
  

ТЕМА. Розрахунок  собівартості продукції за 

статтями калькуляції та елементами витрат 
 

1. Аналіз собівартості продукції за статтями ка-

лькуляції 
На наступному етапі аналізу вивчається со-

бівартість продукції за калькуляційними статтями 

(рис. 1). 

Витрати за статтями калькуляції — це витрати на 

окремі види виробів, а також витрати на основне й 

допоміжне виробництво. 

Групування витрат за призначенням, тобто за стат-

тями калькуляції, показує, де саме, на які цілі, в яко-

му обсязі використано ресурси. Воно необхідне для 

визначення собівартості окремих виробів, установ-

лення центрів зосередження витрат і пошуку резервів 

їхнього скорочення. 

Планування та облік витрат за калькуляційними 

статтями дають змогу встановити їх цільові напрями, 

зв’язок з технологічним процесом, а також підрахува-

ти собівартість окремих видів одиниці продукції, уза-

гальнити витрати за місцем виникнення (дільниця, 

бригада, цех), забезпечити контроль за місцем виник-

нення витрат та використанням ресурсів підприємст-

ва за призначенням. 

Залежно від способу включення витрат у собівар-

тість продукції усі витрати (за статтями) на виробни-

цтво продукції класифікують як прямі та як накладні 

(непрямі). Прямі витрати відносять на вироби за пря-



  

мою ознакою, і вони утворюють одноелементні стат-

ті. Накладні витрати попередньо групують у кошто-

рисах з утворенням комплексних статей витрат, які 

потім розподіляють між виробами пропорційно до 

певних ознак. 
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Рис. 1. Схема формування й аналізу собівартості  

за статтями калькуляції 



  

 

Аналіз собівартості фактично випущеної продукції 

за калькуляційними статтями проводять, порівнюючи 

фактичні витрати з минулорічними та плановими. 

При цьому визначають абсолютне та відносне відхи-

лення щодо кожної калькуляційної статті і дають їм 

оцінку. 

Зміна собівартості всієї продукції й одиниці окре-

мих виробів складаються з економії за одними стат-

тями і перевитрат за іншими. Вивчають причини пе-

ревитрат. Аналізуючи собівартість одиниці продукції, 

суму перевитрат помножують на фактичний випуск 

виробу і встановлюють загальний розмір перевитрат. 

Розробляють заходи для їх усунення. 

Спосіб віднесення калькуляційних статей на собі-

вартість окремих виробів значною мірою визначає 

організацію контролю та аналізу собівартості проду-

кції. Щодо прямих одноелементних статей аналіз 

здійснюється прямим порівнянням фактичних витрат 

з плановими або нормативними. У непрямих компле-

ксних статтях, крім того, аналізується виконання ко-

шторису з кожної статті та обґрунтованість принципу 

їх розподілу між видами продукції (виробами). 

 

2. Зведений підрахунок резервів зниження собівар-

тості продукції 

Аналіз собівартості продукції закінчується 

зведеним підрахунком резервів її зниження та розро-



  

бкою заходів, спрямованих на використання виявле-

них резервів. 

Зниження собівартості одиниці продукції і витрат 

на 1 гривню продукції досягається двома способами:  

1) збільшенням обсягу виробленої продукції;  

2) ліквідацією непродуктивних витрат і невиправ-

даних перевитрат за елементами і калькуляційними 

статтями, економнішим витрачанням матеріальних, 

трудових і грошових запасів і запровадженням про-

гресивних організаційних та технічних заходів під-

вищення ефективності виробництва. 

Збільшення випуску продукції сприяє зниженню її 

собівартості за рахунок економії умовно-постійних 

витрат. У наших розрахунках можливе збільшення 

випуску продукції на 704 тис. грн, або на 8,38 %, 

сприяє зниженню собівартості продукції. Розмір  

зниження собівартості знаходимо в такий спосіб. 

Планова собівартість додаткової продукції станови-

тиме 568,5 (704 · 80,75) тис. грн. Питома вага умовно-

постійних витрат у собівартості продукції становила 

23 %. Загальна сума зниження собівартості дорівню-

ватиме 130,8 тис. грн: 
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Непродуктивні витрати й невиправдані перевитра-

ти виявляються в процесі аналізу собівартості проду-

кції за статтями витрат. За такого підрахунку потріб-

но уникати подвійного рахунку однакових резервів; 

виключити економію витрат, одержану внаслідок не-



  

виконання конкретних заходів, урахувавши її негати-

вний вплив на ефективність виробництва продукції. 

Необхідно забезпечити максимальну порівнянність 

показників за часом, у просторі, максимальну єдність 

методики оцінки та обрахунку обсягу виробництва. 

На підставі проведеного аналізу окремих факторів, 

що вплинули на собівартість продукції, підрахуємо 

резерви зниження витрат. Для цього складемо табли-

цю 2.1. 

Резерви надпланового зниження собівартості про-

дукції становлять 422,1 тис. грн, або 6,22 % 

(422,1 : 6783 · 100) планової собівартості, тобто ви-

трати на одну гривню продукції могли б становити 

79,09 коп. проти 84,06 коп. нині. Це великий резерв.  

Таблиця 2.1 

ПІДРАХУНОК РЕЗЕРВІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ 

№ Назва резервів 
Сума 

тис. грн 

1 
Економія умовно-постійних витрат за умо-

ви збільшення обсягу випуску продукції 
130,8 

2 
Скорочення невиправданих перевитрат і 

непродуктивних витрат 

 

 — матеріалів 95,3 

 — заробітної плати 75,9 

 — відрахувань на соціальні заходи 37,6 

 — утримання й використання обладнання 14,5 

 — цехових витрат 34,0 

 — втрат від браку 34,0 

 Усього 422,1 

 



  

Вирішальною умовою використання виявлених ре-

зервів зниження собівартості продукції є підвищення 

продуктивності праці на основі досягнень науково-

технічного прогресу. Запровадження нової техніки, 

комплексної механізації та автоматизації виробничих 

процесів, удосконалення технології, запровадження 

прогресивних видів матеріалів, ліквідація втрат, удо-

сконалення планування, обліку й аналізу витрат за-

безпечуватимуть використання наявних резервів і 

зниження собівартості продукції.  

Для того щоб домогтися успіхів у майбутньому і не 

витрачати зайвого часу на виявлення резервів збіль-

шення обсягу продукції і зниження собівартості за 

минулі періоди, необхідно систематично вести стра-

тегічний оперативний, внутрігосподарський, порівня-

льний і функціонально-вартісний аналізи. 

Питання для самоперевірки 

1. Значення аналізу собівартості продукції. 

2. Які завдання розв’язуються під час тако-

го аналізу? 

3. Які джерела інформації використовують-

ся для аналізу собівартості? 

4. За якими показниками характеризується 

собівартість продукції? 

5. Які види собівартості використовуються 

в економіці? 

6. Назвіть особливості собівартості одини-

ці окремих видів продукції? 

7. У чому полягають особливості аналізу 

витрат на 1 грн товарної продукції? 



  

8. Обґрунтуйте необхідність і методику 

зниження собівартості порівнянної і непорівнянної 

продукції. 

9. Навіщо і як виявляти вплив обсягу й стру-

ктури продукції на зниження собівартості? 

10. У чому полягають особливості аналізу за елемен-

тами витрат? 

11. У чому полягають особливості аналізу за стат-

тями калькуляції? 

12. Назвіть особливості аналізу за прямими й наклад-

ними витратами в собівартості продукції. 

13. Як підрахувати вплив факторів «норма» і «ціна» 

на відхилення матеріальних витрат у собівартості? 

14. У чому виявляються особливості аналізу умовно-

по- 

стійних і умовно-змінних витрат? 

15. Що відносять до комплексних витрат, як їх аналізу-

ють? 

16. Як аналізується собівартість окремих виробів? 

17. Назвіть особливості аналізу собівартості проду-

кції в структурних підрозділах. 

18. У чому полягають особливості стратегічного 

аналізу? 

19. Які особливості й відмінності має методика опе-

ративного аналізу собівартості? 

20. Обґрунтуйте необхідність міжгосподарського 

(порівняльного) аналізу собівартості. 

21. Назвіть особливості функціонально-вартісного 

аналізу (ФВА). 

22. Як проводиться зведений підрахунок резервів 

зниження собівартості продукції? 

 

 


