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Для умов роботи транснаціональної компанії з нашою участю здійснюється 

удосконалення системи планування постійних витрат за місцем виникнення. В 
головному підприємстві ЗАТ «Укртатнафта» виокремили виробничі елементи різного 
ступеня деталізації, де здійснюється планування, облік, контроль і аналіз постійних 
витрат. За такого виокремлення місця виникнення витрат співпадають з центрами 
відповідальності за затратами. Ступінь деталізації місць виникнення витрат 
визначалася економічною доцільністю та потребами управління на головному, 
спільних та дочірніх підприємствах компанії.  

Основними умовами для виокремлення виробничих елементів щодо цільового 
групування постійних витрат за місцями їх виникнення послужили: територіальна 
відокремленість в єдиному комплексі нафтопереробного процесу в межах певної 
території підприємства та його підрозділів; функціональна однорідність за 
використання однотипного обладнання з приблизно рівними витратами на одиницю 
відпрацьованого часу; можливість встановлення персональної відповідальності за 
рівень витрат стосовно конкретного місця виникнення постійних затрат. 

Для підприємств нафтопереробної промисловості характерна велика 
різноманітність місць виникнення постійних витрат. Сферу відповідальності за 
постійними витратами визначили у відповідності до організаційної схеми 
адміністративного та виробничого управління з врахуванням функціональної 
належності витрат до певної сфери діяльності. У відповідності з існуючою схемою 
виробничого кругообігу акцентували увагу на основних джерелах виникнення витрат: 
постачання сировини, матеріалів, палива та енергії; виробництво продукції та послуг; 
реалізація продукції та послуг; управління підприємством.  

Об’єктом віднесення відповідних витрат, наприклад, в постачанні є об’єм 
сировини, матеріалів, палива, малоцінних та швидкозношуваних предметів. У 
постійні витрати сфери постачання доцільно включати витрати не тільки відділу 
матеріально-технічного забезпечення, комплектації обладнання, маркетингової 
служби, лабораторії з перевірки якості нафти та матеріалів, але і витати на утримання 
загальнозаводських товарно-сировинних складів. У витрати сфери реалізації 
продукції та послуг можна включити і витрати на утримання служб збуту та 
відвантаження готової продукції, реклами тощо. 

У результаті технічного прогресу в нафтопереробній галузі зростає оснащеність 
товарно-сировинних складів, оптимізується їх місткість та кількість. Здійснюється 
відокремлення складських витрат в самостійне місце виникнення затрат.  

Сучасний товарно-сировинний склад – специфічний виробничий підрозділ з 
великим обсягом роботи по заповненню і вивільненню місткостей, де ведеться облік 
та контроль сировинних запасів нафти різних родовищ за якісним складом. Складські 
споруди на підприємствах територіально відокремлені, операції з прийомки, 
зберігання і видачі сировини функціонально однорідні. Витрати на утримання 
загальнозаводських складів можна відносити на собівартість продукції 
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нафтопереробки за єдиною розрахунковою основою. Персональну відповідальність за 
величину витрат на утримання складських місткостей доцільно відносити на 
завідуючих складів.  

На більш високому рівні таку відповідальність доцільно покласти на 
керівництво товарно-сировинних цехів та відділів матеріально-технічного 
забезпечення, яким підпорядковуються склади на нафтопереробних підприємствах. 
Така господарська одиниця як склад підприємства задовольняє усім характерним 
умовам утворення місць виникнення постійних витрат. Відокремлення витрат 
матеріально-технічного постачання та збуту продуктів нафтопереробки в єдині 
комплекси в компанії посилило контроль за економічністю розрахункової діяльності 
цих важливих підрозділів. Постійно впроваджуються управлінські рішення по 
зниженню витрат з постачання та збуту, раціоналізації запасів особливо сирої нафти, 
розробки різних варіантів організації постачання сировини з застосуванням 
автоматизації товарно-сировинного господарства. 

Оперативний аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних з 
використанням комп’ютерної техніки дозволяє до деякої міри контролювати 
ефективність виробничо-фінансового процесу та уникати необґрунтованих 
випадкових коливань собівартості продуктів нафтопереробки. Разом з тим, системи 
обліку повних витрат реалізують чіткий поділ затрат тільки на прямі та непрямі, які 
трудомісткі в обрахуванні та запізнюються в інформаційному аспекті, що ускладнює 
прийняття і, особливо, впровадження оперативних управлінських рішень.  

Калькулювання повних витрат за непрямого віднесення затрат на продукцію 
знижує достовірність фактичної собівартості та ставить під сумнів економічну 
ефективність управлінських рішень. У країнах з розвинутою економікою «директ-
костинг» передбачає облік собівартості не тільки в частині прямих змінних витрат, 
але і в частині змінних непрямих витрат.  

При використанні системи обліку витрат в залежності від завантаження 
виробничих потужностей на підприємствах нафтопереробної промисловості в 
калькуляцію включаються повністю змінні витрати і частина постійних. За умови 
включення частини постійних витрат у відповідності з коефіцієнтом використання 
виробничої потужності здійснюється часткове калькулювання собівартості. Постійні 
витрати зазвичай покриваються маржинальним прибутком, який отримують від 
продажу продукції нафтопереробки. Підприємство може понести збитки тільки за 
умови, якщо постійні витрати перевищують маржинальний прибуток. 
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Фінансова стабільність підприємства залежить від результатів його виробничої, 

комерційної та фінансової діяльності. В результаті збільшення виробництва і 
реалізації продукції, як правило, спостерігається зниження її собівартості, одночасно 
зростають виручка і сума прибутку, як підсумок – покращується фінансовий стан 
підприємства і його платоспроможність. Підвищення фінансового стану це не гра 
випадку, а результат умілого управління чинниками, що визначають результати 
виробничо-комерційної діяльності підприємства. Так, для умов роботи АТ 


