
запасами з точки зору її оптимальності для майбутнього економічного розвитку 
підприємства.  

 
Література 
1. Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник 

/ М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцюба; за ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 
с. 

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник / А.М. Гаджинский, – 20-е изд. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 484 с. 

3. Бородин Н.Н. Современные технологии и система управления ресурсами 
предприятия / Н.Н. Бородин, А.А. Машков, В.Г. Куперман, А.В. Пастухов, В.В. Пастухов. – 
Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2004. – 113с. 

4. Бодряков Р. Методика проведения АВС анализа / Р.Бодряков / Електронний ресурс. 
– Режим доступа: http://www.rombcons.ru/ABC_XYZ.htm. 

 
Науковий керівник: асистент Марченко О.О., Державний ВНЗ 

«Національний гірничий університет» 
 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 
Денисова Т.Ф. 

Дніпропетровська державна фінансова академія  
 

Ріст ефективності суспільного виробництва складається з багатьох 
взаємозалежних елементів і факторів, що характеризують рівень, динаміку 
суспільної праці та її результат. Одним із показників ефективності виробництва 
є зниження собівартості продукції. Це головне джерело зростання прибутку та 
підвищення рентабельності виробництва.  

Основними причинами невиконання окремими підприємствами завдань 
по зниженню собівартості є перевищення встановлених норм витрат 
матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, невиконання завдання по 
зростанню продуктивності праці; неритмічна робота, значні втрати робочого 
часу; низький рівень організації праці й виробництва.  

Неритмічна робота підприємств, зв'язана з перебоями в постачанні 
основних видів сировини та матеріалів, порушення режимів роботи 
технологічного устаткування, його простої також обумовлюють значні 
перевитрати коштів на утримання й експлуатацію устаткування і собівартості в 
цілому.  

Загальне зниженя окремого виду витрат є результатом дії багатьох 
причин. У зв'язку з цим, при розрахунках впливу кожного техніко-
економічного чинника використовуються показники економії матеріальних 
засобів, заробітної плати й інших витрат, зв'язаних із впливом тільки 
конкретного фактора.  

Існують фактори і резерви зниження собівартості продукції. Під 
факторами прийнято вважати умови, необхідні для здійснення господарських 
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процесів, а також причини, що впливають на їхні результати. Під резервами 
зниження собівартості продукції варто розуміти об'єктивну можливість її 
здешевлення в результаті управління факторами використання виробничих 
ресурсів: випереджальний надплановий приріст продуктивності праці в 
порівнянні з приростом середньої заробітної плати; ефективне використання 
засобів виробництва на основі досягнення НТП, передового досвіду й 
дотримання режиму економії.  

Під факторами зниження собівартості продукції прийнято розуміти 
засоби й способи використання наявних резервів. При узагальненні резервів 
зниження собівартості продукції необхідно враховувати фактори підвищення 
ефективності використання виробничих ресурсів і їхньої ощадливої витрати. 
Для чого все різноманіття факторів доцільно звести до таких джерел резервів, 
як: ріст продуктивності праці, підвищення ефективності використання засобів 
виробництва, ощадлива витрата коштів на оплату праці, засобів виробництва.  

На сучасному етапі розвитку економіки України дуже важливо найбільш 
повно використовувати виробничий потенціал. Одним з показників, що 
постійно реагують на умови виробництва і реалізацію продукції, є собівартість, 
що відбиває витрати живої й уречевленої праці на її виготовлення, яка 
характеризує ефективність проведення заходів щодо інтенсифікації 
виробництва й посилення режиму економії.  

На показник собівартості, як ні на який інший, активно впливають багато 
факторів виробництва. Фактично немає жодної більш-менш істотної зміни в 
техніці, технології, системі організації праці й виробництва, що не позначилось 
би на загальному рівні виробничих витрат.   

У сучасних умовах збільшується потреба в інформації про собівартість 
продукції, взаємозв'язок витрат з обсягом виробництва і рентабельністю, 
напрямки та резерви зниження цих витрат з метою ефективного контролю 
формування собівартості. Тому для керівництва усе більшого значення набуває 
контроль витрат виробництва, метою якого є досягнення оптимального рівня 
рентабельності виробництва. Контроль над витратами передбачає визначення 
оптимальної собівартості, тому повинен враховуватися при розробці заходів 
щодо зниження собівартості.  

Фахівцеві, що проводить аналіз господарської діяльності підприємства, 
варто розрізняти поняття витрат, витрат і собівартості. Тактичною метою будь-
якого підприємства є одержання стабільного доходу та прийнятного рівня 
прибутку. Ця мета досягається підприємством у процесі здійснення 
господарської діяльності у вигляді його витрат, що враховуються по різному, і 
не усі вони є витратами і включаються у собівартість. Собівартість продукції – 
це вартісна оцінка використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, 
послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних 
фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.  

Отже, рівень витрат і собівартості впливає на величину фінансових 
результатів підприємства, а зниження собівартості є важливим чинником 
зростання прибутку й індикатором ефективності діяльності всього 
підприємства. 
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