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Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка
займає особливе та вагоме місце в управлінні підприємством. Це
пояснюється тим, що витрати мають вирішальний вплив на
фінансовий результат функціонування суб’єктів господарювання, застосовуються для визначення цінової політики підприємства, показують рівень технології та організації виробництва,
використовуються для оцінки ефективності господарювання
шляхом порівняння витрат та результатів діяльності. При
наявності різноманітних дефініцій поняття «витрати», їх можна
розділити на дві великі групи – тлумачення витрат із точки зору
економічної теорії (управлінський підхід) та з погляду бухгалтерського обліку (бухгалтерський підхід), які значно відрізняються між собою.
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Раціональна організація обліку витрат слугує генератором
розширення інформаційної бази для прийняття управлінських
рішень, тому потребує деталізації та підвищення аналітичності
інформації з метою реалізації функцій управління підприємством. Це забезпечить систематизація витрат за визначеними
класифікаційними ознаками з урахуванням специфіки діяльності
підприємств ресторанного господарства.
На класифікацію витрат підприємств ресторанного господарства мають вплив такі фактори: специфіка їх діяльності, організаційна структура та цільове призначення [1, с. 22]. Тому враховуючи дані фактори пропонуємо наступні класифікаційні
групи: за операційними процесами; за реальністю виникнення;
за релевантністю; за ступенем контрольованості; за характером
поведінки; за календарним періодом; за місцем виникнення та
по відношенню до плану (рис. 1).
Класифікація витрат підприємства
ресторанного господарства
за
операційними
процесами

− постачання;
− виробництво;
− реалізація;
− управління

за реальністю
виникнення

− дійсні
(фактичні);
− можливі
(альтернативні)

за релевантністю

− релевантні;
− не релевантні;
− диференційовані

за ступенем
контрольованості

− контрольовані;
− не контрольовані

за характером
поведінки
− витрати звітного
періоду;
− витрати минулого періоду;
− витрати майбутнього періоду
− внутрішні
витрати
− зовнішні
витрати
− заплановані
− не заплановані

− змінні;
− постійні;
− змішані

за календарним
періодом

за місцем
виникнення
по відношенню
до плану

Рисунок 1 – Класифікація витрат підприємства ресторанного
господарства [розроблено автором]
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Таким чином, запропонована класифікація витрат дозволяє
розробити організаційні моделі обліку та аудиту витрат, завдяки
яким управлінський персонал підприємств ресторанного господарства буде отримувати розширену та цільово-орієнтовану
інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
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