
Тема:  ПОНЯТТЯ ВИТРАТ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ  

Витрати – це 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 розподілу 

власниками) за звітний період. 

До витрат, зумовлених зменшенням активів, належить: вартість 

матеріальних цінностей, використаних на виробництво продукції, ремонт 

необоротних активів, на адміністративні та соціально-культурні цілі; вартість 

реалізованих оборотних матеріальних активів; залишкова вартість ліквідованих 

(списаних) необоротних матеріальних та нематеріальних активів, які визнані 

непридатними для використання; залишкова вартість реалізованих необоротних 

активів, переведених до груп вибуття; вартість списаних оборотних 

матеріальних активів; втрати від знецінення запасів; нестачі запасів (сировини, 

комплектуючих виробів, готової продукції, товарів тощо); списання сумнівної та 

безнадійної дебіторської заборгованості, у сумі, що перевищує сформований 

резерв сумнівних боргів; вартість переданих активів на безоплатній основі тощо. 

До витрат, що збільшують зобов'язання, належить 

нарахування: заробітної плати працівникам підприємства; податків, зборів та 

обов'язкових платежів; відрахувань на обов'язкове і добровільне страхування; 

орендної плати, комунальних послуг, витрат зв'язку; зобов'язань за послуги 

сторонніх організацій (юридичні, аудиторські, консультаційні, медичні, 

рекламні); відсотків за фінансовими операціями тощо. 

На рисунку 1 наведено критерії визнання витрат у бухгалтерську обліку. 

Важливою передумовою успішної організації планування, обліку, контролю та 

аналізу витрат є їх економічно обгрунтована класифікація. Класифікацію витрат 

за основними ознаками наведено на рисунку 2. 

 

Рис. 1. Визначення та умови визнання витрат звітного періоду 



 

Рис. 2. Класифікація витрат підприємств 

1. Залежно від способу віднесення на об'єкти обліку витрати поділяються 

на прямі та непрямі. 

За П(С)БО 16 "Витрати" прямі витрати – це витрати, які у момент 

виникнення можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта обліку 

витрат. Водночас, непрямими витратами є витрати, що не можуть бути віднесені 

до конкретного об'єкта обліку витрат економічно доцільним шляхом. Вираз 

"економічно можливим шляхом" означає, що при віднесенні витрат до певного 

об'єкта слід керуватись принципом співвідношення витрат і вигод. Наприклад, 

якщо витрати, пов'язані із списанням вартості цвяхів на виготовлення 

конкретного стільця, перевищує суму понесених матеріальних витрат, то 

доцільніше розподіляти такі витрати між виробами непрямим шляхом, тобто 

пропорційно до обраної бази розподілу. 

На відміну від прямих, непрямі витрати є спільними витратами кількох центрів 

відповідальності, із виробництва кількох видів продукції (робіт чи послуг), а 

також ті, що зумовлені функціями управління та збуту на підприємстві. Непрямі 

витрати неможливо прямо, а в деяких випадках і недоцільно, відносити на 

окремий об'єкт обліку витрат у момент їх виникнення, а тому такі витрати 

розподіляються опосередковано, через обрані бази розподілу. 

Існує просте правило для віднесення витрат до прямих або непрямих – 

ймовірність того, чи залишаються витрати у разі ліквідації певного об'єкта 

витрат, чи ні. Якщо витрати зникають, то їх можна класифікувати як прямі, у 

протилежному випадку такі витрати є непрямими. 

 

 



2. В залежності від ролі у господарських процесах та операціях витрати 

поділяються на основні та накладні. 

Основні – це витрати, що безпосередньо викликані технологічним процесом 

виробництва та визначають технологічні й споживчі властивості продукції. Така 

група витрат здебільшого є прямими витратами виробництва, до якої належать: 

заробітна плата основних виробничих працівників; вартість, списаних у 

виробництво сировини та матеріалів; амортизація виробничих необоротних 

активів тощо. 

Накладні – це витрати, пов'язані з утриманням загальновиробничого, 

адміністративно управлінського персоналу та працівників відділу збуту; 

приміщень і споруд, призначених для створення нормальних умов виробництва, 

зберігання й реалізації цінностей тощо. Таким чином, адміністративні та збутові 

витрати є накладними у момент визначення повної собівартості продукції. 

Накладні витрати є відносно постійними у часі, оскільки вони не змінюються, 

або майже не змінюються в залежності від обсягів діяльності. 

3. За відношенням до собівартості продукції (товарів, робіт та послуг) 

розрізняють витрати, які формують собівартість продукції та витрати 

періоду. 

Витрати на продукцію – це витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом 

продукції. Такі витрати відносяться до закінченої за період і переданої на склад 

готової продукції та включаються до виробничої собівартості готової продукції 

(робіт, послуг). 

Витрати періоду – це витрати, які не включаються до собівартості продукції і 

розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені та 

враховуються при визначенні фінансового результату діяльності суб'єкта 

господарювання й відображаються у Звіті про фінансові результати. Такі витрати 

відносяться до витрат періоду та не враховуються при визначенні собівартості 

готової продукції. 

4. За видами діяльності витрати поділяються на витрати звичайної та 

надзвичайної діяльності (рис. 3). 

 

Рис. 3. Класифікація витрат діяльності 



Витрати, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності (операційні 
витрати), включають: витрати на виробництво продукції (товарів, робіт, 

послуг), адміністративні та збутові витрати, інші операційні витрати. 

До витрат інвестиційної діяльності належать витрати, які виникають в 

процесі списання необоротних матеріальних і нематеріальних активів та 

майнових комплексів, їх уцінка у сумі, що не перевищує результат попередньої 

дооцінки, собівартість реалізованих фінансових інвестицій тощо. 

До витрат фінансової діяльності належать фінансові витрати та втрати від 

участі в капіталі. 

До витрат, що визнані як результат надзвичайних подій відносяться прямі 

витрати за наслідками таких подій, а також витрати, на здійснення заходів, 

пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних подій. 

5. За видами витрати групуються за економічними елементами та 

статтями калькуляції. 

Під елементом витрат розуміють сукупність економічно однорідних витрат. 

У П(С)БО 16 "Витрати" передбачено витрати операційної діяльності групувати 

за наступними елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, 

відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати. Таке 

групування витрат дає можливість встановити потребу в необоротних та 

оборотних активах та показує, скільки і яких засобів використано, незалежно від 

цілей використання й характеризує структуру витрат операційної діяльності 

підприємства загалом. Характеристика витрат підприємства за елементами 

наведена на рисунку 4. 

 

Рис. 4. Групування витрат за елементами 

Класифікація витрат за економічними елементами не дозволяє визначити 

собівартість окремих видів продукції та встановити обсяг понесених витрат 

конкретними підрозділами підприємства. З цією метою витрати класифікують за 

статтями калькуляції (рис. 5). 



Витрати за статтями калькуляції – це витрати, понесені на виготовлення 

окремих видів продукції. Класифікація витрат за даною ознакою дозволяє 

здійснювати облік, контроль та аналіз витрат виробництва конкретного виду 

продукції, структурних підрозділів і підприємства в цілому, а також забезпечує 

інформацією, необхідною для складання планової й фактичної калькуляцій. 

Номенклатуру статей калькуляції суб'єкти господарювання визначають 

самостійно, враховуючи особливості технології й організації виробничого 

процесу підприємства, належного до відповідної галузі та питомої ваги окремих 

видів витрат у собівартості продукції. 

6. У залежності від зміни обсягу діяльності витрати поділяються на змінні 
і постійні. Дана класифікація використовується з метою управління, планування 

і контролю за витратами. Змінними (умовно змінними) називають витрати, 

загальний розмір яких змінюється прямо пропорційно зміні обсягу діяльності. 

Основними прикладами таких витрат є: матеріальні витрати; прямі витрати на 

оплату праці, понесені на виконання функцій виробництва, управління та збуту; 

витрати на освітлення, опалення, водопостачання, водовідведення тощо. 

 

Рис. 5. Перелік та характеристика статей калькуляції 

Постійними (умовно постійними) є витрати, які не змінюються або майже не 

змінюються при зміні обсягу діяльності (нарахована заробітна плата з 

відрахуваннями на соціальні заходи загальновиробничого та управлінського 

персоналу; орендна плата; амортизація необоротних активів, за винятком 

амортизації, нарахованої за виробничим методом). Такі витрати впродовж 

певного періоду часу (у межах релевантного діапазону) не змінюються при зміні 

рівня ділової активності, але в розрахунку на одиницю продукції змінюються 

обернено пропорційно до зміни обсягу діяльності. Як видно із таблиці 1 у 

розрахунку на одиницю продукції загальна сума змінних витрат є постійною для 

всіх рівнів діяльності, а постійні витрати, навпаки, збільшуються при зменшенні 

обсягу діяльності і, зменшуються при його збільшенні. 



Таблиця 1 

Поведінка витрат залежно від зміни обсягу діяльності 

Обсяг 

діяльності 

Змінні витрати Постійні витрати 

Сукупні 

витрати 

На 

одиницю 

продукції 

Сукупн

і витрати 

На одиницю 

продукції 

1 2 3 4 5 

Зростає Зростають 
Постійн

і 

Постійн

і 

Зменшуютьс

я 

Зменшуєтьс

я 

Зменшуютьс

я 

Постійн

і 

Постійн

і 
Зростають 

За релевантиістю витрати поділяють на релевантні та 

нерелевантні. Поняття релевантних витрат дуже широко використовується в 

управлінні. 

Релевантні витрати – це витрати, які можуть бути змінені внаслідок 

прийняття певного управлінського рішення та мають відповідати таким 

критеріям: 

 1) повинні бути пов'язані конкретними проектами, рішеннями, сприяти 

зростанню потенціалу підприємства та підвищенню ефективності його 

господарської діяльності; 

 2) повинні залежати від управлінського рішення; 

 3) повинні відноситися до майбутніх витрат, оскільки всі минулі витрати 

залишаються незмінними, незалежно від майбутніх подій. 

Нерелевантні витрати – це витрати, які не залежать від прийнятого (або 

можливого) управлінського рішення. До них належать не лише минулі витрати, 

а й частина майбутніх витрат, які будуть незмінними при різних варіантах 

рішення. 

 


