять до об’єднання, фірми, тресту. 

- середньогалузева – характеризує середні по 
галузі витрати на виробництво відповідного виробу 
і розраховується за формулою середньозваженої на 
підставі індивідуальних собівартостей підприємств 
галузі. 

- планова – включаються максимально допустимі 
витрати підприємства на виготовлення продукції, 
передбачені планом на наступний період. 

- фактична – характеризує розмір фактично 
витрачених засобів на випущену продукцію.

Слід зазначити, що Закон України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» 
визнає фактичну собівартість одним із основних 
принципів бухгалтерського обліку і фінансової звіт-
ності, тобто пріоритетною є оцінка активів підпри-
ємства, виходячи з витрат на її виробництво та при-
дбання [13].

І.М. Бойчик, окрім зазначених вище, розрізняє 
такі види собівартості [14]:

1. Залежно від часу формування затрат: планова, 
фактична, нормативна, кошторисна.

2. Залежно від тривалості розрахункового пері-
оду: місячна, квартальна, річна.

3. За складом продукції: товарної продукції, вало-
вої продукції, реалізованої продукції, незавершеного 
виробництва.

За результатами проведеного аналізу ми пропону-
ємо узагальнену класифікацію собівартості продук-
ції, яка об’єднує у собі концептуальніші для потреб 
управління собівартістю ознаки та її види, а тому 
дозволяє вчасно прийняти ефективне управлінське 
рішення (рис. 1).

При прийнятті ефективних та обґрунтованих 
управлінських рішень щодо підвищення ефектив-
ності господарської діяльності варто спиратися на 
економічний аналіз витрат та собівартості продукції, 
оскільки від її рівня залежать рентабельність окре-
мих видів продукції, та фінансові результати діяль-
ності підприємства в цілому. Саме тому потрібно 
проводити аналіз собівартості продукції, це призведе 
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Рис. 1. Класифікація собівартості продукції
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до ефективного управління витратами підприємства 
в цілому та собівартістю продукції зокрема.

Одним із джерел зниження собівартості продук-
ції є зростання продуктивності праці. Це обумов-
люється тим, що за рахунок зростання продуктив-
ності праці досягається економія заробітної плати, 
так як зростання продуктивності праці призводить 
до скорочення витрат на виробництво продукції, а 
також завдяки зростанню продуктивності збільшу-
ється випуск продукції, за рахунок чого досягається 
зниження собівартості продукції шляхом економії 
непропорційних витрат.

Інше джерело – зменшення витрат на матеріали, 
паливо, енергію – має найважливіше значення для 
матеріалоємних галузей. Зменшення витрат матеріа-
лів здійснюється шляхами: скорочення втрат, заміна 
дорогих матеріалів більш дешевими, зменшення 
витрат на постачання матеріалів, покращення норму-
вання витрат матеріалів. Скорочення витрат на обслу-
говування виробництва та на управління досягається 
головним чином шляхом зменшення чисельності 
робітників за рахунок застосування ефективніших 
методів організації управління та обслуговування 
виробництва, більш прогресивної техніки. 

Економія витрат на збут досягається завдяки 
укріпленню дисципліни праці, ритмічності виробни-
цтва, дотримання договірної дисципліни.

Найбільш ефективними шляхами зниження собі-
вартості продукції є впровадження економних тех-
нологій виробництва, використання світового досвіду 
щодо зменшення собівартості. Саме ресурсоекономні, 
ресурсозберігаючі технології – це вихід для україн-
ського товаровиробника. Не менш важливим чинни-
ком, що сприятиме скороченню витрат підприємств, 
є дотримання всіх головних принципів ефективного 
розміщення продуктивних сил: це скорочення шля-
хів між виробником та покупцем, між виробництвом 
і сировинною базою [15].

Висновки з проведеного дослідження. Провівши 
дослідження, можемо зробити такі висновки:

– визначення собівартості українських та зару-
біжних вчених ґрунтується на деталізації витрат 
ресурсів, які використовуються в процесі виробни-
цтва продукції, їх вартісному вираженні та грошо-
вому вираженні витрат на виробництво продукції;

– собівартість продукції – це виражені у грошовій 
формі сукупні витрати на підготовку і випуск продук-
ції (робіт, послуг). Чим краще працює підприємство, 
чим ефективніше використовує виробничі ресурси, 
тим нижча собівартість продукції (робіт, послуг);

– до основних шляхів зниження собівартості про-
дукції можна віднести: підвищення технічного рівня 
виробництва, покращення організації виробництва 
та праці, зниження матеріаломісткості продукції, що 
в той же час буде сприяти збільшенню обсягу вироб-
ництва;

– зниження собівартості продукції дозволить 
досягти таких цілей: організувати виробництво кон-
курентоспроможної продукції; мати можливість 
використовувати гнучке ціноутворення, а також 
оцінки діяльності кожного підрозділу з фінансової 
точки зору; прискорити прийняття обґрунтованих та 
ефективних управлінських рішень тощо;

– при постійному пошуку нових методів і фак-
торів зниження собівартості продукції діяльність 
підприємств в Україні може вийти на новий, більш 
ефективний рівень функціонування.
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