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Вступ. Будь-який вид господарської діяльності підприємств передбачає 

понесення витрат. Саме тому, витрати є одним із основних елементів 

фінансової звітності в більшості облікових систем. Від їх правильної оцінки 

залежить величина чистого прибутку та податку на прибуток підприємства за 

звітний період, а отже і довіра користувачів звітної інформації, ефективність 

прийнятих ними управлінських рішень. 

Питанню сутності та обліку витрат присвячена велика кількість праць 

вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Н. С. Андрющенко [1], К. А. Баглай 

[2], І. Білоусової [3], Н. В. Гришко [4], тощо. Однак, не зважаючи на значні 

напрацювання в даній сфері, неврегульованими залишаються питання оцінки 

витрат як окремого елемента фінансової звітності підприємств. Існування 

різних підходів до визнання і оцінки витрат у різних системах професійних 

стандартів обумовлює актуальність даної теми. 

Постановка завдання статті. Основним завданням статті є порівняння 

сутності, умов визнання, класифікації та оцінки витрат у національних та 

міжнародних стандартах, визначення основних видів вартості, що 

застосовується для оцінки витрат як елемента фінансової звітності. 

Результати. Витрати є одним з елементів фінансової звітності, що 

характеризують фінансові результати діяльності. Вони є об’єктом дослідження 
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в фінансовому, управлінському та податковому обліку, що зумовлює їх 

важливість для господарського обліку в цілому. 

На сьогодні у різних системах професійних облікових стандартів та в 

економічній літературі спостерігається плюралізм підходів щодо поняття 

витрат. Пропонуємо спочатку розглянути сутність та умови їх визнання в 

існуючих стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Відповідно по Концептуальної основи фінансової звітності міжнародних 

стандартах фінансової звітності (МСФЗ), витрати – це зменшення економічних 

вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або 

у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного 

капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам [1]. 

Подібне визначення містять положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

(П(С)БО) 16 «Витрати» та Положеннях бухгалтерського обліку (ПБУ) 10/99 

«Витрати організації». 

Зазначимо, що в системі МСФЗ не існує окремого стандарту, присвяченого 

обліку витрат, але окремі питання оцінки та класифікації певних видів витрат 

розглядаються у МСБО 2 «Запаси», МСБО 11 «Будівельні контракти» та МСБО 

23 «Витрати на позики». 

Згідно Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США 

(ЗПБО) № 6 «Елементи фінансової звітності», витрати – це відтік або інше 

зменшення активів або виникнення зобов'язань (або комбінація обох випадків) 

від поставки або виробництва товарів, надання послуг або здійснення іншої 

діяльності, що складають основну або операційну діяльність суб’єкта 

господарювання [9]. 

Основна відмінність між стандартами МСФЗ та ЗПБО полягає в тому, що 

згідно першої групи стандартів визначення витрат включає збитки та витрати, а 

відповідно до ЗПБО – це два окремих елемента фінансової звітності. 

Під збитками в ЗПБО розуміються витрати, що виникають від 

неопераційної діяльності та носять несистематичний характер. Зазвичай, вони 

не пов’язані з процесом отримання прибутку суб’єктом господарювання. 



4 

Щодо умов визнання, то за МСФЗ, П(С)БО та ПБУ витратами звітного 

періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком 

зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за 

умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [6].  

Згідно ЗПБО США, умовами визнання витрат є задоволення наступних 

критеріїв: 

– відповідність визначенню, зазначеному в ЗПБО США № 6 «Елементи 

фінансової звітності»; 

– можливість оцінити елемент фінансової звітності; 

– релевантність елементу, тобто інформація про нього може впливати на 

рішення користувачів звітності; 

– інформація про елемент контрольована, достовірна і нейтральна [2]. 

Значний вплив на умови визнання та оцінки витрат мають принципи 

бухгалтерського обліку(табл. 1). Зазначимо, що дані принципи за тих чи інших 

назв зустрічаються майже в усіх облікових системах.  

 

Таблиця 1 – Взаємозв’язок принципів бухгалтерського обліку й умов 

визнання та оцінки витрат відповідно до вітчизняного законодавства 

Принцип обліку Взаємозв'язок з витратами 

Обачності Не допускається застосовувати методи оцінки, що б занижували 

оцінку витрат підприємства 

Повне висвітлення Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні 

та потенційні витрати, здатні вплинути на управлінські рішення 

Автономності Витрати власників не повинні відображатися у фінансовій звітності  

Послідовність Постійне застосування підприємством обраної облікової політики в 

частині витрат (методів нарахування амортизації чи резерву 

сумнівних боргів, тощо) 

Безперервності Оцінка витрат підприємства здійснюється виходячи з припущення, 

що його діяльність буде тривати далі 

Нарахування і 

відповідності доходів і 

витрат 

Витрати визнаються одночасно з доходом, на отримання якого 

вони були здійснені, у тому числі за рахунок систематичного 

розподілу.  

Історичної (фактичної) 

собівартості 

Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на 

їх виробництво та придбання 

Єдиного грошового 

вимірника 

Вимірювання та узагальнення здійснених витрат у фінансовій 

звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці 

Джерело: розроблено автором на основі [11]. 
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Крім цього, за П(С)БО 16 та ПБУ 10/99 наведено перелік статей, які не 

визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати 

(табл. 2). 

  

Таблиця 2 – Статті, які не визнаються витратами й не включаються до 

звіту про фінансові результати за П(С)БО та ПБУ 

Стаття П(С)БО ПБУ 

Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими 

аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо; 

+ + 

Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; + + 

Погашення одержаних позик; + + 

Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не 

відповідають ознакам визнання витрат;  

+ - 

Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно 

до положень (стандартів) бухгалтерського обліку; 

+ - 

Балансова вартість валюти + - 

Витрати понесені у зв'язку з придбанням (створенням) необоротних 

активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних 

активів тощо) 

- + 

Вклади до статутного (складеного) капіталу інших організацій, 

придбання акцій акціонерних товариств та інших цінних паперів не з 

метою перепродажу ( продажу) 

- + 

Джерело: розроблено автором на основі [6], [12]. 

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності подібних статей, які не 

вважаються витратами не містять. 

Наступним кроком розглянемо класифікацію витрат в обліку, що прямо 

впливає на особливості їх оцінки.  

Відповідно до вітчизняних стандартів обліку, у тому числі П(С)БО 16, 

витрати класифікують за багатьма ознаками:  

– за включенням до собівартості; 

– за видами собівартості; 

– за статтями калькуляції; 

– за економічними елементами; 

– за видами діяльності, тощо. 
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Зосередимо увагу на першій ознаці класифікації витрат, згідно якої їх 

можна розподілити на дві великі групи – витрати, які включаються до 

собівартості, та витрати періоду.  

Зазначимо, що собівартість фактично є одним із видів оцінок, що 

застосовується в бухгалтерському обліку. Так, за МСБО 16 «Основні засоби», 

собівартість – це сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або 

справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу 

на час його придбання або створення або (якщо прийнятно) сума, яку 

розподіляють на цей актив при первісному визнанні згідно з конкретними 

вимогами інших МСФЗ [7]. У П(С)БО термін «собівартість» тотожний терміну 

«первісна вартість». 

Отже, від правильної оцінки витрат буде залежати собівартість продукції, 

товарів, послуг. 

За П(С)БО 16, собівартість поділяється на собівартість запасів і 

реалізованої продукції, що мають таку структуру (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура собівартості за П(С)БО 16 «Витрати» 

Джерело: розроблено автором. 

Наднормативні виробничі витрати 

Нерозподілені постійні загальновиробничі 

витрати 

– прямі матеріальні витрати; 

– прямі витрати на оплату праці; 

– інші прямі витрати; 

– змінні та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати. 

Виробнича собівартість 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 

Собівартість реалізованих товарів 

– суми, що сплачуються згідно з договором, за вирахуванням непрямих податків;  

– суми ввізного мита;  

– суми непрямих податків у зв'язку з придбанням, які не відшкодовуються підприємству;  

– транспортно-заготівельні витрати; 

– інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до 

стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях (прямі матеріальні 

витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати). 
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З наведеного рисунку можна зробити наступний висновок: витрати, що 

включаються в собівартість оцінюються переважно за історичною собівартістю.  

За концептуальною основою МСФЗ, історична собівартість передбачає, що 

активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів 

або за справедливою вартістю компенсації, виданої на момент їх придбання. 

Зобов’язання – за сумою надходжень, отриманих в обмін на зобов’язання, або, 

за деяких інших вирахувань (податків на прибуток), за сумами грошових 

коштів чи їх еквівалентів, що, як очікується, будуть сплачені з метою 

погашення зобов’язання в ході звичайної діяльності [1]. 

Щодо витрат періоду, то до них відносять: 

– адміністративні витрати; 

– витрати на збут; 

– інші операційні витрати. 

На нашу думку, ці витрати в переважній більшості оцінюються за 

історичною чи поточною собівартістю. Це пов’язано з тим, що дані витрати не 

включаються в собівартість, а списуються на фінансовий результат в тій сумі, в 

якій вони виникли за звітний період. 

За Концептуальною основою МСФЗ, поточна собівартість – вартість, за 

якою активи (зобов’язання) відображаються за недисконтованою сумою 

грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання 

такого самого або еквівалентного активу (погашення зобов’язання) на поточний 

момент [1]. 

За ПБУ 10/99, витрати організації залежно від їх характеру, умов 

здійснення та напрямків діяльності організації поділяються на:  

– витрати за звичайними видами діяльності;  

– інші витрати [12]. 

Крім цього, витрати за звичайними видами діяльності класифікують за 

елементами та за напрямом діяльності (на придбання, переробку з метою 

виробництва, продажу). 
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Окремим пунктом даного стандарту описано оцінку витрат, а саме: 

– витрати за звичайними видами діяльності відображаються у 

бухгалтерському обліку в сумі, рівній величині оплати в грошовій і іншій формі 

або величині кредиторської заборгованості (відповідно до умов договору); 

– якщо ціна не передбачена чи не може бути встановлена в договорі, то 

для визначення величини оплати або кредиторської заборгованості приймається 

ціна, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає витрати 

щодо аналогічних цінностей, робіт, послуг або надання у тимчасове 

користування аналогічних активів; 

– при оплаті придбаних цінностей, робіт, послуг на умовах комерційного 

кредиту, наданого у вигляді відстрочення та розстрочення платежу, витрати 

приймаються в повній сумі кредиторської заборгованості; 

– величина оплати і (або) кредиторської заборгованості за договорами, 

які передбачають виконання зобов'язань не грошовими засобами, визначається 

вартістю товарів, переданих чи які підлягають передачі організацією (ціни, за 

якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість 

аналогічних товарів) [12]. 

Виходячи з ПБУ 10/99 для оцінки витрат застосовується історична 

собівартість та справедлива вартість. 

У системі МСФЗ для оцінки та обліку витрат застосовуються стандарти 

МСБО 2 «Запаси» та з врахуванням галузевої специфіки – МСБО 11 

«Будівельні контракти», МСБО 23 «Витрати на позики». 

Так, за МСБО 2, собівартість запасів повинна включати всі витрати на 

придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки 

запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній 

стан [8]. Детальніше складові собівартості наведемо на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Структура собівартості за МСБО 2 «Запаси» 

Джерело: розроблено автором. 

 

Тобто, собівартість запасів оцінюється аналогічно як і у П(С)БО 9 

«Запаси». 

Якщо ж розглядати класифікацію витрат за ЗПБО США, то всі витрати 

поділяються на активні, інші витрати (у тому числі відкладені витрати) та 

збитки [10]. Крім цього американські стандарти передбачають класифікацію 

витрат на основі їх співставності з доходами на: 

– собівартість товарів (робіт, послуг), яка співвідноситься з доходами, 

тобто визнається в тому ж періоді, що і доходи;  

– адміністративні та комерційні витрати, які визнаються, як правило, в 

тому періоді, коли вони виникли; 

– витрати з використанням систематичної і раціональної алокації, які не 

мають прямих причинно-наслідкових зв’язків з доходом [10]. 

При оцінці витрат відповідно до ЗПБО США необхідно пам’ятати, що 

витрати – це рух грошових коштів в результаті вибуття активів та виникнення 

зобов’язань. Саме тому для їх оцінки використовуються всі базові оцінки 

обліку за ЗПБО № 5 «Визнання та оцінка у фінансовій звітності комерційних 

підприємств», а саме: 

– історична собівартість; 

Включаються лише 

тією мірою, якою 

вони були понесені 

при доставці запасів 

до їх теперішнього 

місцезнаходження та 

приведення в 

теперішній стан. 

– ціна придбання; 

– ввізне мито та інші податки; 

– витрати на транспортування, 

навантаження і розвантаження; 

– інші витрати, безпосередньо 

пов’язані з придбанням готової 

продукції, матеріалів та 

послуг. 

– витрати, прямо пов’язані з 

одиницями виробництва, 

наприклад оплата праці 

виробничого персоналу; 

– систематичний розподіл 

постійних та змінних 

виробничих накладних витрат, 

що виникають при переробці 

матеріалів у готову 

продукцію. 

Витрати на придбання Витрати на переробку Інші витрати 

Собівартість запасів 
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– поточна собівартість; 

– вартість реалізації (погашення); 

– теперішня вартість; 

– поточна ринкова вартість. 

Отже, за ЗПБО США у порівнянні з рештою професійних стандартів 

обліку існують певні відмінності в оцінці і класифікації витрат. На наш погляд, 

вони більш деталізовані та є основою для достовірнішого відображення 

інформації в частині оцінці витрат. 

Пропонуємо узагальнити та співставити вимоги до оцінки витрат як 

елементу фінансової звітності в межах різних професійних стандартів(табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Оцінка витрат як елементу фінансової звітності в межах різних 

професійних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності  

Стандарт бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності 

Вид оцінки 

МСФЗ Відсутні спеціально викладені в окремому стандарті 

вимоги до оцінки витрат 

П(С)БО У П(С)БО 16 не приділено окремої уваги щодо виду 

оцінки витрат, хоча логічно припустити що 

використовується історична чи поточна собівартість 

ПБУ У ПБУ 10/99 описано особливості оцінки витрат, за 

якими застосовується історична собівартість та 

справедлива вартість 

ЗПБО ЗПБО № 5 містить наступний перелік оцінок, що 

застосовують до витрат: 

– історична собівартість; 

– поточна собівартість; 

– вартість реалізації (погашення); 

– теперішня вартість; 

– поточна ринкова вартість. 

Джерело: розроблено автором. 

 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що П(С)БО, ПБУ, 

МСФЗ та ЗПБО США містять багато відмінностей в сутності та оцінці витрат 

як елемента фінансової звітності. Найсуттєвішими є розподіл американськими 

стандартами витрат та збитків, наявність більшої кількості критеріїв визнання, 

виділення в класифікації активних та відкладених витрат та оцінка їх за всіма 
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базовими видами оцінок ЗПБО США. Вважаємо за потрібне звернути увагу на 

необхідність врахування існуючих оцінок витрат у ЗПБО, що підвищить 

достовірність показників фінансової звітності в частині витрат та буде основою 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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