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ВСТУП
Процес функціонування аграрних підприємств в

умовах нестабільного ринкового середовища обумов&
люється обмеженістю оборотних коштів, відсутністю
державних замовлень, проблемами із збутом продукції,
несвоєчасністю платежів, високим податковим тягарем,
напруженою соціальною обстановкою, що негативно
позначається на результатах їх діяльності. Результатом
реформування аграрного сектору економіки стало до&
сить складне становище багатьох підприємств у зв'язку
зі збитковістю, нестабільністю фінансових результатів,
відтоком трудових ресурсів. Причинами цього є певні
особливості сільськогосподарського виробництва, а
саме: висока залежність від природно&кліматичних фак&
торів, значна частка ручної праці, зв'язок технологіч&
ного процесу із живими організмами, диспаритет цін на
сільськогосподарську продукцію і ресурси для її вироб&
ництва.

Розвиток виробничих відносин у сільському госпо&
дарстві, зростання конкуренції спонукає виробників до
перегляду усталених стереотипів у підходах до форму&
вання виробничих витрат, які грунтувалися в основно&
му на принципі збільшення виробництва продукції при
пропорційному зростанні витрат ресурсів. Нинішні умо&
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ви господарювання вимагають від виробника сільсько&
господарської продукції вирощувати продукцію з мен&
шими витратами. Для розв'язання цієї проблеми необ&
хідно забезпечити такий механізм формування виробни&
чих витрат, за якого виробництво сільськогосподарсь&
кої продукції відповідної якості здійснювалося б за умо&
ви випереджаючого його зростання порівняно з витра&
тами на основі використання інтенсивних енергозбері&
гаючих технологій та поліпшення організації виробни&
чих процесів.

Вітчизняні підприємства тривалий час не розгля&
дали витрати як об'єкт управління. Однак ці питання
набувають актуальності насамперед через те, що ок&
ремі сільськогосподарські виробники не мають мож&
ливості впливати на ринкові ціни на вироблену про&
дукцію, отже покращити фінансові результати та
ефективність діяльності можуть лише впливаючи на
власні виробничі ви&трати з метою їх оптимізації.
Водночас керівники підприємств не мають до&свіду
організації процесу управління витратами. Наукова
база управління витратами в сільськогосподарських
підприємствах також ще дуже обмежена. Певні пи&
тання щодо теорії управління витратами вже розгля&
нуті, однак саме тут має значний вплив специфіка га&
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лузі, оскільки витрати є віддзеркаленням технологіч&
ного процесу виробництва сільськогосподарської
продукції.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні питання формування витрат в залежності
від виробничих факторів вивчалися такими зарубіжни&
ми вченими&економістами, як А. Сміт (поняття абсолют&
них витрат), Д. Рікардо (теорія порівняльних витрат),
Ф. Візер (суб'єктивна теорія витрат альтернативних
можливостей), Р. Коуз (теорія трансакційних витрат).
Теорію витрат розвивають також вітчизняні вчені —
І.О. Бланк (види операційних витрат), С.А. Котляров,
Б.С. Юровський, С.С. Молчанов (сутність та зміст по&
няття "витрати"). Питання управління витратами також
значною мірою розглянуті західною економічною нау&
кою: Дж.М. Фелс, Е. Гарке (розподіл витрат на фіксовані
і змінні), Дж. Манн (поняття накладних витрат), О.Г. Черч
(розподіл накладних витрат), Дж. А. Хіггінс (концепція
центрів відповідальності), Ф. Тейлор, Г. Емерсон (сис&
тема "стандарт&кост"), Дж. Гаррісон (система "директ&
костінг"). Серед вітчизняних вчених окремі питання уп&
равління витратами у своїх публікаціях розглядають
С.Ф. Голов, М.Г. Грещак, С.І. Дем'яненко, С.Є. Ковтун,
В.Я. Месель&Веселяк, І.В. Охріменко, А.А. Пилипенко,
В.Я. Плаксієнко, П.Т. Саблук, Н.П. Скригун, Ю.С. Цал&
Цалко, О.В. Чернецька, Д.В. Шиян, О.М. Шпичак та
деякі інші науковці. Однак багато питань оцінки ефек&
тивності управління витратами та формування системи
управління ними саме в сільськогосподарських підприє&
мствах залишаються дискусійними і потребують подаль&
шого дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Отримання та збільшення прибутку є основною

метою діяльності підприємства. Складовими форму&
вання прибутку є ціна реалізації продукції та витра&
ти, що пов'язані з її виробництвом. Одержання най&
більшого ефекту з найменшими витратами, економія
природних, трудових, матеріальних і фінансових ре&
сурсів залежать від того, як підприємство вирішує
питання управління витратами, що передбачає пошук
способів їх зниження. К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю,
досліджуючи економіку окремого підприємства,
відзначають існування "економічного" та "бухгал&
терського" прибутку. Так, під бухгалтерським при&
бутком вони розуміють загальну виручку фірми за
вирахуванням зовнішніх витрат, а під економічним
прибутком — загальну виручку за вирахуванням всіх
витрат [7, с. 46]. Таким чином, основним обмежува&
чем прибутку і одночасно головним фактором, що
впливає на обсяг пропозиції є витрати. Одним з цен&
тральних моментів визначення витрат в економічній
теорії є питання обмеженості ресурсів та можливість
реалізації альтернативних варіантів їхнього викори&
стання в процесі формування додаткового продук&
ту.

Витрати можуть бути як зовнішніми, так і внутрі&
шніми. Зовнішні витрати являють собою плату за ре&
сурси постачальникам, які не належать до числа влас&
ників даного підприємства, а витрати на власні і само&
стійно використовувані ресурси являють собою
внутрішні витрати. Величина внутрішніх витрат може
бут розглянута як плата, яку підприємство мало б змо&
гу отримати при реалізації іншої альтернативи вико&
ристання ресурсів. Витрати виробництва можна розг&
лядати як на рівні суспільного процесу виробництва,
так і на рівні окремого підприємства. В класичній еко&
номічній теорії безперервність процесу виробництва,
тобто процес простого або розширеного виробницт&
ва, безумовно передбачає забезпечення відшкодуван&
ня витрат на виробництво у сумі виручки від реалізації
виготовленої продукції.

Витрати виробництва досліджували Адам Сміт і Да&
вид Рікардо. Так, А. Сміт ввів поняття абсолютних вит&
рат, а Д. Рікардо є автором теорії порівняльних витрат.
Під витратами вони розуміли середні суспільні витрати
на одиницю, тобто те у що обходиться виробництво ок&
ремої одиниці продукції на середньому підприємстві або
чому дорівнюють середні витрати на всіх підприємствах
окремої галузі. Витрати виробництва розглядалися кла&
сиками політичної економії і як ціна виробництва з ура&
хуванням рентних платежів [10, 11]. Згідно з марксис&
тською концепцією, витрати виробництва — це вартість
товару, а саме сума витрат на придбання засобів вироб&
ництва і робочої сили. Від цих капіталістичних витрат
К. Маркс відрізняє істинні витрати виробництва (вит&
рати праці), які утворюють додану вартість товару [8, с.
114].

У кінці XIX cт. з'являється цілий ряд нових кон&
цепцій витрат виробництва. У маржиналістів витрати
пояснюються як психологічне явище, засноване на гра&
ничній корисності. На їхню думку, сума, яку підприєм&
ство платить за фактори виробництва, визначається гра&
ничною корисністю, яку ці фактори мають з точки зору
продавця і покупця. З точки зору маржиналістів визна&
чення витрат може стосуватися саме конкретного
підприємства, в якому вони формуються як функція
масштабів виробництва.

Австрійський теоретик Ф. Візер розробив суб'єктив&
ну теорію витрат альтернативних можливостей, згідно
з якою дійсні витрати виробництва певного товару до&
рівнюють найвищій корисності тих благ, які суспільство
могло б отримати, якби інакше використовувало витра&
чені виробничі ресурси [2, с. 76]. Переклад на матема&
тичну основу поглядів маржиналістів представниками
австрійської школи сприяв появі теорії мінімізації ви&
трат. Неокласичні концепції витрат виробництва розг&
лядають їх як суму витрат (постійних і змінних) на прид&
бання факторів виробництва.

Розвитком економічної теорії на сучасному етапі
є формування представниками неоінституціоналіз&
му теорії трансакційних витрат. Поняття трансакц&
ійних витрат ввів американський економіст Р. Коуз
[6, с. 33]. Його послідовники розглядають витрати
як такі, що формуються в сфері обігу. Ця категорія
— одна з найскладніших в економічній теорії, вона
ширше, ніж просто різновид виробничих витрат
підприємства. В основі розуміння трансакційних вит&
рат є перш за все визначення такої категорії як
"трансакція". Під цим терміном розуміють передачу
прав розпорядження майном або іншими майновими
правами між сторонами, які заключили певний до&
говір. Спрощено роздивляючись витрати згідно цієї
теорії, визначимо, що вони формуються саме в ре&
зультаті взаємодія господарюючих суб'єктів. Цей вид
витрат включає будь&які необхідні витрати ресурсів,
які не спрямовані безпосередньо на виробництво
економічних благ, але забезпечують успішну реалі&
зацію даного процесу.

Досить складною є проблема використання термі&
нологічного апарату щодо вивчення витрат та процесу
управління ними. Необхідність вивчення публікацій як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених призводить до не&
обхідності перекладу термінів. Однак не завжди
вдається знайти точний переклад терміну з однієї мови
на іншу. Це питання досить глибоко вивчене В.А.
Дерієм [3, с. 154—160.]. Так він звертає увагу що в
російській науковій літературі існує три терміни
близькі до українських: "расходы", "затраты", "издер&
жки". Посилаючись на англо&російський словник він
наводить також англійську термінологію, що описує
витрати: 1) "издержки" записують як "expenses", "cost"
(судові); виробництва — "cost of production"; 2) "зат&
рата" — "expenditure"; затратити, затрачувати —
"spend"; 3) "расход" — "expenditure", "outlay"; мн.: "ы"
— "expenses". Отже, легко визначити, що використо&
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вувана термінологія багато в чому визначається особ&
ливістю сфери діяльності підприємства та економічною
сутністю витрат. Із зазначеного вище ми робимо вис&
новок що неможливо говорити про існування чіткого
перекладу кожного з термінів, що стосується витрат
підприємства.

Російськомовні вчені&економісти частіше викорис&
товують терміни "затраты" і "расходы". С.А. Котляров
вказує на те, що під "расходами" слід розуміти витрати
певного періоду, що відносяться на реалізовану за цей
період продукцію, і зауважує, що існують деякі від&
мінності між поняттями "издержки" і "затраты"  [5]. Так,
слово "издержки" слід використовувати для позначен&
ня суми витрат на здійснення будь&якої виробничої
функції підприємства, інша відмінність полягає в тому,
що "издержки" — більш широке поняття, ніж "витра&
ти", оскільки воно містить і втрати, і витрати на соціальні
потреби.

Б.С. Юровський навпаки, стверджує, що поняття
"затраты" і "расходы" є синонімами, і пояснює їх як спо&
живання ресурсів підприємства і вартість робіт і послуг,
виконаних для підприємства [15].

Отже зауважимо, що в російський економічній
літературі немає певного чіткого розмежування по&
нять "затраты", "расходы", "издержки". У вітчизня&
них навчально&наукових та нормативно&правових
публікаціях ці поняття поєднані терміном "витрати",
який може бути перекладений кожним з вищевказа&
них понять.

Більшість українських вчених визначають категорію
"расходы", в основному, як поточні витрати підприєм&
ства, представлені показником собівартості продукції.
Деякі автори розглядають "издержки" як вартість прид&
бання необоротних активів підприємства. У вітчизняній
економічній літературі поняття "издержки" також роз&
глядається окремими авторами. Так, І.О. Бланк відзна&
чає, що поточні (операційні) витрати підприємства пред&
ставлені, в основному, "витратами", які в різних галу&
зях набувають різного змісту:

— "издержки" виробництва — виражені у грошовій
формі операційні витрати трудових, матеріальних, не&
матеріальних і фінансових ресурсів на виробництво про&
дукції;

— "издержки" обігу — виражені в грошовій формі
операційні витрати трудових, матеріальних, нематері&
альних і фінансових ресурсів на здійснення торговель&
ної (торговельно&посередницької, збутової) діяльності
підприємства;

— "издержки" розміщення — витрати, пов'язані з
розміщенням емітованих підприємством цінних паперів
(акцій, облігацій) на первинному фондовому ринку [1].

Взаємозв'язок понять "затраты" і "расходы" у своїх
публікаціях досліджує С.С. Молчанов, який визначає,
що витрачаючи певні ресурси на придбання інших ре&
сурсів підприємство таким чином формує "затраты" виз&
начені у грошовому вимірнику. Однак, як визначає цей
автор, "расходы" — це тільки та частина витрачених ре&
сурсів, які не можна використати у майбутньому [9, с.
33]. Вочевидь таке тлумачення цих категорій найбільш
чітко характеризує їх співвідношення в умовах конкрет&
ного підприємства.

В українській мові найбільш часто використовуєть&
ся термін "витрати", однак більшість вчених не погод&
жуються із такою однозначністю. Так М.І. Трубочкіна
використовує в своїх дослідженнях термін "затрати" та
визначає їх як "витрати матеріальних, трудових, фінан&
сових, природних, інформаційних та інших видів ре&
сурсів у вартісному виразі" [12, с. 17]. Як "вартісне ви&
раження абсолютної величини застосовано&спожива&
них ресурсів, необхідних для здійснення виробничо&гос&
подарської діяльності підприємства і досягнення ним
поставленої мети" "затрати" визначають такі українські
вчені як і А.М. Турило, Ю.Б Кравчук., А.А. Турило [13,
с. 9—10].

Визначаючи сутність поняття "витрати" та співвідно&
шення його з зарубіжною термінологією деякі науковці
більше уваги приділяють класифікаційним ознакам вит&
рат (тобто таким, що відповідають на питання — "які?").
Так М. Бойчук, П.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча ви&
діляють "витрати виробництва" і "витрати підприємства"
[4, с. 270]. Отже, з цієї точки зору, витрати можуть бути
розглянуті в масштабах суспільства та в масштабах ок&
ремого підприємства. Вони також вивчають окремі види
витрат такі як: середні, загальні, постійні, змінні та ін.
Професор І.О. Белебеха визначає базисні витрати
підприємства, тобто такі, що обумовлені зусиллями на
виготовлення продукції та розподільчі, транспортні (ло&
гістичні), сервісні, координаційні чи опосередковано
пов'язані з виробництвом, обертанням продукції, що на
його думку функціонують над базисними. В.Я. Плаксіє&
нко і О.В. Чернецька розглядають саме витрати вироб&
ництва, визначаючи їх як "вартість спожитої живої і
уречевленої праці та природних ресурсів із врахуван&
ням впливу природних факторів" [14, с. 5].

Складним та дискусійним є використання терміну
"затрати". У тлумачному словнику української мови
наведені поняття: "затрати", "видатки", "витрати". Від&
носно терміну "затрати" існує три визначення: одне з
яких є основою для формування дієслова (затратити),
що визначає перетворення певних ресурсів (практично
завжди в натуральному вимірі) на досягнення мети; інше
є синонімом терміну "втрати" і практично не викорис&
товується у економічній термінології; третє визначен&
ня є синонімом терміну "витрати", що використовуєть&
ся для визначення "грошей та коштів, витрачених на що&
небудь".

Щодо терміну "видатки" у словнику пояснюєть&
ся, що це також кошти та матеріали, витрачені зад&
ля досягнення певної мети, однак це ще й кошти, які
можуть знадобиться для здійснення чого&небудь у
майбутньому. Звернемо увагу також на нормативну
базу, що визначає використання термінів "затрати",
"витрати" й "видатки" в економічній сфері. Певні не&
погоджені один із одним моменти в нормативному
забезпеченні дають змогу зробити висновок про
відсутність обгрунтування у використанні терміно&
логії щодо "затрат" і "витрат" в цих документах. Слід
однак зазначити, що показники, сформовані в бух&
галтерському обліку є інформаційною базою для
обгрунтування управлінських рішень щодо форму&
вання витрат, отже деяка плутанина в бухгалтерсь&
ких термінах неминуче призведе до недосить чітко&
го обгрунтування рішень. Саме тому, вважаємо за не&
обхідне визначити доцільність використання термі&
нологічного апарату у дослідженні процесу управ&
ління витратами.

На наш погляд, в сфері управління витратами до&
цільне використання саме терміну "витрати" для по&
значення витрачання ресурсів, безпосередньо пов'я&
заних із виробничою і операційною діяльністю
підприємства. Тому цей термін за економічним
змістом відповідає російським термінам "затраты" та
"издержки". Що стосується терміну "видатки", то
його, на наш погляд, доцільно використовувати при
формуванні кошторисів, у фінансовій діяльності
підприємства, а також у сфері оподаткування. Отже,
цей термін частково відповідає сутності російського
терміну "расходы", однак останній вочевидь має більш
широке економічне значення, бо частіше використо&
вується як термін, що позначає усі витрати підприєм&
ства, як ті що вже приймали безпосередню участь у
виробничому процесі чи іншій операційній діяльності,
так і ті, що ні (наприклад, придбані але не викорис&
тані матеріалі, сплачені аванси, витрати майбутніх
періодів).

Щодо використання терміну "затрати" у сфері уп&
равління витратами, ми не вважаємо це за доцільне, ос&
кільки серед вітчизняних науковців немає чіткої дум&
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ки щодо межі використання того чи іншого терміну.
Так, В.Г. Козак вважає, що "термін "витрати" є більш
вживаним у процесі виробництва продукції, її реалі&
зації (тобто списання), а термін "затрати" у процесі
придбання товарно&матеріальних цінностей. Витрати і
затрати зближує і те, що і одне, і друге супроводжуєть&
ся вибуттям активів, або виникненням боргових зобо&
в'язань".

На думку В. Дерія, "термін "затрати" можна вжива&
ти лише тоді коли мова йде про затрату конкретного
часу (людино&днів, людино&годин), матеріалів (кілог&
рамів, центнерів, тонн, одиниць і т.д.), реальних грошей
(готівки) на придбання товарно&матеріальних цінностей.
По суті термін "затрати" логічно вживати тоді, коли
використовуються індивідуалізовані натуральні вимір&
ники або грошові одиниці. Якщо ж справа доходить до
грошового вимірника як загального (узагальнюючого)
вимірника в сучасному обліку, то однозначно треба го&
ворити про термін "витрати", щоб уникнути плутанини
і помилок" [3, с. 157].

ВИСНОВОК
На підставі аналізу російськомовних економічних

видань літературних джерел встановлено, що відсутнє
чітке трактування різниці між такими поняттями, як
"затраты", "расходы", "издержки". Найбільш точно, на
наш погляд, термін "затраты" може бути визначений як
кількість ресурсів, вимірюваних в грошовому вираженні,
витрачених на придбання інших ресурсів (активів); "рас&
ходы" як витрачені ресурси, які неможливо використо&
вувати в майбутньому. А термін "издержки", на нашу
думку, слід використовувати для описання макроеко&
номічних процесів і явищ. Виявлено, що в українській
економічній і нормативно&правовій літературі зустріча&
ються терміни: "витрати", "затрати" і "видатки". Однак,
на наш погляд, в сфері управління витратами доцільне
використання саме терміну "витрати" для позначення
витрачання ресурсів, безпосередньо пов'язаних із ви&
робничою і операційною діяльністю підприємства.
Термін "видатки" доцільно використовувати при фор&
муванні кошторисів, фінансовій діяльності підприєм&
ства, а також у сфері оподаткування.
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