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В статье рассмотрена и проанализиро-
вана сущность понятий «затраты» и
«расходы» в строительстве. Выявлены
основные отличия между данными кате-
гориями и сформулированы предложе-
ния по внесению изменений в законода-
тельные акты Украины.

The essence of such concepts as «expen-
ses» and «expenditures» in construction
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shown and concrete propositions to bring
in the changes into legislative documents
of Ukraine are stated.
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Кінцевою метою господарювання усіх підприємницьких
структур є отримання прибутку, обчислення якого являє собою
невід’ємну складову облікового процесу. Ключовими елемен-
тами у процесі визначення прибутку виступають доходи та ви-
трати, причому саме витрати є найбільш дискусійним об’єктом
обліку.
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Проблеми термінології, організації та методики обліку витрат
висвітлюються у працях багатьох науковців. Досить часто як си-
нонім до поняття «витрати» використовується термін «затрати».
У рамках повсякденного спілкування принципової різниці між
даними категоріями немає, однак, в обліковій практиці правильне
розмежування даних понять вкрай важливе і має принципове
значення. Потреба у вірному трактуванні понять «витрати» і «за-
трати» викликана необхідністю достовірного визначення фінан-
сового результату.

Визначення сутності та дослідження відмінностей між понят-
тями «витрати» і «затрати», визнання витрат в останні роки стали
предметом уваги багатьох вітчизняних учених, а саме: Л. В. На-
падовської [1], З. В. Задорожного [2], Ю. С. Погорєлова [3],
В. В. Сопко [4], Є. М. Рудніченко [5], О. І. Павликівської [6],
Ф. Ф. Бутинця [7] та ін.

Незважаючи на те, що проблемам дослідження витрат приді-
ляється значна увага, у більшості випадків здійснюються наукові
розробки, присвячені термінології і методиці обліку витрат, до-
слідженню відмінностей між поняттями «витрати» і «затрати», а
ціла низка питань щодо коректності застосування даних понять у
законодавчій базі України, якою регламентовано визнання і облік
витрат у будівництві, залишаються недостатньо висвітленими і
потребують додаткового вивчення.

Викладене вище зумовлює необхідність постановки і вирі-
шення таких завдань:

1) дослідити сутність поняття «витрати» і «затрати» в обліку
будівельно-монтажних організацій;

2) обґрунтувати основні розбіжності у тлумаченні даних понять;
3) викласти пропозиції щодо внесення змін у тексти норматив-

них актів, якими визначено порядок обліку та визнання витрат у
будівництві.

Формування ринкових відносин в економіці України передба-
чає перехід від витратних методів ведення господарства до мето-
дів, які базуються на раціональному використанні потенціалу
підприємств. Це зумовлює необхідність звернення уваги на показ-
ник витрат. Витрати тісно пов’язані зі створенням нової вартості,
різними формами капіталу, прибутком, а, отже, безпосередньо
визначають можливість функціонування підприємства.

Вживання синонімом до терміну «витрати» поняття «затрати»
є економічно не обґрунтованим, оскільки з точки зору бухгалтер-
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ського обліку дані категорії відрізняються за значенням. Термін
«затрати» стосується усілякого використання ресурсів, у тому
числі щодо придбання активів, у той час як «витрати» — викори-
стання лише тих ресурсів, які при визначенні прибутку господа-
рюючого суб’єкта за певний період часу ставляться у відповід-
ність до доходів.

Інститут присяжних бухгалтерів (ІПБ) США, наприклад, про-
водить вказане розмежування наступним чином: «Затрати — ве-
личина, що приписується товарам, які отримані або будуть отри-
мані. Затрати можна розділити на нездійснені, які застосовуються
до створення майбутніх доходів, та здійснені, тобто які не засто-
совуються до створення майбутніх доходів і тому вираховуються
з доходів або нерозподіленого прибутку поточного періоду» [7,
с. 416].

Визначення, дане ІПБ США: «витрати у самому широкому
розумінні слова включають усі здійснені витрати, що вирахо-
вуються з доходів», — відображає традиційну орієнтацію на ви-
трати. Американський інститут присяжних бухгалтерів називає
витратами «валове зменшення активів або валовий приріст кре-
диторської заборгованості, які виникли в результаті прибутково
орієнтованої діяльності підприємства та які визнаються і оці-
нюються відповідно до загальноприйнятих принципів бухгал-
терського обліку».

Рада зі стандартів фінансового обліку США (РСФО) дає ви-
значення витрат, виходячи в основному з розрізу акти-
ви/кредиторська заборгованість: витрати у його трактуванні — це
відтік або інше використання активів і/або виникнення кредитор-
ської заборгованості у результаті відвантаження або виробництва
товарів, надання послуг або здійснення інших операцій, які є ос-
новою діяльності господарюючого суб’єкта [7, с. 416].

В українській нормативній базі визначення витрат наведено у
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 3
«Звіт про фінансові результати» та у П(С)БО 18 «Будівельні кон-
тракти» (щодо ведення бухгалтерського обліку будівельними ор-
ганізаціями).

Згідно з п. 3 П(С)БО 1 та п. 4 П(С)БО 3 витрати — зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зо-
бов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або
розподілу власниками) за звітний період.
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Відповідно до п. 5 П(С)БО 16 витратами звітного періоду ви-
знаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що
призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за
винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або роз-
поділу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути досто-
вірно оцінені.

В економічній літературі до цього часу немає єдиної точки зо-
ру щодо правомірності та необхідності вживання двох термінів:
«затрати» та «витрати».

 Визначення термінів «затрати» та «витрати» у працях провід-
них науковців продемонстровано в табл. 1.

Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ «ЗАТРАТИ» ТА «ВИТРАТИ»

У ПРАЦЯХ ПРОВІДНИХ НАУКОВЦІВ

Джерело інформації Термін «витрати» Термін «затрати»

1 2 3

Задорожний З. Р. Внут-
рішньогосподарський
облік в будівництві: ме-
тодологія та організація:
дис. … д-а екон. наук:
08.00.09 / Задорожний
Зеновій-Михайло. — Тер-
нопіль, 2007

Зменшення економіч-
них вигод у вигляді ви-
буття активів або збіль-
шення зобов’язань, які
зумовлюють зменшення
власного капіталу (за
винятком зменшення
власного капіталу за
рахунок його вилучення
або розподілу власни-
ками

Грошовий вираз матері-
альних, трудових і фі-
нансових ресурсів, ви-
користаних у процесі
такої діяльності з метою
отримання економічної
вигоди за винятком
оплати рахунків поста-
чальників, різних кре-
диторів за отримані ви-
робничі запаси, товари,
послуги, перераховані
авансові платежі тощо

 Нападовська Л. В.
Управлінський облік :
[Підруч. для студ.
вищ.навч. закл.] / Напа-
довська Л. В. — К. :
Книга, 2004. — 544 с.

Зменшення економічної
вигоди протягом звіт-
ного періоду або збіль-
шення зобов’язань під-
приємства, що веде до
зменшення капіталу

Вартісний вираз вико-
ристаних у процесі ді-
яльності підприємства
матеріальних, трудо-
вих, фінансових та
інших ресурсів

Сопко В.В. Бухгалтер-
ський облік: Навч посіб-
ник. — [3-е вид., пере-
роб. і доп.] / Сопко В.
В. — К.: КНЕУ, 2000.
— 578 с.

Витрати виникають при
витрачанні грошових
коштів на закупку ма-
теріальних цінностей

Використані у процесі
виробництва різні речо-
вини та сили природи
на виготовлення нового
продукту праці форму-
ють поняття затрати
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Закінчення табл. 1
Джерело інформації Термін «витрати» Термін «затрати»

1 2 3
Рудніченко Є. М. Меха-
нізм управління накла-
дними затратами в сис-
темі формування фінан-
сових результатів про-
мислових підприємств:
дис. канд. екон. наук:
08.06.01 / Рудніченко Є.
М. — Хмельницький,
2006. — 207 с.

Відображають зміну
майна (зміни активів) і
використовуються при
розрахунку фінансових
результатів та обліку
виробничої собівартості
продукції

Відображають трансфор-
мацію ресурсів у ство-
рення нової вартості,
більш точно пов’язані з
реальним рухом грошо-
вих коштів і повинні
широко використовува-
тися в плануванні пов-
ної собівартості про-
дукції й прибутку

Курс бухгалтерского
учёта / Под ред. И.Н.
Поклада. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М.:
Финансы и статистика,
1971. — 416 с.

Витрати = затратам Витрати виробництва,
до складу яких відно-
сяться: витрати матеріа-
лів, сировини, палива,
енергії, амортизаційних
відрахувань, заробітна
плата робітників та служ-
бовців, інші витрати

Павликівська О. І. Облік
і аудит виробничих ви-
трат (на прикладі під-
приємств цукрової про-
мисловості): дис... канд.
екон. наук: 08.06.04 /
Павликівська Ольга
Іванівна. — Тернопіль,
2002. — 253 с.

Вживаються стосовно
витрат за їх призначен-
ням, що рівнозначно
поняттю собівартості
продукції і незаверше-
ного виробництва в
розрізі кількісних ста-
тей

Співвідносять із ви-
тратами за економіч-
ними елементами

Аврова И. А. Управлен-
ческий учет / Аврова И.
А. — М.: Бератор —
Пресс, 2003. — 176 с.

Витрати представляють
собою ту частину затрат,
що здійснені підприємст-
вом для отримання дохо-
ду, тобто вони зменшу-
ють суму отриманого
доходу в результаті діяль-
ності підприємства

Затрати — це засоби,
що використані на при-
дбання ресурсів, які є в
наявності та відобра-
жаються в балансі як
активи підприємства і
які здатні в майбутньо-
му принести дохід

Погорєлов Ю. С. Вибір і
обґрунтування методів
управління затратами під-
приємства: автореф. дис.
на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук :
спец. 08.06.01 «Економі-
ка, організація і управ-
ління підприємствами» /
Ю. С. Погорєлов. — До-
нецьк, 2006. — 32 с.

Відбивають зменшення
активів і збільшення зо-
бов’язань за період

Відбивають реальний
рух і трансформацію
ресурсів
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Проведений аналіз дефініцій «затрати» і «витрати» показав,
що у деяких працях зустрічається ототожнення затрат і витрат.
Натомість, у тих науковців, котрі вважають, що даним поняттям
притаманний різний економічний зміст, розуміння затрат зво-
диться переважно або до вихідних грошових потоків, або до ви-
користання ресурсів у процесі створення нової вартості; витрат —
до зменшення активів і збільшення зобов’язань за період.

Якщо порівняти застосування термінів «затрати» і «витрати» у
російськомовному і українськомовному варіантах перекладу
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а саме: МСБО
11 «Будівельні контракти», то можна побачити, що в російсько-
мовному виданні стандарту фігурують два поняття: «затраты» і
«расходы», і між ними чітко простежується різниця.

Натомість, в українському перекладі стандарту використову-
ється термін «витрати», що іноді замінюється «видатками», і аб-
солютно відсутній термін «затрати», що суттєво ускладнює ро-
зуміння тексту, і пояснюється, швидше за все, неточностями
перекладу (табл. 2).

У законодавчих актах, зокрема, у Законі України «Про бухгал-
терський облік і фінансову звітність в Україні», П(С)БО 18 «Бу-
дівельні контракти», Методичних рекомендаціях з формування
собівартості будівельно-монтажних робіт фігурує поняття «ви-
трати» при відсутності терміну «затрати».

Відповідно до п. 2 П(С)БО 18 витрати за будівельним контрак-
том являють собою собівартість робіт за будівельним контрактом
[10].

З точки зору національних стандартів бухгалтерського обліку,
вони не визнаються витратами, оскільки на етапі придбання вар-
тість придбаних ресурсів — це активи, що є в наявності, і від ви-
користання яких очікується отримання економічних вигод у май-
бутньому. Під час передачі ресурсів у будівництво та їх
використання (наприклад, з металу виготовляються конструкції,
які після їх монтажу стають частиною об’єкта, що будується), ви-
трачені ресурси ще не визнаються витратами, оскільки ані вибут-
тя активів, ані зменшення власного капіталу ще не відбувається.

У період витрачання ресурсів для отримання доходів вони мо-
жуть бути класифіковані як затрати, пов’язані з виконанням робіт
за будівельним контрактом. Тільки після зіставлення вартості фак-
тичних затрат з доходом, для отримання якого вони були здійсне-
ні, затрати можна визнати витратами того періоду, у якому отри-
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мано цей дохід. У такому випадку затрати як фактичну, але вже
реалізовану собівартість будівельних робіт, списують з балансу.
Списані затрати вже не є активами, адже будівельні роботи вико-
нані, вони визнаються витратами і зменшують суму отриманого
від реалізації доходу, а, отже, і розмір власного капіталу.

Таблиця 2
ПОРІВНЯННЯ ПОЛОЖЕНЬ РОСІЙСЬКОМОВНОГО

 ТА УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ВАРІАНТІВ ПЕРЕКЛАДУ МСБО 11
«БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ»

Російськомовний варіант перекладу Українськомовний варіант перекладу

1 2

Затраты по договору на строительс-
тво должны включать:
— затраты, непосредственно связан-
ные с конкретным договором;
— затраты, которые относятся к ме-
роприятиям по договору подряда в
целом и могут быть отнесены на кон-
кретный договор;
— прочие затраты, которые могут воз-
мещаться заказчиком в соответствии
с условиями договора

Витрати за контрактом повинні
включати:
 а) витрати, безпосередньо пов’язані
з конкретним контрактом;
б) витрати, які відносяться до діяль-
ності за контрактом у цілому і мо-
жуть бути віднесені на конкретний
контракт;
в) інші витрати, які конкретно під-
лягають оплаті замовником згідно з
умовами контракту (п. 16)

Когда результат договора на строитель-
ство может быть надежно оценен,
выручка и затраты по нему должны
признаваться в качестве выручки и
расходов, соответственно, путем
ссылки на стадию завершенности ра-
бот по договору на строительство на
отчетную дату

Якщо кінцевий результат будівель-
ного контракту можна достовірно
оцінити, доходи і витрати за конт-
рактом, слід визнавати, відповідно,
як доходи і витрати з посиланням
на ступінь завершеності робіт за
контрактом на дату балансу (п. 22)

Затраты по договору подряда, веро-
ятность возмещения которых отсутс-
твует, немедленно признаются в ка-
честве расхода

Витрати за контрактом, які, ймовір-
но, не будуть відшкодовані, негайно
визнаються як видатки (п. 34)

Однако, любое ожидаемое превыше-
ние суммарных затрат по договору
сверх суммарной выручки по нему
немедленно признается в качестве
расхода, если общие затраты по до-
говору превысят общую выручку по
нему

Однак, будь-яке очікуване переви-
щення загальних витрат контракту
над загальною сумою доходу конт-
ракту негайно визнається як ви-
трати (п. 26)
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Але не завжди витрати визнаються одночасно з отриманням
доходу. Адміністративно-управлінські функції, дії, пов’язані з
організацією та обслуговуванням виробництва і збуту викону-
ються постійно. Затрати на здійснення цих функцій не можуть
бути зіставлені з певним конкретним доходом. Такі затрати ви-
знаються витратами того звітного періоду, в якому вони здійсне-
ні. Саме в цьому звітному періоді вони зменшують суму отрима-
ного доходу і величину власного капіталу [11, с. 34].

Порядок визнання затрат витратами встановлено у П(С)БО 16
«Витрати», однак, термін «затрати» там не фігурує, а в деяких
випадках, з економічної точки зору, коректніше було б застосо-
вувати саме цей термін.

У нормативних актах, які регламентують оподаткування при-
бутку підприємств, зокрема, у Законі України «Про оподаткуван-
ня прибутку підприємств», використовується термін «валові ви-
трати». Валові витрати згідно зі ст. 5 п. 5.1 Закону
характеризуються як «сума будь-яких витрат платника податку в
грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, як компенса-
ція вартості товарів (робіт, послуг), що купуються (виготовля-
ються) таким платником податку для подальшого використання у
власній господарській діяльності» [12].

Таким чином, в українському законодавстві для потреб фінан-
сового обліку застосовується поняття «витрати», податковий об-
лік оперує терміном «валові витрати», а поняття «затрати» зу-
стрічається в управлінському обліку.

На думку проф. Л. В. Нападовської [1, с. 65], використання
термінів «затрати», «витрати» та «валові витрати» в сучасний
період пов’язано зі значним розширенням вітчизняної системи
обліку.

Підсумовуючи викладене вище, необхідно зазначити, що на-
ціональні стандарти потребують доопрацювання та вдосконален-
ня, зокрема:

У п. 4 П(С)БО 16 застосування терміну «затрати» коректніше
б визначило значення терміна «елемент затрат», а саме: «Елемент
затрат — сукупність економічно однорідних затрат», і зробило б
зрозумілим значення терміну «об’єкт витрат»: «Об’єкт витрат —
продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які
потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконан-
ням) затрат». Також вживання даного терміну сприяло б полег-
шенню у розумінні п. 7, п. 9, пп. 9.5.
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Незважаючи на те, що завданням П(С)БО 18 є визнання і ви-
значення суми доходів і витрат для відображення у Звіті про фі-
нансові результати, у п.2 П(С)БО 18 замість терміну «витрати»
слід застосовувати поняття «затрати», у такому випадку собівар-
тість робіт за будівельним контрактом складалася б із затрат за
будівельним контрактом. Відповідно це слід врахувати щодо п.
12–16 П(С)БО 18 і розглядати їх як перелік затрат за будівельним
підрядом.

Використання у Методичних рекомендаціях з формування со-
бівартості будівельно-монтажних робіт лише терміну «витрати»
теж є не виправданим у більшості випадків та доречним виключ-
но у розділі 5 «Визнання витрат і доходів за договором підряду
на виконання робіт з будівництва об’єкта».

Проведене дослідження показало, що при перекладі на україн-
ську мову М(С)БО 11 відсутність терміну «затрати» суттєво
ускладнює розуміння тексту, а застосування виключно поняття
«витрати» пов’язане з неточністю перекладу. Розроблені на під-
ставі М(С)БО П(С)БО теж містять низку недоліків.

Подальші дослідження будуть спрямовані на уточнення скла-
ду витрат при калькулюванні собівартості будівельно-монтажних
робіт, для чого потрібним і вкрай важливим є виокремлення по-
нять «затрати» і «витрати».
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