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У системі показників, що характеризують ефективність виробництва, одне із 
провідних місць належить собівартості продукції, у якій відбиваються всі сторони 
виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства: рівень використання 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників і 
керівництва в цілому. Собівартість продукції являє собою вартісну оцінку 
використаних у процесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, 
енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво. 

Головними завданнями розвитку економіки на сучасному етапі є постійне 
підвищення ефективності виробництва, а також завоювання стійких позицій 
підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. Собівартість продукції 
відображає всі сторони господарської діяльності підприємств, їх досягнення і недоліки. 
Основним джерелом зниження собівартості продукції на підприємстві є зростання 
продуктивності праці. Це обумовлюється тим, що, по-перше, за рахунок зростання 
продуктивності праці досягається економія заробітної плати, так як зростання 
продуктивності праці призводить до скорочення витрат на виробництво продукції. По-
друге, завдяки зростанню продуктивності збільшується випуск продукції, за рахунок 
чого досягається зниження собівартості продукції шляхом економії непропорційних 
витрат. Не менш важливим чинником, що сприятиме скороченню витрат є дотримання 
всіх головних принципів ефективного розміщення продуктивних сил: це скорочення 
шляхів між виробником та покупцем, між виробництвом і сировинною базою. Для 
виявлення резервів зниження собівартості необхідно визначити фактори, які 
обумовлюють це зниження.  

Доцільно виділити такі фактори зниження собівартості продукції: 
1) підвищення технічного рівня виробництва, зокрема упровадження нової 

прогресивної технології, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих 
процесів; розширення масштабів використання й удосконалення техніки і технології; 
ефективніше використання сировини та матеріалів; 

2) поліпшення організації виробництва і праці, тобто удосконалення управління 
виробництвом і скорочення витрат на нього; упровадження наукової організації праці; 
поліпшення використання основних виробничих фондів; поліпшення матеріально-
технічного забезпечення; скорочення транспортно-складських витрат; 

3) зміна обсягу виробництва, що зумовлює відносне скорочення умовно-
постійних витрат у результаті зростання обсягу виробництва; 

4) зміна структури, асортименту та поліпшення якості продукції. 
Отже, в результаті проведеного дослідження можна зробити висновки, що 

собівартість продукції на підприємстві залежить від багатьох чинників, зокрема від: 
продуктивності праці, ефективності виробництва, якості та асортименту продукції, 
обсягу виробництва, ефективного розміщення продуктивних сил. Щоб витримати 
гостру конкуренцію і завоювати довіру покупців підприємство повинно виділятися на 
фоні підприємств того ж типу. Покупця цікавить якість продукції і її ціна. Чим вищий 
перший показник і нижче другий, тим краще і вигідніше для покупця і підприємства. 
Резерви поліпшення цих показників закладено саме в собівартості продукції. 


