
 

ТЕМА 7. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЮ 

ПРОДУКЦІЇ  

  

Витрати і собівартість продукції.   

Види витрат, класифікація і напрямки аналізу.   

Аналіз витрат за видами: матеріальними, на заробітну плату, 

загальногосподарськими.   

Аналіз собівартості окремих видів продукції.   

Чинники формування собівартості і резерви її зниження.   

Зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво і збут продукції.   

  

Питання для контролю знань:  

1. Які показники є об'єктами аналізу собівартості продукції?   

2. Дайте оцінку прямих і непрямих витрат підприємства.   

3. Назвіть елементи витрат підприємства.   

4. Обґрунтуйте класифікацію витрат підприємства в залежності від обсягу 

виробництва.   

  

  

5. Охарактеризуйте роль показника - витрати на гривню товарної продукції.  

Які чинники впливають на його рівень.   

6. Визначите блок-схему факторної системи зарплати на виробництво 

продукції.   

7. Дайте характеристику і визначте задачі аналізу комплексних статей 

витрат.   

8. Який зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво і збут 

продукції.   



 

9. Назвіть джерела і суть методики визначення резервів зниження 

собівартості продукції.   

  

Ключові слова  

Собівартість продукції – це виражена у грошовій формі сукупність витрат з 

виробництва та реалізації.  

Прямі затрати – це затрати на виробництво продукції, обсяг яких змінюється 

залежно від змін обсягів виробництва і реалізації продукції (матеріальні 

затрати і затрати на оплату праці. Накладні затрати – це затрати, які пов’язані 

з виробництвом декількох видів продукції непропорційно до змін обсягів 

виробництва і реалізації продукції (витрати з утримання й експлуатації 

устаткування, загальновиробничі і загальногосподарські витрати та ін.).  

  

  

 
  

Рис. 26  Основні завдання аналізу собівартості продукції  
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Рис. 27  Об’єкти аналізу собівартості продукції  
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- сировини і матеріалів;  

- покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів;  

- робіт і послуг виробничого характеру, що виконуються сторонніми 

підприємствами чи неосновними підрозділами даного підприємства;  

- придбаного палива;  

- придбаної енергії всіх видів;  

- втрат від нестачі матеріальних цінностей у межах норм природного убутку.  

До витрат на оплату праці належать:  

- основна заробітна плата основного виробничого персоналу підприємства, 

нарахована робітникам і службовцям за тарифними ставками, відрядними 

розцінками, посадовими окладами, надбавками і доплатами у розмірах не 

вище встановлених чинним законодавством, включаючи індексацію 

заробітної плати;  
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- витрати на оплату праці позаштатних робітників, які виконують роботи, 

пов’язані з виробництвом продукції.  

Відрахування на соціальні заходи формуються із обов’язкових відрахувань на 

соціальне страхування.  

Амортизаційні відрахування визначаються за затвердженими нормами на 

повне відновлення фондів відносно їх балансової вартості, включаючи також 

прискорену амортизацію їх активної частини.  

До інших затрат належать:  

- платежі на обов’язкове страхування майна й окремих категорій 

працівників;  

- оплата відсотків за короткотермінові кредити й позики;  

- затрати на сертифікацію і збут продукції;  

- плата за оренду об’єктів у межах норм їх амортизації на повне відновлення;  

- плата за пожежну і сторожову охорону та ін. Мета аналізу собівартості 

продукції  

інформаційне забезпечення і всебічна оцінка 

досягнутих результатів з формування затрат +  

обґрунтування управлінських рішень  

  

Рис. 28  Мета аналізу собівартості продукції  

 
  

Рис. 29  Принципи аналізу собівартості продукції  
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Системний підхід до аналізу собівартості передбачає:  

- установлення місця і ролі показника собівартості в оцінці досягнутої 

ефективності виробництва;  

- розробку принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів і 

резервів зниження собівартості;  

- визначення методів вимірювання факторів і резервів зниження 

собівартості;  

- встановлення основних напрямків використання виявлених резервів 

раціонального використання виробничих ресурсів у поточному і 

перспективному плануванні собівартості. Комплексність аналізу 

собівартості продукції проявляється у 3-х напрямках:  

1. – у процесі аналізу враховуються не лише економічні, а й технічні, 

соціальні, технологічні та інші фактори;  

2. – у більш тісній ув’язці цілей і завдань з цілями управління і планування;  

3. – у багаторівневому аспекті аналізу.  

Кібернетичний підхід передбачає розгляд об’єктів як системи, що складається 

з елементарних перетворювачів інформації.  



 

 
  

Рис.  30  Загальна модель економічного аналізу собівартості продукції  
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Рис. 31  Основні складові повної собівартості  
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Рис. 32  Взаємозв’язок чинників, що впливають на рівень затрат на 1грн. товарної 

продукції   

  

 

  

Рис. 33  Факторна система прямих матеріальних затрат  

 
  

Рис. 34  Факторна система зарплати на виробництво продукції  
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