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ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ  

 

Управлінський облік, як система управління прибутком і підтримки 

перспективної управлінської стратегії, має за мету вибір ефективної облікової 

політики. В умовах сучасної підприємницької діяльності для підприємств дуже 

важливим є управління витратами. Вивчення поведінки витрат різних видів 

діяльності визначили актуальність даного дослідження. 

Згідно національних стандартів обліку діяльність підприємств 

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 витратам 

інших видів діяльності, які мають не менш важливе значення.  

Так, до фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за 

користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за 

фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із 

залученням позикового капіталу. Наказом Міністерства фінансів України від 28 

квітня 2006 року № 415 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 31 «Фінансові 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]. 

На нашу думку, при управлінні такими особливими витратами дуже 

важливо приділити підвищену увагу до формування облікової політики 

підприємства. Капіталізація фінансових витрат застосовується 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 витрати, для 
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здійснення яких сплачуються грошові кошти, передаються інші активи або 

приймаються зобов'язання з нарахуванням відсотків [2, с.457]. 

Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації 

зменшуються на суму будь-яких отриманих проміжних виплат та цільового 

фінансування, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного 

активу. У випадку безпосереднього позичання коштів з метою створення 

кваліфікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає включенню до 

собівартості кваліфікаційного активу, є фактичні, визнані у звітному періоді, 

фінансові витрати, які пов'язані з цим запозиченням (за вирахуванням доходу 

від тимчасового фінансового інвестування запозичених коштів) [1]. 

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 урахуванням 

витрат на створення такого кваліфікаційного активу на початок звітного 

періоду, включаючи раніше капіталізовані фінансові витрати) [3]. 

Сума фінансових витрат, що підлягає у звітному періоді включенню до 

собівартості кваліфікаційного активу, не може перевищувати загальної суми 

фінансових витрат цього звітного періоду. 

Капіталізація фінансових витрат призупиняється на період, у якому на 

суттєвий час зупинилось виконання робіт зі створення кваліфікаційного 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]. 

Отже, капіталізація фінансових витрат припиняється, якщо створення 

кваліфікаційного активу завершено. 

У ситуаціях, якщо створення кваліфікаційного 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, припиняється у періоді, що 
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настає за періодом, у якому всі роботи зі створення таких частин 

кваліфікаційного активу завершені. 

Для обліку таких витрат у Плані рахунків передбачено рахунок 95 

«Фінансові витрати» [5, с.104]. 

Таким чином, за підсумками проведеного дослідження нами зроблені 

наступні висновки. Управління витратами фінансової діяльності відбувається в 

основному за допомогою створення кваліфікаційного активу. Процес 

відображення фінансових витрат при створенні кваліфікаційного активу є 

досить складним, потребує проведення трудомістких розрахунків, чіткого 

розуміння норм міжнародних та національних стандартів обліку. Крім того, 

питання даного обліку обов’язково повинні знаходити відображення в 

обліковій політиці підприємства.  
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