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Здійснення автоматизованого оброблення інформації з використанням 
аналітичних даних про величину витрат за окремими елементами можливе 
лише за умови застосування мережевих комп'ютерних програм. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧИХ  
ВИТРАТ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Розглянуто класифікацію витрат на поліграфічних підприємствах з урахуван-
ням специфіки їх діяльності. Опрацювавши праці провідних учених та нормативні 
джерела, сформульовано найбільш лаконічне визначення витрат. Встановлено основ-
ні статті калькуляційних витрат підприємств досліджуваної галузі. 

Актуальність проблеми. Формування ринкових відносин в Україні 
зумовило глибокі зміни в економіці нашої держави. В умовах сьогодення по-
ліграфічні підприємства поставлені у досить важкі умови існування, оскільки 
незначний рівень рентабельності й на цей момент становить 3-5 %. Тому для 
здійснення ефективної діяльності поліграфічним підприємствам необхідно 
вдосконалювати організацію та методику облікового процесу виробничих 
витрат. Відповідно до перебудови системи обліку має здійснюватися і перег-
ляд методологічних засад планування собівартості. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Шляхи вирішен-
ня цих проблем намагалися знайти вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.Г. Лінник, Н.М. Ткаченко, 
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Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабан, 
П.Я. Попович, С.Ф. Голов та ін. Разом з тим, цьому питанню приділяють не-
достатньо уваги, що спричиняє гальмування економічного зростання полігра-
фічних підприємств. Саме тому тема нашого дослідження є актуальною та 
потребує додаткового розгляду. 

Метою дослідження є вдосконалення діючої системи виробничих 
витрат на ПП "Денара". При цьому предметом дослідження є класифікація 
витрат на виробництво з урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгал-
терського обліку з врахуванням галузевих особливостей. 

Для здійснення керівництва підприємством, аналізу його господарсь-
кої діяльності, забезпечення функціонування структурних підрозділів необ-
хідно мати інформацію про витрати на виробництво окремих видів продукції 
в розрізі його підрозділів. Без чіткого розуміння поняття витрат, методики їх 
визнання і класифікації підприємство не може забезпечувати якісне виконан-
ня поставлених перед ним завдань. 

Серед важливих нормативних документів, у яких регламентується по-
рядок формування витрат на виробництво, необхідно виділити Закон України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Методичні 
рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промис-
ловості [3, 5]. Важливе значення також має Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" [2], в якому у ст. 4 зазна-
чено, що "…витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття акти-
вів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капі-
талу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподі-
лу власникам), за звітний період". 

У сучасній економічній літературі, а також у нормативно-правових актах 
значного поширення набуло поняття "витрати", разом із тим, повністю зникло 
поняття "затрати". Так, на думку проф. Л.В. Нападовської, потрібно розглядати 
поняття "затрати" і "витрати" як окремі терміни з різним економічним змістом. 

Ми підтримуємо думку проф. Л.В. Нападовської, що на практиці у 
системі управлінського обліку, наприклад відпуск виробничих запасів на ви-
робництво, належить до затрат, а у фінансовому – не належить. Вартість ви-
користаних матеріалів у фінансовому обліку визнається витратами тільки то-
ді, коли вироблена продукція реалізована. У момент відпуску матеріалів не 
відбувається ні зменшення активів, ні збільшення зобов'язань, а лише тран-
сформація одного виду ресурсу в інший. Має відбутися повний виробничий 
цикл, перш ніж витрати у фінансовому обліку будуть визнані витратами. У 
системі управлінського обліку такий підхід суперечить принципу оператив-
ності. Тому операція використання матеріалів у процесі виробництва у фі-
нансовому обліку не може належати до витрат [1, c. 64]. 

Отже, термін "витрати" і "затрати" мають різний економічний зміст у 
нормативно-правовій базі та працях учених-економістів. Так, зокрема у нор-
мативному документі, який регламентує оподаткування прибутку підприєм-
ств, а саме у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ви-
користовується термін "валові витрати". Валові витрати характеризуються як 
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"…сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або не-
матеріальній формах, як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що ку-
пуються (виготовляються) таким платником податку для подальшого вико-
ристання у власній господарській діяльності" [4]. 

У ході опрацьованої (проведених досліджень) економічної літератури 
та нормативно-правової бази ми визначили, що використання термінів "зат-
рати", "витрати" та "валові витрати" у сучасний період пов'язано зі значним 
розширенням завдань вітчизняної системи обліку. Зокрема, він повинен од-
ночасно задовольняти інформаційні потреби різних груп користувачів, для 
чого й створено різні види обліку. Так, у системи управлінського обліку ви-
користовується поняття затрат, у фінансовому обліку – витрат, а у податково-
му обліку – валових витрат. 

На нашу думку, найбільш лаконічним визначенням витрат є: витра-
ти – це вартісний вираз використаних у процесі діяльності підприємства (ус-
танови, організації) матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів. 
Для ефективної організації управлінського обліку необхідно використати 
економічно обґрунтовану класифікацію витрат за окремими ознаками. Ме-
тою класифікації є упорядкування витрат відповідно до вирішуваних завдань. 

Класифікація витрат є дуже важлива для розуміння того, як ними управ-
ляти. Згідно з опрацьованою літературою, визначено класифікацію витрат у 
контексті управлінського обліку. Класифікація витрат необхідна для вирішення 
одного з основних завдань управлінського обліку – контролю над формуван-
ням прибутку. Традиційний підхід до класифікації витрат для оцінки запасів та 
обчислення прибутку не дає змоги вирішити багато інших не менш важливих 
завдань у системі управління. Тому метою класифікації витрат є формування 
інформації для прийняття управлінських рішень керівниками підприємства. 

Вивчення процесу формування собівартості продукції, її окремих еле-
ментів дає змогу визначити не лише загальний підсумок господарської діяль-
ності підприємства, але й те, як він виникав унаслідок взаємодії різноманіт-
них народногосподарських, галузевих (відомчих) та внутрішньовиробничих 
чинників (рис.). Окрема частина цих чинників позитивно впливає на показни-
ки собівартості, а інші – негативно. 

Наукова класифікація витрат необхідна: для визначення вартості про-
дукції і відповідно ціноутворення, визначення собівартості продукції, тобто 
локальних витрат, здійснення калькуляції собівартості продукції. Класифікація 
витрат дає змогу керувати формуванням собівартості продукції, робіт, послуг 
під час виконання промислового процесу на виробничих підприємствах і кла-
сифікація є вихідним моментом побудови обліку та контролю. Окрім цього, 
теоретичне та практичне значення класифікації виявляється у процесі вдоско-
налення обліку витрат і поліпшення методики їхнього віднесення на собівар-
тість виготовленої продукції. Групування та класифікація витрат важливі не 
лише для розрахунку собівартості продукції. Зведення окремих витрат у групи 
необхідне також для визначення співвідношення між окремими видами вит-
рат, взаємного контролю і взаємоузгодженості між бізнес-планом, прогнозни-
ми (плановими) калькуляціями продукції та звітними даними. 
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Рис. Основні чинники, які впливають на витрати промислових підприємств 

У ПП "Денара" групування витрат проводиться тільки за видами вит-
рат (елементами та калькуляційними статтями) і замовленнями. За центрами 
відповідальності, відношенням до обсягів виробництва – витрати не групу-
ються. Це означає, що ніхто не несе відповідальності за непродуктивні витра-
ти, допущені штрафи, пені тощо. 

За результатами здійснених досліджень встановлено, що важливим та-
кож є поділ витрат за їх елементами та статтями калькуляції. У поліграфічній 
галузі було визначено основні елементи та статті витрат відповідно до вимог 
нормативно-правової бази та запропоновано перелік статей витрат з ураху-
ванням специфіки виробництва досліджуваної галузі (табл.). 

Внаслідок розвитку ринкових відносин виникла необхідність у вста-
новленні чіткого контролю за витратами кожного підприємства та за визна-
ченням собівартості кожного виду виконаних робіт і навіть тих робіт, які ма-
ють намір виконати. Тому необхідно розвивати функцію обліку таким чином, 
щоб за її допомогою можливо було здійснювати контроль за елементами вит-
рат і визначати собівартість та доходи кожної виготовленої продукції не в 
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кінці звітного періоду (через 15-20 днів після виконання роботи), а під час пе-
ребігу процесу виробництва або ще до його початку. 

Табл. Основні елементи та статті витрат для підприємств  
поліграфічної галузі 

№ 
з/п 

Типове 
положен-
ня [14] 

№
з/п

Відповідно до  
Методичних  

рекомендацій [7]
№
з/п

Запропоновані статті витрат для  
підприємств хлібопекарної галузі 

1 
 

- сировина і мате-
ріали: 

1 
 
 
 

- Основна сировина і матеріали: 
а) папір; 
б) картон; 
в) фотоформи. 

2 
 
 

- паливо та енергія 
на технологічні 
потреби; 2 

 
 
 
 

- Допоміжна сировина і матеріали: 
а) фарба; 
б) змивка; 
в) розчинник; 
г) висікальні ножі. 

3 
 

- Паливо та енергія на технологічні 
потреби. 

1 
Матері-
альні 

витрати 
3 
 

- зворотні відходи 
(вираховуються). 

4 - Зворотні відходи (вираховуються). 
4 
 

- основна заробіт-
на плата; 

5 
 
 
 
 

- Основна заробітна плата виробничих 
працівників: 
а) майстер зміни; 
б) друкар; 
в) помічник друкаря. 2 

Витрати 
на оплату 
праці 

5 - додаткова заро-
бітна плата. 

6 
 

- Додаткова заробітна плата (за робо-
ту в нічний час): 
а) майстер зміни; 
б) друкаря; 
в) помічник друкаря. 

7 
 
 
 
 
 

- Єдиний соціальний внесок на основ-
ну заробітну плати виробничих пра-
цівників: 
а) майстер зміни; 
б) друкаря; 
в) помічник друкаря. 3 

Відраху-
вання на 
соціальні 
заходи 

6 - єдиний соціаль-
ний внесок; 

8 
 

- Відрахування на соціальні заходи з 
додаткової заробітної плати виробни-
чих працівників: 
а) майстер зміни; 
б) друкаря; 
в) помічник друкаря. 

4 Аморти-
зація 

7 - витрати на утри-
мання та експлу-
атацію устатку-
вання. 

9 
 

- Витрати на утримання та експлуата-
цію устаткування засобів виробничого
призначення (печі, формувальні та па-
кувальні машини). 

8 
 

- загальновироб-
ничі витрати; 

9 - втрати від браку;

10
 
 
 

- Загальновиробничі витрати (заробіт-
на плата та відрахування з неї техно-
лога, лаборанта, завідувача виробниц-
твом та ін.). 

11 - Втрати від браку. 
5 

Інші опе-
раційні 
витрати 10 - інші виробничі 

витрати; 
12 - Інші виробничі витрати. 
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Для обліку, прогнозування та контролю витрат, великого практичного 
значення набуває правильне розуміння суті витрат виробництва під-
приємства. Проте без організації обліку та контролю витрат на базі науково 
обґрунтованої класифікації неможливо ефективно здійснювати фінансовий 
менеджмент, досягаючи зниження витрат і збільшення доходів. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА ЗА КРИТЕРІЄМ ВИТРАТИ 

Розглянуто взаємозв'язок "витрати – обсяг реалізації – прибуток", який дає змо-
гу зробити оцінки впливу структури витрат на товорооборот. Визначено точку без-
збитковості, проаналізовано умовно-постійні та змінні витрати на прикладі Сар-
ненської райспоживспілки. 

Постановка проблеми. Процес оптимізації діяльності підприємства 
пов'язаний із пошуком такої організації діяльності, за якої підприємство от-
римувало б максимальний ефект з мінімальними витратами. Аналізуючи ді-
яльність торговельного підприємства, необхідно знати запас його фінансової 
стійкості (критичний обсяг). 

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Дослідження витрат 
безпосередньо в торгівлі здійснили такі відомі економісти, як М.І. Баканов, 
С.М. Капелюш, А.Д. Шеремет та ін. За сучасних умов розуміння сутності 


