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У статті розглянуто та проаналізовано 
підходи до трактування понять «витрати» 
та «затрати» у фаховій літературі, що 
дало можливість уточнити сутність 
та розкрити відмінності між цими економіч-
ними категоріями. У загальному розглянуто 
класифікацію собівартості та види собі-
вартості залежно від послідовності форму-
вання витрат на виробництво і збут про-
дукції детальніше.
Ключові слова: витрати, затрати, собі-
вартість, види собівартості, ефектив-
ність, виробництво, продукція.

В статье рассмотрены и проанализированы 
подходы к трактовке понятий «расходы» 
и «затраты» в профессиональной литера-
туре, что позволило уточнить сущность 
и раскрыть различия между этими экономи-
ческими категориями. В общем рассмотрена 

классификация себестоимости и виды себе-
стоимости в зависимости от последова-
тельности формирования затрат на произ-
водство и сбыт продукции подробнее.
Ключевые слова: расходы, затраты, себе-
стоимость, виды себестоимости, эффек-
тивность, производство, продукция.

The meaning of the «charges» and «expenses» 
is considered and analyzed in professional lit-
erature in this article. It gave ability to clarify the 
meaning and difference between this economic 
category. Сlassification of «cost of production» 
on various grounds is disclosed in general. Types 
of costs depending on the sequence of formation 
costs of production and marketing are consid-
ered in more detail.
Key words: charges, expenses, cost of produc-
tion, types of prime price, efficiency, production, 
products.

Постановка проблеми. Дослідження та аналіз 
собівартості виробленої та реалізованої продукції 
посідає вагоме місце у виробничо-господарському 
житті  підприємств.  Розроблення  та  застосування 
управлінських рішень формується на основі даних 
щодо  стану  діяльності  організації  в  будь-якій 
сфері.  Аналіз  даних  виробничих  витрат  та  каль-
кулювання  собівартості  продукції  дає  змогу  вия-
вити  виробничі  резерви,  постійно  контролювати 
використання  ресурсів:  матеріальних,  фінансо-
вих  і  трудових  –   задля  підвищення  рівня  рента-
бельності підприємства. Причиною цього є те, що 
проблема  виробничих  витрат  організації  займає 
вагоме місце в системі обліку та управлінні підпри-
ємством.

Система  управління  витратами  звертає  увагу 
не лише кеpівництвa та економістів підпpиємcтв, 
aле й нaукoвців, які займаються вивченням витрат 
з метoю пошуку пpaктичниx шляxів зниження рівня 
витpaт, щo в pезультаті пpизвoдять дo підвищення 
показників ефективнocті діяльнocті підпpиємcтвa, 
зростання  кoнкуpентocпpoмoжнocті  української 
пpoдукції  як  на  внутpішньoму,  тaк  і  зовнішньому 
pинкax. Формування витрат виробництва та каль-
кулювання  собівартості  продукції  є  основним 
і  в  той же час одним  із найскладніших сегментів 
організації  та  розвитку  господарської  діяльності 
підприємств, що охоплює система бухгалтерського 
обліку, а тому порядок здійснення витрат і їх роз-
поділ має бути чітко визначеним і зрозумілим.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Сутність  понять  «витрати» та  «затрати»  та  від-
мінності між ними, а також сутність та склад тех-
нологічної, виробничої та повної собівартості про-

дукції у своїх роботах розглядали Бутинець Ф.Ф., 
Валуєв Б.І., Осадча Г.Г., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., 
Завгородній  В.П.,  Пушкар  М.С.,  Чернелев-
ський  Л.М.,  Слободян  Н.Г.,  Беренда  Н.І.,  Бонда-
ренко  Н.М.,  Рикунов  В.І.,  Врубльовський  М.Д., 
Каверіна О.Д.,  Іванюта П.В., Левченко З.М., Рес-
лер М.В.

Мета дослідження. Метою написання статті є 
дослідження  підходів  щодо  визначення  сутності 
та  складу  технологічної,  виробничої  та  повної 
собівартості продукції,  розрахунок яких залежить 
від послідовності формування витрат на виробни-
цтво  і  збут  продукції.  Також  узагальнення  погля-
дів  вчених  щодо  сутності  економічних  категорій 
«витрати» і «затрати».

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Важливість  інформації  про  собівартість 
продукції, обсягу витрат на виробництво та доходу 
отриманого від реалізації цієї продукції є базисом 
для  діяльності  взаємозалежних  структурних  під-
розділів,  які  формують  основу  для  нормальної 
діяльності  промислового  підприємства.  Відпо-
відно  до  даного  підходу,  актуальність  інформа-
ції про витрати  і доходи від виробництва та реа-
лізації  продукції  знаходить  своє  відображення 
на  будь-якому  етапі  розвитку  підприємства  аби 
дати  чітку  характеристику  та  оцінку  його  фінан-
совому  стану,  що  відображено  у  результаті  його 
діяльності.

Процес виробництва займає вагоме місце у гос-
подарській  діяльності  підприємства.  Результатом 
виробничого процесу є одержання готової продук-
ції для реалізації шляхом використання основних 
фондів, сировини та матеріалів, палива та енергії, 
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трудових та природних ресурсів. Виробнича собі-
вартість включає витрати, які виникають у процесі 
виробничої  діяльності.  Речова  основа  випущеної 
продукції на підприємстві –  це сукупність виробни-
чих витрат, які обумовлені технологією й організа-
цією виробництва  і  напряму  залежать від  обсягу 
даної продукції.

Економічний  зміст  виробничих  витрат  визна-
чається  як  спожита  частка  виробничих  ресурсів, 
виходячи з того, що вони формуються під впливом 
відповідних чинників виробництва.

Національне  (стандарт)  Положення  бухгал-
терського  обліку  1  «Загальні  вимоги  до  фінан-
сової  звітності»  регламентує  визначення  дефіні-
ції  «витрати»  і  розкриває  його  наступним чином: 
витрати –  зменшення економічних вигід у вигляді 
вибуття  активів  або  збільшення  зобов’язань, 
які  призводять  до  зменшення  власного  капіталу 
(за винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення  або  розподілення  власниками)  [2]. 
Звіт  про  фінансові  результати  включає  певний 
зміст  витрат  діяльності,  які  відповідають  визна-
ченню, що подано зверху, однак це поняття недо-
статньо розкриває сутність тих витрат, які є осно-
вним  компонентом  процесу  виробництва,  так 
званих «витрат виробництва». Рух активів всере-
дині  підприємства  не  впливає  на  зміну  величин 
як активів, так і пасивів цього підприємства, тому 
здійснення виробничого процесу із використанням 
сировини  та  матеріалів  має  вплив  лише  на  вну-
трішню структуру активів підприємства.

Сукупність  методичних  рекомендацій 
та  інструкцій,  положень  та  законів  формує  нор-
мативно-законодавчу  базу,  яка  є  основною  для 
ведення  обліку  витрат  на  промисловому  підпри-
ємстві. Однак,  поняття «витрат на виробництво» 
в  управлінському  обліку  не  регламентовано, 
а  це  говорить  про  те,  що  єдиного  визначення, 
яке б відображало основну сутність цієї дефініції 
в управлінському аспекті немає.

Категорія  «затрат»  не  зустрічається  в  нор-
мативній  документації,  коли  категорія  «витрат» 
розкрита  сповна.  Проте  на  практиці  правомір-
ність  застосування  цих  різних  понять  в  спеціалі-
зованій  літературі  не  підтверджено  єдиною  дум-
кою.  Наприклад,  в  теоретичних  напрацюваннях 
В.В.  Сопко  спостерігається  необхідність  у  від-
окремлені  цих  категорій. Адже,  на думку автора, 
затрати –  це термін процесу використання речовин 
та сил природи у процесі конкретного виду опера-
ційної (або не операційної) діяльності та пов’язані 
з  виготовленням  чітко  визначеного  виду  виробу, 
а  витрати  –   це  термін,  що  характеризує  процес 
придбання ресурсів.

На думку М. Врубльовського, поняття «витрати 
виробництва» є рівноцінними до поняття «затрат 
на  виробництво»,  тому  що  використання  осно-
вних  засобів,  матеріальних  та  трудових  ресурсів 

у виробництві визначають вартісну  їх оцінку. Для 
нормальної  роботи  основного  та  допоміжного 
виробництва необхідно використовувати як мате-
ріальні, так і трудові ресурси, здійснювати нараху-
вання амортизаційних відрахувань за конкретний 
проміжок часу, вартість яких і відображена в кате-
горії  «витрати  виробництва». Російські  навчальні 
та  нормативні  видання,  на  думку  О.  Каверіна, 
використовують  дефініції  «гроші»  або  «спо-
житі  ресурси»  як  синоніми  до  понять  «затраты», 
«расходы»,  «издержки»,  які  в  свою  чергу,  необ-
хідні для оплати за товари чи послуги.

Переклад  іноземного  терміну  «cost»,  який 
використовується  в  зарубіжних  бухгалтерських 
виданнях,  в  українській мові має  великий  спектр 
значень,  серед  яких  найпоширеніші  «затрати», 
«витрати».  У  найбільш  загальному  розумінні 
витрати –  це представлена в грошовому вираженні 
величина ресурсів, використаних на певні цілі [14]. 
На практиці пропонується використання додатко-
вого слова, яке б конкретизувало зміст основного 
поняття для певної ситуації, що дасть можливість 
точно визначити дефініцію. Наприклад,  «витрати 
або  затрати  виробництва»,  що  перекладаються 
на англійську як «costs of production».

Після  опрацювання  вітчизняної  та  зарубіжної 
літератури можна визначити категорію «витрати», 
як поняття, яке включає використання матеріаль-
них, трудових та фінансових ресурсів при здійснені 
нормальної  господарської  діяльності  промис-
лового  підприємства.  Існує  чітке  розмежування 
двох  понять  «витрати»  та  «затрати»,  зокрема 
вартісний  показник,  який  впливає  на фінансовий 
результат  і  зменшує  величину  власного  капіталу 
підприємства  є  витратами,  коли  затрати  є  нату-
рально-речовим  показником, що  не має  прямого 
впливу  на  власний  капітал  підприємства.  Відпо-
відно  до  трактувань,  які  було  розглянути  вище, 
категорію «затрати» слід використовувати в сфері 
управлінському обліку, коли категорія «витрати» є 
базовими компонентами фінансового обліку.

Починаючи із бухгалтерської теорії і закінчуючи 
практичним  її  значенням,  крім  вже  розглянутих 
понять,  можна  зустріти  поняття  «собівартості», 
яка  включає  в  себе  такі  види  як:  технологічна, 
виробнича,  повна  собівартість  готової  продукції 
та  собівартість  реалізованої  продукції.  У  вироб-
ничій  діяльності  підприємства  велика  увага  при-
діляється для того, аби визначити для яких цілей 
аналізу  та  управління  підприємством  використо-
вуються  ті  чи  інші  витрати,  відповідно  до  цього 
діють  різноманітні  уточнення  кожного  виду  собі-
вартості.  Для  відображення  та  характеристики 
сутності  витрат  існує  два  різні  підходи  –   це  еко-
номічний та бухгалтерський. Відповідно до націо-
нальної законодавчої бази та принципів бухгалтер-
ського обліку витрати як  зменшення економічних 
вигід  у  вигляді  вибуття  активів  або  збільшення 
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зобов’язань,  які  призводять  до  зменшення  влас-
ного  капіталу  (за  винятком  зменшення  власного 
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 
власниками). Витрати підприємства на рівні вироб-
ничих структурних підрозділів виступають у формі 
виробничої  собівартості продукції  [3]. Серед еко-
номічних  витрат  відокремлюються  так  звані  аль-
тернативні або внутрішні витрати, коли бухгалтер-
ські витрати класифікують як зовнішні. Для вірного 
використання  поняття  «витрат»  та  правильного 
їх  віднесення,  керуються  національними  еконо-
мічними  стандартами  при  формування  системи 
управління витратами.

Собівартістю,  в  умовах  виробництва  товарів, 
визначають  сукупність  витрат  на  створення  пев-
ного виду продукції, який відображено в грошовому 
вимірнику. Вона є одним із факторів, який впливає 
на розмір прибутку підприємства. Всі витрати, які 
були понесені підприємством при виробничій його 
діяльності розмежовуються за економічними еле-
ментами та/ або статтями калькуляції. Відповідно 
до  класифікації  за  економічними  елементами 
виділяються наступні групи: перша група включає 
матеріальні  витрати,  зокрема  це  куплені  напів-
фабрикати,  сировина,  енергія,  тощо, друга  група 
формується  із  видатків  на  оплату  праці,  третя 
група включає амортизаційні відрахування, а чет-
верта формується на основі відрахувань на різні 
соціальні заходи та інших витрат.

У  наукових  здобутках  Бондаренка  Н.М.  здій-
снено  класифікацію  собівартості  продукції 
за такими ознаками, як:

–  за ступенем узагальнення: повна, середньо-
галузева, індивідуальна;

–  за часом формування затрат: планова, фак-
тична, нормативна, кошторисна;

–  за  тривалістю  розрахунку  періоду:  місячна, 
квартальна, річна;

–  за  складом  продукції:  товарної  продукції, 
валової  продукції,  реалізованої,  незавершеного 
виробництва;

–  за  складом  витрат:  маржинальна,  вироб-
нича, технологічна, фабрично-заводська [8].

Відповідно  до  повноти  охоплення  витрат,  які 
були  понесенні  при  здійсненні  виробничого  про-
цесу  виділяють  різні  види  собівартості.  Перша 
група  включає  витрати,  які  були  отримані  при 
здійсненні  технологічного  процесу  виробництва 
на  промисловому  підприємстві  і  має  назву  тех-
нологічної  собівартості.  Друга  група  формується 
із витрат, які були понесені на створення певного 
виду продукції і має назву виробничої собівартості. 
Третя  група  складається  із  сукупності  витрат,  які 
виникли не лише під час самого виробництва, але 
й витрат, які підприємство зазнало при реалізації 
готової продукції.

Для  здійснення  технологічного  процесу 
в  виробництві  підприємством  будуть  понесені 

витрати, які в загальній сумі формуються техноло-
гічну собівартість. На практиці даний вид собівар-
тості використовуються аби дати чітку характерис-
тику та оцінку нового обладнання та техніки, або 
задля  обрання  найкращого  варіанту  із  існуючих 
альтернативних.

Технологічною  собівартістю  називають  сукуп-
ність  понесених  підприємством  витрат  при  здій-
сненні  технологічного  процесу  виробництва 
продукції  за  мінусом  тих  витрат,  які  зазнало  під-
приємство при купівлі різного роду деталей та вуз-
лів. Тобто, витратами, які формують технологічну 
собівартість  є:  сировина  та  матеріали,  паливо 
та енергія; витрати, які необхідні ля технологічного 
процесу; витрати на оплату праці працівникам, які 
задіяні у виробництві та нарахування на заробітну 
плату;  витрати  на  технологічне  обслуговування 
обладнання,  його  ремонт  та  нарахування  амор-
тизації; витрати на придбання допоміжних інстру-
ментів,  пристосувань,  змащувальних,  обтираль-
них та охолоджуючих матеріалів.

Технологічна  собівартість  є  точкою  відліку, 
від  якої  розпочинається  прийняття  ефективних 
управлінських  рішень  стосовно  доцільності  здій-
снення виробництва необхідних матеріалів або їх 
закупівлі, розрахунку та встановленні норм вико-
ристання  сировини  або  залучення  певного  виду 
обладнання, формування трансферного ціноутво-
рення  або  результатів  ведення  діяльності  відпо-
відно до центрів відповідальності та витрат.

У процесі виробництва продукції, окрім техно-
логічної  собівартості,  виникають  також  загально-
виробничі витрати підприємства, що в сумі  утво-
рюють виробничу собівартість.

Для  обліку  виробничої  собівартості  продук-
ції  використовують  рахунки  класу  2  «Запаси», 
на яких вона формується протягом звітного пері-
оду  (місяць,  квартал,  рік).  Згідно  із  П(С)БО  16 
«Витрати»,  затвердженим  наказом  Міністерства 
фінансів України від 31.12.99 р.  № 318, до вироб-
ничої  собівартості  продукції  (робіт,  послуг)  вклю-
чають:

–  прямі матеріальні витрати;
–  прямі витрати на оплату праці;
–  інші прямі витрати;
–  загальновиробничі витрати [3].
Сукупність  виробничих  витрат  та  витрат,  які 

підприємство  несе  при  збуті  продукції  є  повною 
собівартість реалізованої продукції, яка має певну 
відмінність від виробничої собівартості, що прояв-
ляється в сумі комерційних витратах, які підприєм-
ство отримує, коли здійснює реалізацію продукції 
власного  виробництва,  тобто  це  адміністративні, 
збутові та інші операційні витрати.

Розподілення  витрат,  на  сучасному  етапі, 
відбувається  між  вартістю  виробничих  запасів 
та  виробничих  витрат  на  виготовлення  продук-
ції  відповідно до  калькуляції  повної  собівартості. 
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Згідно  цього  можна  стверджувати,  що  невироб-
ничі  витрати,  які  несе  підприємство при реаліза-
ції  продукції  впливають  виключно  на  його  при-
буток  та  збиток,  а  аж  ніяк  не  розподіляються 
між  виготовленою  продукцією.  Якщо  говорити 
про  короткотерміновий  період,  то  розрахунок 
фінансового  результату  залежить  від  отриманої 
розрахункової  величини  повної  собівартості,  так 
само встановлення ціни базується на чіткому виз-
наченню показника повної собівартості продукції. 
Облікова  інформація  є  основою  для  встанов-
лення  певних  особливих  цілей  та  технологічних 
завдань  виробництва,  що  формують  систему 
управлінського обліку на підприємстві.

Пряма залежність показника собівартості спо-
стерігається  від  методики  розрахунку  цієї  вели-
чини та переліку потреб керівного персоналу під-
приємства.  Розглядаючи  базові  показники,  що 
носять назву внутрішньовиробничих резервів, і які 
позитивно  впливають  на  зменшення  величини 
собівартості,  можна  сформувати  наступний  їх 
перелік:  покращену  експлуатацію основних  засо-
бів  та  впровадження  автоматизовану  та  механі-
зовану  систему виробничих процесів;  здійснення 
постійного  прогресивного  технологічного  пере-
оснащення  виробництва  та  вчасну  модерніза-
цію  відповідно  до  виробничих  потреб;  викорис-
тання  у  виробництві  більше  дешевої  сировинної 
бази  та  здійснювати  оцінку  норм  робочого  часу; 
застосувати  набутий  досвід  передових  компаній 
та також переглядати нормування й оплату праці 
на підприємстві.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
вівши  дослідну  роботу,  на  основі  опрацьованої 
під  час  неї  вітчизняної  та  зарубіжної  літератури 
можна зробити наступні висновки.

Нормативна  документація  не  розкриває  кате-
горію «затрати» на відміну від поняття «витрати». 
Деякі  вчені  ототожнюють  дані  поняття  у  своїх 
теоретичних  напрацюваннях.  Проте  існує  необ-
хідність  у  відокремленні  цих  категорій,  оскільки 
витрати  –   це  вартісний  показник,  який  впливає 
на  фінансовий  результат  і  зменшує  величину 
власного  капіталу  підприємства,  коли  затрати 
є  натурально-речовим  показником,  що  не  має 
прямого  впливу  на  власний  капітал  підприєм-
ства.  Категорію  «затрати»  слід  використовувати 
в сфері управлінському обліку, у той час як кате-
горія «витрати» є базовими компонентами фінан-
сового обліку.

Одним із факторів, який впливає на розмір при-
бутку підприємства є собівартість продукції. Собі-
вартістю,  в  умовах  виробництва  товарів,  визна-
чають  сукупність  витрат  на  створення  певного 
виду  продукції,  який  відображено  в  грошовому 
вимірнику.  Види  собівартістю  за  складом  витрат 
визначаються  послідовністю  формування  витрат 
на виробництво і збут продукції.

Відповідно  до  повноти  охоплення  витрат,  які 
були  понесені  при  здійсненні  виробничого  про-
цесу  виділяють  види  собівартості:  технологічна, 
виробнича, повна. Перша група включає витрати, 
які  були  отримані  при  здійсненні  технологічного 
процесу  виробництва  на  промисловому  підпри-
ємстві. Друга група формується із витрат, які були 
понесені  на  створення  певного  виду  продукції. 
Третя  група  складається  із  сукупності  витрат,  які 
виникли не лише під час самого виробництва, але 
й витрат, які підприємство зазнало при реалізації 
готової продукції.

Дані  види  собівартості  використовуються  від-
повідно для різних конкретних цілей аналізу. Для 
встановлення  ціни  на  продукцію,  яка  базується 
лише  на  витратних  характеристиках,  або  для 
оцінки  загальної  сукупності  виробничих  та  неви-
робничих операцій застосовується повна собівар-
тість виготовленої та реалізованої продукції. Для 
оцінки виробничого процесу на основі характерис-
тики витрат, використовується виробнича собівар-
тість. Для оцінки технологічного процесу на основі 
характеристики  витрат,  необхідна  технологічна 
собівартість.
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Стаття присвячена висвітленню економіч-
ної сутності податку на додану вартість 
та таких понять, як база оподаткування, 
об’єкт оподаткування та ставки ПДВ. Про-
аналізовано методи обчислення суми ПДВ: 
прямий (балансовий), непрямий адитивний, 
прямого вирахування та непрямий метод 
віднімання. На основі даних методів розгля-
нуто умовні приклади їх розрахунку. Найдо-
цільнішим для обрахунку обрано непрямий 
метод віднімання, який не викривлює еконо-
мічної сутності податку на додану вартість.
Ключові слова: податок на додану вар-
тість (ПДВ), база оподаткування, об’єкт 
оподаткування, ставка ПДВ, методи розра-
хунку суми ПДВ.

Статья посвящена освещению экономи-
ческой сущности налога на добавленную 
стоимость и таких понятий, как база 
налогообложения, объект налогообложения 
и ставки НДС. Проанализированы методы 
вычисления суммы НДС: прямой (балан-
совый), косвенный аддитивный, прямого 
вычитания и косвенный метод вычитания. 

На основе данных методов рассмотрены 
условные примеры их расчета. Наиболее 
целесообразным для расчета избран кос-
венный метод вычитания, который не иска-
жает экономической сущности налога 
на добавленную стоимость.
Ключевые слова: налог на добавленную 
стоимость (НДС), база налогообложения, 
объект налогообложения, ставка НДС, 
методы расчета суммы НДС.

The article is devoted to the economic substance 
of value added tax and such concepts as the tax 
base, the object of taxation and tax rates. Ana-
lyzed the methods of calculating the amount of 
VAT: direct (balance), indirect additive, direct 
deduction and indirect method of subtraction. 
Based on these methods were considered con-
ditional examples of the calculation. Most expedi-
ent for calculating was chosen indirect method of 
subtraction, which does not distort the economic 
substance of value added tax.
Key words: value added tax (VAT), tax base, 
object of taxation, tax rate, methods of calculat-
ing the amount of VAT.

Постановка проблеми. Для сучасного етапу еко-
номічного розвитку країн світу характерна проблема 
своєчасного  наповнення  державного  бюджету  гро-
шовими коштами. Дана проблема вирішується шля-
хом  оподаткування.  Податок  на  додану  вартість  є 
одним  із  найбільш  розповсюджених  податків,  який 
має широке  застосування  не  тільки  в  Україні,  але 
і  в  багатьох  країнах  світу,  тому  дослідження  його 
економічної сутності, основних складових та методів 
розрахунку суми ПДВ займає вагоме місце в діяль-
ності економічних служб підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Дослідження  і  аналіз  сутності,  призначення 

ПДВ  висвітлюються  в  роботах  вчених  Д.  Бодіна, 
Д. Кунея, Д. Стігліца, В. Андрущенка, П. Мельника, 
А.  Соколовської,  Т.  Єфименка.  Вивченням  мето-
дів  розрахунку  зобов’язань  по  ПДВ  займались 
Б.Г. Маслов, Т.М. Рева, І.О. Соколов.

Метою дослідження є  аналіз  податку 
на додану вартість як економічної категорії, дослі-
дження  основних  категорій,  які  характеризують 
податок,  порівняння  ставок  податку  з  деякими 
країнами  світу  та  методи  обчислення  суми  ПДВ 
на сучасному етапі розвитку економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно  Податкового  кодексу  України  –   податок 


