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ACCOUNTING AND INFORMATION ASPECTS OF CALCULATING O PERATIONAL 

ACTIVITY EXPENSES 
 
В статті досліджено обліково-інформаційний аспект витратного калькулювання та 
системоутворюючі чинники його здійснення в операційній діяльності підприємств. Зокрема, 
розглянуто теоретико-методичні положення витрат і собівартості продукції. Визначено, 
що вони лежить в основі діагностики процесів розробки і прийняття виважених рішень 
щодо ефективного управління операційною діяльністю підприємств. Розкрито обліково-
інформаційний аспект витратного калькулювання на основі дисперсування 
системоутворюючих чинників його здійснення в такій діяльності. Проведено аналіз 
понятійно-дефінітивної ґенези витратоформування, за результатами якого встановлено 
відмінності між термінами собівартість, калькуляція і калькулювання. Обґрунтовано 
критерії визначення найрезультативнішого інструментарію впливу на витратоформування. 
Доведено, що ним є концепція управління за видами діяльності (activity-based management – 
АВМ), базовим елементом якої виступає функціонально-вартісний аналіз. Ця концепція 
передбачає аналітичну оцінку доцільності здійснення (прибуток або збиток) кожної 
господарської операції, функції чи процесу за допомогою обґрунтованої обліково-
інформаційної системи управління, сформованої, в тому числі на основі результатів 
проведеного аналізу витрат і собівартості продукції. Поглиблено праксеологічні засади 
використання такої системи як обліково-інформаційної першооснови калькуляційної 
складової раціонального відображення витрат. Аргументовано основні етапи алгоритму 
забезпечення достовірного і своєчасного проведення калькулювання. Узагальнено 
важливість підрахунку собівартості для управління витратами, оскільки з його допомогою 
формується інформація для проведення подальшого їх аналізу з метою пошуку додаткових 
можливостей підвищення ефективності операційної діяльності підприємств на основі 



раціонального управління ними з використанням переваг якісної обліково-інформаційної 
системи менеджменту. 
 
In the article the accounting and information aspect of costing calculation and system-forming 
factors of its realization in the operational activity of enterprises are investigated. In particular, the 
theoretical and methodological provisions of costs and cost of production are considered. It is 
determined that they are the basis of the diagnostics of development processes and the adoption of 
well-considered decisions on the effective management of business activities of enterprises. The 
accounting and informational aspect of costing calculation is based on the dispersion of the system-
forming factors of its implementation in such activity. The analysis of conceptual-definitive genesis 
of cost-formation is carried out, the results of which determined the differences between the terms 
of cost, calculation and calculation. The criteria of determination of the most effective tool of 
influence on cost formation are substantiated. It is proved that it has a concept of management 
based on activities (activity-based management - AVM), the basic element of which is functional 
and cost analysis. This concept provides an analytical assessment of the feasibility of implementing 
(profit or loss) of each business operation, function or process with the help of a well-founded 
accounting and information management system, formed on the basis of the results of the analysis 
of costs and cost of production. In-depth study of the principles of the use of such a system as the 
accounting and information basis of the costing component of the rational reflection of costs. The 
main stages of the algorithm of reliable and timely carrying out of the calculation are 
substantiated. It is generalized the importance of cost accounting for cost management, since it 
forms the information for further analysis, in order to find additional opportunities for increasing 
the efficiency of operating activities of enterprises on the basis of rational management of them, 
using the benefits of a quality accounting and information management system. 
 
Ключові слова: витрати, собівартість, обліково-інформаційна система, калькулювання, 
операційна діяльність. 
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Вступ. В практиці господарювання для отримання нових споживних вартостей (продукції) чи надання 

послуг використовуються різні ресурси. Формування цих ресурсів і забезпечення організації їх використання 
визначається витратним процесом тобто витратами підприємства. Результат від понесених витрат 
обумовлюється особливостями здійснюваної підприємством діяльності, операційний різновид якої є основним – 
таким, заради котрого воно створене. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню загальноекономічних теоретико-методичних положень 
понятійно-дефінітивної ґенези витратоформування присвячено науковий доробок багатьох вітчизняних та 
закордонних вчених, зокрема: С. В. Бардаша [1], В. М. Гордієнка [11], М. Г. Грещака [11], О. С. Коцюби [11], В. 
І. Лемішовського [13] , В. М. Панасюка [8], В. К. Савчука [12], П. Л. Сука [9], А. М. Турила [10], Р. Л. Хом’яка 
[13], Дж. Фостера [14], Ч. Т. Хорнгрена [14] та інших. Проте, на перефиріїї їх уваги залишається обліково-
інформаційна першооснова калькуляційної складової раціонального відображення витрат, в першу чергу, для 
розробки і прийняття виважених рішень щодо ефективного управління операційною діяльністю підприємства. 

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є дослідження методологічних засад 
обґрунтування якісного управління витратами підприємств, в тому числі з використанням переваг обліково-
інформаційної системи менеджменту. 

Виклад основного матеріалу. Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, яка 
приносить дохід внаслідок понесених витрат. Витрати виступають основою для обчислення вартості і ціни 
продукції, товарів, робіт (послуг) та є базою для підрахунку їх собівартості, рівень якої залишається 
визначальним чинником ефективного господарювання. 

Собівартість – суб’єктивний показник, що визначає витрати на виробництво продукції кожним 
окремим підприємством, тоді як вартість – це об’єктивний показник, що характеризує ціну на товар, що 
склалася на ринку. Отже, ціна виражає вартість товару в грошових одиницях, проте, визначається ціна на основі 
собівартості [9, С. 78]. 

Собівартість продукції як економічна категорія, в межах підприємства, має відповідне функціональне 
призначення: 1) забезпечує облік і контроль всіх витрат на виробництво і реалізацію продукції; 2) є основою 
для формування рівня цін на продукцію, визначення прибутку, рентабельності та розрахунку податків; 3) 



служить для економічного обґрунтування доцільності інвестицій на реконструкцію, технічне переоснащення і 
розширення діючого підприємства, здійснення технологічних, організаційних і економічних заходів щодо 
розвитку і удосконаленню виробництва, для прийняття виважених управлінських рішень і т. д. 

В залежності від того, яку ознаку покладено в основу класифікації собівартості, розрізняють різні її 
види (рис. 1). Кожний зазначений вид собівартості несе власне змістовно-сутнісне навантаження і має 
функціонально-цільове призначення, а також розповсюджено-використовуваний в рамках управлінського (як 
його ще називають загальноекономічного або підприємницького) підходу щодо аналізу витрат через показник 
«собівартості» для розробки та прийняття виважених управлінських рішень, направлених на пошук додаткових 
шляхів поліпшення ефективності операційної діяльності підприємства з використанням переваг обліково-
інформаційної системи менеджменту. 

 
В залежності Планова, нормативна, фактична (історична, 

від джерела даних первісна, первинна, початкова, звітна), провізорна 
про витрати (очікувана, проміжна), кошторисна 

              
 Технологічна (маржинальна, обмежена, змінних 

За обсягом (складом) витрат, цехова), виробнича, заводська (фабрично- 
включених витрат заводська, загальногосподарська), неповна (зрі- 

 зана, реалізованої продукції), повна (комерційна) 
              
За ступенем узагальнення Індивідуальна, галузева (середньогалузева) 

              
За періодом обчислення Річна, квартальна, місячна 
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За характером виробництва Періодична, проміжна 
Рис. 1. Види собівартості 

Джерело: розроблено автором за даними [2]  

 
Однак є також і інший, сформований в межах бухгалтерському обліку, підхід щодо розуміння витрат і 

собівартості. Він базується на положеннях П(С)БО 16 «Витрати», і розрізняє всього лише собівартість 
реалізованої продукції (робіт, послуг) та виробничу собівартість, склад і номенклатуру статей яких 
підприємство може самостійно встановлювати, дотримуючись при цьому вимог зазначеного стандарту. 
Взаємозв’язок основних видів собівартості показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Види собівартості та їх взаємозв’язок 
Джерело: розроблено автором за даними [1; 3; 4; 7; 12] 

 
Визначення собівартості продукції здійснюють за допомогою калькулювання. Багато вчених не бачать 

різниці між собівартістю, калькуляцією та калькулюванням або відносять їх до одного синонімічного ряду. 
Разом з тим, певна різниця є, адже ці поняття дещо відрізняються за змістом. 



Калькуляція (від лат. calculatio – обчислення) – це розрахунок у грошовому вимірнику результату будь-
якого господарського процесу – заготівлі матеріальних ресурсів, виробництва продукції в основному та 
допоміжних цехах, реалізації продукції або матеріальних цінностей, визначення втрат від браку тощо. Проте 
основним призначенням калькуляції є отримання інформації про собівартість для організації та управління 
процесом виробництва і контролю за рівнем витрат. Собівартість є базою для визначення ціни виробленої 
продукції, виконаних робіт та наданих послуг. Процес визначення собівартості активу називається 
калькулюванням. Під час калькулювання вимірюються витрати на виробництво, кількість випущеної продукції 
та собівартість одиниці виробу, визначається економічна ефективність виробництва [13, С. 100]. 

Систематизація різних наукових поглядів дозволила сформувати авторське бачення досліджуваного 
аспекту, що полягає в наступному: за допомогою калькулювання на підприємстві вирішуються такі завдання 
як: а) визначення достовірної величини витрат на одиницю продукції; б) визначення конкурентоспроможної 
продажної ціни продукції, на основі витрат на виробництво конкретного її виду; в) обчислення та контроль 
рентабельності виробництва окремих видів продукції, як одного з основних показників ефективності діяльності 
підприємства; г) обліково-інформаційне забезпечення аналізу витрат на виробництво однакової продукції на 
різних підприємствах; е) використання даних про собівартість продукції для прогнозування і управління 
виробництвом та витратами; є) визначення економічної ефективності різних організаційно-економічних заходів 
та пошук додаткових шляхів її поліпшення. 

 
  Об’єкт калькулювання   
    
  Вибір калькуляційних одиниць   
      
Обґрунтування складу і  Вибір бази розподілу 

статей витрат  непрямих витрат 
     
Обчислення прямих  Обчислення нормативів (коефіцієнтів) 

витрат  розподілу непрямих витрат 
     

Собівартість  Обчислення непрямих витрат 
продукції  на одиницю продукції 

Рис. 3. Структурна схема процесу калькулювання 
Джерело: розроблено автором за даними [1; 3; 4; 7; 12] 

 
Детальний (методичний) підхід до калькуляційного процесу передбачає дотримання такого алгоритму 

дій: 1) встановлення об’єкта калькулювання; 2) вибір калькуляційних одиниць; 3) з’ясування виду калькуляції; 
4) вибір системи, методів та способів калькулювання; 5) обґрунтування калькуляційних статей витрат, 
методики їх обчислення, а також детального обліку витрат за відповідними елементами (рис. 3). 

Стосовно обґрунтованої цільової керованості досліджуваних понять, необхідно зазначити, що у своєму 
теперішньому стані управління витратами підприємства і собівартістю продукції являє собою науково-
практичну сферу, яка вже пройшла неабиякий шлях і досягла певного рівня зрілості. З другого боку, 
багатогранність цього напряму економіки підприємства зумовлює постійний пошук та генерування нових 
концепцій і інструментів. 

Проведений аналіз свідчить, що в загальному переліку визнаних у світовій науці та практиці методів 
управління витратами і собівартістю продукції підприємства, направлених на підвищення ефективності його 
діяльності, що різняться за своїм економіко-функціональним призначенням і, узяті разом, утворюють ядро 
управлінського арсеналу, можна виділити такі: 1) концепція стратегічного управління витратами (Strategic Cost 
Management – SCM); 2) методи цілеспрямованого або проактивного формування собівартості таргет-костинг 
(Target Costing – TC) та кайдзен-костинг (Kaizen Costing – KC); 3) технологія управління витратами та 
результатами на базі концепції бенчмаркінгу (Benchmarking); 4) концепція управління витратами на якість; 5) 
технологія управління витратами на основі теорії обмежень (The Theory of Constraints – TOC); 6) технологія 
управління витратами та результатами на основі моделі «витрати-випуск-прибуток» (Cost-Volume-Profit – 
CVP); 7) технологія оптимізації споживчих та витратних параметрів продукту на базі функціонально-вартісного 
аналізу (ФВА); 8) комплекс методів локальної економіко-функціональної оптимізації формування витрат 
(наприклад, система «точно в строк» – Just-in-Time – JIT); 9) традиційні системи, методи і способи обліку 
витрат та калькулювання собівартості продукції. Перші п’ять зазначених концепцій та технологій в сучасному 
управлінні витратами та собівартістю належать до класу стратегічних, на відміну від, скажімо, CVP-аналізу, що 
більшою мірою є інструментом оперативно-тактичного рівня [11, С. 51, 52]. 

Оскільки на більшості вітчизняних підприємств переважно застосовуються традиційні системи, методи 
та способи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, зупинимося на них детальніше та розглянемо 



залежність ефективності діяльності даних господарюючих суб’єктів від використання того чи іншого 
калькуляційного інструменту в межах обліково-інформаційної системи менеджменту. 

В самому спрощеному тлумаченні системою калькулювання можна вважати встановлений набір 
витрат, що використовується для підрахунку собівартості продукції. 

Методами калькулювання є сукупність способів і прийомів по визначенню собівартості продукції, 
тобто сукупність способів і прийомів, за допомогою яких в бухгалтерському та управлінському обліку 
відображають і розподіляють витрати за калькуляційними статтями та відносять їх на об’єкт калькулювання. 

Якщо методи калькулювання означають вибір об’єктів для підрахунку собівартості продукції (окремі 
види чи групи однорідної продукції (робіт, послуг), продукція (роботи, послуги) окремого підрозділу, уся 
товарна продукція, центри відповідальності, замовлення, переділи, види діяльності), то способи калькулювання 
означають набір прийомів, інструментів, процедур, механізмів, техніку (технологію) визначення собівартості. 
Способи тісно пов’язані з методами калькулювання і їх доповнюють. 

В загальному вигляді послідовна залежність наступна: система – метод – спосіб. «Система» 
калькулювання поняття ширше, загальніше за «метод», саме тому кожна така система може включати багато 
різних калькуляційних методів. А методи калькулювання, в свою чергу, застосовують відповідні способи 
калькулювання і обчислення витрат. Отже, спосіб калькулювання слід трактувати дещо «звуженіше», 
«обмеженіше» ніж метод. 

У визнаній світовій практиці найпоширенішими є наступні системи калькулювання собівартості 
продукції (їх можна вважати традиційними): з повним розподілом витрат – абсорпшен-костинг (Absorption 
Costing); за неповними (змінними) витратами – директ-костинг (Direct Costing). 

Суть системи калькулювання собівартості з повним розподілом витрат (абсорпшен-костинг) полягає в 
обчисленні собівартості за повними витратами (змінними і постійними), тобто всі види витрат, які стосуються 
як процесу виробництва, так і процесу реалізації продукції (робіт, послуг), включаються у калькуляцію 
(повністю відносяться на собівартість продукції). Причому виробнича собівартість формується на рахунку 23 
«Виробництво», а повна – на рахунку 79 «Фінансові результати». 

В західних країнах набула поширення система калькулювання за неповними (змінними) витратами – 
система директ-костингу (її ще називають верібл-костинг або маржинальна система калькулювання), яка 
з’явилась в 30-ті роки ХХ століття в США. Суть цієї системи калькулювання полягає в тому, що не всі витрати 
включаються до собівартості, що значно спрощує процес калькулювання і робить його оперативнішим, тобто 
частину непрямих витрат (адміністративних витрат та витрат на збут) не відносять до собівартості, а вважають 
витратами періоду, і безпосередньо віднімають від виручки за даний проміжок часу в процесі визначення 
операційного прибутку. 

У високо розвинутих країнах світу (країнах Європейського Союзу, США, Японії та інших) широко 
застосовують обидві зазначені системи калькулювання. Проте, калькуляційна система з повним розподілом 
витрат (абсорпшен-костинг) є розповсюдженішою ніж система за неповними (змінними) витратами (директ-
костинг). 

Стосовно доцільності використання зазначених калькуляційних систем у вітчизняних підприємствах, з 
огляду на удосконалення їх обліково-інформаційного забезпечення управління, необхідно відмітити, що при 
складанні звітності як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів доречніше б було спиратися на дані в 
межах системи калькулювання абсорпшен-костинг. А при формуванні звітності тільки для внутрішніх 
користувачів (в системі управлінського обліку) – на дані системи калькулювання директ-костинг, оскільки, 
звітність сформована за системою директ-костинг міститиме неповні дані про підприємство, що не дозволить 
задовольнити інформаційні потреби зовнішніх користувачів, а також буде порушено один із принципів 
підготовки фінансової звітності, окреслений пунктом 18 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» – 
принцип повноти висвітлення (фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні і потенційні 
наслідки операцій і подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі). 

Проте як показує практика, сьогодні в Україні спостерігається протилежна картина. Законодавчі засади 
бухгалтерського обліку в нашій державі регламентовано визначають калькулювати тільки виробничу 
собівартість, а саме використовувати систему калькулювання за неповними (змінними) витратами – директ-
костинг та, спираючись на неї, складати відповідну звітність. Однак, необхідно зауважити, що обґрунтованою 
основою ціни одиниці виробленої продукції завжди буде повна собівартість. 

Тому, українські підприємства використовують обидві розглянуті системи калькулювання: 1) з повним 
розподілом витрат (абсорпшен-костинг) – в межах управлінського обліку, при аналізі витрат, їх плануванні, а 
також при обґрунтуванні ціни на продукцію підприємства; 2) за неповними (змінними) витратами (директ-
костинг) – в межах бухгалтерського обліку при підготовці регламентованої звітності та управлінського обліку – 
для розробки управлінських рішень оперативного характеру в межах обліково-інформаційної системи 
менеджменту. 

Облік витрат та калькулювання собівартості продукції передбачає застосування великої кількості 
калькуляційних методів. Опрацювання базових положень наукових праць як вітчизняних, так і закордонних 
науковців щодо теоретико-методичних аспектів визначення собівартості свідчать, що до основних методів 
обліку витрат та калькулювання собівартості відносять: позамовний, нормативний, попроцесний 
(попередільний), змішаний, на основі діяльності, котловий. 



Проведений аналіз основних методів обліку витрат та калькулювання собівартості показує, що 
застосування попроцесного (попередільного) та змішаного методів, а також методу на основі діяльності (АВС-
методу) у вітчизняних підприємствах дещо ускладнене через об’єктивні обмеження. Це пояснюється 
недоцільністю калькулювання продукції даної галузі за окремими процесами. Подібна ситуація і з нормативним 
методом, складність використання якого полягає у проблемності визначення нормативів відповідного виду 
виробництва. Стосовно котлового методу, то він не гарантує точність обчислення собівартості продукції, що, в 
свою чергу, не дає можливості достовірно визначити ефективність діяльності підприємств. Відтак, для згаданих 
господарюючих суб’єктів найпридатнішим можна вважати позамовний метод, оскільки він одночасно є 
найточнішим та найлегшим у застосуванні і використовується тоді, коли калькулюють собівартість продукції з 
повним віднесенням витрат на її виробництво. 

В економічній літературі наводиться велика кількість способів обчислення собівартості, серед яких 
найчастіше згадують: спосіб нагромадження (сумування) витрат, прямого розрахунку, виключення витрат, 
коефіцієнтний, пропорційний (індексний), комбінований, нормативний. Однак, калькуляційних способів є 
набагато більше, і в літературних джерелах вони можуть мати назву методів розподілу комплексних витрат. 

Загалом застосування термінологічної лексеми (від грецького lexis – слово, вислів, вираз) «спосіб 
калькулювання» є досить полемічним. Відсутня одностайність думок по цьому питанню не тільки серед 
вітчизняних вчених, а й у спільноти зарубіжних науковців. Так, часто вживані фахівцями в наукових працях 
терміни «способи розподілу витрат», «способи розподілу витрат в комплексних виробництвах», «способи 
калькулювання», «методи розподілу комплексних витрат», «методи розподілу витрат», «методи калькулювання 
собівартості продукції», часто означають одне і теж. 

З метою диференціації зазначених понять, відшукаємо визначення «методу» і «способу» в сучасному 
тлумачному словнику української мови: «…Метод – спосіб пізнання, дослідження або виконання чогось; 
прийом або система прийомів, що застосовуються в діяльності… Спосіб – певна дія або прийом (прийоми), що 
уможливлює здійснення, досягнення чогось…» [15, С. 370, 562]. Як видно із наведених визначень, метод є 
загальнішим терміном ніж спосіб, він включає і використовує спосіб, а не навпаки. А тому, в класифікації 
калькуляційних інструментів елементи найнижчого порядку доцільно називати «способами калькулювання». 

Також немає одностайності думок щодо розподілу загальної суми витрат комплексних виробництв, 
який необхідно здійснювати для визначення собівартості окремих видів продукції. Саме під час такого 
розподілу і застосовуються способи калькулювання або способи розподілу комплексних витрат. 

Ґрунтовне дослідження характерних ознак процесів комплексного виробництва та його наслідків 
свідчить, що до способів розподілу комплексних витрат (способів обчислення собівартості) відносять: 1) 
простий; 2) нагромадження (сумування) витрат; 3) виключення витрат; 4) перерахунку в основну продукцію; 5) 
пропорційний; 6) відповідно вартості продукції за реалізаційними цінами (або метод на основі вартості 
реалізації в точці розділення); 7) відповідно до встановленої бази; 8) оцінки витрат на окремі види продукції 
експертним шляхом і вираження їх в певних відносних показниках; 9) нормативний; 10) натуральних 
показників; 11) чистої вартості реалізації; 12) постійної частки валового прибутку; 13) комбінований. Вибір 
відповідного способу залежить від особливостей технології виробництва, прийнятих внутрішньогосподарських 
економічних взаємовідносин, мети, яку ставить управлінський персонал та інших факторів. 

Стоїмо на позиціях, що суб’єкт господарювання має можливість на власний розсуд обирати спосіб 
розподілу витрат комплексних виробництв, залежно від мети такого розподілу. Обрання того чи іншого 
способу не вплине, в кінцеву підсумку, на остаточні результативні показники підприємства, а відтак, і 
ефективність його діяльності. Відбудеться тільки перерозподіл здійснених витрат між видами виробленої 
продукції. 

Переконані, що досягнення встановлених калькуляційних цілей, які дають можливість раціонально 
управляти процесами поліпшення ефективності виробництва, потребує обґрунтування набору витрат 
калькуляційних статей і методичних підходів їх підрахунку, а також ретельного обліку витрат за визначеними 
елементами. 

Групування витрат за калькуляційними статтями забезпечує можливість аналізувати цільову 
спрямованість споживання ресурсів. Набір і змістовна характеристика статей встановлюються методичними 
рекомендаціями відповідних галузей та відображають особливості процесів виробництва. Алгоритм підрахунку 
калькуляційних статей визначається самостійно господарюючим суб’єктом з огляду на конкретні виробничі 
умови. 

Вважаємо, що для переважної більшості підприємств перелік статей калькуляції, незалежно від 
галузевої спрямованості, наступний: 1) сировина і матеріали; 2) купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби; 3) роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій; 4) паливо та енергія на 
технологічні цілі; 5) зворотні відходи (віднімаються); 6) основна заробітна плата; 7) додаткова заробітна плата; 
8) відрахування на соціальні заходи; 9) витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва; 10) витрати 
на утримання та експлуатацію обладнання; 11) загальновиробничі витрати; 12) втрати від браку; 13) супутня 
продукція (віднімається); 14) інші виробничі витрати; 15) позавиробничі витрати. 

Підприємства можуть самостійно коригувати зазначений вище калькуляційний перелік статей з огляду 
на виробничу специфіку відповідної галузі: групувати окремі статті разом чи навпаки, розподіляти одну на 
декілька, додатково вводити інші статті. 



На нашу думку, класифікувати витрати за статтями калькуляції найдоцільніше в тих випадках, коли 
йдеться про абсолютну величину витрат виробництва продукції або окремого її виду. Така класифікація дає 
змогу обліковувати витрати за місцями їх виникнення та призначенням, розрахувати собівартість окремих видів 
продукції, визначити під впливом яких факторів відбувається зміна загального обсягу витрат, що сприяє 
пошуку додаткових шляхів зниження (оптимізації) їх рівня. 

Разом з тим, групування витрат за економічними елементами необхідне для аналізу економічних 
результатів господарської діяльності підприємств. Воно показує скільки і чого використано у господарському 
процесі, але при цьому не показується куди були спрямовані ті чи інші витрати (на які потреби). Тобто 
встановлюється загальна сума витрат підприємства, але не конкретизується напрям здійснення витрат 
(безпосередньо на виробництво якого виду продукції). Витрати за цією ознакою визначають щодо підприємства 
в цілому з метою аналізу структури витрат, порівняння її із структурою елементів витрат інших підприємств 
галузі, аналізу динаміки зміни структури витрат у часі. Крім того, класифікація витрат за економічними 
елементами дозволяє легко пов’язати планові операційні витрати з фінансовим планом підприємства і є 
основою для планування його оборотних засобів. 

Елементом витрат вважаємо первинно визначений, економічно однорідний вид витрат підприємства, 
що не може розділятися на частини.  

В Україні згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку витрати операційної діяльності 
групують за наступними економічними елементами: 1) матеріальні витрати; 2) витрати на оплату праці; 3) 
відрахування на соціальні заходи; 4) амортизація; 5) інші операційні витрати. Не відносять до елементів витрат 
наступні операційні витрати: 1) собівартість реалізованих товарів; 2) собівартість реалізованої іноземної 
валюти; 3) собівартість реалізованих виробничих запасів і необоротних активів. А Планом рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та 
Інструкцією про його застосування [5] передбачено, що для накопичення інформації про здійснені витрати 
підприємства призначено окремий клас рахунків 8 «Витрати за елементами». А безпосередньо рахунки 80 
«Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 
«Амортизація», 84 «Інші операційні витрати» слугують для відображення елементів витрат операційної 
діяльності. 

Проведений аналіз літературних джерел [6, С. 429; 14, С. 27] свідчить, що в зарубіжний практиці 
господарювання витрати на виробництво продукції групують переважно за трьома елементами: прямі 
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, виробничі накладні витрати. А в англомовних країнах з 
ринковою економікою, елементами витрат називають статті витрат. 

Це означає, що закордонні науковці неправильно інтерпретують такий термін як «елемент витрат», 
оскільки елементом може бути тільки неподільний на частини певний вид економічно однорідних, подібних 
витрат. Окремі елементи можуть виступати статтями витрат. Статей витрат може бути різна кількість, виходячи 
з потреб деталізації інформації про витрати, а елементів витрат існує чітко визначений набір. Проте, 
критикуючи зазначений підхід закордонних колег, ми погоджуємося з деякими вітчизняними авторами [8], які 
наголошують на тому, що не потрібно ігнорувати такий принцип впорядкування витрат. Незважаючи на те, що 
він не сприяє поліпшенню якості обліково-інформаційного забезпечення управління (через нечітку класифіацію 
видів витрат), а, відтак, і підвищенню ефективності діяльності підприємств (за рахунок прийнятих на його 
основі управлінських рішень), даний підхід широко застосовується в західних країнах, а тому (за бажанням) 
може успішно впроваджуватися в якості статей витрат і вітчизняними організаційними формуваннями. 

Це також пояснюється й тим, що умови господарювання в нашій державі дуже динамічно 
розвиваються. Зміна форм власності та організаційно-правових форм господарювання, приватизація землі, 
реформування податкової системи та інші процеси вимагають переймати кращий іноземний досвід, час від часу 
переглядаючи власну систематизацію витрат. Тому, ми поділяємо погляди, в яких пропонують замість 
існуючих п’яти, виділяти сім (а з часом можливо розробити і більше) елементів витрат. Їх орієнтовний перелік 
може бути таким: 1) матеріальні витрати; 2) витрати на оплату праці; 3) відрахування на соціальні заходи; 4) 
амортизація; 5) роботи і послуги сторонніх підприємств і організацій; 6) фінансові платежі; 7) інші операційні 
витрати. 

В той же час, не слід забувати, що групування витрат за економічними елементами має певні недоліки, 
а саме: відсутня можливість контролювати та аналізувати витрати за їх цільовим призначенням на виробництві. 
Таку нагоду гарантує зазначене вище групування витрат за статтями калькуляції, основним завданням якого є 
встановлення цілей здійснення витрат при виробництві того чи іншого виду продукції та прийняття 
обґрунтованих рішень на основі якісної обліково-інформаційної системи менеджменту для ефективного 
управління операційною діяльністю підприємства. 

Висновки. Узагальнюючи наведений матеріал необхідно зазначити, що дослідження теоретико-
методичних положень витрат і собівартості продукції лежить в основі діагностики процесів розробки і 
прийняття виважених рішень щодо ефективного управління операційною діяльністю підприємств. При цьому, 
обліково-інформаційний аспект витратного калькулювання обґрунтовує системоутворюючі чинники його 
здійснення в такій діяльності. Зокрема, проведений аналіз теоретико-методичних положень понятійно-
дефінітивної ґенези витратоформування показує, що відмінності між термінами собівартість, калькуляція і 
калькулювання існують. Собівартість – це грошовий вираз витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією 
продукції. Калькуляція – спосіб обчислення або розрахунок собівартості одиниці виготовленої продукції, а 



також всього її обсягу. А калькулювання – процес визначення собівартості, тобто певна послідовність, набір дій 
щодо розрахунку собівартості відповідним способом. 

З усього розглянутого інструментарію впливу на витратоформування однією з найрезультативніших, на 
нашу думку, є концепція управління за видами діяльності (activity-based management – АВМ), базовим 
елементом якої виступає функціонально-вартісний аналіз. Ця концепція передбачає аналітичну оцінку 
доцільності здійснення (прибуток або збиток) кожної господарської операції, функції чи процесу за допомогою 
обґрунтованої обліково-інформаційної системи управління, сформованої, в тому числі на основі результатів 
проведеного аналізу витрат і собівартості продукції. Праксеологія такої системи як обліково-інформаційної 
першооснови калькуляційної складової раціонального відображення витрат передбачає, що для забезпечення 
достовірного і своєчасного проведення калькулювання необхідно, спираючись на облік витрат за відповідними 
елементами, чітко встановити об’єкти калькулювання, калькуляційні одиниці, визначитися з системою, 
методом, способом калькулювання, окреслити коло витрат, що включаються у собівартість продукції 
(обґрунтувати калькуляційні статті витрат і методику їх обчислення), розмежувати їх між одержаною 
продукцією і незавершеним виробництвом, оцінити супутню та побічну продукцію, розподілити непрямі 
витрати між конкретними об’єктами калькулювання. Виваженість такого підходу обумовлюється тим, що 
підрахунок собівартості – це процес доволі складний та трудомісткий, але дуже важливий для управління 
витратами, оскільки формує інформацію для проведення подальшого їх аналізу з метою пошуку додаткових 
можливостей підвищення ефективності операційної діяльності підприємств на основі раціонального управління 
ними з використанням переваг якісної обліково-інформаційної системи менеджменту. 
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