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ТЕМА: «СТАТИСТИКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА  І ОБІГУ» 

 

МЕТА:  
- Розглянути завдання статистики витрат виробництва і обігу 

- Вивчити  види витрат виробництва 

- Опанувати статистику ефективності суспільного виробництва 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 
Витрати виробництва являють собою сукупні витрати живої та уречевленої праці на 

виробництво продукції. Вони набувають форми собівартості продукції і відображають 

витрати засобів виробництва та оплату праці. 

Витрати обігу - витрати, які пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері 

обігу (транспортування, зберігання, доробка, розфасування, пакування та ін.). 

Основні завдання статистики собівартості та витрат обігу такі: 

- вивчення рівня і динаміки собівартості та витрат обігу; 

- аналіз структури витрат на виробництво і витрат обігу; 

- розрахунок економії витрат на виробництво і витрат обігу; 

- аналіз впливу окремих факторів на рівень собівартості і витрат обігу, визначення 

резервів їх подальшого зниження. 
Перевитратами виробництва та обігу є витрати підприємства, які виникають в процесі 

здійснення виробничо-господарської діяльності. Якщо фірма займається виробничою діяльністю, то 

вона розраховує витрати виробництва. Якщо фірма займається збутової, постачальницької, торгово-

посередницькою діяльністю, то вона розраховує витрати обігу, пов'язані з процесом доведення 

товарів і послуг до споживачів. Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартісна оцінка 

використовуваних в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) ресурсів.  

При вивченні складу витрат виробництва та обігу використовуються угруповання витрат за 

різними ознаками. 

Відповідно з економічним змістом витрати на виробництво і реалізацію продукції 

поділяються на: 

1) матеріальні витрати; 

2) витрати на оплату праці; 

3) відрахування на соціальні потреби; 

4) амортизація основних фондів; 

5) інші витрати. 

За способом розподілу між видами виробленої продукції виділяють: 

1) прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретні види продукції (робіт, 

послуг) та розподілені між ними ; 

2) непрямі витрати, пов'язані з випуском декількох видів продукції. 

Вони розподіляються за видами виробів, робіт або послуг на підставі економічних 

розрахунків. 

По зв'язку з обсягом виробництва виділяють: 

1) умовно змінні витрати, розмір яких збільшується або зменшується відповідно зміні обсягу 

виробництва; 



 
2) умовно постійні витрати, розмір яких не знаходиться в безпосередній залежності від обсягу 

випуску продукції. 

Витрати обігу за економічною природою поділяються на: 

1) чисті витрати, пов'язані з організацією товарно-грошового обміну; 

2) додаткові витрати, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу. 

У загальному вигляді номенклатура статей витрат включає наступні пункти: 

1) сировину, матеріали, покупні вироби, напівфабрикати; 

2) послуги виробничого характеру сторонніх організацій; 

3) відрахування на соціальні потреби; 

4) витрати по утриманню та експлуатації машин та обладнання; 

5) загальновиробничі витрати; 

6) втрати від браку; 

7) загальногосподарські витрати; 

8) комерційні витрати. 

До показників витрат на карбованець товарної продукції відносяться: 

1) загальний рівень витрат на карбованець товарної продукції: 

 
де q - фізичний обсяг продукції (кількість виробленої продукції); 

Z - собівартість одиниці продукції (витрати на виробництво одиниці продукції); 

p - ціна одиниці товару (собівартість). 

2) планові витрати на карбованець товарної продукції: 

 
3) фактичні витрати на карбованець товарної продукції: 

 
4) фактичні витрати на рубль товарної продукції при плановому рівні відпускних цін: 

 
5) витрати на карбованець товарної продукції за планом в перерахунку на фактичний обсяг і 

склад продукції: 

 
Статистика ефективності суспільного виробництва 

Під ефективністю розуміють звичайно відношення результату виробництва до витрат на його 

одержання, а збільшення цього відношення тлумачать як підвищення ефективності виробництва. 

Досягнення високої ефективності діяльності в усіх сферах економіки — важлива передумова 

забезпечення високих темпів економічного зростання, підвищення матеріального та культурного 

рівня життя народу. Ефективність є основною характеристикою функціонування народного 

господарства. 

Система показників ефективності застосовується для постійного порівняння витрат з 

результатами праці. Ефективність необхідно підвищувати на всіх фазах процесу відтворення — у 

виробництві, розподілі, обігу та споживанні. 

Розвиток економіки відбувається за рахунок двох груп факторів, або чинників, — залучення 

додаткових ресурсів (екстенсивний шлях) та дедалі раціональнішого використання ресурсів завдяки 

технічному прогресу, організаційно-економічним та іншим факторам (інтенсивний шлях). 



 
У розвитку економіки України найбільш невідкладне завдання — інтенсифікація суспільного 

виробництва, зростання його ефективності. 

У процесі аналізу ефективності застосовуються статистичні моделі, за допомогою яких 

виявляються можливості відносного зниження виробничих витрат, витрат енергії, сировини та 

матеріалів. 

Поняття «ефект» походить від лат. effectus, що означає дію, результат, наслідок чогось. 

Ефект буває двох видів: виробничий — продукція (у натуральному або вартісному виразі), що 

є величиною абсолютною (додатною); господарський — прибуток (величина абсолютна, додатна або 

від’ємна). 

Макроекономічними показниками ефекту є валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий 

національний дохід (ВНД), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і т. ін. 

У категорії «витрат» виокремлюють поняття «ресурси» та «поточні витрати». 

Ресурси — це авансовані витрати, тобто авансований до початку виробництва обсяг таких 

витрат. В їх складі вирізняють середні за період обсяги — вартості необоротних засобів Зноб; 

оборотних засобів З об; середньооблікової чисельності робочої сили (робітники виробництва), яка 

становить ресурси праці (РП). 

Для розрахунку ефективності суспільного виробництва потрібно визначити загальний обсяг 

ресурсів. При цьому постає проблема вибору однакової одиниці для вимірювання різних видів 

виробничих ресурсів. За різними методиками з цією метою застосовують як трудові, так і вартісні 

показники. 

У процесі виробництва ресурси споживають, і в результаті утворюються поточні витрати. 

Розрізняють такі види поточних витрат: 

· сума нарахованої амортизації, яка відбиває частку споживання у процесі виробництва 

необоротних засобів — А; 

· вартість спожитих протягом цього періоду на виробництво і поточний ремонт сировини, 

матеріалів, палива тощо — М; 

· сума фактично нарахованої заробітної плати як грошова характеристика витрат живої праці 

— ОП. 

Зіставленням ефекту і витрат розраховують ефективність — відносну величину. Ефективність 

може вимірюватися прямою величиною, коли ефект у чисельнику, і оберненою — коли ефект у 

знаменнику. 

На основі даних про ВВП ефективність суспільного виробництва Е можна розрахувати щодо 

таких показників: 

ресурсів (в однакових одиницях) 

 
поточних витрат 

 
Крім цих узагальнюючих розраховують також частинні показники ефективності (відповідні 

формули наведено в поданій далі табл. 1). 

Таблиця 1 – Показники ефективності 

 



 
Мета підвищення ефективності — одержання додаткового ефекту без додаткових витрат. Це 

досягається за рахунок економії ресурсів та поточних витрат. 

Шляхи економії необоротних засобів — одержання більшого ефекту з кожної гривні 

необоротних засобів; оборотних — з кожної гривні оборотних засобів; ресурсів праці — у 

розрахунку на кожного працівника. 

Шляхи економії поточних витрат необоротних засобів (витрат на їх споживання та 

утримання) — на кожну одиницю продукції списується менший обсяг амортизації; оборотних 

засобів — раціональне їх використання, зокрема збільшення швидкості обороту, зменшення частки 

браку тощо; витрат праці — економія робочого часу на одиницю ефекту. 

Формули для розрахунку відносної економії окремих видів ресурсів і витрат завдяки 

поліпшенню використання наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 - Формули для розрахунку відносної економії окремих видів ресурсів і витрат 

 
Результати розрахунку зі знаком «–« показують відносну економію, а зі знаком «+» — 

перевитрати. 

У ході аналізу динаміки ефективності використовують, зокрема, систему факторних індексів. 

Індекс середньої ефективності розраховують за формулою: 

 
Абсолютний приріст ефективності: 

ΔE = E1 - E0 . 

Вплив окремих факторів на динаміку рівня ефективності в  изначають за допомогою, 

наприклад, таких факторних взаємозв’язаних індексів. 

· Вплив динаміки обсягу ВВП: 

 
·Абсолютний розмір зміни економічної ефективності під впливом динаміки ВВП дорівнює 

різниці між обома частинами: 

 
· Вплив на ефективність зміни обсягу ресурсів Р: 

 
· Аналогічно розраховують абсолютний приріст рівня ефективності за рахунок зміни ресурсів, 

а також динаміку ефективності за рахунок окремих видів ресурсів. 

Показник економічної ефективності — середня величина. Загальна середня ефективність 

залежить, з одного боку, від рівня ефективності в окремих регіонах і галузях Еi, а з іншого, — від 



 
частки кожного з підрозділів економіки в сукупних витратах di. Вплив кожного з цих факторів 

розраховують за допомогою системи взаємозв’язаних індексів змінного, фіксованого складу та 

структурних зрушень. 
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