
Пошук резервів зменшення собівартості 
продукції підприємства



Одним з пріоритетних показників, що характеризують роботу підприємств, є собівартість продукції. 

Собівартість продукції - один з найважливіших економічних показників діяльності підприємства, що виражає в 
грошовій формі усі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції.Відображаючи 
рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів 
підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва. Чим краще працює 
підприємство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює техніку, технологію і 
організацію виробництва, тим нижча собівартість продукції. Тому собівартість є одним з важливих показників 
ефективності виробництва. 



Успіх в зниженні собівартості залежить від правильності вибору методу обліку витрат на підприємстві, а також 
контролю і постійного пошуку оптимізованих шляхів зниження собівартості продукції.

Основними проблемами, які необхідно дослідити в даній сфері, є постійне вдосконалення механізму 
формування та пошук ефективних шляхів зниження собівартості продукції. Це має велике значення для будь-
якого підприємства, так як є одним із джерел накопичення для розширення виробництва.

Удосконалення організації виробництва та праці. Зниження собівартості може статися у результаті:

- зміни у організації виробництва;

- при розвитку спеціалізації виробництва;

- удосконалення управління виробництвом і які скорочення нього;

- поліпшення використання основних фондів;

- поліпшення матеріально-технічного постачання;

- скорочення транспортних витрат.



Резерви зниження собівартості продукції – це кількісно визначені можливості економії витрат людської та 
уречевленої праці.

Резерви зниження собівартості можна виявляти на ранніх стадіях життєвого циклу виробів і у процесі 
виробництва.

На ранніх стадіях життєвого циклу виробів ефективним методом виявлення резервів зниження собівартості 
продукції є функціонально-вартісний аналіз (ФВА).

Використання ФВА для зниження собівартості продукції, яку випускають, дещо відрізняється від його 
застосування при розробці нових виробів. Головна відмінність полягає у тому, що на стадії НДР і ДКР ФВА 
використовують для підвищення якості виробів, при чому паралельно вирішують питання зниження витрат на 
їх виробництво й експлуатацію, а для пошуку резервів зниження собівартості обсяг досліджень обмежують 
окремими виробами, їх елементами, технологією й організацією їх виробництва.



Висновок. 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.


