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Витрати виробництва є одним із критеріїв розвитку підприємств, які слід 

розглядати як відносну змінну величину, динаміка якої в часі залежить від 

сукупності зовнішньоекономічних і внутрішньовиробничих факторів [1-3]. 

Зокрема, п.1 НП(С)БО 1 визначають витрати як скорочення економічних вигод 

з вибуттям активів чи збільшенням зобов’язань, котрі призводять до 

скорочення власного капіталу, за виключенням зменшення капіталу за рахунок 

вилучення або розподілення власниками. Згідно Податкового кодексу України 

витрати – це будь-яка сума платника податку у будь-якій формі, що 

здійснюється як компенсація вартості товарів, робіт чи послуг, котрі 

виробляються платником податку з метою подальшого використання у власній 

підприємницькій діяльності. Управління розвитком підприємств за критерієм 

витрат виробництва може формуватись на основі їх мінімізації при 

забезпеченні визначених обсягів виробництва, якості продукції, що 

виробляється. У концепції управління витратами на виробництво 

сільськогосподарської продукції необхідною умовою є проведення 

індикативного аналізу, як методу економічних досліджень, що полягає у 

виявленні динаміки і тенденцій зміни показників витрат та їх інтегрованості в 

систему забезпечення економічної стійкості господарюючого суб'єкта та 

дотримання його економічних інтересів [4-7]. 
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