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Вступ. В умовах ринкової економіки, основним у діяльності підприємства є 

отримання максимального прибутку. Також розвиток підприємства найчастіше 

залежить від поведінки витрат та управління ними. Проблеми оцінки витрат та їх 

прогнозу  є досить актуальними.  

Методи та матеріали. Організація обліку витрат є в центрі уваги науковців. 

Дослідженням методології даного питання присвячено багато праць як 

зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Серед них слід виділити праці Л. Нападовської, 

І. Бланка, Л. Сук, Ю. Шумило. Необхідно згадати  роботи  зарубіжних авторів 

таких як: К. Уолш, Ч. Хорнгрена та інших.  

Результати. Сучасні умови господарювання підприємств обумовлюють 

зростання ролі управлінського обліку. Він надає значно більшу за повнотою і 

обсягом інформацію ніж фінансовий облік, оскільки інформація отримана від 

останнього не є достатньою для внутрішніх потреб управління підприємством.  

Оптимізація витрат забезпечує зростання продуктивності праці,  дотримання 

режиму економії, скорочення непродуктивних витрат, що дає змогу збільшити 

рентабельність. Проте витрати підприємства мають неоднорідний характер, тому 

потребують групування. Класифікація – це один із методів вивчення і пізнання 

явищ, процесів, об’єктів, що полягає в їх розподілі на класи на базі визначених 

властивостей та ознак. Чим більше виділяється ознак, тим вищим є ступінь 

пізнання досліджуваного явища, процесу, об’єкту і можливостей управління 

ними. Класифікація витрат є основою їх обліку, допомагає оцінити здійсненні 

витрати, знайти можливі способи підвищення ефективності витрат, а також  

прийняти правильні рішення щодо управління ними. Правильне управління 

витратами посилює здатність підприємства до захисту своїх ринкових інтересів і 

здатність отримувати максимальний прибуток [2]. 

Основою організації обліку виробничої діяльності є економічно обґрунтована 

класифікація виробничих витрат. Щоб побудувати дану класифікацію потрібно 

враховувати розмір окремих видів витрат і вартісний обсяг виробництва, а також 

організаційно-технологічні особливості галузі та її управління. Класифікація 

витрат за видами діяльності дає змогу організувати систему 

внутрішньовиробничого контролю й управління витратами [1]. 

Висновки. Управління витратами можна розуміти  як систему методів та 

принципів розробки і реалізації управлінських рішень, які засновані на використанні 

об'єктивних економічних законів. Прибутковість підприємства залежить від 

величини витрат, тому ефективне управління витратами, що передбачає мінімізацію 

їхньої загальної величини, є надзвичайно важливим. 
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