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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Будь-яке підприємство незалежно від форми власності, характеру 

фінансування внаслідок своєї діяльності несе витрати. Витрати - зменшення 

економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які 

призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). У 

затвердженому Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 

Національному положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» [1] прописано визначення «витрати», як 

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 

зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). 

До витрат, що виникають у зв'язку зі зменшенням активів, відносяться: 

- списання матеріалів у виробництво, для ремонту основних фондів, на 

адміністративні цілі; 

- нарахування зносу (амортизації); 

- списання основних засобів, нематеріальних активів та інших 

необоротних активів, що стали непридатними і не використовуються; 

- втрати від знецінення запасів; 

- недостачі запасів (сировини, матеріалів, товарів, готової продукції 

тощо); 

- нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської 

заборгованості, що може бути не погашена; 

- благодійні внески; 

- визнані економічні санкції - сплачені штрафи, пені. 

Витратами, що збільшують зобов'язання, є нарахування: 

- зарплати, податків, зборів, обов'язкових платежів; 

- відрахування на обов'язкове і добровільне страхування; 

- транспортних витрат; 

- оренди, комунальних послуг, витрат зв'язку, послуг з реклами; 

- на збут, що не можна пов'язати з якимось конкретним видом доходів, 

тому такі витрати відображаються в тому періоді, в якому вони виникли і 

списуються в кінці звітного періоду на фінансові результати [2]. 

У зв'язку з погіршенням загальноекономічних умов функціонування 

підприємств, сутності їхньої господарської діяльності, постає проблема щодо 
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управління витратами виробництва та обігу. 

Кожне підприємство, починаючи процес виробництва, або приймаючи 

рішення щодо його розширення, повинне бути впевнене, що у майбутньому 

воно дасть йому прибуток, який є основою і джерелом засобів для його 

подальшого розвитку. 

Підвищити величину прибутку можна, збільшуючи обсяги виробництва 

або величину ціни на продукцію (роботи, послуги), що випускаються. Однак це 

не завжди можливо і доцільно. Тому, в умовах значних економічних обмежень 

підвищення фінансового результату безпосередньо зв'язано зі зниженням 

витрат. 

Практично па кожному підприємстві існують резерви для зниження 

витрат до раціонального рівня, що дозволяє домогтися росту економічної 

ефективності діяльності, підвищення конкурентоздатності продукції. Для 

забезпечення виживання підприємств, нинішня економічна ситуація спонукає 

здійснювати контроль за процесами виробництва. Тому для кожного суб'єкта 

господарювання важливе місце займає детальний аналіз витрат і ефективне 

управління ними для досягнення високого економічного результату.  

Правильність ведення бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, 

що відбуваються в його організації і техніці супроводження, підвищує роль 

обліку як основного способу одержання достовірної інформації для прийняття 

економічно обґрунтованих рішень і попередження виникнення ризику у 

виробничо-господарській діяльності підприємств, у складанні балансу, звіту 

про фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо. Управління 

витратами доцільно здійснювати у всіх сферах діяльності підприємства, що має 

велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат. Це 

важливо не тільки у взаємозв'язку з діючим у даний час податковим 

законодавством, але і відповідно до місця бухгалтерського обліку в системі 

управління організацією. 
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