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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах ринкових відносин,

економіка України потребує радикальних
змін у системі господарювання та створення
нових ефективних систем управління. Під час
вирішення цієї проблеми, важливого значен$
ня слід надати обліку та ефективному управ$
лінню витратами операційної діяльності.
Адже для підвищення рівня господарської
діяльності підприємства потрібно покращи$
ти пошук резервів зниження витрат, які в
свою чергу призведуть до збільшення рента$
бельності фінансово$господарської діяль$
ності підприємства.

Підвищення рівня фінансово$господарсь$
кої діяльності зміцнять конкурентоспро$
можність підприємства на внутрішньому і зов$
нішньому ринках.
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OPERATING COSTS ACCOUNTING AS ONE
OF THE DIRECTIONS BUSINESS ADMINISTRATION

У даній статі розглянуто проблеми обліку витрат операційної діяльності та системи управління ними. Проведено по(
рівняння визначення та відображення витрат за національними та міжнародними стандартами, аналіз поглядів науковців на
визначення поняття "витрати". Наведено визначення витрат операційної діяльності та для ефективного обліку та управління
операційними витратами розроблена та представлена відповідна їхня класифікація за: рівнем еластичності до обсягу реалі(
зації продукції; змістом операційного процесу; способом віднесення до конкретного об'єкту витрат; відношенням до вироб(
ничого процесу; економічним змістом; статтями калькуляції. Розглянуто проблеми управління витратами, а також наведено
системний підхід щодо управління витратами. Цей підхід дасть змогу ефективно управляти операційними витратами, що
сприятиме підвищенню прибутковості підприємства, підвищить конкурентоспроможність, закріпить підприємство на рин(
ку товарів і послуг, збільшить доходи і фінансові результати підприємства.

This article deals with the problem of operating costs accounting and their management. Comparison of determination and
display costs for national and international standards, analysis of the views of scientists on the definition of "costs". This definition
operating costs and for effective accounting and control operating costs developed and presented their respective classification
after level of flexibility to the volume of sales; content of operational process; way of referring to a particular object costs; relation
to the manufacturing process; economic content; items costing. The problems of cost management, and also provides a systematic
approach for managing costs. This approach will help to effectively manage operating costs, which will increase profitability,
improve competitiveness, consolidate the company in the market of goods and services, increase revenues and financial results.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні залишається актуальним питан$
ням дослідження витрат та ефективного управ$
ління ними в сучасних ринкових умовах госпо$
дарювання. Розкриття поняття, складу, впливу
витрат на економічні показники дасть змогу для
пошуку шляхів зниження витрат виробництва і
підвищить прибутковість підприємств. Тому ви$
рішенням питанням удосконалення обліку та
управління витрат приділялося багато уваги як
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями.

Такі науковці, як Ф.Ф. Бутинець, Є.В. Мних,
Т.П. Остапчук розглядають витрати як зага$
льноекономічну категорію, а М.І. Баканов,
М.П. Кондрюков, М.Г. Грещак, О.С. Коцюба
розглядають витрати як суспільно$необхідні
витрати засобів виробництва.



59
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2015
Певний внесок у вивчення цієї проблеми

внесли такі зарубіжні економісти, як Т. Стоун,
Дж. Фостер, А. Андерсон, Д.Г. Сігел та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є пошук основних напрямів

удосконалення обліку та управління витрат
операційної діяльності в сучасних умовах гос$
подарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У науковій економічній літературі поняття вит$
рат є розповсюдженим, але в той же час відсутня
єдина думка щодо визначення їх сутності.

П(С)БО 16 "Витрати" визначає витрати як
зменшення економічних вигод у вигляді вибут$
тя активів або збільшення зобов'язань, які при$
зводять до зменшення власного капіталу. В да$
ному визначенні сутність витрат виражається
через наслідки операцій з активами та капіта$
лом для фінансово$майнового стану підприє$
мства [ 1, с. 61].

У міжнародних стандартах не має окремого
стандарту, який би розкривав методологічні заса$
ди формування у бухгалтерському обліку інфор$
мації про витрати підприємства та розкриття її у
фінансовій звітності. Але поняття "витрати", їх
визнання, оцінка та класифікація розкривається
в Концептуальній основі складання та подання
фінансових звітів, Міжнародному стандарті бух$
галтерського обліку (МСБО) (IASC) № 1 "Подан$
ня фінансових звітів", МСБО (IASC) № 2 "Запа$
си", МСБО (IASC) № 16 " Основні засоби". В
МСБО № 2 "Запаси" розкривається інформація
про склад витрат на придбання запасів, які скла$
даються з ціни придбання, ввізного мита та інших
податків, а також з витрат на транспортування,
завантаження і розвантаження та інших витрат,
безпосередньо пов'язаних з придбанням готової
продукції, матеріалів та послуг.

Визначення витрат у міжнародних стандартах,
майже повністю відповідає поняттю витрати, що
наведені в національних стандартах. У Концепту$
альній основі складання та подання фінансових
звітів витрати розглядаються як зменшення еко$
номічних вигод протягом облікового періоду у
вигляді вибуття чи амортизації активів або у виг$
ляді зобов'язань, результатом чого є зменшення
власного капіталу, за винятком зменшення, пов'я$
заного з виплатами учасникам [2].

Таким чином, відображення витрат із за$
стосуванням як міжнародного, так і національ$
ного досвіду дає можливість повністю, досто$
вірно, без викривлення інформації представи$
ти витрати операційної діяльності підприєм$

ства, відобразити їх у фінансовій звітності та
дасть змогу користувачам прийняти ефективні
рішення щодо управління ними.

Такі економісти, як: М.П. Кондрюков,
М.Г. Грещак, О.С. Коцюба розглядали витра$
ти як витрати виробництва, з одного боку, та
витрати споживання — з іншого. М.П. Кондрю$
ков витратами визначав вартість ресурсів, ви$
користаних на певні цілі підприємства. У цьо$
му визначені виділяються три моменти:

1) витрати визначаються величиною вико$
ристаних ресурсів;

2) величина використаних ресурсів повинна
бути представлена в грошовому виражені для
порівняння різних ресурсів;

3) поняття витрат має обов'язково співвід$
носитися з конкретними цілями і завданнями [3].

Ф.Ф. Бутинець розглядає ж витрати як загаль$
ноекономічну категорію, яка характеризує вико$
ристання різних речовин і сил у процесі господа$
рювання. Він відокремлював поняття витрат у
бухгалтерському розумінні від витрат в економі$
чному розумінні. Під економічними витратами
розумів "затрати втрачених можливостей", тоб$
то суму грошових коштів, які можна отримати
при більш вигідному із усіх можливих альтерна$
тивних варіантів використання ресурсів [4].

Перераховані вище вченні$економісти вно$
сять у визначення витрат всі аспекти, що су$
проводжують цю економічну категорію. На
нашу думку, не менш важливим є застосування
єдиного підходу до розглядання витрат підпри$
ємства, що здійснюють різні види діяльності із
зазначенням галузевих особливостей суб'єкта
господарювання.

Під операційною діяльністю розуміють ос$
новну діяльність підприємства, що пов'язана ви$
робництвом та реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг, що є головною метою створення
підприємства і забезпечує основну частину його
доходу, а також інші види діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

У науковій економічній літературі по$різно$
му трактують поняття витрат операційної діяль$
ності. На нашу думку, найбільш сформованим є
наступне визначення: витрати операційної
діяльності — витрати підприємства, пов'язані з
його основною (спрямованою на виробництво
або реалізацію продукції, товарів, робіт, послуг,
що є головною метою створення підприємства і
забезпечує основну частку його доходу) діяль$
ністю, а також операціями, які її забезпечують
або спричинені цією діяльністю [5 ].

При визначенні складу витрат операційної
діяльності, слід велику увагу приділити витра$
там виробництва, які займають найбільш пито$
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му вагу ї характеризують ефективність
роботи підприємства, а також відобра$
жають усі сторони господарської
діяльності підприємства. Для ефектив$
ного обліку та управління операційни$
ми витратами на підприємствах роз$
роблена відповідна їхня класифікація
(табл. 1). Ця класифікація використо$
вується в процесі обліку, аналізу, каль$
куляції, планування і контролю опера$
ційних витрат, що формують виробни$
чу собівартість продукції.

Групування витрат за економічними
елементами дає можливість встановити
потребу в основних та оборотних засо$
бах, показує кількість засобів які було
потрачено під час виробництва, неза$
лежно від їх виробництва і цілей вико$
ристання. Ці витрати стосуються лише
операційної діяльності підприємств і да$
ють змогу провести аналіз складу,
структури та ефективності витрат.

Групування витрат за статтями
калькуляції дає змогу визначити
цільове використання витрат, уза$
гальнити їх за місцем виникнення відповідно до
виготовленої продукції [6].

Отже, для удосконалення обліку витрат
операційної діяльності на підприємствах, особ$
ливу увагу потрібно приділяти походженні та
складу операційних витрат, а також форму$
ванні аналітичної інформації щодо витрат і
відображення їх в обліку та звітності.

У сучасній економічній теорії проблему
управління витратами виділяють як окремий
напрям економічної науки, що сформувалась в
теорію витрат. Основною метою управління
витратами операційної діяльності є: надати вар$
тісної форми кількісним технічним залежнос$
тям та визначити витрати, які грунтуються на
критерії економічних вигод для оцінки альтер$
нативних варіантів господарських операцій.
Важливим завданням системи управління вит$
ратами є визначення шляхів мінімізації витрат,
що призведе до збільшення економічних вигод.

Процес управління витратами зазвичай по$
требує співставлення запланованих та фактичних
даних, та прийняття на цій основі правильних
ефективних рішень, що врегулюють проблемні
питання. Для обгрунтування прийнятих управлі$
нських рішень, планування та контролю витрат
інформація повинна аналізуватися з використан$
ням класифікації витрат операційної діяльності.

Метою управління витратами операційної
діяльності є зниження витрат на одиницю ви$
робленої продукції, підвищення рентабель$

ності господарських процесів, оптимізація
структури витрат та рівня ризику фінансово$
господарської діяльності.

Управління витратами повинно враховува$
ти такі аспекти:

— відстеження та корегування величини
витрат на закупівлю необхідної сировини, ма$
теріалів, комплектуючих виробів, оплату праці;

— аналізувати та корегувати діяльність, яка
спричиняє виникнення витрат: пошук шляхів
зменшення матеріало$ та трудомісткості без
загрози втрат якості продукції.

Під час управління витрат підприємства
доцільно використовувати системний підхід,
який забезпечить оптимальне використання
ресурсів і підвищить ефективність виробницт$
ва. Правильно вибрана і застосована стратегія
конкурентоспроможності розвитку підприєм$
ства призведе до приросту прибутку, підвищен$
ня ринкової вартості підприємства, зростання
рентабельності інвестицій у підприємство.

Налагоджена система управління витрата$
ми операційної діяльності підприємства спри$
ятиме підвищенню ефективності діяльності
підприємства, збільшенню доходів і фінансових
результатів, закріпить стабільність підприєм$
ства в конкурентному ринковому середовищі.

Основною метою системного підходу управ$
ління операційною діяльністю підприємства є
управління підприємства в цілому, так і окре$
мих його підсистем, враховуючи зміни різних

Таблиця 1. Види операційних витрат за основними
класифікаційними ознаками

   
  

   
 

1.      
  

;
 

2.    
 

 , ’   
 ; 

 , ’    
; 

   
3.     

 ’   
;

 
4.     

 
; 
 

5.    ; 
   ; 

   ; 
  ; 

  
6.     

 ( )  
  ; 

,    ; 
    

; 
    
; 

   ; 
     

; 
 ; 

    
   



61
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2015
внутрішніх факторів виробництва та впливу
зовнішніх чинників [7].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу зроби$

ти такі висновки щодо удосконалення обліку
витрат операційної діяльності та ефективного
управління ними:

1. У науковій економічній літературі понят$
тя "витрати" є розповсюдженим і трактується
вченими, з одного боку, як загальноекономічна
категорія, з іншого — як витрати засобів праці.
Під час обліку витрат операційної діяльності
слід користуватися їх класифікацією, що дасть
змогу правильно віднести витрати до певного
виду діяльності, під час якої вони були понесені.

2. Для щоб досягти зниження операційних вит$
рат потрібно економно використовувати сирови$
ну, матеріали, паливо, енергію, більш повно вико$
ристовувати виробничі потужності підприємства,
що сприятиме зниженню цін на продукцію, робо$
ти, послуги. Зменшення операційних витрат спри$
ятиме росту виробітку продукції за рахунок покра$
щення використання основних фондів, зменшення
норм витрат сировини, що в кінцевому результаті
призведе до підвищення прибутку підприємства.

3. Налагоджена система управління витра$
тами операційної діяльності сприятиме підви$
щенню ефективності діяльності підприємства,
підвищить його конкурентоспроможність на
ринках збуту. Прийняте та реалізоване ефек$
тивне управлінське рішення, підвищить рента$
бельність продукції підприємства.
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