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− дотримання принципу нарахування і відповідності доходів і 

витрат.  

Висновки.  Отже, в тезах запропоновано систематизувати елементи 

внутрішнього аудиту витрат за двома напрямками: адміністративний та 

бухгалтерський контроль витрат, що дасть можливість своєчасно виявляти та 

виправляти суттєві помилки, пов’язані з оцінкою витрат АТП, перевіряти 

повноту і точність відображення витрат в документації. Відокремлено 

специфічні контрольні моменти діяльності АТП і запропоновано заходи щодо 

посилення системи внутрішнього бухгалтерського контролю витрат 

підприємств автотранспортної галузі. 

 

Список використаних джерел: 

1. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: монографія.  К., 2013.  

260с. 

2. Савченко В.Я. Аудит: навч. посібник. К., 2012. 322с. 

3. Грицак Н. Організація внутрішнього аудиту витрат автотранспортних 

підприємств // Бухгалтерський облік і аудит.  № 24. 2017.  С.12-15. 

 

 

УДК 657.46 

Світлана Демиденко                                                           Svitlana Demydenko 

Любов Гижко                                                                       Lyubov Gizko 

Черкаський державний технологічний університет 

 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 

 

Діяльність підприємства на ринку актуалізує проблему раціонального 

витрачання ресурсів, поліпшення управління витратами на виробництво 

продукції для зниження собівартості, що забезпечить зростання рівня 

прибутку та конкурентоспроможності продукції.  

Усі явища і процеси господарської діяльності підприємств знаходяться 

у взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємообумовленості. Деякі з них 

безпосередньо пов’язані між собою, а інші – опосередковано. Кожний 

результативний показник залежить від численних і різноманітних факторів. 

Звідси, важливим методологічним питанням економічного аналізу є вивчення 

й вимірювання впливу факторів на величину досліджуваних економічних 

показників. 

Дослідженням даної теми займалися такі провідні вчені: Білуха М.Т., 

Бородкіна О.С., Бутинець Ф.Ф., Друрі К., Каплан Р.С., Савицька Г.В., Соколов 

В.Я., Чумаченко М.Г. та інші. Проте, питання факторного аналізу витрат на 

виробництво є доволі складним і його особливості не мають повного 

розкриття в працях науковців, саме тому воно є актуальним й сьогодні. 
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Під факторним аналізом розуміють методику комплексного та 

системного вивчення та вимірювання впливу факторів на величину 

результативних показників [1]. 

Аналіз виробничих затрат повинен бути організований таким чином, 

щоб існувала можливість оперативно впливати на зниження собівартості, 

встановлювати фактори, які впливають на рівень собівартості і виявляти 

додаткові резерви її зниження. 

Всі фактори, що впливають на виробництво, а звідси і на собівартість 

виготовленої продукції можна класифікувати за двома категоріями: 

зовнішнього походження, тобто ті, що перебувають за межами даного 

підприємства, і внутрішнього походження [3]. 

До зовнішніх факторів включають: 

− зміну ціни на напівфабрикати, паливо, енергію, матеріали та інші 

матеріальні цінності, отримані підприємством для виробничих потреб; 

− зміну мінімального сталого розміру заробітної плати, а також 

різноманітних обов'язкових внесків, нарахувань і відрахувань. 

Головними факторами внутрішнього походження є: 

− зниження витрат на оплату праці, пов’язаних з виготовленням 

продукції; 

− підвищення продуктивності праці працюючих; 

− більш економне витрачання матеріалів на виготовлення продукції; 

− усунення браку і втрат від нього та інші. 

Міра впливу на структуру та рівень собівартості продукції відрізняється 

для кожної окремої групи факторів. Наприклад, якщо обсяг виробництва 

збільшується до визначеної межі, зниження собівартості продукції 

здійснюється за рахунок зменшення частки постійних витрат, що приходиться 

на одиницю продукції.  

Загальні витрати на виробництво (В) можна зобразити так: 

В = ПВ + ЗВ 

До змінних витрат (ЗВ) відносять витрати, величина яких змінюється зі 

зміною обсягу виробництва, до постійних витрат (ПВ) відносять такі затрати, 

величина яких не змінюється зі зміною обсягу виробництва. Отже, при 

збільшенні обсягу виробництва собівартість одиниці продукції знижується, 

тому що при цьому зростає тільки сума змінних витрат, а сума постійних 

витрат залишається, як правило, без змін. Та навпаки, при спаді виробництва 

собівартість виробів зростає внаслідок того, що більше постійних витрат 

приходиться на одиницю продукції [2].  

Факторний аналіз витрат на виробництво дозволяє визначити чинники, 

які формують найбільш суттєвий вплив на формування показника 

собівартості. Вплив факторів на зміну рівня собівартості одиниці продукції 

можна визначити методом ланцюгових підстановок, використовуючи 

факторну модель: 

Сі =  
ПВ

𝑄
+ ЗВі 
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де Сі – виробнича собівартість одиниці продукції, грн; 

ПВ – сума постійних витрат, грн; 

ЗВі – сума змінних витрат на одиницю продукції, грн; 

Q – обсяг виробництва у натуральному вимірнику. 

Перевага розглянутої методики в тому, що при її використанні 

враховується взаємозв’язок елементів моделі. Це забезпечує більш точне 

обчислення впливу факторів і, як наслідок, більш високий рівень планування 

та прогнозування фінансових результатів. 

Як правило, на промислових підприємствах немає єдиного положення 

про класифікацію виробничих витрат на постійні та змінні. Тому кожен 

підприємець класифікує виробничі витрати на власний розсуд. 

Перевага розподілу на постійні та змінні витрати полягає у спрощенні 

обліку та підвищенні оперативності отриманих даних по прибутку. Однак, слід 

відмітити, що розподіл витрат на постійні та змінні є дещо умовним, оскільки 

деякі види витрат носять напівзмінний (напівпостійний) характер. Проте ця 

проблема має своє вирішення: використовуючи методи кореляційного і 

регресійного аналізу, можливо напівзмінні витрати з великим ступенем 

точності поділити на постійні і змінні частини. 

Недоліки умовності розподілу витрат також багаторазово 

перекриваються аналітичними перевагами системи «директ-костінг». 

«Директ-кост» — це система калькулювання собівартості продукції 

тільки на основі прямих (змінних) виробничих витрат, яку також називають 

«системою управління собівартістю».  

Змінні затрати з точки зору контролю за їх раціональністю завжди 

вимагають більшої уваги, ніж постійні, які нараховуються рівними сумами за 

однакові проміжки часу. Перевитрати, які викликають перевищення 

фактичної собівартості над плановою, як правило, виникають у сфері змінних 

затрат. Тому дуже важливо встановити контроль якраз за змінними затратами.  

Обмеження собівартості продукції лише змінними витратами дає змогу 

спростити нормування, планування, облік і контроль статей затрат, що 

залишились: собівартість стає "більш наочною", а окремі затрати — краще 

контрольованими. Проте це не означає, що постійні витрати взагалі не 

контролюються. Навпаки, з самого початку здійснюється жорстка перевірка 

всіх постійних витрат і обґрунтованості їх рівня, розробляється їх кошторис як 

по підприємству в цілому, так і по окремих виробничих підрозділах. 

Підводячи підсумок слід зазначити, що факторний аналіз витрат на 

виробництво, проведений за наведеною методикою, дозволить виявити 

основні тенденції формування витрат на виробництво та шляхи зниження 

виробничої собівартості, що гарантує збільшення прибутку підприємства. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВИСНОВКІВ СУДОВО-

БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Суд та слідство використовують висновки експерта для обґрунтування 

рішення, що виноситься ними у справі. Отже, обрана тема є актуальною тому, 

що кваліфікований висновок експерта-бухгалтера сприяє встановленню 

об’єктивної істини і винесенню справедливого судового рішення. 

Достатньо вагомий внесок у вивченні та вирішенні існуючих проблем 

даної теми зробили провідні українські та російські науковці та практики як 

економічного так і юридичного спрямування, зокрема: М.Ф. Базась, М.Т. 

Білуха, М.І. Камлик, М.Д. Корінько, Г.Г. Мумінова-Савіна, В.Д. Понікаров, 

О.Р. Росинська, В.С. Рудницький, Б.Ф. Усач, В.М. Шарманська та ін.  

Незважаючи на опрацювання даної теми слід відмітити, що й досі 

залишаються недостатньо дослідженими проблеми існування не дуже чітких 

підходів при формуванні висновку експертом-бухгалтером. Це спонукає до 

пошуку альтернативних шляхів, визначення та застосування необхідних 

методів та підходів, які б сприяли вирішенню проблемних питань, що дещо 

наполегливо продовжують своє буття в сфері судово-бухгалтерської 

експертизи.  

Під висновком експерта-бухгалтера у кримінальному та цивільному 

процесі розуміється, письмова мотивована відповідь на поставлені питання 

особи, залученої до участі у справі як експерт, сформульована на основі його 

спеціальних знань у результаті всебічного, повного та об’єктивного 

дослідження матеріалів наданих слідчим або суддею [1, 2]. 

Висновок складається на підставі дослідження всіх наданих експерту-

бухгалтеру матеріалів в межах його компетенції. Він має повно та об'єктивно 

відображати результати проведеного дослідження і підтверджуватися даними 

первинних документів, облікових регістрів та звітності підприємства.  

Оскільки висновок бухгалтера-експерта є доказом, то він має бути 

чітким, конкретним і зрозумілим як для слідчого, так і для всіх учасників 

судового розгляду [4, с.135]. 

Висновок експертизи складається з трьох частин: вступної, 

досліджувальної та висновків дослідження [3]. 

У вступній частині висновку експертизи вказуються: найменування 

експертизи та її вид (додаткова, повторна, комісійна); дата, час і місце 

проведення бухгалтерської експертизи; відомості про експерта: прізвище, ім'я, 

по батькові, освіта, спеціальність, вчений ступінь і звання, посада; дати 


