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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ І  
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИТРАТ  
ПО МСЗ, GAAP USA, П(С)БО 

 

Розглядаються  особливості відображення в обліку і звітності підприємств витрат 
по МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності), (IAS) GAAP USA (Загально-
прийнятих принципів бухгалтерського обліку США), П(С)БО (Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України). Надана порівняльна характеристика визнання, оцінки, 
класифікації та групування витрат з метою трансформації фінансової звітності українсь-
ких підприємств. 

 

Рассматриваются особенности отражения в учете и отчетности предприятий рас-
ходов по МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности), (IAS) GAAP 
USA (Общепринятым принципам бухгалтерского учета США), П(С)БУ (Положениям 
(стандартам)  бухгалтерского учета Украины). Представлена сравнительная характери-
стика  признания, оценки, классификации и группировки расходов с целью трансформа-
ции финансовой отчетности  украинских предприятий. 

 

Peculiarities of the expenditures reflection in the accounting and financial statements of 
the company according to IAS (International Accounting Standards), GAAP USA (Generally 
Accepted Accounting Principles In USA), P(s)BU (Regulations (Standards) Of the Accounting 
In Ukraine) have been thoroughly examined. Comparative characteristic of the expenditures 
acceptance, evaluation, classification and grouping has been given in order to facilitate finan-
cial data transformation of the Ukrainian enterprises.  

 

Ключеві слова: фінансова  звітність, МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової 
звітності), (IAS) GAAP USA (Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку 
США), П(С)БО (Положения (стандарти) бухгалтерського обліку України), трансфор-
мація, витрати. 
 

Трансформація фінансової звітності відповідно до вимог міжна-
родних стандартів фінансової звітності (IAS) і загальноприйнятих 
принципів бухгалтерського обліку США (GAAP USА) останнім часом 
стає все більш актуальною  для українських підприємств.  

Однією з  найважливіших  проблем  є  трансформація витрат під- 
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приємства, оскільки їх відображення  в обліку та звітності є не одно-
значним та суперечливим в різних країнах. 

В системах МСФЗ і GAAP USА немає спеціального стандарту, 
аналогічного П(С)БО 16 «Витрати».  

Визначення витрат у МСФЗ і П(С)БО є практично ідентичними, 
але відрізняються від GAAP USА тим, що витрати за GAAP USА не 
включають збитки. Збитки відрізняються від витрат по GAAP USА 
тим, що вони виникають в результаті фактів господарської діяльності, 
не пов'язаних з процесом отримання прибутку, тобто з  процесом ство-
рення підприємством продукції, товарів, робіт  і послуг протягом пев-
ного проміжку часу. Збитки показуються в звітності на нетто-основі 
(без податків), а витрати формуються з урахуванням податків [2, 7, 13]. 

Прикладом таких збитків можуть бути витрати, пов'язані із змі-
ною вартості  запасів, валютних курсів, нарахуванням штрафів і пені.   

МСФЗ виходять з існування загальноприйнятої практики розме-
жування в звітності:  

- статей витрат, які виникають в процесі звичайної діяльності під-
приємства;  

- статей витрат, які не пов'язані із звичайною діяльністю.  
GAAP USА розподіляє всі витрати на активи та інші витрати (зо-

крема відкладені), а також збитки.  
Основна  особливість відкладених витрат полягає в тому, що хоча 

підприємство і несе витрати, купуючи або використовуючи активи, 
вони самі по собі активами не являються.  

Збитки виникають в результаті фактів господарської діяльності, 
що  не пов'язані з процесом отримання прибутку, тобто з процесом 
створення підприємством продукції, робіт і послуг. Вони виникають в 
результаті одиничних або несистематичних видів діяльності, що не 
відносяться до основних [5, 10, 13]. 

Відповідно до П(С)БО, витрати класифікуються залежно від виду 
діяльності, від якого вони виникли, а також по економічним елементам 
і статтям витрат. За доцільністю витрати поділяються на продуктивні, 
непродуктивні й надзвичайні [1, 2]. 

По МСФЗ витрати визнаються на основі безпосереднього зістав-
лення між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях 
доходів, що припускає одночасне визнання прибутків і витрат, що ви-
никають безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій або ін-
ших подій [3, 4, 6, 9, 12].  

Витрати визнаються в звіті про прибутки і збитки:  
• негайно, якщо витрати не створюють більше майбутні економічні 

вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або 



Коммунальное хозяйство городов 

 

 341

перестають відповідати вимогам визнання як актив в Бухгалтерсь-
кому балансі;  

• коли виникло зобов'язання без визнання активу, як у разі зобов'я-
зання по гарантії на товар.  

В GAAP USА визнання – це процес включення елементу звітності 
(активу, зобов'язання, доходу, витрати та ін.) у фінансову звітність. 
Будь-який елемент визнається при виконанні чотирьох умов (критеріїв 
визнання):  
• відповідає визначенню, вказаному в положенні FASB CON 6 «Еле-

менти фінансової звітності»;  
• може бути виміряний;  
• релевантний, тобто інформація про нього може впливати на вирі-

шення користувачів звітності;  
• інформація про елемент є такою, що перевіряється, достовірна і 

нейтральна.  
Як правило, витрати і збитки визнаються в звітності в той момент, 

коли економічні вигоди споживаються для виробництва продукції (ро-
біт, послуг). Споживання може бути визнане безпосередньо або шля-
хом зіставлення з доходами, визнаними в тому ж періоді, наступними 
способами:  

1.  Собівартість товарів (робіт, послуг) співвідноситься з дохода-
ми, тобто визнається в тому ж періоді, що і доходи, що відносяться до 
одних і тих же операцій.  

2.  Адміністративні і комерційні витрати признаються, як прави-
ло, в тому періоді, коли вони виникли.  

В GAAP USА застосовується концепція нарахування для визнан-
ня різних негрошових активів, зобов'язань, операцій і подій, які впли-
вають на них.  

Крім того, визнання в періоді виникнення характерне для витрат, 
які:  

• не приводять до появи однозначно визначеної майбутньої 
економічної вигоди;  

• були спочатку визнані як активи, але від яких не очікується 
надходження майбутньої економічної вигоди;  

• раціональна алокація яких неможлива.  
3. Деякі витрати визнаються з використанням систематичної і ра-

ціональною алокацією. Зазвичай, це відбувається у разі відсутності 
прямих причинно-наслідкових зв'язків між витратами і отримуваним 
доходом.  

Відповідно П(С)БО, за умови, що оцінка витрат може бути досто- 
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вірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові резуль-
тати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призво-
дять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення 
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).  

Витрати  негайно відображаються у звіті про фінансові результа-
ти, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповіда-
ти такому стану, за якого вони визнаються активами підприємства. 

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, перед-
бачених відповідними положеннями (стандартами) [2].  

У МСФЗ відсутні спеціально викладені в окремому стандарті 
правила відносно оцінки витрат підприємства.  

В той же час окремі стандарти, наприклад, МСФЗ (IAS) 2 «Запа-
си», МСФЗ (IAS) 16 «Основних засобів», МСФЗ (IAS) 11 «Договорів 
підряду», МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати, заснованої на акціях», МСФЗ 
(IAS) 39 «Фінансових інструментів», МСФЗ (IAS) 36 «Знецінення ак-
тивів», МСФЗ (IAS ) 19 «Винагород працівникам» та ін., містять по-
ложення, що визначають оцінку відповідних витрат, що визнаються в 
Звіті про прибутки і збитки.  

По GAAP US оцінка витрат підприємства, визнаних у фінансовій 
звітності, проводиться відповідно до CON 5 «Визнання і оцінка у фі-
нансовій звітності комерційних організацій».  Існує п'ять способів ви-
мірювання (п'ять атрибутів) вартості активів [14]:  
� за історичними витратами – основні засоби і інше майно визнають-

ся в обліку у відповідній сумі сплачених грошових коштів при їх 
придбанні;  

� за поточними витратами – деякі матеріально-виробничі запаси вра-
ховуються за поточною вартістю заміщення;  

� за поточною ринковою вартістю – деякі інвестиції в цінні папери 
оцінюються за вартістю, по якій вони могли б бути продані;  

� за чистою вартістю реалізації – короткострокова заборгованість і 
деякі  запаси оцінюються в сумі можливого надходження грошових 
коштів від їх конвертації за вирахуванням прямих витрат, пов'яза-
них з конвертацією;  

� за приведеною вартістю майбутніх грошових потоків – довгостро-
кова дебіторська заборгованість оцінюється у величині дисконто-
ваних чистих грошових потоків, що отримуються в результаті її 
припинення.  

Як бачимо, в GAAP USА до різних видів активів застосовуються 
різні атрибути вимірювання, які визначаються FASB в конкретних ви-
падках і затверджуються у відповідних стандартах.  

В П(С)БО  відсутні  спеціальні,  викладені  в окремому  стандарті,  
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правила відносно оцінки витрат підприємства. Проте окремі стандар-
ти, наприклад, як П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 7 
«Основних засобів», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «За-
паси» та ін. вказують на деякі особливості оцінки витрат [8, 11 ].  

В таблиці наведено порівняльну характеристику витрат по МСФЗ, 
GAAP US, П(С)БО. 
 

Порівняльна характеристика витрат по МСФЗ, GAAP US, П(С)БО  
 
 

Ознака  
порівняння 

МСФЗ GAAP US П(С)БО 

Стандарт, 
який регламе-
нтує 

Єдиного спеціалізованого 
стандарту немає 

Єдиного спеціалізованого 
стандарту немає 

П(С)БО 16 «Витрати», 
П(С)БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» (в 
частині визначення терміну), 
П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 
результати» (в частині ви-
знання витрат) та деякі інші 

Визначення 
терміну 

Витрати – це зменшення еконо-
мічних вигід протягом звітного 
періоду, що відбувається у 
формі відтоку або зменшення 
активів або збільшення зобов'я-
зань, які ведуть до зменшення 
капіталу, не пов'язаних з його 
розподілом між учасниками 
акціонерного капіталу 

Витрати – це  використання 
або споживання товарів 
(робіт, послуг) в процесі 
отримання доходів від 
систематичної діяльності 

Витрати  —  зменшення 
економічних вигод у вигляді 
вибуття активів або збіль-
шення зобов'язань, які при-
зводять до зменшення влас-
ного капіталу 

Класифікація 
та групування 
витрат 

МСФЗ виходять із існування 
загальноприйнятої практики 
розмежування в звітності статей 
витрат, які виникають в процесі 
звичайної діяльності організації 
та статтями витрат, які не пов'я-
зані із звичайною діяльністю 
 

GAAP USА розподіляє всі 
витрати на активи і інші 
витрати (зокрема відкладе-
ні), а також збитки 

Витрати класифікуються в 
залежності від виду діяльнос-
ті, від якого вони виникли, по 
економічним елементам і 
статтям витрат. 
А також виділяють прямі й 
непрямі витрати, змінні й 
постійні, одноелементні і 
комплексні, поточні витрати, 
витрати минулих і майбутніх 
періодів, продуктивні, непро-
дуктивні й надзвичайні ви-
трати 

Визнання 
витрат 

По МСФЗ витрати визнаються 
на основі безпосереднього 
зіставлення між понесеними 
витратами і прибутками по 
конкретних статтях доходів, що 
припускає одночасне визнання 
прибутків і витрат, що виника-
ють безпосередньо і спільно від 
одних і тих же операцій або 
інших подій  

Витрати і збитки визнаються 
в звітності в той момент, 
коли економічні вигоди 
споживаються для виробни-
цтва товарів (робіт, послуг). 
Споживання може бути 
визнане безпосередньо або 
шляхом зіставлення з дохо-
дами, визнаними в тому ж 
періоді 

Витрати визнаються у звітно-
сті в момент вибуття активу 
або збільшення зобов'язання, 
які призводять до зменшення 
власного капіталу підприємс-
тва, на основі систематичного 
та раціонального їх розподілу 
протягом тих звітних пері-
одів, коли надходять відпові-
дні економічні вигоди  

Оцінка ви-
трат 
 

У МСФЗ відсутні спеціально 
викладені в окремому стандарті 
правила відносно оцінки витрат 
організації, але в деяких станда-
рти, містяться положення, що 
визначають оцінку відповідних 
витрат, що визнаються в Звіті 
про прибутки і збитки 

В GAAP USА до всіх видів 
активів застосовується не 
єдиний атрибут вимірюван-
ня, а різні атрибути, які 
визначаються FASB в конк-
ретних випадках і затвер-
джуються у відповідних 
стандартах 

У П(С)БО відсутні спеціальні, 
викладені в окремо узятому 
стандарті, правила відносно 
оцінки витрат організації, але 
стандарти указують на деякі 
особливості оцінки витрат 
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Виконаний нами аналіз основних характеристик витрат в систе-
мах бухгалтерського обліку МЗБО, П(С)БО і GAAP USA та порівняль-
ний аналіз визначення, визнання, оцінки, класифікації та групування 
витрат доцільно використовувати у процесі трансформації фінансової 
звітності.  
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ В УМОВАХ КРИЗИ 
 

Досліджено діяльність кредитних спілок в Україні. Пропонується розглянути їх як 
фінансово-кредитні установи, які не тільки зможуть пережити фінансову кризу, але й 
допомогти населенню, малому та середньому бізнесу втриматися на “плаву”. Розглянуто 
нормативно-правову базу функціонування кредитних союзів і вказано шляхи її вдоско-
налення. Також наведено низку заходів щодо покращення діяльності кредитних союзів 
та перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні в умовах кризи.  

 

Исследована деятельность кредитных союзов в Украине. Предлагается рассмот-
реть их как финансово-кредитные учреждения, которые не только смогут пережить фи-
нансовый кризис, но и помочь населению, малому и среднему бизнесу удержаться на 


