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 хи удосконалення форм облікових регістрів і податкової звітності, що позитивно познача-ються на якості інформаційних потоків, при-йняття оперативних управлінських рішень при оподаткуванні підприємства. 
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Наведено результати досліджень сутності та змісту поняття «витрати», здійснено аналіз даної 
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Постановка проблеми. Виробництво та реалізація продукції будь-якого підприємства України потребують трудових, матеріальних і грошових витрат. Витрати підприємства на спожиті засоби виробництва, предмети праці й оплату праці працівників, виражені у гро-шовому виразі, утворюють собівартість про-дукції. Процес виробництва завжди пов'яза-ний з використанням робочої сили та засобів 

виробництва, які втілюються в продукті. Останній характеризується корисністю (споживною вартістю) і трудомісткістю, тоб-то певною кількістю затраченої праці. Чим продуктивніша праця, тим нижча трудоміст-кість одиниці створеного продукту. В умовах ринкової економіки виникає проблема у ви-значенні витрат, їх розподілу за об'єктами та забезпечення мінімізації, а це потребує управ-
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СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ління ними в умовах конкуренції, визнання доцільності та досягнення необхідної їх при-бутковості. Причому завдавання полягає у їх мінімізації та досягненні такого рівня, за яким витрати визнаються споживачами й прино-сять відповідний прибуток виробникам. Витрати виробництва є тим, у що обхо-диться створення продукту підприємству. Вод-ночас суспільні витрати на створення продук-ту включають також додаткову працю, втілену в додатковому продукті. Як науковці так і практики по різному трактують дане поняття, тобто немає єдиного тлумачення поняття да-ної категорії [12; 16]. Тому в сучасних умовах господарювання великого значення набуває правильне визначення поняття «витрати». 
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Велику увагу економічній категорії «витрати» приділяли такі вітчизняні вчені, як А. І. Алексєєва, І. А. Бланк, М. Г. Грещак, О. Н. Котенєва, С. А. Котлярова, С. В. Мочерний, Ю. С. Погорелова, Г. О. Партина, В. А. Сідун, Л. Г. Цимбалюк та інші. Ці теоретики і практи-ки зробили вагомий внесок у розвиток термі-нології, пов’язаної з витратами та її застосу-вання в економічних науках.  Проте ще й досі залишилось чимало не-узгоджених і недостатньо досліджених пи-тань щодо визначення поняття «витрати».  
Постановка завдання. Метою досліджен-ня є визначення сутності та змісту поняття «витрати», та формування власної позиції стосовно досліджуваної проблематики. 
Виклад основного матеріалу. Витрати є загальноекономічною категорією, що харак-теризує використання різних речовин і сил природи в процесі господарювання. Під еко-номічними витратами розуміють «затрати втрачених можливостей», тобто суму грошей, яку можна отримати при найбільш вигідному із усіх можливих альтернативних варіантів використання ресурсів. Економічні витрати будь-якого ресурсу, обраного для виробницт-ва продукції, дорівнюють його вартості при найкращому із усіх можливих варіантів вико-ристання. Поняття економічних витрат обу-мовлено обмеженістю ресурсів у порівнянні з кількістю варіантів їх використання. З бухгал-терської точки зору витрати – це тільки конк-ретні витрати ресурсів. Наявність різних точок зору на сутність витрат обумовлена різними підходами у пог-лядах на природу економічного буття взагалі, 

і виробничого процесу, зокрема. Поєднуючи різні погляди видатних вчених економістів можна виділити два основоположних підходи щодо визначення економічної категорії «витрати» [3, с. 341].  Перший підхід визначення витрат базу-ється на розумінні господарського життя з позицій трудової теорії вартості, що передба-чає взаємодію в процесі виробництва трьох основних факторів (робочої сили, предметів праці та засобів праці) з подальшою інтерпре-тацією поняття вартості, її складових та стру-ктури. Дана точка зору на розкриття економі-чної категорії «витрати» була визначена і роз-крита в економічній системі, а саме в працях видатних економістів Адама Сміта та Давида Рікардо. Сміт ввів поняття абсолютних ви-трат, а Рікардо – автор теорії порівняльних витрат. Термін «витрати» розуміли, як «середні суспільні затрати на одиницю, тобто вартість окремої одиниці продукції на серед-ньому підприємстві, або середні затрати всіх підприємств відповідної галузі» [14; 15]. Другий підхід визначення витрат базуєть-ся на ресурсному розумінні природи госпо-дарства, передбачаючи обмеженість всіх ви-дів ресурсів і альтернативність варіантів за-стосування, і по-своєму визначає сутність вар-тості та її складових елементів. Даний підхід передбачає, що місце і роль витрат розгляда-ється та розкривається в прикладному аспек-ті як складовий елемент ціни, що формується під дією сукупності факторів в системі функ-ціонування ринку на основі зміни попиту і пропозиції [3]. Протягом другої половини ХІХ ст. в еконо-мічній системі категорію «витрати» розкрив К. Маркс. Його теорія витрат ґрунтується на двох принципових категоріях – витрати виро-бництва і витрати обігу. Він вважав, що «витрати виробництва – це видатки на вироб-ництво, які повинні понести організатори під-приємства з метою створення товарів і насту-пного отримання прибутку». Окрім цього К. Маркс категорію «витрати обігу» розшиф-рував, як таку, що у повній мірі пов’язана з процесом реалізації товарів. Додатковими витратами обігу є витрати на упаковку, сор-тування, транспортування і зберігання това-рів. Чисті витрати не збільшують вартість то-варів, а відшкодовуються після продажу з прибутку, створеного у процесі виробництва товарів [7].  
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 В кінці XIX століття з’явилось ряд нових концепцій визначення витрат. У маржиналіс-тів (Менгер, Візер) витрати розглядалися, як «психологічне явище, яке основане на гранич-ній корисності». Вони стверджували, що сума, яку виплачує фірма за фактори виробництва, визначається граничною корисністю, якою вони володіють з точки зору продавця. Визна-чення витрат у маржиналістській економіч-ній теорії відноситься до окремого підприємс-тва, доходи та витрати якого розглядаються як функції від масштабу виробництва [9]. Інституціоналістська теорія витрат пред-ставлена у роботах Дж. К. Кларка та Джона А. Гобсона. Дж. К. Кларк займався проблемою накладних витрат, а отже досліджував різні їх типи: індивідуальні та суспільні, абсолютні, додаткові, фінансові, виробничі, довгостроко-ві та короткострокові. Заслугою Джона А. Гоб-сона є те, що він ввів поняття «людських ви-трат, які виміряються якістю та характером трудових зусиль, здібностями осіб, які роб-лять дані зусилля, а також з точки зору розпо-ділу праці в суспільстві» [9]. Неокласичні концепції витрат виробницт-ва, представниками якої є вчені Дж. Тобін, Ф. Хан, Н. Калдор та інші, розглядають катего-рію витрат, як суму затрат (постійних та змін-них) на придбання факторів виробництва [3].  Cучасний економіст Покропивний С. Ф. стверджує, що «витрати утворюються в про-цесі формування та використання ресурсів для досягнення певної мети, окрім цього, во-ни мають різне спрямування, але найбільш загальним і принциповим є поділ їх на інвес-тиційні та поточні (операційні) витрати, зв'я-зані з безпосереднім виконанням підприємст-вом своєї основної функції – виготовлення продукції (надання послуг)» [3]. Питаннями формування витрат на підп-риємстві також займається Нападовська Л. В. Вона відокремлює дві категорії – «витрати» та «затрати». До витрат відносить термін «витрати», як зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або збільшення зобов'язань підприємства, що веде до змен-шення капіталу. Тобто витрати підприємства повністю пов’язані з використанням (відтоком) грошових коштів. Категорію «затрати» Напа-довська Л. В. розкриває як вартісний вираз ви-користаних у процесі діяльності підприємства (установи, організації) матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів [16]. 

Крушельницька О. В. категорію «витрати» розглядає, як «грошову оцінку матеріальних та інших коштів, що витрачаються підприємс-твом на виробництво та реалізацію продук-ції». До основного застосування витрат вона відносить розрахунок собівартості продукції, а до прикладу витрат – вартість сировини та матеріалів, заробітна плата, витрати на утри-мання і експлуатацію обладнання [4]. Лень В. С. під витратами виробництва вважає «матеріальні і грошові кошти, витра-чені з метою одержанням доходу» [5]. Мних Є. В. вважає, що витратами є мате-ріально-речовинні, трудові та інші ресурси, цінність яких визначається на ринку і саме з ними пов’язана діяльність господарюючого суб'єкта [6]. Трактування поняття «витрати» в націо-нальних та зарубіжних стандартах з бухгал-терського обліку майже однакове так як осно-вою для розробки національних стандартів були міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). За МСБО витрати – це змен-шення економічної вигоди протягом звітного періоду, що відбувається у формі вибуття або використання активів чи збільшення зобов’я-зань, що веде до зменшення власного капіта-лу підприємства за умови, що ці витрати мо-жуть бути достовірно оцінені [8]. За НП(С)БО 1 витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобо-в'язань, які призводять до зменшення власно-го капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [10]. За П(С)БО 16 витрати – змен-шення активів, або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власно-го капіталу внаслідок його вилучення або роз-поділу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [11]. Згідно Податкового кодексу України витра-ти – це сума будь – яких витрат платника подат-ку в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, здійснюваних для продовження госпо-дарської діяльності платника податку, в резуль-таті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів, або зменшен-ня зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіта-лу за рахунок його вилучення або розподілу власником) [13]. Такі витрати спрямовані на здійснення господарської діяльності платника податку (підприємця).  
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СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Як видно з досліджень, економісти «витрати» вважають багатогранним явищем. Стосовно визначення даної категорії і досі тривають дискусії. У ринковій економіці ви-трати, їх формування та організація повинна означати створення єдиної, раціональної, чіт-ко та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими установками та взаємо-пов'язаними елементами. 
Висновки і перспективи досліджень. Отже, існує дуже багато суджень щодо визна-чення економічної категорії «витрати». У віт-чизняній економічної літературі трактування категорії «витрати» не є однозначним. В зв’я-зку з цим перед здійсненням виробничої дія-льності будь-яке підприємство України по-винно точно визначитись з сутністю поняття «витрати», при цьому необхідно дотримува-тися законодавчої бази країни, в тому числі, спеціалізованих нормативних актів, що регу-люють визначення даної категорії.  Важливою умовою успішної діяльності під-приємств є досягнення оптимального рівня ви-трат на виробництво, внаслідок чого зросте конкурентоздатність продукції та стане реаль-ним досягнення довгострокового економічного зростання підприємств. В зв’язку з цим виникає потреба подальшого дослідження економічної категорії «витрати» їх класифікації, формуван-ня та обліку на підприємстві. 
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Results of research on the essence and content of the notion of «cost», the analysis of this category. Formed 
position regarding the studied issues. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ЗАТРАТЫ» 
Приведены результаты исследований сущности и содержания понятия «затраты», осуществлен 

анализ данной экономической категории. Сформирована позиция относительно исследуемой пробле-
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