




План

1.Аналіз витрат з економічними елементами.

2.Аналіз собівартості продукції. Вплив 

факторів, що впливають на собівартість.

3.Аналіз витрат торговельного підприємства.

4.Особливості аналізу витрат підприємств 

ресторанного господарства і заготівельно-

переробного підприємства.



Література:

1.Мазаракі А.А. та інші. Економіка 

торговельного підприємства, К.,Хрещатик,1999

2.Тарасенко Н.В. Економічний аналіз,Львів: 

“Магнолія плюс”,2020.

3.Шило В.П. та інші. Аналіз фінансового стану 

виробничої та комерційної діяльності 

підприємства ,-К.,Кондор,2021.



1.Аналіз витрат за   

економічними елементами



– це 

виражені в грошовій формі 

поточні витрати 

підприємства на її виробництво 

і збут.



Як економічна категорія собівартість:

•є основою для обліку та контролю за рівнем 

затрат на випуск і реалізацію продукції

•слугує базою ціни товару та її нижньою 

межею

•визначає прибуток і рентабельність

•відображає ефективність використання 

виробничих ресурсів

•є важливим елементом економічного 

обґрунтування управлінських та 

інвестиційних рішень



Головні завдання аналізу собівартості 

продукції:

•оцінка обґрунтованості планових завдань із 

собівартості продукції

•дослідження структури витрат порівняно з 

плановими даними та в динаміці

•виявлення резервів зниження витрат на 

виробництво і реалізацію продукції

•розроблення заходів щодо ефективного 

управління витратами і формування 

собівартості



Джерела інформації для аналізу:

•ф. № 5-с «Звіт про витрати на виробництво 

продукції, робіт, послуг»

•ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

•калькуляції собівартості окремих видів 

продукції

•кошторис витрат

•дані синтетичного та аналітичного обліку 

витрат

•матеріали ревізій та обстежень

•результати аналізу собівартості за попередні 

роки



У практиці бухгалтерського обліку та 

аналітичних досліджень 

витрати на виробництво групують і 

вивчають за елементами витрат та 

за калькуляційними статтями.

– це 

однорідні за складом витрати підприємства.

До них відносять:

•матеріальні витрати

•витрати на оплату праці

•відрахування на соціальні заходи

•амортизаційні відрахування

•інші операційні витрати



Для виявлення резервів зниження 

собівартості продукції вивчають з точки 

зору їх фундаментальної 

ролі в процесі виробництва. 

Для цього проводять групування витрат 

за статтями калькуляції.

Калькуляційні статті характеризують 

склад використання ресурсів залежно від 

напрямів 

і місця їх використання: в основному, 

допоміжному чи обслуговуючому 

виробництві.



Аналіз витрат за елементами дає змогу:

• дослідити зміни в структурі собівартості 

порівняно з бізнес-планом

• оцінити динаміку структури витрат

визначити найважливіші напрями пошуку 

резервів зниження собівартості



Аналіз проводиться методом порівняння 

фактичної питомої ваги кожного елемента 

витрат на виробництво з плановою вагою 

витрат попереднього року. Оцінюють 

зміни в питомій вазі кожного елементу 

витрат у загальній їх сумі.



Аналіз витрат за калькуляційними статтями 

дозволяє дати оцінку розміру економії чи 

перевитрат у зв’язку з відхиленнями фактичної 

собівартості від планової, показати «внесок» 

кожної калькуляційної статті у загальне 

відхилення, зробити висновок про характер 

матеріало-, оплато-, фондо-місткості 

виробництва і здійснити заходи щодо 

виявлення і реалізації резервів зниження 

собівартості продукції.



2.Аналіз собівартості продукції. 

Вплив факторів, що впливають          

на собівартість



Завдання аналізу собівартості:

•вставити ступінь виконання планових 

показників собівартості окремих видів 

продукції

•вивчити динаміку собівартості одиниці 

продукції

•дослідження причин відхилень за 

найвагомішими статтями калькуляції

вивчення резервів щодо зниження собівартості 

окремих видів продукції



Собівартість одиниці 

продукції розраховують за формулою: 

Зв
П

Пв
C 

Пв – умовно-постійні витрати

Зв – зміни витрати

П – обсяг виробництва



Методика аналізу витрат:

•проводиться загальна оцінка виконання 

планових завдань по зниженню собівартості 

одиниці продукції

•досліджують вплив факторів на відхилення 

фактичної собівартості від планової

•встановлюють динаміку собівартості 

одиниці продукції

•проводять порівняльний аналіз собівартості 

однакових виробів на різних підприємствах

•розробляють заходи щодо зниження 

собівартості



Розрізняють поточні та перспективні

резерви зниження собівартості.

– непродуктивні 

витрати, перевитрати ресурсів



Перспективні резерви:

•збільшення обсягу випуску продукції

•упровадження досягнень науково-

технічного прогресу

•спеціалізація, комбінування 

виробництва



На відхилення фактичної собівартості 

від планової впливають зміни:

•обсягу виробництва

•постійних витрат

змінних витрат



Розрахунок проводиться за допомогою 

формули 

Зв
П

Пв
Cn 

методом ланцюгової підстановки



3.Аналіз витрат торговельного 

підприємства



– це сукупність затрат 

живої та уречевленої праці на здійснення 

поточної торговельної діяльності



Витрати обігу характеризуються 

абсолютною сумою та відносним 

рівнем у відсотках до обороту.



Аналіз витрат обігу повинен сприяти 

раціональному та ефективному 

використанню матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів.



Методика аналізу:

•абсолютне відхилення суми витрат обігу: 

OCCC  1



•розмір зміни рівня витрат обігу: 

popp  1



•темп змін рівня витрат обігу: 

%100х
ро

р
Тзм






•сума відносної економії чи перевитрат: 
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•аналіз структури витрат



Величина витрат обігу торгівлі формується 

під впливом багатьох чинників: зовнішніх та 

внутрішніх.

До внутрішніх чинників належать:

• обсяг товарообороту

• структура товарообороту

• ланковість руху товарів

• швидкість обігу товарів

• рівень продуктивності праці

стан основних фондів



Зовнішні чинники:

•вартість послуг інших галузей 

народного господарства

•рівень насичення ринку товарами

зміни в системі оподаткування



4. Особливості аналізу витрат підприємств 

ресторанного господарства і заготівельно-

переробного підприємства



На підприємствах ресторанного 

господарства витрати мають таку 

структуру

•витрати виробництва (50%)

•витрати обігу (25% - 30%)

•витрати, пов’язані з організацією 

споживання продукції (20% - 25%)



Різниця витрат ресторанного господарства 

відображається в структурі витрат. До їх 

складу входять такі специфічні статті:

• паливо та електроенергія для виробничих 

потреб

• зношення посуду, столової білизни і 

малоцінного інвентарю

Методика витрат такаж, як і в роздрібній 

торгівлі.



Значний вплив на формування витрат 

має структура товарообороту, тобто 

питома вага продукції власного 

виробництва в загальному обсязі 

товарообороту. 

Рівень витрат на виробництво і 

реалізацію продукції власного 

виробництва в 2,5 вищий, ніж купованих 

товарів.



Формула розрахунку коефіцієнта впливу 

зміни частки обороту з продукції 

власного виробництва на рівень витрат:

%100)1(

)1(
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а=2,5

В – плановий рівень витрат

С – питома вага продукції власного   

виробництва за планом



Витрати заготівельно-переробного 

комплексу являють всі витрати, 

пов’язані із закупівлею, зберіганням і 

реалізацією сільськогосподарських 

продуктів і сировини.

Витрати визначають суму прибутку, 

впливають на розмір закупівельних і 

оптово-відпускних цін, фінансову 

сталість і конкурентоспроможність 

підприємства.



Аналіз витрат проводиться у тісному 

зв’язку з показниками обсягів закупівель, 

якості продукції, закупівельними та 

оптово-відпускними цінами, шляхами 

просування товарів станом матеріально-

технічної бази.



При аналізі витрат дається оцінка 

економії (перевитрат), цо розраховується 

за формулою: 
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Рв.ф. – рівень витрат фактичний

Рв.п – рівень витрат за планом

30ф – заготівельний оборот фактичний



На рівень і суму витрат суттєво 

впливає структура заготівельного 

обороту за категоріями господарств.

Витратомісткість заготівель у 

населення у 2,5 раза вища, ніж у 

колективних господарствах.



Вплив зміни коефіцієнта ланковості на 

суму витрат розраховується за 

формулою:

%100
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Оскл. – відхилення складського 

заготівельного обороту

Рв.скл., Рв.тр. – рівень витрат при 

складській і транзитній формі 

товаропросування



Найбільш ефективним для визначення 

причин економії чи перевитрат є аналіз 

поточних витрат в розрізі статей.


