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ВИТРАТИ У БІЗНЕСІ 
Станіслав Северин, 

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої  спеціальності  
075 «Інтернет-Маркетинг» Полтавського університету  

економіки і торгівлі 
Науковий керівник: Жанна Кононенко, 

кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної 
 кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем  

Полтавського університету економіки і торгівлі 
 
Щоб забезпечити свою фінансову стабільність і зменшити ризик ймові-

рності банкрутства  необхідно ретельно аналізувати усю документацію на під-
приємстві, потрібно враховувати вплив різних факторів  для встановлення оп-
тимального співвідношення обсягу та результату діяльності. Саме витрати є 
одним з найважливіших показників результату фінансово-господарської дія-
льності підприємства [1]. 

Оптимізація витрат забезпечує дотримання способу економії, зростання 
продуктивності праці, зменшення непродуктивних витрат, які можуть збіль-
шити прибутковість. Однак витрати підприємства мають неоднорідний харак-
тер, який потребує своєї класифікації. Класифікація є одним з методів пізнан-
ня та вивчення явищ, процесів, об'єктів, що полягають у їх розподілу на занят-
тях на основі визначених рис, властивостей та зв'язків між ними. Чим більше 
ознаки класифікації виділяються, тим вище ступінь знань досліджуваних 
явищ, процесів, об'єктів та можливостей управління. Класифікація витрат є 
основою для їх бухгалтерського обліку, аналізу та планування на підприємст-
ві. Класифікація витрат допомагає оцінити витрати, знайти можливі шляхи 
підвищення ефективності витрат і правильно рішення керувати ними. 

Елемент витрат – це сукупність економічно однорідних витрат. Непрямі 
витрати – витрати, які не можна віднести безпосередньо до конкретного об'є-
кта витрат економічно доцільним шляхом. 

Об'єкт витрат це – продукт, роботи, послуги або вид діяльності підпри-
ємств, які потребують визначення їх виробництва (виконанням) витрат. 

Тепер ми можемо детально роздивитися рисунок щодо класифікацій ви-
трат. 

Тепер, коли нам стало зрозуміло, що таке класифікація витрат, буде до-
цільно приділити увагу майже найважливішому пункту витрат: внутрішні ви-
трати на підприємстві.Такі витрати включають вартість матеріальних та тру-
дових ресурсів, необхідних для виробництва того чи іншого продукту або пос-
луг. Матеріальні витрати, своєю чергою, можна розділити на матеріали та об-
ладнання. Таким чином витрати цього сектора класифікуються на виробничі, 
операційні та інші витрати [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Наступна етапом треба розглянути автоматизацію обліку витрат. Кожен 
бухгалтер, економіст чи управлінець розуміє, що ведення облікового процесу 
повинен бути автоматизований, оскільки без автоматизації обліку неможливо 
автоматизувати управління підприємством. Автоматизація виробничого про-
цесу повинна забезпечувати повний облік фактичних виробничих витрат за 
статтями та елементами, як з точки зору центрів відповідальності та підпри-
ємства в цілому. 

Для запровадження автоматичного обліку досліджень витрат підприєм-
ства, використовується програма 1С: та її версії оновлення. Це універсальна 
програма для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, яка вклю-
чає підготовку обов'язкової звітності. Використовуючи цю програму, ви може-
те обліковувати виробничі процеси, починаючи з моменту придбання сирови-
ни до виробництва вже готової продукції. Інформація автоматично відобра-
жається як у бухгалтерському, так і  податковому обліку. 

Це дає змогу деталізувати виробничі витрати, що сприятиме повному 
розподілу непрямих витрат та уникнення арифметичних помилок під час та-
кого розподілу. Впроваджуючи цю комп'ютерну програму, можна досягти 
ефекту в частині: оперативно-виробничого планування та бухгалтерського об-
ліку, що дозволяє на 20-30% знизити втрати безпосередньо центрах відпові-
дальності підприємства; уникнення необлікованих нестач матеріальних цін-
ностей на 3-5%; зменшення необґрунтованого випуску продукції внаслідок 
зменшення загального скорочення загальновиробничих та адміністративних 
запасів виробництва на 10-15%. 

Як підсумок щодо визначання та управління витратами на підприємстві, 
пропонуємо розглянути метод АВС. 

Метод ABC дає можливість оцінити доцільність реалізації технологічно-
го процесу, пов'язаного з витратами. Наявність такої оцінки дозволяє оптимі-
зувати суму витрат внаслідок видалення цих процесів, які безпосередньо не 
пов'язані з виробничим процесом або не забезпечують належного рівня при-
бутку у формі фінансових результатів (прибуток, дохід від реалізації)[3]. 

Групування здійснюється за трьома категоріями об'єктів (A, B, C). Кате-
горія охоплює невелику кількість об'єктів з високим рівнем впливу на керова-
ний індикатор, категорія B – середня кількість об'єктів з середнім рівнем 
впливу, а також категорія C – значна кількість об'єктів (витрачаючи елементи 
або об'єкти вартості Розрахункові витрати) з незначним впливам на економі-
чну ефективність.  Таким чином, основне значення дослідження в аналізі АБС 
є те, що досягається максимальна рентабельність та максимальне збільшення 
ринкової вартості підприємства досягається обліком ефективного управління 
витратами, що належить до категорії А. Впровадження систем управління ви-
тратами за основою методу ABC, дозволить: забезпечити формування раціо-
нальної структури витрат з урахуванням корисності їх реалізаціїкожен етап 
виробництва; оптимізувати вартість виробництва вдосконалення виробничого 
процесу; обґрунтовано встановити обсяги і рівні витрат, виконання яких стру-
ктурних підрозділів контролюються фінансовими контрольними послугами;  
досягти збільшення ринкової вартості сільськогосподарського підприємства у 
довгостроковій перспективі та максимізації прибутковості у короткостроковій 
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перспективі. 
Отже, витрати та їх класифікація, основні поняття компетентного роз-

поділу витратна нові технології, а також способи їх оптимізації це клопітка  і 
вимоглива робота. 
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Україна є незалежною державою вже 30 років За цей період ми пережи-

ли не одну кризу, кожна з яких з`являлася несподівано й сильно впливала на 
економіку. За три десятиліття Україна пережила більше криз, ніж сусідні дер-
жави. 

«Українська економіка характеризується низькими дисбалансами нині в 
публічних фінансах, зовнішньоекономічному секторі, у нас дуже низький де-
фіцит поточного рахунку, хоча в майбутньому ми очікуємо, що він розширю-
ватиметься», – зазначив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук під час бри-
фінгу, присвяченого презентації звіту [1].  

Починаючи з 2000 року, економіка України стабільно зростала. Зрос-
тання становило 7% у 2007 році порівняно з попереднім роком, навіть на сьо-
годнішній день за обсягом ВВП країна не досягла рівня 1990 року.Протягом 
1995-2004 рр. обсягизбільшилися на 40 % у промисловому виробництві, про-
дуктивність праці зросла в двічі. Темп зростання реального ВВП 2004 року 
становив 12,15 %, а темп зростання обсягу промислового виробництва – 12,5 %, 
то 2005 року він був рекордно низьким – 2,7 %. На фоні зростання реального 
ВВП спостерігалося уповільнення промисловості виробництва, це свідчить 
про відсутність стабільного процесу для використання галузей промисловос-
ті [7]. 

Криза 2008-2009 рр. Коли мова заходить про оцінку економіки будь-
якої країни, то передусім дивляться на ВВП. Валовий внутрішній продукт по-
казує сумарну вартість товарів, робіт та послуг, які виробила вся економіка за 
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