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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Розглянуто підходи вчених до визначення суті та класифікації витрат 

торгівлі. Запропоновано визначення та класифікацію витрат аптечних 

закладів. 

 

Розсмотрено подходы ученых к опеределению сутности и  классифика-

ции затрат торговли. Предложено определение и классификация затрат 

аптечных учреждений. 

 

The approaches of scientists to determination of essence and  classification of 

trade charges are considered. Determination and classification of charges of 

pharm establishments are offered. 

 

Вступ. Аптека – це заклад охорони здоров’я, який функціонує з дозволу і 
під контролем державних органів, основним завданням якої є забезпечення 
населення, закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та виробами ме-
дичного призначення. За останні роки в Україні відбувається зростання осно-

вних показників діяльності аптечних закладів. Зокрема, динаміка кількості 
зареєстрованих в Україні лікарських засобів за період 01.01.2004 по 

01.01.2010 показує наступне: на 01.01.2004 кількість вітчизняних – 3187, іно-

земних – 5554, всього – 8741; на 01.01.2010 – 3765, іноземних – 10007, всього 

– 13772 [1, С. 162]. Обсяг фармацевтичного ринку у 2010 році проти 2009 

року в Україні зріс на 20,6%, у млн упаковок на 13,8% [2]. Загальна кількість 
аптечної сітки станом на 01.01.2011 склала 5583, а кількість торгівельних 

точок –  21671 [3]. 

Велика кількість аптечних закладів, урізноманітнення асортименту і видів 
послуг обумовлює високий рівень конкурентності. Це спонукає керівників 
аптек до пошуку ефективних заходів управління. Загальновідомо, що осно-

вою управління є економічна інформація у якій левова частка належить облі-
ково-аналітичній. Аптеки мають відповідну структуру обліку та звітності 
такого специфічного товару як лікарські засоби. Особливе місце займає інфо-

рмація щодо витрат суб’єктів економіки, яка повинна формуватися відповід-

но, їх суті за різними розрізами, що витікають із обґрунтованої класифікація 
витрат. Класифікація витрат має велике значення для аналізу, планування, 
контролю, регулювання витрат,тобто для ефективного управління діяльністю 

аптеки, оскільки дає можливість визначати особливості формування та роз-
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поділу витрат за необхідними об’єктами управління. Належний облік витрат 
актуальний ще й тому, що носить соціальний характер. Витрати формують 
собівартість і дають можливість впливати на ціну продажу лікарських засо-

бів. Зокрема, її оптимізувати, що має велике значення для населення у сучас-
них умовах розвитку економіки. 

Аналіз останніх досліджень. Поняття витрат розглядається вченими-

економістами різних напрямів економічної науки. Дослідження показують, 
що суть витрат визначається по-різному (табл. 1). 

Таблиця 1 

Визначення суті витрат вченими 
Автори Визначення 

1 2 

1 Хорнгрен Ч.Т., 

Фостер Д. [6] 

спожиті ресурси чи гроші, які необхідно заплатити за товари 

чи послуги; для управління менеджерам потрібні не просто 

витрати, а інформація про витрати на що-небудь 
2 Макконнелл К.Р., 

Брю С. Л. [8] 

всі платежі, зовнішні чи внутрішні, включаючи в останні і 
нормальний прибуток, необхідні для того, щоб залучати і 
втримати ресурси в межах даного напрямку діяльності 

3 Томпсона А., 

Стрікленда А. [9] 

ресурси та технологія, які використані для виробництва 
продукції, реалізації товарів і надання послуг 

4 Велш Глен А., 

Шорт Деніел Г. 
[10] 

витрати – це визначена (у грошових одиницях) сума ресур-

сів, які були використані чи витрачені підприємством впро-

довж певного періоду часу з метою отримання доходу 

5 Ворст І., Ревент-
лоу П. [11] 

витрати – це грошовий вимір використання виробничих 

факторів, в результаті якого здійснюється виробництво і 
реалізація продукції.  

6 Шим Д.К., 

Сігел Д.Г. [12] 

визначають термін «витрати», як показник в грошовому 
виразі кількості ресурсів, використаних для досягнення 
визначеної мети 

7 Друрі К. [13] витрати це матеріальні і нематеріальні засоби, які були ви-

трачено для отримання підприємством прибутку 
8 Ханна Д. [14] витрати: 1) видатки (противагу надходженням) як від'ємний 

грошовий потік; 2) затрати (противагу доходам), як вартісна 
оцінка використаних (спожитих) на підприємства за визна-
чений період ресурсів; 3) витрати (противагу виручці), яки-

ми оцінюються ресурси, спожиті при здійсненні основної 
господарської діяльності підприємства (виробництва і реалі-
зації продукції) 

9 Бернстайн Л.А. 
[15] 

потенціал ресурсів і послуг, потрачених чи загублених в 
погоні за виручкою 

10 Яругова А. [16] Під витратами на виробництво розуміється обґрунтоване 
(виправдане) умовами виробництва і спрямоване на ство-

рення корисних цінностей чи надання послуг споживання 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Затрати є 
більш широким поняттям в них включаються не тільки ви-

трати на виробництво, а і всі інші витрати, втрати та збитки 
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11 Шеремет А.Д. [17] витрати, як ресурси спожиті в процесі господарської дія-
льності або кошти, які сплачуються за товари чи надані 
послуги 

12 Азриліян А.Н. 
[18] 

зменшення коштів підприємства чи збільшення його зобо-

в'язань, які виникають в процесі господарської діяльності з 
метою отримання прибутку і ведуть до зменшення вели-

чини власного капіталу 

13 Завгородній В.П. 

та співавтори 
[19] 

витрати – зменшення економічної вигоди у звітному пері-
оді у формі відпливу (вибуття) або використання активів 
чи виникнення заборгованості, що веде до зменшення вла-
сного капіталу, відмінне від розподілу капіталу між учас-
никами (акціонерами) 

14 Крупка М.І. та 
співавтори [20] 

ті платежі, які повинен зробити виробник за всі викорис-
товувані ресурси 

15 Гальчинський А.С. 

із співавторами 
[21] 

сукупність матеріальних витрат і витрат живої праці, що 

характеризує вартість для підприємства, є витратами підп-

риємства, а економічні витрати виробництва – це вартість 
усіх чинників виробництва, незалежно від того чи купу-

ються вони на ринку, чи є власністю фірми 

16 Ткаченко Н. [22] це засоби виробництва, які спожиті у процесі господарсь-
кої діяльності, та втілюють у собі всю виконану роботу 

17 Голов С.Ф. [23] зменшення активів або збільшення зобов'язань в процесі 
господарської для отримання вигоди в майбутньому (не-
вичерпані витрати) або для отримання доходу в звітному 

періоді (вичерпані витрати) 

18 Мазаракі А.А. 
[24] 

витрати торговельного підприємства за своєю економіч-

ною сутністю є затратами живої та уречевленої праці на 
здійснення господарської діяльності, а за натурально-

речовим складом є спожитою частиною ресурсів 
19 Гордополов В.Ю. 

[25] 
витрати торговельного підприємства – це зменшення акти-

вів, яке відбулося в процесі господарської діяльності підп-

риємства, було здійснене для отримання підприємством 

доходу, може бути оцінене в грошовому вимірнику, а його 

розмір може контролюватися підприємством.  

20 Бутинець Ф.Ф. 
[26] 

витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибут-
тя активів або збільшення зобов'язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу влас-
никами) 

21 Терещук С.І., 
Новикевич А.М., 

Чухрай І.Л.[27] 

витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибут-
тя активів або збільшення зобов'язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу влас-
никами) 
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22 П (С) БО 16 «Ви-

трати» [28] 

витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зме-
ншення власного капіталу (за винятком зменшення капіта-
лу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) 

за звітний період. 

23 Податковий ко-

декс України 
[29] 

витрати – сума будь-яких витрат платника податку у гро-

шовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійсню-

ваних для провадження господарської діяльності платника 
податку, в результаті яких відбувається зменшення еконо-

мічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення влас-
ного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилу-
чення або розподілу власником) 

24 Методичні [30] 

рекомендації з 
формування 
складу витрат та 
порядку їх плану-
вання в торгове-
льній діяльності 
від 22.05.2002 

 № 145 

поточні витрати підприємств торгівлі – це грошове відбит-
тя витрат живої та уречевленої праці на здійснення поточ-

ної торговельно-виробничої діяльності підприємства, що 

за натурально-речовим складом становить спожиту части-

ну матеріальних, нематеріальних трудових та фінансових 

ресурсів 

 
Методика досліджень. Проблемам формування інформації щодо обліку 

витрат надають належне значення вітчизняні вчені-економісти. У спеціальній 

літературі формується визначення витрат та групування витрат за ознаками їх 

класифікації. Проведенні дослідження показують, що в основному на сьогод-

ні класифікація узгоджується із П(С)БО [4; 5; 6]. Щодо витрат аптечних за-
кладів, то їх класифікація подається без врахування особливостей діяльності 
цих об’єктів економіки [7, С.  260]. Важливість і недостатня розробленість 
проблеми обумовлює актуальність теми даної роботи. 

Постановка завдання. Метою публікації є дослідження існуючих підхо-

дів до визначення суті і класифікації витрат аптечних закладів та подання 
пропозицій щодо їх удосконалення. 

Результати досліджень. У цілому визначення авторів можна об’єднати у 

групи. Представниками науки про бухгалтерський облік дотримуються тер-

мінології і суті витрат визначених у П(С)БО, при цьому визначення витрат 
аптечних закладів зроблене Ф.Ф. Бутинцем носить загальний характер. Пред-

ставники економічної теорії управління та ін. вживають терміни, які супере-
чать нормативним документам, змісту і порядку відображення в обліку. На 
наш погляд, поняття витрат певного виду діяльності повинно бути однознач-

ним і відбивати його особливості, що стосуються і витрат аптечних закладів. 
Визначення витрат містять «Методичні рекомендації з формування складу 

витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності», за якими до 
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складу витрат торговельної діяльності належать витрати підприємств, що 

здійснюють таку діяльність, яка виникає в процесі руху товарів. Згідно з Ме-
тодичними рекомендаціями поточні витрати підприємства торгівлі – це від-

биття живої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності, 
що за натурально-речовим складом становлять спожиту частину матеріаль-
них, нематеріальних трудових та фінансових ресурсів [30]. 

Характеристику витрат аптечних закладів доцільно подати через їх кла-
сифікацію, взявши за основу підходи вчених до класифікації витрат. 

На даний час у вітчизняній і у зарубіжній економічній літературі існують 
різні підходи щодо визначення кількості і складу класифікаційних ознак ви-

трат підприємств торгівлі, до яких належать аптечні заклади (табл. 2). 

Таблиця 2 

Класифікація витрат підприємств торгівлі, запропонована за  
результатами дослідження 

 

Ознаки 

 класифікації 

Автори 

Гордополов В.Ю.  

(С. 39) 

Шим Джей 

(С. 88-89) 

Цал-Цалко 

(С. 19-21) 

Хорн-

грен 

(С.35) 
1 2 3 4 5 

1. За економічною 

роллю в торгове-
льному процесі 

- основні 
- накладні 

   

2. За видами дія-
льності 

- витрати операційної 
діяльності 

- витрати фінансової 
діяльності 

- витрати інвестицій-

ної діяльності 
- інші витрати зви-

чайної діяльності 
- надзвичайні витрати 

 

  

3. За видами ви-

трат 
- елементи витрат 
- статті калькуляції 

 
+  

4. За торговельни-

ми процесами (за 
функціями управ-
ління) 

- витрати постачан-

ня 
- витрати зберігання 
- витрати на збут 
- витрати адмініст-

рування  

 

 + 

5. За способом 

віднесення на 
об’єкт калькулю-

вання 

- прямі 
- непрямі 

+ + + 
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6. Залежно  від змі-
ни обсягу товароо-

бороту 

- умовно-постійні 
- змінні 
- змішані 

 

+ 

 

+ + 

7. За ступенем реа-
гування витрат на 
зміну обсягу діяль-
ності 

- пропорційні 
- прогресивні  
- дигресивні  
- нейтральні 

   

8. За відношенням 

до виробничого 

процесу в торгове-
льній діяльності 

- додаткові 
- чисті  

   

9. За ступенем од-

норідності 
- одноелементні 
- комплексні 

 +  

10. За характером 

впливу на результат 
діяльності 

- активні 
- активно-пасивні 
- змішані 
- цільові 

   

11. За місцем вини-

кнення витрат та 
центрами відпові-
дальності 

- витрати торговельно-

го підрозділу 

- витрати відділу 

- витрати дільниці 
- витрати служби 

 

+ 

 

12. За періодами 

- поточні 
- витрати майбутнього 

періоду 

 + 

- багато-

разові 
 

 

13. Відносно при-

йняття управлінсь-
ких рішень 

- залежні (релевантні) 
- незалежні (не реле-

вантні) 

   

14. Залежно від 

необхідності здійс-
нення 

- необхідні 
- умовно-необхідні 

   

15. Залежно  від 

частоти виникнення 
- одноразові 
- багаторазові 

  + 

 

16. За можливістю 

нормування 
- нормовані  
- ненормовані 

   

17. Залежно  від 

можливості плану-
вання витрат 

- планові 
- позапланові 

- регульова-
ні 

- нерегульо-

вані 

  

18. За ступенем 

ризикованості  
 

 

 

- ризиковані 
- помірно ризиковані 
- умовно неризиковані  
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продовження табл. 2 

19. Відносно реаль-
ності здійснення 
витрат 

 

- реальні 
- можливі (альтернати-

вні) 

   

20. За ефективністю 
- ефективні 
- неефективні 

   

21. За можливістю 

контролю 

- контрольовані 
- неконтрольовані 

   

22. За доцільністю 

віднесення 

_ _ - продукти-

вні  
- непродук-
тивні 

+ 

23. За визначенням 

відношення до собі-
вартості 

_ _ - на продук-
цію відпо-

відного 

періоду 

+ 

24. Відповідно ролі 
в системі управлін-

ня 

_ - виробни-

чі 
- невироб-

ничі 

_ _ 

25. За складом _ _ _ _ 

 
Як бачимо вчені неоднозначно подають класифікацію витрат. Найбільш 

детальним є підхід Гордополова В.Ю. На наш погляд, класифікація повинна 
сприяти організації обліку витрат, тому вважаємо не всі ознаки класифікації 
доцільними і точними. Зокрема, поділ на основні і накладні та прямі і непря-
мі суперечливий. 

Щодо характеристики витрат діяльності галузі охорони здоров’я вчені їх 

поділяють на прямі, фактично оплачені; не прямі, тобто не оплачувані прямо; 

нематеріальні (невловимі) (страждання, біль, страх) [31, С. 70]. Ці поняття не 
мають вираження у бухгалтерському обліку. 

На законодавчому рівні класифікація торговельних витрат подається у 

Методичних рекомендаціях з формування складу витрат та порядку їх плану-

вання в торговельній діяльності, які затверджені наказом Міністерства еко-

номіки та з питань Європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. №145 

(табл. 3). 

 

 

 

 

 

 



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Економіка» 

18 

Таблиця 3 

Класифікація торговельних витрат 
1 У плануванні та обліку 

поточні витрати торгове-
льної діяльності класифі-
кують 

за видами діяльності 
за економічними елементами 

за підгалузями торгівлі (оптова торгівля, роздріб-

на торгівля, громадське харчування). 
2 В управлінні поточними 

витратами торговельної 
діяльності, 
крім зазначених класифі-
каційних ознак, можна 
застосовувати 

додаткові ознаки класи-

фікації 

за ступенем реагування на зміну обсягів діяльнос-
ті 
за періодами 

за центрами відповідальності 
за місцем  виникнення 
за ступенем однорідності 
за можливістю контролю в конкретному структу-
рному підрозділі 
за принципами організації управління. 
за принципами організації управління 

 
Крім того, наводиться характеристика кожної класифікаційної ознаки 

[30]. На наш погляд, ця класифікація є найбільш вичерпною, але вона не пов-
ністю відбиває особливості витрат аптечних закладів. 

Особливістю діяльності аптек є те, що вони здійснюють реалізацію лікар-

ських форм та самостійно виготовлених лікарських засобів (препаратів). Ап-

течні установи виготовляють лікарські препарати на підставі рецептів, нада-
них громадянами, та на замовлення лікувально-профілактичних закладів. 

За умов самостійного виготовлення лікарських засобів слід звернути осо-

бливу увагу на визначення їх вартості. На формування вартості готового лі-
карського препарату впливають витрати: первинна вартість лікарської сиро-

вини, торгова націнка, тариф за лабораторно-фасувальні роботи, а також су-

ми уцінки чи дооцінки [32]. Враховуючи особливості діяльності аптек визна-
чимо: «Витрати аптечних закладів – це затрати виражені у грошовій одиниці, 
пов’язані із їх відкриттям та здійсненням процесів діяльності: торгівлею, ви-

робництвом лікарських форм, наданням консультаційних послуг». Таке ви-

значення в загальному формує поняття витрат. Для його конкретизації необ-

хідна детальна характеристика витрат аптечних закладів, тобто їх класифіка-
ція. 

При її формуванні використаємо підходи вчених та нормативні документи 

розглянуті раніше. Крім того, необхідно врахувати умови п 1.5 Правил виго-

товлення лікарських засобів в умовах аптеки та Методичних рекомендацій по 

визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів 
медичного призначення які передбачають формування витрат на виготовлен-

ня лікарських форм у розрізі індивідуального та серійного виробництва і фа-
сування, а розрахунок витрат на їх виготовлення базується на статтях витрат, 
кожна із яких має особливості визначення [32, С. 385-434]. 
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Вивчення нормативно-правових актів щодо класифікації витрат та дослі-
дження специфіки роботи аптечних закладів дозволило запропонувати кла-
сифікацію витрат аптек, у якій ми згрупували їх в економічно обґрунтовані 
групи (табл. 4). 

Таблиця 4 

Класифікація витрат аптек, запропонована за результатами дослідження 
Ознаки класифікації Види витрат 

1 2 

1. За ступенем готовності до 

реалізації* 

- витрати готових форм 

- витрати форм, що доопрацьовуються 
- витрати на виробництво лікарських за-

собів* 

2. За видами діяльності 
- витрати операційні 
- витрати фінансові 
- витрати інвестиційні 

3. За способом включення до 

собівартості 
- прямі 
- накладні 

4. За обсягом охоплення та еко-

номічним змістом витрат 
- елементи витрат 
- статті витрат* 

5. За технологічним процесом 

- витрати постачання 
- витрати зберігання 
- витрати виробництва 
- витрати на збут 
- витрати адміністрування 

6. Залежно  від зміни обсягу 
господарювання 

- умовно-постійні 
- змінні 
- змішані 

7. За місцем виникнення витрат  

- витрати торговельного підрозділу* 

- витрати відділу самостійного виготовлен-

ня 
- витрати серії лікарських засобів* 

8. За характером віднесення до 

періоду 

- поточні 
- витрати майбутнього періоду 

9. Залежно  від частоти виник-
нення 

- одноразові 
- постійні 

10. За можливістю нормування 
- нормовані 
- ненормовані 

11. Залежно  від планування 
витрат 

- планові 
- позапланові 

12. За можливістю контролю 
- контрольовані 
- неконтрольовані 

13. За походженням лікарських 

засобів 
- витрати на вітчизняні лікарські засоби* 

- витрати на зарубіжні лікарські засоби* 

*курсивом виділені ознаки класифікації та види витрат запропоновані автором 
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Визначення суті і запропонована класифікація витрат аптечних закладів 
має важливе значення для їх обліку. Вона дозволяє врахувати особливості 
витрат аптечних закладів і створити відповідні регістри бухгалтерського та 
управлінського обліку для формування інформації, адекватної потребам що-

до витрат всіх користувачів. 
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