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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
І АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Організація обліку виробничих витрат залежить від

специфіки галузі, організації виробництва, і складності

технологічних процесів, асортименту послуг і продукції,

організаційної структури підприємства.

У системі показників ефективності виробництва,

особливе місце налижить собівартості, оскільки в ній

сконцентровані основні показники господарської і ви"

робничої діяльності, а саме: ефективність використан"

ня фінансових, матеріальних, трудових і інших ресурсів,

а отже, якість функціонування працівників, топменедж"

менту і підприємства в цілому, їх переваги, досягнення і

втрати та недоліки.

Собівартість виробництва безпосередньо впливає

на рентабельність, прибуток та бюджет.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Собівартість продукції досліджувалися як вітчиз"

няними, так і іноземними дослідниками: Є.А. Аткінсон,

К. Друрі, Л.М. Чернелевський, О.А. Петрик, М.С. Пуш"

кар, В.Ф. Палій, В.В. Сопко, М.Д.Осадчий тощо.
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У статті розглянуті поняття вартості, собівартості, витрат, ціни. Окреслено методологічні на�
прями і методичні прийоми управління собівартістю продукції (товарів, послуг) та співвідно�
шенням її складових із метою її зниження для максимізації прибутку.

Розглянуті елементи міжнародної та вітчизняної систем обліку виробничих і облікових опе�
рацій при аналізі й аудиті складових собівартості продукції (послуг) авіапідприємств.

The article deals with the concept of cost, cost, cost, price. The methodological directions and
methodical methods of managing the cost of products (goods and services) and the ratio of its cladows
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The elements of international and domestic accounting systems of production and accounting
operations are considered in the analysis and audit of components of the cost of production (services)
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Напрями зниження собівартості продукції розгля"

нуті в роботах таких вчених"економістів, як: Шегда А.В.,

Білуха М.Т., Бойчик І., Бутинець Ф.Ф., Покропивний М.Г.

та інших авторів.

Більшість економістів (Аткінсон Ентони А., Старо"

дубцева Е.Б., Банкер Раджив Д., Вахрушина М.А., Ка"

меницер С., Каплан Роберт С., Карпова Т.П., Комісаро"

ва І.П., Кондраков Н.М., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А.,

Янг Марк С.) під "собівартістю" розуміють вартість ре"

сурсів використаних при виробництві і збуті продукції

(послуг). Проте, "собівартість" слід розглядати й як ка"

тегорію економічну, й як показник ефективності фінан"

сово"господарської діяльності авіа" підприємства, що

безпосередньо впливає на прибуток.

Методичні положення управління собівартістю аві"

апромисловості (авіабудування, експлуатація повітря"

них суден, супутній сервіс) вимагають уточнення, допов"

нення і поглиблення.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Огляд опублікованих робіт та господарська прак"

тика свідчать про неповну опрацьованність проблем виз"



39

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

начення змісту та цілей обліку, аудиту та аналізу собі"

вартості продукції (послуг) вітчизняних авіапідприємств,

їхньої економічної природи створення, вдосконалення

інструментарію оцінки ефективності управління собівар"

тістю в частині їхніх розмірів і співвідношення її скла"

дових та їх оптимізації.

Терміном "собівартість" як економічним поняттям

багато практиків і науковців оперують тільки як катего"

рією, напряму пов'язаною з ціною, вартістю, витрата"

ми, втратами, браком при виробництві, при прогнозу"

ванні, плануванні, калькулюванні, обліку й аналізі вит"

рат [19, с. 13]. Отже, термін "собівартість" у сучасній

економічній теорії є неоднозначним, тобто — диску"

сійним.

Деякі автори визначають собівартість як частину

вартості, витрати на оплату праці і спожиті засоби ви"

робництва [12, с. 90].

В англомовній літературі з методології і методики

обліку застосовується термін "cost", який в залежності

від бізнесової ситуації характеризує ціну, витрати (зат"

рати), вартість, собівартість. Разом із тим, у західноєв"

ропейській літературі "Selbskosten" (німецькою) та "prix

de revient" (французькою) перекладається як "со"

бівартість" [19].

Існує багато визначень собівартості, які важко по"

рівнювати, оскільки вони відображають різні її сторо"

ни, проте, автори вважають, що домінантою в поняттях

витрат (затрат), вартості і собівартості є цілеспрямо"

ваність на отримання прибутку при використанні

підприємством ресурсів, які мають певну ціну [9, с. 82].

МЕТА СТАТТІ
Ціль статті — переглянути ітерації створення систе"

ми управління собівартістю (планування, облік, аналіз,

заходи зниження, аудит), проаналізувати складові со"

бівартості, з урахуванням досвіду вітчизняної і закор"

донної практики, а також дослідити найбільш опти"

мальні шляхи її зниження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При врахуванні виробничих витрат, калькулювання

собівартості продукції є важливою задачею бухгал"

терського обліку, оскільи собівартість — це головний

показник, що характеризує рентабельність і прибут"

ковість виробництва, які напряму корелюють із скоро"

ченням витрат і конкурентоспроможністю авіапідприє"

мства.

Собівартість є, по"перше, категорією виробництва,

а по"друге — вона відбиває виробничі відносини з роз"

поділу готової продукції, оскільки заробітна плата —

це категорія розподілу, яка входить до вартості продук"

ту, а це — категорієя саме виробництва [11].

Така класифікація розмежовує складові собівар"

тості як за економічним змістом (витрати на управлін"

ня, основні виробничі витрати,), так і за способом роз"

поділу (змінні і умовно"постійні), що дає змогу визна"

чати вплив на собівартість обсягів виробництва за ви"

дами продукції, термінів освоєння нового асортименту

витрат на управління тощо.

Розрахункову, виробничу, фактичну і повна комер"

ційна собівартість розрізняються в залежності від фун"

кціонального призначення.

Розрахункова — фіксує затрати, очікувані на період

реалізації певної виробничої програми авіапідприєм"

ства.

Виробнича — відбиває витрати на випуск продукції

(послуг) та загальноуправлінські, вона не фіксує поза"

виробничих витрат.

Фактична — відбиває суму витрат за певний період

і на відміну від розрахункової включає збитків від фор"

смажорних обставин (стихійного лиха, техногенних ка"

тостроф) штрафи, неустойки, пені тощо.

Комерційна — повна виробнича собівартість і ви"

трати на реалізацію.

Собівартість та прибуток є обов'язковими елемен"

тами ціни, тому що відшкодування понесених витрат і

обов'язкове одержання прибутку є основними умова"

ми надання послуг і виробництва продукції.

Оскільки отримання прибутку і відшкодування вит"

рат виробництва і збуту є обов'язковими умовами

відтворення, остільки прибуток і собівартість є необ"

хідними елементами ціноутворення підприємства. Інші

елементи у ціні є другорядними і залежать від виробни"

чої галузі. Тому ціни на разні види продукції (товари,

послуги) можуть мати різну структура, тобто містити

різний склад елементів [22].

Іншою важливою складовою собівартості є витрати

і їх класифікація. Поняття "економічні витрати" ширше

за поняття "собівартість", воно більш ємне. Собівартість

продукції є явними витратами і відповідає обліковим

"бухгалтерським" даним за своїм складом. Тобто собі"

вартість реалізує облікову функцію, а витрати — управ"

лінську [11].

Витрати виробництва за кордоном мають багато

варіантів класифікації, що за змістом схожі із класифі"

кацією витрат наразі і в Україні, але вони застосовують

іншу термінологію і мають певну особливість у відне"

сенні до конкретної класифікаційного угрупування. Так,

виробничі витрати вони поділяють на явні й імпліцитні

(неявні). Явні — прямі платежі постачальникам необхі"

дних ресурсів, заробітна плата, комісійні посередникам

і постачальникам, виплати банкам і оплата транспорт"

них послуг тощо.

Як правило, імпліцитні витрати підприємства не

фіксуються у бухгалтерської звітності. До неявних

(імпліцитних) витрат відносится споживання ресурсів,

які належать власникам підприємства. Вони не перед"

бачені контрактами, і тому залишаються недоотрима"

ними, проте не стають менш реальними від цього. Ши"

роко використовується угруповання витрат обігу за

принципом "постійні та змінні", що відповідає класифі"

кації, прийнятій в Україні, хоча існують і відмінності в

сприйнятті понять постійних і змінних витрат. Розрахун"

ки здійснюють окремо за кожним видом продукції.

Потім вираховується її собівартість [19].

Поняття собівартості виробництва та реалізації і

кошторису виробництва треба розрізняти, оскільки

вони, безумовно, пов'язані одне з одним, проте не збіга"

ються, оскільки кошторис складають витрати, пов'язані

з основною виробничою діяльністю незалежно від того,

чи відносять їх на собівартість продукції, чи ні.

Кошторисна собівартість є базою при обчисленні

планової собівартості продукції, що дозволяє прогно"

зувати рівень майбутніх витрат, а також можливість оці"
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нити замовнику межі для торга, контролювати подат"

ковими інституціями прибутки конкретної бізнесової

угоди.

Розглянемо кошторис витрат і калькуляція собівар"

тості підприємства. Насамперед слід визначити, чим

відрізняється кошторис від калькуляції. Відмінність ста"

тей калькуляції від аналогічних елементів витрат (кош"

торис) полягає в тому, що в першому випадку врахову"

ються тільки витрати на певний виріб, а в другому — всі

витрати підприємства, незалежно від того, де і на які

потреби вони були здійснені.

Побудова обліку операційних витрат підприємства

за економічними елементами (кошторис) регламентуєть"

ся чинним Положенням (стандартом) бухгалтерського

обліку № 16 "Витрати". Згідно з цим Положенням стан"

дартом бухгалтерського обліку в Україні передбачене

таке групування витрат на виробництво:

— матеріальні витрати;

— оплата праці;

— відрахування на соціальні заходи;

— амортизація основних засобів і нематеріальних

активів;

— інші операційні витрати.

Загальну суму витрат за економічними елементами

визначають за формулою:

(1),

де С
п
 — повна собівартість;

В
м
 — витрати на сировину і матеріали;

В
зп

 — витрати на заробітну плату;

В
сп

 — відрахування на соціальні потреби;

А — амортизація;

В
ін
 — інші операційні витрати [12].

Оцінка матеріальних ресурсів, що включаються до

собівартості, визначається виходячи з ціни придбан"

ня, митних зборів, вартості послуг товарних бірж, ко"

місійних та інших надбавок постачальницьким, посе"

редницьким і зовнішньо"торговельним організаціям,

а також плати стороннім організаціям за транспорту"

вання. Проте, угруповання витрат їхніми за елемен"

тами є непридатним для розв'язання низки організа"

ційних і облікових питань, пов'язаних із прогнозуван"

ням і контролем за їх витрачанням [22]. На базі по"

елементного угруповання витрат не можна визначити

собівартість одиниці продукції, величини загальнови"

робничих, загальногосподарських та комерційних

витрат. У зв'язку з цим більш придатним є групування

витрат за статтями калькуляцій, що дозволяє визна"

чити їх за місцем їх походження, видами продукції,

виробничим призначенням (виробництво, обслугову"

вання, ремонт, модернізація, маркетинг, управління

тощо).

Прибутковість — остаточний покажчик функціону"

вання авіапідприємств, який напряму залежить від со"

бівартості продукції і визначається як сума сукупних

витрат, поділених на кількість одиниць виробленої про"

дукції (наданих послуг), вона характеризує середні ви"

трати на одиницю продукції і розраховується за фор"

мулою:

C = Взаг / VBП (2),

де C — прибутковість;

Взаг — величина витрат на виготовлення продукції;

VBП — обсяг виготовленої продукції [6].

Собівартість одиниці продукції (робіт, послуг) ви"

користовуються в обгрунтування і визначенні ціни про"

дукції.

Проте галузева собівартість даного виду продукції

показує середній за галуззю рівень техніки, організації

виробництва, продуктивність праці та прогресуючих

норм витрат матеріальних ресурсів. Цей показник мож"

на обчислити за формулою:

(3),

де С
гі
 — середньогалузева собівартість і"го виробу;

С
і
 — індивідуальна собівартість з виробництва і"го

виробу на і"му підприємстві;

О
ті
 — обсяг товарної продукції з виробництва і"то

виробу на і"му підприємстві;

К — кількість підприємств галузі, що випускають і"й

виріб [12].

Визначення собівартості одиниці продукції за вста"

новленими статтями (номенклатурою) витрат називаєть"

ся калькулюванням. Проте розрізняють калькулюван"

ня планової (обчислюється за плановими нормами і нор"

мативами) та звітної собівартості (розраховується за

фактичними даними) [8].

Визначення собівартості одиниці продукції за вста"

новленими статтями (номенклатурою) витрат називаєть"

ся калькулюванням. Проте розрізняють калькулюван"

ня планової (обчислюється за плановими нормами і нор"

мативами) та звітної собівартості (розраховується за

фактичними даними).

У країнах розвинутої ринкової економіки широко за"

стосовується облік витрат за неповної собівартості, коли

в калькуляцію включають не всі витрати на виробництво і

збут продукції. Частину накладних витрат не відносять до

собівартості окремих виробів, а безпосередньо відніма"

ють з виручки за певний період при визначенні прибутку.

Класичним методом калькулювання за неповної собівар"

тості є облік за системою "директ"костинг", коли до со"

бівартості окремих видів продукції відносять тільки прямі

витрати, а до фінансового результату — непрямі [19].

До переваг даного принципу калькулювання треба

віднести:

— аналіз беззбитковості на базі розподілу витрат

на постійні та змінні;

— гнучке ціноутворення, що дозволяє збільшити

конкурентоспроможність продукції;

— визначення прибутку від продажу кожної додат"

кової одиниці продукції;

— планування цін і знижок на певний обсяг прода"

жу [15].

У підприємствах авіаційного транспорту собівар"

тість калькулюється за такими видами діяльності:

— перевезення (пасажирські та вантажні), інші по"

льоти авіатранспорту;

— аеропортове обслуговування пасажирів, повітря"

них суден та вантажів;

— аеронавігаційне обслуговування польотів у ме"

жах повітряного простору України);

— забезпечення послугами зв'язку;

— технічне обслуговування радіоелектронного об"

ладнання радіоелектронного обладнання та засобів

зв'язку;
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— реалізація послуг із перевезень та інших необ"

хідних робіт із застосування авіації в народному госпо"

дарстві (ЗАНГ);

— матеріально"технічне постачання та роботи, що

забезпечують пасажирські та вантажні перевезення та

ЗАНГ [10, с. 224].

Калькуляції собівартості у авіапасажирських та авіа"

транспортних підприємствах проводяться за такими

об'єктами:

— вид діяльності (перевезення, ЗАНГ, аеропорто"

ве обслуговування, аеронавігаційне обслуговування, ма"

теріально"технічне обслуговування та інші види діяль"

ності);

— вид повітряних суден;

— вид перевезень (на внутрішніх лініях, міжнародні,

вантажні, пасажирські, поштові; регулярні, нерегу"

лярні;);

— види робіт ЗАНГ (авіахімічні, протипожежні,

аерофотознімальні тощо);

— авіарейс;

— повітряне сполучення (авіалінія);

— види послуг при оформленні та продажі авіак"

витків;

— вид аеронавігаційного обслуговування;

— вид послуг зв'язку;

— вид технічного обслуговування;

— вид додаткових пасажирських та клієнтських по"

слуг [10, с. 231].

Оцінка споживчої вартості — метод, що грунтується

на оцінці споживчого ефекту, який має споживач від ви"

користання товару. Цей метод ціноутворення має певний

ризик внаслідок невиправданого завищення або зани"

ження ціни. Ціна — це грошовий вираз вартості, кількості

грошей, що сплачується або одержується за одиницю

товару або послуги і метод "очікуваного прибутку" най"

частіше застосовують тоді, коли авіапідприємство пла"

нує укласти контракт і пропонує ціни нижчі, ніж іконку"

ренти, а отже — має шанси виграти битву за оборудку.

Ціноутворення напряму впливає на величину прибут"

ку підприємства. Його Методологія єдина для будь"яко"

го підприємства.

Ціна — це категорія кон'юнктурна, на яку впливає

економічних, психологічних, політичних та соціальних

чинників у комплексі. Ціноутворення і цінове плануван"

ня невід'ємне від процесу планування маркетингового.

В Україні основним виробником авіаційної техніки,

в основу якої становлять газотурбінні двигуни для ци"

вільної та військової авіації є АТ "Мотор Січ". Воно та"

кож виготовляє промислові газотурбінні прилади для

енергетичного та газоперекачувального обладнання.

Зростання вартості ресурсів, насамперед трудових

та енергетичних (зростання цін на електроенергію —

22,5%, на газ для промислових потреб — 50,7%) є не"

гативними чинників при виробництві та реалізації про"

дукції, яке. частково компенсується заходами з ресур"

созбереження [18].

Протягом 2015—2016 рр. основним методом ціно"

утворення АТ "Мотор Січ" був метод "витрати плюс при"

буток", тобто метод витратного ціноутворення.

Витрати підприємства на виробництво високі і ста"

новлять в цілому 69,6%, а за окремими видами авіад"

вигунів — 72% — 82%, оскільки вартість виробництва

залежить від вартості матеріальних ресурсів, частка

яких в обсязі витрат становить приблизно 40—50%.

Витрати на збут товарній продукції дорівнюють 10,5%,

а за окремими видами двигунів — до 4% [18].

Методичні підходи до ціноутворення підприємства

відповідають загальним напрямам у машинобудівному

комплексі.

Наразі на підприємстві упроваджено нормативний

метод ціноутворення.

При визначенні ринкової потреби і можливостей

щодо виробництва очікуваної продукції розраховуєть"

ся прогнозний рівень собівартості конкретної асорти"

ментної позиції з урахуванням її конструктивної та тех"

нологічної складності і збутових витрат.

Таким чином, ціна включає прогнозовану со"

бівартість одиниці продукції та прибуток і має відшко"

дувати всі виробничі та реалізаційні витрати авіапід"

приємства. Порівняння ринкової ціни і ціни АТ "Мотор

Січ" дозволяє визначити, чи доцільне виробництво пев"

ної продукції.

Отже, вірне визначення собівартості має надзвичай"

ну важливість, оскільки чим досконалішим є організа"

ція обліку та застосовані прийоми і методи калькулю"

вання, тим за допомогою аналізу простіше виявити ре"

зерви зниження собівартості продукції.

Як економічний і соціальний ефект, зниження со"

бівартості продукції полягає у:

— появі можливості розширеного відтворення через

збільшення прибутку у розпорядженні підприємства;

— можливості вдосконалення матеріального стиму"

лювання персоналу і вирішення соціальних проблем

підприємства;

— поліпшенні фінансової стійкості (і прибутковості)

підприємства, а отже зниженні ймовірності його банк"

рутства;

— можливості зниження ціни продукції, що дозво"

ляє підвищити її конкурентоздатність і збільшити обсяг

реалізації [13, с. 29].

Для виявлення резервів зниження собівартості не"

обхідно визначити фактори, які її обумовлюють, тобто

всю сукупність рушійних сил і причин, які визначають

рівень та динаміку собівартості.

Першим і найважливішим джерелом зниження со"

бівартості продукції є зростання продуктивності праці [16].

Друге джерело — застосування альтернативних

видів матеріалів, комплектуючих, сировини, енергетич"

них ресурсів. Тим самим може бути підвищені якість, а

отже, і конкурентоспроможність продукції, і за рахунок

цього можуть бути знижено витрати і збільшені прибут"

ки авіапідприємства [20].

Одним із головних чинників зменшення собівартості

є підвищення технічного рівня виробництва. Це дося"

гається за рахунок впровадження оновленої технології,

автоматизації і механізації процесів виробництва; покра"

щення використовування нових видів матеріалів і сиро"

вини; зміни технічних характеристик виробів; а також

інших факторів, що підвищують загальний технічний

виробничий рівень [21].

Основні техніко"економічні фактори можна поділи"

ти на чотири групи:

1) фактори, що визначаються технічним рівнем ви"

робництва;
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2) фактори, які визначаються ступенем виробничої

організації та управління;

3) фактори, які пов'язані зі зміною обсягу продукції

та її номенклатури;

4) фактори народногосподарського впливу.

Ступінь впливу на собівартість (її структуру та рі"

вень) відрізняється для кожної групи факторів, які де"

тально аналізуються за кожною статтею витрат, фак"

тичні результати зіставляють з даними за минулі періо"

ди або за плановими показниками. Виявлені відхилен"

ня є предметом факторного аналізу, який нині набуває

особливого значення. Функціонально"вартісний аналіз

(ФВА) витрат на виробництво і реалізацію продукції

виходить з того, що у виробництві будь"якого виробу є

надлишкові витрати. НТП створює умови, за яких вит"

рати, які були необхідні раніше, з часом перестають бути

обов'язковими і переходять у розряд другорядних, або

і зовсім непотрібних. Результатом ФВА є зниження вит"

рат на одиницю продукції, при припустимому дозволе"

ному зниженні технічних параметрів продукції до їх

функціонально мінімального рівня. Об'єктом аналізу є

не тільки в цілому продукт (товар, виріб, послуга), але і

його складові, а також технологічні процеси виробниц"

тва й організація праці [15, с. 41].

Нами виявлені такі основні фактори зниження со"

бівартості продукції:

— підвищення технічного (технологічного) рівня

виробництва;

— зміна структури, асортименту та поліпшення

якості продукції.

— упровадження наукової організації праці;

— поліпшення організації виробництва;

— удосконалення управління виробництвом і ско"

рочення витрат на нього;

— поліпшення матеріально"технічного забезпечення;

— скорочення транспортно"складських витрат;

— поліпшення використання основних виробничих

фондів;

— відносне скорочення умовно"постійних витрат у

результаті зростання обсягу виробництва.

ВИСНОВКИ
Собівартість виробництва характеризує ступінь ви"

користання всіх ресурсів авіапідприємства. Чим інтен"

сивніше воно використовує ресурси, тим нижчою є со"

бівартість його продукції, яка є найважливішим показ"

ників ефективності діяльності авіапідприємства. Взає"

мозв'язок собівартості і ціни виявляється у тому, що

собівартість є основою ціни товару і водночас обмеж"

ником для виробництва.

Перспективи подальших досліджень у даному на"

прямку можуть бути пов'язані з ув'язкою комплексу за"

ходів щодо оптимізації витрат на виробництво продукції

за критерієм оптимізації, в якості якого може виступати

максимізація інтегрального показника результативності

фінансово"господарської діяльності авіапідприємст"

ва — прибутку.

Треба поточнити, що саме авіапромислове чи авіат"

ранспортне (інше сервісне) підприємство може само"

стійно визначати в калькуляціях у залежності від спе"

цифіки його діяльност, особливостей виробничого про"

цесу складання літаків та забезпечення їх експлуатації,

а також періоду складання калькуляцій. Зокрема цей

вибір обов'язково повинен бути зазначений в наказі про

облікову політику підприємства, щи вимагає певного ме"

тодичного опрацювання.
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