
212

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	б
ух

га
л

те
рс

ьк
и

й
 о

бл
ік

 і 
ау

д
и

т

БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2013
www.business-inform.net

УДК 658.15
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Паскалова а. Г. Класифікація витрат підприємства відповідно до функцій та завдань контролінгу
У статті обґрунтовано необхідність класифікації витрат за різними критеріями з метою створення інформаційної бази прийняття рішень. Здій-
снено порівняння різних підходів щодо класифікації витрат. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду запропоновано авторський підхід 
до класифікації витрат відповідно до функцій та завдань контролінгу на підприємстві, що дозволить прискорити процес вибору класифікаційних 
ознак для прийняття конкретного управлінського рішення та оптимізувати процес управління витратами.
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Багатогранність витрат, що виникають у процесі 
підприємницької діяльності, а також необхід-
ність створення інформаційної бази прийняття 

рішень, обумовлюють виникнення класифікації витрат 
за різними критеріями. Незважаючи на велику кількість 
класифікацій витрат підприємства, ще не сформульова-
но єдиної класифікації, яка б виключала всі недоліки і 
необґрунтованість наявних. 

Дослідженням питання класифікації витрат зай ма-
лися багато вітчизняних і зарубіжних економістів: Анань-
кіна Є. А., Атамас П. Й, Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Дані-
лочкіна Н. Г., Друрі К., Каверіна О. Д., Муратова Л. Н., 
Прохорова В. В., Цал-Цалко Ю. С. та інші. Проте аналіз 
поглядів різних учених дає змогу стверджувати про нео-
днозначність і деякі розбіжності у судженнях науковців, 
пов’язаних з класифікацією витрат для оптимального 
управління ними. Саме тому виникає необхідність до-
даткового вивчення цієї проблеми.

Мета роботи – запропонувати авторський підхід 
до класифікації витрат відповідно до функцій і завдань 
контролінгу, узагальнюючи існуючі підходи щодо ви-
окремлення класифікаційних ознак.

Метою класифікації витрат у системі контролінгу 
є надання допомоги керівництву в прийнятті правиль-
них та обґрунтованих рішень щодо оптимізації складу 
витрат та мінімізації їхнього рівня. Тобто процес класи-
фікації затрат полягає в тому, щоб виділити ту частину 
витрат, на яку може вплинути керівник. Правильний 
вибір класифікаційних ознак є запорукою своєчасного 
одержання необхідної управлінської інформації.

Класифікація витрат – це поділ і одночасне об’єд-
нання різних витрат, однорідних за визначеними озна-
ками [15]. 

Дослідивши різноманітні підходи до класифіка-
ції витрат та узагальнивши досвід провідних науковців, 
наведемо класифікаційні ознаки витрат, що найчастіше 
використовуються на практиці (табл. 1). 

Як видно з табл. 1, значна кількість науковців (Ата-
мас П. Й, Сопко В. В., Мних Є. В., Бутинець Ф. Ф., Цал-
Цалко Ю. С., Голов С. Ф., Лебедєв П. В., Муратова Л. Н., 
Прохорова В. В., Долинська Р. Г. та ін.) вважають, що 
основними ознаками класифікації витрат є: спосіб зара-
хування до собівартості; відношення до господарського 
процесу; відношення до обсягу виробництва; елемен-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	б
ух

га
л

те
рс

ьк
и

й
 о

бл
ік

 і 
ау

д
и

т

213БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2013
www.business-inform.net

Таблиця 1

Класифікаційні ознаки витрат підприємства

№ 
з/п Класифікаційні ознаки витрат Науковці

1 2 3

1 Спосіб зарахування до собівартості 
(прямі та непрямі)

Атамас П. Й [1], Сопко В. В. [16], Мних Є. В. [12], Бутинець Ф. Ф. [2], Голов С. Ф. 
[4], Домбровський В. М. [5], Цал-Цалко Ю. С. [18], Нападовська Л. В. [14], 
Лебедєв П. В. [11], Муратова Л. Н. [13], Прохорова В. В. [3], Долинська Р. Г. [6], 
Каверіна О. Д. [8], Карпова Т. П. [9], Ананькіна Є. А. [10], Данілочкіна Н. Г. [10]

2 Відношення до обсягу виробництва 
(постійні та змінні)

Атамас П. Й. [1], Сопко В. В. [16], Мних Є. В. [12], Бутинець Ф. Ф. [2], Цал-
Цалко Ю. С. [18], Друрі К. [7], Голов С. Ф. [4], Домбровський В. М. [5], Лебе-
дєв П. В. [11], Долинська Р. Г. [6], Карпова Т. П. [9], Нападовська Л. В. [14], 
Ананькіна Є. А. [10], Данілочкіна Н. Г. [10]

3 Відношення до господарського процесу 
(основні, накладні)

Бутинець Ф. Ф. [2], Долинська Р. Г. [6], Муратова Л. Н. [13], Прохорова В. В. [3], 
Карпова Т. П. [9], Лебедєв П. В. [11], Друрі К. [7], Сопко В. В. [16], Голов С. Ф. [4]

4 Порядок віднесення на період генеру-
вання прибутку (на продукт, на період)

Прохорова В. В. [3], Долинська Р. Г. [6], Бутинець Ф. Ф. [2], Голов С. Ф. [4], 
Цал-Цалко Ю. С. [18]

5 За видами (елементи витрат, статті 
калькуляції)

Сопко В. В. [16], Мних Є. В. [12], Лебедєв П. В. [11], Муратова Л. Н. [13], Дом-
бровський В. М. [5], Каверіна О. Д. [8], Карпова Т. П. [9], Ананькіна Є. А. [10], 
Данілочкіна Н. Г. [10]

6 За можливістю контролю 
(контрольовані, неконтрольовані)

Атамас П. Й [1], Сопко В. В. [16], Мних Є. В. [12], Бутинець Ф. Ф. [2], Голов С. Ф. 
[4], Прохорова В. В. [3], Долинська Р. Г. [6], Каверіна О. Д. [8], Карпова Т. П. [9], 
Нападовська Л. В. [14]

7 За економічним змістом (затрати (засо-
бів праці, предметів праці, живої праці) Сопко В. В. [16], Лебедєв П. В. [11]

8

За центрами витрат і центрами відпо-
відальності (за окремими видами 
про дукції, послугами, структурними 
підрозділами, відповідальними особами)

Каверіна О. Д. [8], Муратова Л. Н. [13], Долинська Р. Г. [6], Цал-Цалко Ю. С. 
[18], Нападовська Л. В. [14], Мних Є. В. [12], Ананькіна Є. А. [10], Данілоч - 
кіна Н. Г. [10]

10 За функціями управління (виробничі, 
комерційні, адміністративні) Сопко В. В. [16], Мних Є. В. [12], Бутинець Ф. Ф. [2]

11 За роллю в господарському процесі 
(чисті; додаткові) Сопко В. В. [16]

12 За доцільністю (продуктивні, 
непродуктивні)

Сопко В. В. [16], Мних Є. В. [12], Бутинець Ф. Ф. [2], Цал-Цалко Ю. С. [18], 
Лебедєв П. В. [11], Муратова Л. Н. [13]

13 За календарними періодами (поточні, 
попередніх та майбутніх періодів) Сопко В. В. [16], Мних Є. В. [12], Лебедєв П. В. [11], Прохорова В. В. [3]

14 За стадіями виробничого процесу (на 
закупівлю, на зберігання, на реалізацію) Ананькіна Є. А. [10], Данілочкіна Н. Г. [10], Сопко В. В. [16]

15 За залежністю (залежні, незалежні) Сопко В. В. [16]

16 За охопленими бізнес-планами 
(заплановані, незаплановані) Сопко В. В. [16], Домбровський В. М. [5], Лебедєв П. В. [11], Нападовська Л. В. [14]

17 За охопленим нормуванням (нормовані, 
ненормовані) Сопко В. В. [16], Лебедєв П. В. [11]

18

За відношенням до собівартості (що 
відносяться на собівартість реалізації; 
що відносяться на фінансові результати 
або відшкодовуються за рахунок інших 
джерел покриття)

Сопко В. В. [16], Бутинець Ф. Ф. [2], Цал-Цалко Ю. С. [18], Голов С. Ф. [4]

19 За строком планування (коротко-,  
середньо- і довгострокові) Сопко В. В. [16]

20 Залежно від управлінських рішень 
(релевантні та нерелевантні).

Атамас П. Й. [1], Мних Є. В. [12], Бутинець Ф. Ф. [2], Домбровський В. М. [5], 
Каверіна О. Д. [8], Нападовська Л. В. [14]

21 Залежно від періоду здійснення 
(вичерпані, невичерпані). Бутинець Ф. Ф. [2], Долинська Р. Г. [6], Голов С. Ф. [4]

22
Залежно від прийнятого рішення 
щодо завантаження потужностей 
(маржинальні, середні)

Бутинець Ф. Ф. [2], Голов С. Ф. [4], Грещак М. [17], Коцюба О. [17]
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1 2 3

23 Залежно від реальності здійснення 
(дійсні та можливі)

Бутинець Ф. Ф. [2], Прохорова В. В. [3], Долинська Р. Г. [6], Каверіна О. Д. [8], 
Голов С. Ф. [4]

24 За можливістю регулювання 
(регульовані, нерегульовані)

Каверіна О. Д. [8], Домбровський В. М. [5], Ананькіна Є. А. [10], Данілоч - 
кіна Н. Г. [10], Атамас П. Й. [1], Карпова Т. П. [9]

25 За календарними періодами (поточні, 
одноразові) Мних Є. В. [12], Цал-Цалко Ю. С. [18], Лебедєв П. В. [11], Муратова Л. Н. [13]

26
За ступенем впливу обсягу виробницт-
ва на рівень витрат (умовно-постійні, 
умовно-змінні)

Лебедєв П. В. [11], Прохорова В. В. [3]

27 Залежно від потужності (обов’язкові, 
дискреційні) Бутинець Ф. Ф. [2]

28 За структурою (одноелементні, 
комплексні)

Цал-Цалко Ю. С. [18], Лебедєв П. В. [11], Муратова Л. Н. [13],  
Прохорова В. В. [3]

29 Залежно від ефективності (ефективні, 
неефективні) –

30 За складом (фактичні, планові (прогнозні)) Сопко В. В. [16], Мних Є. В. [12]

31 За видами діяльності (витрати 
звичайної та надзвичайної діяльності) Бутинець Ф. Ф. [2], Цал-Цалко Ю. С. [18]

джерело: розроблено автором.

Закінчення табл. 1

ти витрат; статті калькуляції; доцільність; можливість 
контролю; центри витрат і центри відповідальності; 
прийняття управлінського рішення щодо завантаження 
потужностей тощо.

Ця класифікація витрат, на нашу думку, є базовою 
та надає узагальнену інформацію щодо витрат підпри-
ємства, однак для прийняття рішень на сьогодні таких 

класифікаційних ознак недостатньо. За результатами 
проведеного аналізу ми пропонуємо перегрупувати ви-
трати відповідно до функцій та завдань контролінгу. За-
пропонована класифікація об’єднує в собі найактуальні-
ші для потреб контролінгу витрат класифікаційні озна-
ки та види витрат, а тому дозволяє своєчасно прийняти 
ефективне управлінське рішення (табл. 2). 

Таблиця 2

Класифікація витрат підприємства відповідно до функцій та завдань контролінгу

№ 
з/п

Групи витрат Цілі класифікації № з/п Види витрат Сутність витрат

1 2 3 4 5 6

1. Участь у прийнятті рішень(або сприяння прийняттю рішень)

1.1.
За формальною 
визначеністю

З метою вирішення 
поточних та довгостро-
кових завдань, вибору 
оптимального рішення 
із сукупності альтерна-
тивних

А. Явні
Витрати на закупівлю зовнішніх 
ресурсів, які не є власністю 
підприємства.

Б.
Альтернативні 
(неявні)

Альтернативні витрати підприєм ства на 
здійснення підприємницької діяльності, 
включаючи вартість ресурсів, що є 
власністю підпри ємства

1.2.
За впливом 
на прийняття 
рішення

З метою врахування 
впливу управлінського 
рішення на величину 
витрат і доходів у май-
бутньому, скорочення 
часу на економічні роз-
рахунки

А. Релевантні
Витрати, величина яких може 
бути змінена внаслідок прийняття 
управлінського рішення

Б. Нерелевантні
Витрати, величина яких не залежить від 
прийняття управлінського рішення

1.3.
За ефективністю 
здійснення

Виділення неефективних 
витрат дозволяє не до-
пустити проникнення 
втрат в планування і нор-
мування

А. Ефективні
Витрати, пов’язані з отриманням 
доходів від реалізації продукції, на ви-
робництво якої вони були виділені

Б. Неефективні
Витрати, пов'язані з втратами  
і відсутністю доходів.
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Продовження табл. 2

1 2 3 4 5 6

1.4.
За розрахунком 
на одиницю 
продукції

Для обґрунтування 
рішення про оптималь-
ний розмір обсягів 
діяльності, визначення 
середніх показників

А. Диферен- 
ціальні

Величина, на яку відрізняються витра-
ти при розгляді двох альтернативних 
рішень

Б. Маржинальні Витрати на виробництво додаткової 
одиниці продукції

2. Прогнозування

Стосовно періоду Для розробки напрямів 
діяльності

А. Коротко- 
строкові

Витрати короткострокового періоду, 
протягом якого фактори виробництва 
не змінюються

Б. Довгострокові
Витрати довгострокового періоду, про-
тягом якого можуть змінитися фактори 
виробництва

3. Планування

Стосовно плану
Вдосконалення процесу  
планування, нормування  
та контролю

А. Планові

Витрати, обумовлені технологією ви-
робництва та організацією праці та 
передбачені кошторисом витрат на 
виробництво

Б. Непланові
Витрати, викликані порушеннями в 
технологічному процесі та орга нізації 
праці, стихійними лихами тощо

4. Нормування

За відповідністю 
нормам

З метою контролю за 
економічним вико-
ристанням ресурсів, 
організації системи 
«стандарт-кост» чи засто-
сування нормативного 
методу

А. Нормовані
Витрати, на які розробляються 
спеціальні норми, а в разі необ хід ності 
і зміни норм

Б. Ненормовані Витрати, на які нормативи не встанов-
люються

5. Організація

За місцем виник-
нення

З метою здійснення 
контролю за відпо ві-
дальними особами та 
за місцями виникнення 
витрат

А. По місцях  
і сферах виникнення

Б. По функціях діяльності

В. По центрах відповідальності

6. Облік

6.1. За однорідністю 
витрат

З метою використання 
при калькулюванні

А. Одноеле- 
ментні

Використані ресурси одного еко номіч-
ного змісту (сировина, матеріали, основна 
заробітна пла та виробничих робітників, 
відрахування на соціальні заходи)

Б. Комплексні

Декілька економічно неоднорідних 
ресурсів (витрати на утримання і 
експлуатацію устаткування, за гально - 
виробничі витрати, витрати на під-
готовку і освоєння виробництва тощо)

6.2. За елементами 
витрат

Для здійснення обліку 
згідно з планом 
рахунків; визначення 
потреби в оборотних 
коштах; показників 
матеріаломісткості, 
фондомісткості; 
порівняння структури 
різних галузей

А. Матеріальні витрати

Б. Витрати на оплату праці

В. Відрахування на соціальні заходи

Г. Амортизація основних заходів та нематеріальних активів

Ґ. Інші операційні витрати

6.3.

За формою 
залежності від 
обсягів вироб-
ництва

З метою оптимізації 
процесу операційної 
діяльності та аналізу її 
беззбитковості

А. Постійні
Витрати, величина яких змінюється 
пропорційно до зміни обсягів вироб-
ництва
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1 2 3 4 5 6

Б. Змінні Витрати, величина яких не зміню ється 
із зміною обсягів виробництва

6.4. За економічним 
змістом

Для організування обліку  
в системі рахунків

А. Основні

Витрати, безпосередньо пов’язані  
з технологічним процесом виготов-
лення продукції та неминучі за будь-
яких умов та характеру виробництва

Б. Накладні

Витрати не пов’язані безпосередньо  
з технологічним процесом виготовлення 
продукції, а утворюються під впливом пев-
них умов роботи з організації, управління, 
з обслуговування виробництва

6.5.
За способом 
віднесення на 
продукцію

Для проведення 
калькуляційних 
розрахунків

А. Прямі
Витрати на виробництво конкретного 
виду продукції всіх видів витрат, що сто-
суються виробництва та збуту

Б. Непрямі Включення до собівартості продук ції 
одиниці певної частини таких витрат

6.6. За календарними 
періодами

Для розробки напрямків 
діяльності

А. Поточні

Витрати трудових, матеріальних, немате-
ріальних та фінансових ресурсів, вира-
жених у грошовій формі, для здійснення 
поточної господарської діяльності

Б. Періодичні

Витрати, які не включаються у вироб-
ничу собівартість і розглядаються як 
витрати того періоду, в якому вони були 
здійснені

7. Контроль

За ознакою 
контрольованості

Для оцінки діяльності 
центрів відповідальності

А. Контрольовані
Витрати, які менеджер може безпо-
середньо контролювати або на них 
звичайно впливати

Б. Неконтро- 
льовані

Витрати, які не залежать від діяльності 
суб’єктів управління

8. Координація та регулювання

За можливістю 
регулювання

З метою оцінки відпо-
відальності та роботи 
менеджерів в частині 
контролю за витратами

А. Регульовані
Витрати, величина яких може залежати 
від керівника (менеджера) відповідного 
рівня управління

Б. Нерегульовані
Витрати, величина яких мало зале-
жить від керівника (менеджера), а то й 
взагалі може не залежати від нього

9. Мотивація (стимулювання)

За стимулюванням Для контролю за витра-
тами

А. Обов'язкові Витрати, пов’язані з виконанням основ-
них трудових показників

Б. Заохочувальні Витрати за досягнення високих якісних 
показників

10. Аналіз

За порядком  
обчислення  
(складом)

З метою прогнозування, 
регулювання витрат  
і контролю за нормами 
та рівнем витрат

Фактичні; Прогнозні, Планові; Кошторисні; Стандартні; Загальні і 
структурні; Повні і часткові

11. Калькулювання витрат

За статтями 
калькуляції

Для побудови аналітич-
ного обліку витрат на 
виробництво одиниці 
продукції, зіставлення 
планової і фактичної 
калькуляції собівартості 
окремих видів продукції

А. Сировина та матеріали

Б. Купівельні напівфабрикати та комплектувальні вироби

В. Паливо й енергія на технологічні цілі

Г. Зворотні відходи (відраховуютья)

Ґ. Основна заробітна плата

Д. Додаткова заробітна плата

Продовження табл. 2
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Наведена нами класифікація витрат дозволить 
прискорити процес вибору класифікаційних ознак для 
прийняття конкретного управлінського рішення та 
оптимізувати процес управління витратами. Теоретич-
но існує безліч класифікаційних ознак витрат, проте, на 
практиці всі вони не використовуються. Кожний мене-
джер або керівник підприємства використовує тільки ті 
класифікаційні ознаки, які найбільшим чином задоволь-
няють його потреби у необхідній інформації та достатні 
для прийняття рішення у конкретний момент часу.

Запропонована класифікація витрат підприємства 
відповідно до функцій та завдань контролінгу:

 дозволяє своєчасно приймати ефективні управ-
лінські рішення як на стадії планування, так і на 
стадіях обліку, контролю та аналізу витрат;

 повніше узагальнює різні підходи до визначен-
ня витрат, що сприяє підвищенню ефективно-
сті управління витратами; 

 полегшує вибір оптимального напрямку вкла-
дання коштів, сприяє зниженню непродуктивних 
витрат, виявленню i розширенню високорента-
бельних напрямків діяльності підприємства;

 дає змогу ефективно використовувати та по рів-
нювати різні методи калькулювання собівар-
тості, що забезпечує обґрунтованість ряду управ-
лінських рішень;

 виділяє ту частину витрат, на яку може вплину-
ти керівник, тим самим підсилює можливості 
виявлення резервів підвищення результатив-
ності діяльності підприємства. 

ВиСНоВКи
Отже, згруповані класифікаційні ознаки витрат від-

повідно до функцій і завдань контролінгу сприятимуть 
забезпеченню менеджерів та керівників необхідною, точ-
ною та достовірною інформацією для прийняття ефек-
тивних управлінських рішень. Перспективою подальших 
досліджень є розширення і доповнення класифікаційних 
ознак, теоретичних і прикладних аспектів витрат.           
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Закінчення табл. 2

1 2 3 4 5 6

Е. Відрахування на соціальні заходи

Є. Загальновиробничі витрати

Ж. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

З. Втрати від браку

И. Інші виробничі витрати
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