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Вступ. Діяльність будь-якого підприємства полягає у виробництві різноманітних товарів 

та реалізації їх кінцевим споживачам. Виконання таких завдань не можливе без витрат, так як 
вони є основним показником діяльності. Термін “витрати” часто вживається вченими-
економістами, бухгалтерами, науковцями.  

На сьогоднішній день в літературі існують різні поняття “витрат”, що викликає багато су-
перечностей. Виходячи з цього поняття, виникає складність щодо розуміння структури та кла-
сифікації витрат, так як кожен вчений по своєму розуміє саму сутність цього поняття. Витрати 
відіграють важливу роль у промисловому виробництві. Адже вони безпосередньо впливають на 
прибуток підприємства, ефективність виробництва та конкурентоспроможність. Виходячи з 
цього, тема роботи є актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню структури витрат приділено багато ува-
ги [1…16]. Термін “витрати” зустрічається у працях І.А. Гончаренко, В.Л. Пластуна, В.Б. Івашкеви-
ча, С.А. Котлярова, Ю.Б. Кравчук, І.А. Бланка, В.П. Савчука, В.П. Дерій, М.І. Трубочкіної, 
Г.В. Нашкерської, А.А. Турила, Ф.Ф. Бутинець, О.А. Мошковської, Л.В. Нападовської, М.С. Пуш-
кар, М.О. Скрипник, О. Варчук. Питання структури та класифікації витрат досліджували вчені 
М.Г. Грещак, А.М. Турило, Г.О. Партин, Ю.С. Цал-Цалко, Ю.О. Ночовна, C.І. Дроб’язко.  

Кожний вчений по-різному пояснює власний підхід до вибору структури та класифікації витрат, 
повністю або частково використовуючи свій досвід, а також спираючись на досвід інших вчених. 
Економічно обґрунтована класифікація витрат є важливим чинником для їх аналізу та обліку.  

Метою дослідження  є узагальнення підходів щодо визначення поняття “витрати”, класифі-
кації витрат підприємства за різними ознаками та структури витрат промислового підприємст-
ва. Для досягнення мети необхідно:  

— розглянути поняття “витрати” у трактуванні різних авторів; 
— розглянути класифікацію витрат підприємства за видами діяльності та групування ви-

трат за економічними елементами; 
— представити класифікацію витрат підприємства за різними ознаками у трактуванні різних авторів. 
Викладення основного матеріалу. Результат діяльності будь-якого підприємства не мож-

ливий без витрат, так як вони є основним и дуже важливим показником діяльності. 
Н.П. Скригун вважає, що витрати є складною економічною категорією, вирішальним фак-

тором, що впливає на фінансові результати діяльності будь-яких суб’єктів підприємницької ді-
яльності. У зв’язку з цим, в системі управління як усього підприємства, так і його окремих 
структурних підрозділів центральне місце представлено інформацією про витрати. Крім того 
структура витрат підприємства, які характеризують рівень технології та організації виробницт-
ва, ефективність діяльності господарювання, є основою формування цінової політики [1].  

Потрібно зазначити, що в економічній літературі немає єдиного погляду щодо визначення 
поняття “витрати” та їх структури. 

На думку С.А. Котлярова, витрати являють собою вартісне вираження ресурсів (матеріа-
льних і трудових) підприємства, які використовуються для виробництва продукції, отримання 
прибутку або для досягнення будь-якої іншої мети організації.  



ISSN 2076-2429 (print) Праці Одеського політехнічного університету, 2014. Вип. 2(44) ISSN 2223-3814 (on line)   

  
ЕКОНОМІКА. УПРАВЛІННЯ 

203

Схоже визначення поняття “витрати” трактують Ю.Б. Кравчук, А.М. Турило, А.А. Турило. 
На їх думку витратами є вартісне вираження величини використаних ресурсів, витрачених на 
здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства, а також для досягнення постав-
леної мети підприємства [2].  

В.П. Дерій вважає, що витрати являють собою запаси, необоротні активи та інші ресурси пі-
дприємства, які були використані в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, а 
також погашення підприємством своїх зобов’язань перед бюджетом та іншими кредиторами [3]. 

Також існують багато інших трактувань поняття “витрати”. Л.В. Нападовська визначає, що 
витрати можуть трактуватися одночасно як відтік грошових коштів і як погашення (зменшення) 
економічної вигоди підприємства протягом звітного періоду або збільшення зобов’язань підп-
риємства, що може призвести до зменшення прибутковості підприємства [15]. 

Г.В. Нашкерська трактує поняття “витрати” як вартісне вираження ресурсів, які підприєм-
ство використовує для здійснення своєї господарської діяльності. 

В. Б. Івашкевич вважає, що витратами є виникнення заборгованостей підприємства в про-
цесі своєї господарської діяльності перед кредиторами в результаті виробництва або відванта-
ження товарів, інших операцій, а також використання активів. 

На думку М.О. Скрипника, витрати можна трактувати як використані ресурси (грошові і 
матеріальні) в процесі господарської діяльності за певний період. Також він вважає, що витрати 
виступають показником ефективної діяльності підприємства. 

М. Бойчук, П.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча поділяють такі поняття як “витрати вироб-
ництва” і “витрати підприємства”. Витрати виробництва, на їх думку, є жива і уречевлена пра-
ця, витрачена в процесі виробництва. Такі витрати можуть бути розділені на витрати суспільст-
ва та витрати підприємства. Витратами підприємства є сукупність матеріальних витрат і живої 
праці, за допомогою яких можна визначити вартість виробництва підприємства, іншими слова-
ми, собівартість продукції. 

Визначено, що більш доцільно трактує поняття “витрати” М.І. Трубочкіна, як витрати матеріа-
льних, трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших видів ресурсів у вартісному виразі. 

В основу витрат на виробництво входять наступні ознаки:  
— за економічним змістом (за елементами) — витрати суспільної праці, витрати живої праці; 
— за місцем виникнення і напрямком (за статтями калькуляції) — загальновиробничі ви-

трати, загальногосподарські витрати, комерційні витрати; 
— за характером зв’язку з об’ємом виробництва — основні (змінні), накладні (умовно постійні); 
— за способом віднесення на собівартість продукції — прямі витрати, непрямі витрати. 
Витрати мають достатньо розширену структуру, тому для аналізу необхідна їх класифікація. 
На думку І.М. Грабової, класифікація витрат — це поділ їх на класи на основі певних зага-

льних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними. Причому, чим більше виділено ознак 
класифікації, тим вищий ступінь пізнання об’єкта [7]. 

Необхідно зазначити, що витрати на підприємстві поділяються в залежності від видів діяльно-
сті підприємства. Класифікація витрат підприємства за видами діяльності представлена на рис. 1. 
 Класифікація витрат 

підприємства за видами 
діяльності 

Операційна діяльність Фінансова діяльність Надзвичайна діяльність Інвестиційна 
діяльність

— основна діяльність; 
— інша операційна        
діяльність. 

— фінансові витрати: 
(відсотки закредитами,  
облігаціями та  
фінансовою орендою).

— витрати від участі в 
капіталі; 
— інші витрати. 

— надзвичайні витрати. 

 
Рис. 1. Класифікація витрат підприємства за видами діяльності [4] 
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За видами діяльності 

За економічним змістом (елементом 

За ступенем однорідності 

За ступенем доцільності понесених витрат 

За способами включення в собівартість продукції 

За відношенням до обсягу виробництва 

За ступенем еластичності до обсягу обороту 

.За видами витрат 

За оцінкою запасів 

За визначенням фінансових результатів 

В залежності від контролю виконання 

В залежно від прийняття рішення 

За економічною роллю у процесі виробництва 

операційні; фінансові; інвестиційні; надзвичайні 

матеріальні витрати; витрати на оплату праці; 
відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші 
операційні витрати 

прості витрати; комплексні витрати 

корисні; марні 

прямі витрати; непрямі витрати 

змінні витрати; постійні витрати 

умовно-змінні; умовно-постійні 

витрати за економічними елементами; витрати за 
статями калькуляції 

вичерпні витрати; невичерпні витрати 

витрати на продукцію; витрати періоду 

регульовані та нерегульовані витрати; контрольовані 
та неконтрольовані виграти 

релевантні та нерелевантні витрати; маржинальні та 
середні витрати; дійсні та альтернативні 

основні витрати; накладні витрати 

 

Рис. 2. Класифікація витрат підприємства за різними ознаками [4; 6; 8 … 11; 14] 

Витрати класифікуються за економічними елементами. Сукупність витрат за видами та в 
грошовому виразі економічно однорідних витрат називають економічними елементами. 

За економічними елементами витрати поділяються на:  
— матеріальні витрати — купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби, придбане у 

сторонніх організацій палива, мастил, енергії, витрати на сировину і матеріали, тара й тарні ма-
теріали, будівельні матеріали, запасні частини, малоцінні і швидкозношувані предмети; 

— витрати на оплату праці — компенсаційні виплати, надбавки та доплати, заробітна пла-
та, премії та заохочення, матеріальна допомога, оплата відпусток;  

— відрахування на соціальні заходи — відрахування на загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування, відрахування на обов’язкове державне пенсійне страхування, відрахування на 
індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи;  
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— амортизація — сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів 
та інших необоротних матеріальних активів;  

— інші витрати — витрати на відрядження, на проведення аудиту, на транспортне обслу-
говування, на охорону праці, на послуги зв’язку, плата за розрахунково-касове обслуговування. 

Результати. Дослідження існуючих підходів різних авторів до класифікації витрат дає 
можливість систематизувати і визначити ознаки, за якими класифікують витрати підприємства 
для аналізу та обліку (рис. 2). 

У науковій літературі трактується ще безліч різноманітних класифікаційних ознак. Сопко 
В. визначає, що в основу будь-якої класифікації повинен бути покладений принцип: різні ви-
трати для різної мети, а на думку Нашкерської В., початкове формування витрат здійснюється в 
системі управлінського обліку [12]. 

Західні науковці Ч.Т. Хорнгрена і Дж. Тостера вважають, що класифікація витрат включає три 
основних елементи на виробництво: основні матеріали, прямі витрати праці та непрямі витрати [13]. 

Висновки. Необхідно зазначити, що чим більше виділено ознак класифікації, тим вище сту-
пінь пізнання об’єктів, тому всі класифікації можуть бути застосовані. Вони дають можливість 
більш докладно визначити витрати та проаналізувати їх. Також класифікація витрат сприяє більш 
глибокому та детальному вивченню факторного впливу чинників, які впливають на їх зміну. 

В результаті дослідження проведено аналіз різних підходів вчених до поняття “витрати”, 
до структури та класифікації цього поняття. Отже, можна зробити висновок, що структура та 
класифікація витрат займають найважливіше місце на промисловому підприємстві, так як да-
ють можливість більш детально проводити аналіз для звітності підприємства та при першій 
можливості зменшити або оптимізувати витрати. Також можна сказати, що стандартна класи-
фікація витрат підходить не всім підприємствам. Звідси виходить, що необхідно розробляти 
класифікацію витрат згідно з особливостями основної діяльності підприємства. 
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АНОТАЦІЯ / АННОТАЦИЯ / ABSTRACT 

Ю.В. Ковтуненко, А.В. Крисенко, О.В. Амурова. Аналіз структури витрат промислового підприємства. Ви-
трати є важливим чинником, який впливає на господарську діяльність промислового підприємства, адже він впливає 
на прибуток підприємства, на ефективність виробництва та конкурентоспроможність. Метою є узагальнення підхо-
дів щодо визначення поняття “витрати”, класифікації витрат підприємства за різними ознаками та структури витрат 
промислового підприємства. У кожного вченого власний погляд щодо вибору структури та класифікації витрат, який 
формується на основі власного свого досвіду, а також спираючись на досвід інших вчених. Економічно обґрунтована 
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класифікація витрат є важливим чинником для аналізу та обліку витрат. У статті проаналізовано поняття “витрати” у 
трактуванні різних авторів, на основі досліджень вчених виділено основні ознаки класифікації, наведена структура 
витрат промислового підприємства. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що стандартна 
класифікація витрат підходить не всім підприємствам. Отже, необхідно розробляти класифікацію витрат згідно з 
особливостями основної діяльності підприємства. 

Ключові слова: витрати, структура витрат, класифікація витрат, витрати промислового підприємства. 

Ю.В. Ковтуненко, А.В. Крисенко, Е.В. Амурова. Анализ структуры затрат промышленного предприятия. 
Затраты являются важным фактором, который влияет на хозяйственную деятельность промышленного предприятия, 
ведь он влияет на прибыль предприятия, на эффективность производства и конкурентоспособность. Целью статьи 
является обобщение подходов к определению понятия “затрат”, классификации затрат предприятия по различным 
признакам и структуры затрат промышленного предприятия. У каждого ученого собственный взгляд по выбору 
структуры и классификации затрат, который формируется на основе своего опыта, а также опираясь на опыт других 
ученых. Экономически обоснованная классификация затрат является важным фактором для анализа и учета затрат. 
В статье проанализировано понятие “затрат” в трактовке различных авторов, на основе исследований ученых выде-
лены основные признаки классификация затрат, приведена структура затрат промышленного предприятия. На осно-
ве проведенного исследования можно сделать вывод, что стандартная классификация затрат подходит не всем пред-
приятиям. Следовательно, необходимо разрабатывать классификацию затрат согласно особенностей основной дея-
тельности предприятий. 

Ключевые слова: затраты, структура затрат, классификация затрат, затраты промышленного предприятия. 

Yu.V. Kovtunenko, A.V.  Krysenko, O.V. Amurova. Analysis of costs structure of the industrial enterprise. Costs are 
an important factor that affects the economic activities of an industrial enterprise, because they affect the profits of the enter-
prise on production efficiency and competitiveness. The article aims to summarize approaches of the definition of “costs”, 
classification costs of the enterprise according to different characteristics and cost structure of industrial enterprises. Each 
scientist has his own opinion on the choice of the structure and classification of costs, which is based on his own experience 
and experience of other scientists. Economically justified classification of costs is an important factor for analysis and costs 
accounting. This paper examines the concept of “costs” in the interpretation of various authors based on research of scientists 
that highlight the main features of the classification of costs, give the cost structure of industrial enterprises. Based on the 
study it can be concluded that the standard classification of costs is not for all companies. Therefore, it is necessary to devel-
op a classification of costs according to the main features of the company. 

Keywords: costs, cost structure, classification of costs, the costs of industrial enterprises. 
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