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Постановка проблеми. Сучасний управлін-
ський облік, як система керування при-

бутком і підтримки перспективної управлінської 
стратегії, має за мету вибір ефективної облікової 
політики. Реєстрація витрат і надання аналітичної 
звітності, оцінка запасів і витрат на продукцію, 
роботи та послуги, витрати за місцем виникнення 
(центрам відповідальності), керування собівартіс-
тю для прийняття управлінських рішень щодо ці-
нової політики, асортименту та технології вироб-
ництва, оцінки внеску продуктів і сегментів – усе 
це спрямоване на підтримку конкурентоспромож-
ності й одержання очікуваних прибутків.

В умовах сучасної підприємницької діяльності 
для підприємств дуже важливим є управління 
витратами. Вивчення поведінки витрат різних 
видів діяльності визначили актуальність даного 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням організації обліку приділяється значна 
увага вчених. Окремим питанням організації об-
ліку і контролю витрат приділялась увага у пра-
цях Ф. Бутинця, В. Моссаковського, Н. Костенко, 
Л. Коваль, С. Голова, М. Кужельного, В. Сопко, 
М. Чумаченко, В. Швець, Х. Андерсон, А. Ап-
черч, Е. Аткінсон, Д. Вінсент, К. Друрі, М. Імаї, 
М. Моувен, Б. Нідлз, Т. Негл, Д. Фостер, Д. Хен-
сен, Ч. Хорнгрен та інших авторів, які започатку-
вали теоретичне обґрунтування і подальшу роз-
робку даної проблеми.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Акцент сучасного управлін-
ського обліку робиться на виробничі витрати. 
Але управлінню витратами інших видів діяль-
ності, таких, як фінансові та інвестиційні, приді-
ляється не достатньо уваги.

Мета статті. Ціллю дослідження є аналіз 
управління витратами фінансової й інвестиційної 
діяльності та висвітлення перспектив їх подаль-
шого удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Згідно націо-
нальних стандартів обліку діяльність підпри-
ємств поділяється на операційну, фінансову й 
інвестиційну. Операційні витрати пов’язані перш 
за все з виробництвом, тому в управлінському 
обліку вони є найбільш дослідженими. 

На нашу думку варто приділити увагу й ви-
тратам інших видів діяльності, які мають не 
менш важливе значення. 

Так, до фінансових витрат відносяться ви-
трати на проценти (за користування кредитами 
отриманими, за облігаціями випущеними, за фі-
нансовою орендою тощо) та інші витрати підпри-
ємства, пов’язані із залученням позикового капі-
талу. Наказом Міністерства фінансів України від 
28 квітня 2006 року № 415 затверджено Поло-
ження (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фі-
нансові витрати», яке застосовується з 1 січня 
2007 р. При застосуванні Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 31 Міністерство фінансів 
України рекомендує суттєвим часом вважати 
час, що становить більше трьох місяців [1].

Ми згодні з думкою, що фінансові витрати – 
витрати на проценти та інші витрати підприєм-
ства, пов’язані із запозиченнями.

Фінансові витрати визнаються витратами того 
звітного періоду, в якому вони були нараховані, 
окрім випадку, коли облікова політика підприєм-
ства передбачає капіталізацію фінансових витрат, 
пов’язаних зі створенням кваліфікаційного активу.

Взагалі, на нашу думку, при управлінні таки-
ми особливими витратами дуже важливо приді-
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лити підвищену увагу до формування облікової 
політики підприємства. 

Капіталізація фінансових витрат застосову-
ється лише до суми тих фінансових витрат, яких 
можна було б уникнути, якби не здійснювались 
витрати на створення кваліфікаційного активу. 
Витрати на створення кваліфікаційного активу 
для цілей капіталізації включають лише витра-
ти, для здійснення яких сплачуються грошові ко-
шти, передаються інші активи або приймаються 
зобов’язання з нарахуванням відсотків [2, с. 457].

Витрати на створення кваліфікаційного акти-
ву для цілей капіталізації зменшуються на суму 
будь-яких отриманих проміжних виплат та ці-
льового фінансування, безпосередньо пов’язаних 
зі створенням кваліфікаційного активу [1].

У випадку безпосереднього позичання коштів 
з метою створення кваліфікаційного активу су-
мою фінансових витрат, що підлягає включенню 
до собівартості кваліфікаційного активу, є фак-
тичні, визнані у звітному періоді, фінансові ви-
трати, які пов’язані з цим запозиченням (за ви-
рахуванням доходу від тимчасового фінансового 
інвестування запозичених коштів).

Якщо запозичення безпосередньо не пов’язані 
зі створенням кваліфікаційного активу, то сума 
фінансових витрат, що підлягає включенню до 
собівартості кваліфікаційного активу, є добутком 
норми капіталізації та середньозважених витрат 
на створення кваліфікаційного активу (з ураху-
ванням витрат на створення такого кваліфікацій-
ного активу на початок звітного періоду, включа-
ючи раніше капіталізовані фінансові витрати) [3].

У разі наявності запозичень, безпосередньо 
пов’язаних зі створенням кваліфікаційного акти-
ву, та інших запозичень, які безпосередньо не 
пов’язані зі створенням кваліфікаційного активу, 
сума фінансових витрат, що підлягає включенню 
до собівартості кваліфікаційного активу, визна-
чається у такому порядку:

1. Визначається сума фінансових витрат у по-
рядку, передбаченому пунктом 6 П(С)БО 31.

2. Визначається добуток норми капіталізації 
фінансових витрат (яка визначається за вираху-
ванням непогашених запозичень, безпосередньо 
пов’язаних зі створенням кваліфікаційного акти-
ву) та середньозважених витрат, безпосередньо 
пов’язаних зі створенням кваліфікаційного ак-
тиву (за вирахуванням непогашених запозичень, 
безпосередньо пов’язаних зі створенням кваліфі-
каційного активу).

3. Складанням сум фінансових витрат, визна-
чених за розрахунками згідно з підпунктами 8.1 і 
8.2 пункту 8 П(С)БО 31, установлюється загальна 
сума фінансових витрат, що підлягає включенню 
до собівартості кваліфікаційного активу [1].

Сума фінансових витрат, що підлягає у звіт-
ному періоді включенню до собівартості квалі-
фікаційного активу, не може перевищувати за-
гальної суми фінансових витрат цього звітного 
періоду.

Окремо розглянемо таке поняття, як капіта-
лізація фінансових витрат. Вона починається за 
наявності таких умов:

1. Визнання витрат, пов’язаних зі створенням 
кваліфікаційного активу.

2. Визнання фінансових витрат, пов’язаних зі 
створенням кваліфікаційного активу.

3. Виконання робіт зі створення кваліфікацій-
ного активу, уключаючи технічні та адміністра-
тивні заходи, що виконуються до початку ство-
рення такого активу.

Капіталізація фінансових витрат призупиня-
ється на період, у якому на суттєвий час зупи-
нилось виконання робіт зі створення кваліфіка-
ційного активу. На період зупинення виконання 
робіт фінансові витрати, пов’язані з утриманням 
частково завершених кваліфікаційних активів, 
визнаються фінансовими витратами того звітного 
періоду, за який їх нараховано [4].

Капіталізація фінансових витрат не призупи-
няється на період:

– здійснення технічної та адміністративної 
роботи;

– тимчасового затримання робіт зі створення 
кваліфікаційного активу, що є необхідною скла-
довою процесу його створення.

Отже, капіталізація фінансових витрат при-
пиняється, якщо створення кваліфікаційного ак-
тиву завершено.

У ситуаціях, якщо створення кваліфікаційно-
го активу здійснюється частинами, кожна з яких 
може окремо використовуватися за цільовим 
призначенням до завершення створення інших 
частин, капіталізація фінансових витрат щодо 
частин, які можуть використовуватися, припи-
няється у періоді, що настає за періодом, у якому 
всі роботи зі створення таких частин кваліфіка-
ційного активу завершені.

Для обліку таких витрат у Плані рахунків 
передбачено рахунок 95 «Фінансові витрати» 
[5, с. 104].

На рахунку 95 «Фінансові витрати» ведеться 
облік витрат процентів та інших витрат підпри-
ємства, пов’язаних із залученням позикового ка-
піталу.

Рахунок 95 «Фінансові витрати» має такі су-
брахунки: 951 «Відсотки за кредит» та 952 «Інші 
фінансові витрати».

За дебетом рахунку відображається сума ви-
знаних витрат, за кредитом – списання на раху-
нок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 951 «Відсотки за кредит» ве-
деться облік витрат, пов’язаних з нарахуванням 
та сплатою відсотків, процентів тощо за користу-
вання кредитами банків.

На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» 
ведеться облік витрат, пов’язаних із залученням 
позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних 
з випуском, утриманням та обігом власних цін-
них паперів; нарахуванням відсотків за догово-
рами кредитування (крім банківських кредитів), 
фінансового лізингу тощо.

Фінансові витрати за фінансовим лізингом 
орендар відображає на субрахунку 952 «Інші фі-
нансові витрати» в сумах, що відносяться до від-
повідних звітних періодів [6, с. 525].

У процесі здійснення інвестиційної діяльності 
виникають втрати від зменшення вартості інвес-
тицій, облік яких ведеться на рахунку 96 «Втрати 
від участі в капіталі» Втрати від участі в капіталі 
є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні 
або спільні підприємства, які обліковуються ме-
тодом участі в капіталі [7].

На рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» 
ведеться облік втрат від зменшення вартості ін-
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вестицій, облік яких ведеться за методом участі 
в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної 
діяльності підприємства. Основні вимоги до облі-
ку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 12 «Інвестиції» [8].

Рахунок 95 «Фінансові витрати»

за дебетом з кредиту рахунків:
30 «Каса»
31 «Рахунки в банках»
50 «Довгострокові позики»
51 «Довгострокові векселі видані»
52 «Довгострокові зобов’язання за облігація-
ми»
53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»
60 «Короткострокові позики»
64 «Розрахунки за податками й платежами»
68 «Розрахунки за іншими операціями»

за кредитом з 
дебету рахунків:

79 «Фінансові 
результати»

Рис. 1. Кореспонденція рахунків за участю 
рахунку 95 «Фінансові витрати» 

Джерело: [5, с. 105]

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» має 
такі субрахунки:

961 «Втрати від інвестицій в асоційовані під-
приємства»

962 «Втрати від спільної діяльності»
963 «Втрати від інвестицій в дочірні підпри-

ємства»
За дебетом рахунку відображається сума ви-

знаних втрат, за кредитом – списання на раху-
нок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 961 «Втрати від інвестицій 
в асоційовані підприємства» ведеться облік 
втрат, пов’язаних зі зменшенням частки ін-
вестора в чистих активах об’єкта інвестування 
внаслідок одержання асоційованими підприєм-
ствами збитків.

На субрахунку 962 «Втрати від спільної ді-
яльності» ведеться облік витрат, пов’язаних зі 
зменшенням частки інвестора в чистих активах 
об’єкта інвестування внаслідок одержання спіль-
ними підприємствами збитків.

На субрахунку 963 «Втрати від інвестицій 
в дочірні підприємства» ведеться облік витрат, 
пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в 
чистих активах об’єкта інвестування внаслідок 
одержання дочірніми підприємствами збитків.

Фінансові інвестиції, справедливу вартість 
яких достовірно визначити неможливо, відобра-
жаються на дату балансу за їх собівартістю з 
урахуванням зменшення корисності інвестиції 
[9, с. 133].

Для кожного класу визнаних і невизнаних 
фінансових активів і зобов’язань наводиться 
інформація про їх справедливу вартість. Якщо 
справедливу вартість достовірно визначити не-

можливо, то про це разом з відомостями про 
основні характеристики фінансового інструмен-
ту, які впливають на його справедливу вартість, 
зазначається у примітках до фінансової звіт-
ності. У випадку відображення підприємством 
одного або кількох фінансових активів за вар-
тістю, що перевищує їх справедливу вартість, 
то наводяться дані про балансову або справед-
ливу вартість окремих активів або відповідних 
груп цих активів та причини, які вплинули на 
прийняття рішення про відмову від зниження 
балансової вартості до справедливої, включаю-
чи причини впевненості у тому, що балансову 
вартість буде компенсовано. 

 Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі»

За дебетом:

14 «Довгострокові фінансові 
інвестиції»

За кредитом:

79 «Фінансові результати»

Рис. 2. Кореспонденція рахунків за участю 
рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі»

Джерело: [5, с. 109]

Втрати від зменшення корисності фінансо-
вих інвестицій відображаються у складі інших 
витрат з одночасним зменшенням балансової 
вартості фінансових інвестицій. На нашу дум-
ку, управління цими витратами також повинне 
бути обґрунтоване та описане в обліковій полі-
тиці підприємства.

Висновки і пропозиції. Таким чином, за під-
сумками проведеного дослідження нами зро-
блені наступні висновки. Управління витратами 
фінансової діяльності відбувається в основному 
за допомогою створення кваліфікаційного ак-
тиву. Процес відображення фінансових витрат 
при створенні кваліфікаційного активу є досить 
складним, потребує проведення трудомістких 
розрахунків, чіткого розуміння норм міжнарод-
них та національних стандартів обліку. 

Крім того, питання даного обліку обов’язково 
повинні знаходити відображення в обліковій по-
літиці підприємства. 

Використовуючи метод капіталізації фінан-
сових витрат підприємства можуть: покращи-
ти звітні показники прибутку, вартості активів, 
впливати на кредитну політику, уникнути мож-
ливої ліквідації товариства.

З активізацією інвестиційної діяльності на-
бувають актуальності питання управління ін-
вестиційними витратами. У цілому проблема за-
лишається актуальною і заслуговує на подальші 
дослідження.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ 
ФИНАНСОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация 
Исследованы теоретические вопросы затрат финансовой деятельности предприятий, рассмотренные 
затраты инвестиционной деятельности, освещены особенности отображения затрат финансовой и ин-
вестиционной деятельности в бухгалтерском учете, определены перспективы управления затратами 
финансовой и инвестиционной деятельности, предложены пути усовершенствования управления дан-
ными типами затрат. 
Ключевые слова: затраты, управление, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность, 
управленческий учет. 

Bezverkhnia Yu.V.
Tavria State Agrotechnological University

MANAGEMENT EXPENSES FINANCIAL AND INVESTMENT ACTIVITIES

Summary 
The theoretical issues of cost and financial activities of enterprises are investigate, costs of investment 
activities are consider, highlighted the features of the display of expenses financial and investment 
activities in the accounting, the prospects of cost management financial and investment activities are 
defined, ways to improve manage these types of expenses are suggest.
Keywords: costs, management, financial activities, investment activities, management accounting.


