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Передмова 

 

Необхідність в обліку виникла у глибоку давнину в процесі матеріального 

виробництва, а господарська діяльність сприяла його поширенню. Облік розвивався 

відповідно до економічних запитів суспільства. Бухгалтерія як практична діяльність 

людини існує відтоді, коли людина почала цілеспрямовано реєструвати факти свого 

господарського життя. Облік виник і розвивається у зв’язку з потребою суспільства в 

необхідній і достатній інформації щодо наявності та руху майна, з метою контролю та 

управління господарськими процесами і їх результатами. 

 Перші наукові праці в обліку з’явилися в Італії. На українських землях в усі часи 

питанням бухгалтерського обліку приділялась значна увага. Лише налагоджена 

система обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення 

управління господарською діяльністю підприємства. Саме тому організація обліку 

забезпечує переважну долю успіху. Організація обліку – це складний процес, дію 

якого мають забезпечувати висококваліфіковані спеціалісти, які мають глибокі знання 

з бухгалтерського обліку, звітності і контролю, одночасно володіють 

організаторськими здібностями, вміють працювати з людьми, використовувати 

інформацію для прийняття управлінських рішень. Організація обліку стосується усіх 

працівників, діяльність яких пов’язана з обліком. Кожний з них бере участь у 

забезпеченні функціонування раціональної системи обліку і контролю. Вивчення 

теорії бухгалтерського обліку та питань організації обліку є важливим елементом в 

процесі підготовки фахівців з обліку і аудиту.     

Облік у вітчизняних підприємствах регламентується загальнодержавними 

законодавчими актами, П(С)БО та інструкціями, затвердженими Міністерством 

фінансів України. 

Забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах    

трансформації економіки України потребує нових підходів до формування системи 

управління. Важливого значення для реалізації цих процесів набуває організація 

обліку і звітності. Реформа бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

зумовлює необхідність реформування обліково-аналітичних процесів на вітчизняних 

підприємствах. Такі атрибути ринкових відносин, як багатоукладність економіки, 

різноманітність форм власності, вільне підприємництво, корпоратизація та іноземне 

інвестування вимагають використання різних організаційних форм обліку. Виходячи 

із потреби трансформації обліку в Україні прийнято Закон „Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні”, затверджено Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств, інструкцію про його застосування. 

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням нових законодавчих і 

нормативно-правових актів з обліку, принципів фінансового, управлінського і 

податкового обліку та фінансової звітності. Для підвищення наочності та полегшення 

сприйняття специфічної інформації теоретичні положення ілюстровано значною 

кількістю рисунків та аналітичних таблиць, на яких показано взаємозв’язок окремих 

показників, методику їх визначення, склад і будову рахунків, порядок відображення 

окремих операцій у первинних документах та облікових регістрах. 

У запропонованому посібнику автори намагались викласти питання організації 

обліку як у науковому, так і в методичному та практичному аспектах. В посібнику 
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охоплюється досить широкий, актуальний матеріал саме з організації обліку, який 

містить спеціальні складові частини і заслуговує на спеціальну увагу.  

Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності „Облік і аудит”, 

які вже засвоїли теорію бухгалтерського обліку, фінансовий, управлінський, 

податковий облік. Посібник може бути використаний студентами вищих навчальних 

закладів економічних спеціальностей. Водночас він може зацікавити науковців, 

працівників контрольно-податкових, фінансових та облікових служб. 

Автори вдячні за всі зауваження і побажання стосовно змісту та оформлення 

посібника.  
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1.1.  Основні передумови організації обліку 

 

В умовах ринкової економіки облік займає чільне місце серед економічних наук. 

Теорія організації обліку – це молода наука, розвиток якої супроводжується 

різними тлумаченнями науковців, але головне і однозначно організація обліку 

виконує функцію управління суб’єктами господарської діяльності.  

У системі економічних відносин великого значення набуває сукупність заходів, 

спрямованих на забезпечення та покращення управління господарською діяльністю. 

Невід’ємною складовою господарської діяльності суспільства протягом тривалого 

історичного розвитку є бухгалтерський облік, завдяки якому формується інформація 

для управління нею. Удосконалення та різноманіття господарської діяльності сприяли 

розвитку бухгалтерського обліку, розширенню його функцій і завдань.  

В загальному організація – це один із найбільш відповідальних етапів створення 

підприємства та підготовки його до ефективної діяльності. Для того, щоб процес 

організації бухгалтерського обліку відбувся, потрібно щоб власник підприємства 

застосував заходи, які були б направлені на забезпечення реєстрації фактів 

господарського життя, їх узагальнення з метою отримання необхідної інформації для 

складання звітності та прийняття управлінських рішень.  

Організація як смислове поняття передбачає упорядкованість, взаємодію окремих 

елементів, що перебувають у певній функціональній залежності між собою. Щодо 

організації бухгалтерського обліку, то таке поняття може бути визначено як науково-

обгрунтована сукупність умов, за яких найбільш економно і раціонально здійснюється 

збір, обробка і зберігання бухгалтерської інформації з метою оперативного контролю 

за правильним використанням майна підприємства та надання користувачам 

неупередженої фінансової звітності.  

Під організацією бухгалтерського обліку розуміють сукупність дій зі створення 

цілісної системи бухгалтерського обліку, функціонування якої спрямоване на 

забезпечення інформаційних потреб користувачів облікової інформації, включаючи 

вибір форм організації та формування матеріального й інформаційного забезпечення 

облікового процесу.  

Організація обліку – це прерогатива засновника (керівника), ведення обліку – це 

виключно обов’язки бухгалтера. Він повинен дотримуватися при цьому застосування 

узгодженої із засновником методології та технології обліку фактів господарського 

життя для складання фінансової звітності за діючими стандартами обліку.  
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 Відповідальність при цьому покладається внутрішнім нормативним актом на 

бухгалтерську службу. Це може передбачатись в Положенні про бухгалтерську 

службу підприємства, Статуті, спеціальному наказі, контракті з головним бухгалтером 

тощо.  

Передумовою ефективного функціонування підприємства є правильно 

організований і грамотно побудований бухгалтерський облік. Відображаючи факти 

господарського життя в межах окремого суб’єкта господарювання, бухгалтерський 

облік забезпечує їх ідентифікацію та пізнання, вартісне вираження різних 

економічних категорій (майно, капітал, виручка, прибуток та інше) через збір, 

реєстрацію та узагальнення інформації у грошовому вимірнику про майно, капітал і 

зобов’язання підприємства та їх рух шляхом суцільного й безперервного 

документального відображення господарської діяльності.  

Організація бухгалтерського обліку є необхідною та обов’язковою передумовою 

його ведення. Організація передбачає визначення осіб, відповідальних за ведення 

обліку, правил його ведення і забезпечення відповідними технічними засобами 

здійснення цього процесу.  

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації 

підприємства до його ліквідації. Успішне ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві великою мірою залежить від вдало вибраної форми обліку та належної 

організації роботи бухгалтерії як структурного підрозділу підприємства, організаційна 

форма побудови обліку на підприємстві визначається його особливостями, 

територіальним розміщенням його структурних підрозділів, чинною системою 

контролю та звітності.  

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємствах та 

забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних 

документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності покладається за 

Законом на керівника (власника) підприємства.  

Організація обліку підпорядкована певній меті. Такою метою організації обліку в 

системі управління підприємством є попередження небажаних результатів і наслідків 

його діяльності на підставі своєчасного реєстрування усіх господарських операцій, що 

на ньому безперервно відбуваються, поточного їх внутрішнього контролю й 

узагальнення для складання звітності. 

Для того, щоб облік був ефективно організованим в кожній галузі господарювання 

та загалом по підприємству, його потрібно розглядати як організацію певної системи, 

що має лише їй притаманні характерні риси.  

Основою системного методу в обліку є певний логічний комплекс, сформований на 

базі плану рахунків – заданої цілісності, що узагальнює процеси виробництва, 

придбання і реалізації, вирішує чітко визначену мету на мікро- і макрорівні,  

забезпечує управління підприємством та його центрами відповідальності на основі 

реалізації тактичних і стратегічних рішень.  

Основні характерні риси являють собою складну систему, штучно створену, з 

метою відображення господарських процесів для управління ними та надання 

інформації про них зацікавленим користувачам і є підсистемою більш складних 

систем – системи управління та інформаційної системи. Основні риси системи 

наведені на рис. 1.1. 
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      Рис. 1.1. Основні риси системи 

Організація означає послідовність виконання операцій чи процедур. Сьогодні 

доцільно виділити три основні етапи організації обліку: методичний, технічний, 

організаційний. Вони між собою тісно пов’язані, кожний з них має певне призначення 

та притаманні лише йому процедури. 

Першим етапом є методичний. На цьому етапі здійснюється вибір системи 

певних способів та прийомів, на яких базується документування, інвентаризація, 

використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу подвійного 

запису, оцінка майна та зобов’язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та 

звітність. Тобто конкретизується вибір застосування елементів методу 

бухгалтерського обліку. 

Другий етап – технічний, який полягає: 1) у виборі способу обробки облікових 

даних за тією чи іншою технологією (у ручному чи комп’ютерному режимі); 2) 

розробці переліку облікових регістрів та їх форм за ручної обробки інформації, 

переліку комп’ютерних програм для обліку – за комп’ютеризованого обліку; 3) 

встановленні порядку здійснення записів у регістрах і переносу даних у регістри, а 

також порядку надання інформації, отриманої у електронній обліковій системі.  

Призначенням технології бухгалтерського обліку є опис організації і ведення 

бухгалтерського обліку: раціоналізація дій облікових працівників. Результатом 

дотримання відповідної технології є організоване та чітке ведення бухгалтерського 

обліку. 

Технологія бухгалтерського обліку описує облікові операції щодо організації, 

застосування методики та техніки бухгалтерського обліку для спостереження, 

вимірювання і реєстрації, нагромадження й зберігання інформаційних даних шляхом 

здійснення групування в облікових регістрах в умовах ручної бухгалтерської праці, а в 

умовах комп’ютеризованого ведення бухгалтерського обліку – в інформаційних базах.  

ОСНОВНІ РИСИ СИСТЕМИ 

Структура – це множина елементів системи і взаємозв’язків між ними 

Взаємозв’язані функції кожного елемента системи 

Вхід і вихід кожного елемента і системи в цілому  

Єдність головної мети і завдань  

Структура та ієрархічність  
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Технологія ведення бухгалтерського обліку передбачає дві  складові: організацію 

обліку і ведення обліку. 

Технологія облікового процесу суб’єкта господарювання залежить від таких 

факторів як: 

1 вид діяльності; 

2 система документообороту, яка визначає рух інформаційних даних у межах 

підприємства; 

3 форма ведення бухгалтерського обліку, яка здійснює вплив на порядок 

відображення інформаційних даних з первинних документів в облікових 

регістрах; 

4 цільове призначення облікової інформації, яка залежно від потреб 

користувачів визначаються її розрізи інформації, що підлягає відображенню 

у звітності; 

5 структура бухгалтерської служби, а саме зміст облікових робіт конкретного 

підприємства визначає розподіл обов’язків між бухгалтерами); 

6 кваліфікація облікових працівників, яка впливає на зміст виконуваних 

обов’язків конкретними обліковими працівниками; 

7 технічні засоби для обробки інформаційних даних, які передбачає три 

способи обробки інформаційних даних: ручний, механізований і 

автоматизований.  

Найбільш суттєвим є вплив останнього фактору, оскільки зі зміною алгоритмів 

обробки первинних даних і формування підсумкових показників у вигляді 

бухгалтерської звітності технологічний процес обробки облікової інформації постійно 

удосконалюється. Використання комп’ютерної техніки для ведення бухгалтерського 

обліку внесло суттєві зміни в його технологію, виключивши значну кількість 

облікових регістрів, які використовуються в паперових формах ведення 

бухгалтерського обліку, а також створивши принципово нові оперативні можливості. 

Детальніше складові технології бухгалтерського обліку подано на рис. 1.2.  

Організація бухгалтерського обліку, передбачаючи вибір суб’єктів, методики й 

техніки ведення бухгалтерського обліку, забезпечує процес ведення бухгалтерського 

обліку в умовах конкретного суб’єкта господарювання та відповідно до потреб його 

керівництва. 

Організація бухгалтерського обліку є необхідною та обов’язковою передумовою 

його ведення. Організація передбачає визначення осіб, відповідальних за ведення 

обліку, правил його ведення і забезпечення відповідними технічними засобами 

здійснення цього процесу. 

Введення бухгалтерського обліку передбачає поєднання його методики і техніки, 

забезпечуючи в результаті узагальнення наслідків господарюючих операцій і 

формування загальної характеристики діяльності підприємства за певний період. 

Термін „методика” призначений позначити послідовність використання 

конкретних методів, за допомогою яких здійснюється більш глибоке пізнання 

економічних явищ і процесів. Тобто методика конкретизує метод, доводить його до 

рівня положення, алгоритму, чіткого опису способів проведення практичної 

діяльності. 

Не слід сплутати терміни „методика” та „методологія” бухгалтерського обліку. 
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Слово „методологія” складається зі слів „метод” (гр. – спосіб, метод) і „логія” (гр. – 

наука, знання). Метод – це шлях до чогось, спосіб діяльності суб’єкта. Методологія у 

перекладі з грецької дослівно означає „вчення про систему методів”, „теорія методів”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 1.2. Складові технології бухгалтерського обліку 

 

У межах окремої науки методологія дослідження є сукупністю методів і засобів, 

спрямованих на підвищення поставлених проблем. 

Методологія бухгалтерського обліку – це вчення про методи, які застосовуються в 

науці про бухгалтерський облік для вивчення предмету її пізнання і виявлення його 

властивостей. 

Методологія виступає системою знань про підходи до спостереження і реєстрації 

фактів господарського життя, узагальнення інформаційних даних про них у системі 

бухгалтерського обліку. Розвиток методології є важливою умовою підвищення 

ефективності бухгалтерського обліку. 

На методологією бухгалтерського обліку суттєвий вплив здійснюють інтереси осіб, 

які беруть участь у господарському процесі. 

Методологія бухгалтерського обліку конкретизується певною методикою 

(методами) та технікою дій (прийомами). 

Технологія бухгалтерського обліку 

Організація бухгалтерського обліку  
Забезпечує умови 

та вибір засобів для 

виконання 

облікових операцій  Вибір суб’єктів ведення 

бухгалтерського обліку  

Вибір методики та техніки 

ведення бухгалтерського 

обліку 

Ведення бухгалтерського обліку  

Описує порядок 

виконання 

облікових операцій 

Первинне спостереження 

(документування і 

інвентаризація ) 

Вартість вимірювання 

(оцінка і калькуляція ) 

Групування та 

систематизація (рахунки 

та подвійний запис) 

Підсумкове узагальнення 

(баланс і звіт ) 
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Поняття „техніка” пояснюється як:  

а) сукупність засобів і знарядь праці, що застосовуються в суспільному 

виробництві та призначенні для створення матеріальних цінностей;  

б) сукупність прийомів, навиків, що застосовуються в певній діяльності, ремеслі, 

мистецтві; сукупність створених засобів і знарядь виробництва, а також заходи та 

операції, вміння та майстерність здійснення трудового процесу.  

Техніка бухгалтерського обліку є засобом впливу бухгалтера на об’єкти обліку. 

Організація техніки бухгалтерського обліку передбачає вибір форми ведення 

бухгалтерського обліку, робочого плану рахунків, порядку проведення інвентаризації 

тощо.  

Сьогодні належне та оперативне ведення обліку без застосування відповідних 

технічних засобів практично неможливе. Тому розвиток техніки бухгалтерського 

обліку є об’єктивною передумовою подальшого удосконалення його ведення. 

Технічне забезпечення передбачає наявність відповідної сукупності засобів: 

комп’ютерної техніки, вимірювальних прикладів, облікових регістрів тощо. 

Ефективність ведення бухгалтерського обліку залежить від організації виконання 

облікових операцій. 

Під операцією розуміють сукупність елементарних дій, пов’язаних єдністю 

завдання або змістом об’єкту праці. Об’єктом облікової операції щодо приймання 

документів від матеріально відповідальних осіб є певна сукупність документів, а 

завданням – уточнення необхідних для відображення в обліку даних, перевірка 

документів. 

Основою процесу бухгалтерського обліку є облікові операції – дії над 

інформаційними даними над одержання бухгалтерської інформації. 

Ведення бухгалтерського обліку вимагає відповідного інформаційного, 

методичного, технічного, програмного та інших видів забезпечення. 

Технологію і, відповідно, процес бухгалтерського обліку можна охарактеризувати 

за допомогою такого поняття як якість, яку в значній мірі визначає організація 

бухгалтерського обліку. 

Якість бухгалтерського обліку враховує трудомісткість формування та корисність 

інформації, яку надає бухгалтерський облік. Зокрема, на якість впливають рівень 

кваліфікації і досвід головного бухгалтера як основного суб’єкта організації 

бухгалтерського обліку, облікових працівників, рівень технічного забезпечення, 

організації управління (передачі інформації з інших підрозділів. 

Третій етап – організаційний, який полягає в організації роботи облікового 

апарату, або – це організація бухгалтерської служби, основне завдання якої - 

раціональна організація бухгалтерського обліку.  

Від раціональної організації обліку залежить рівень управління економікою 

підприємств і об’єднань, так як в обліку формується вагома частка основної 

інформації, яку використовує система управління. Від її повноти, обґрунтованості і 

достовірності залежить повнота управлінських рішень.  

Основними передумовами раціональної організації обліку на підприємстві 

вважаються ті, за яких облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед 

ним завдання при найменших затратах праці облікових працівників.  

В системі бухгалтерського обліку є п’ять основних передумов раціональної 

організації обліку: 
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1 вивчення структури, особливостей технології й організації виробництва та 

встановлення облікових взаємовідносин бухгалтерської служби з оперативно 

відокремленими підрозділами підприємства; 

2 вивчення законодавчих і нормативних актів за якими повинен здійснюватися 

бухгалтерський облік на підприємствах та складатися фінансова звітність; 

3 вивчення характеру і обсягу необхідної інформації для внутрішніх та 

зовнішніх споживачів; 

4 правильна розстановка кадрів на окремих ділянках, де виконуються облікові 

роботи, а саме встановлення такої структури апарату бухгалтерії, яка 

найбільше відповідала б конкретним умовам підприємства; 

5  планування облікових робіт та їх удосконалення, а саме планування 

організації бухгалтерського обліку, де визначається зміст, послідовність, 

строки виконання облікових робіт, порядок одержання інформації, складання 

і подання звітності тощо. 

В основі системи бухгалтерського обліку лежать відповідні принципи на яких 

будується облік. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання 

звітності визначені Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996-ХІV (стаття 4).  

Принципи організації обліку дещо відрізняються від принципів обліку, які 

визначені довільно як вченими теоретиками, так практиками обліку. Принципи 

організації обліку подані в таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1 

Принципи організації обліку 
 

№ 

з/п 

Принципи обліку згідно Закону 

України „Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в 

Україні” 

№ 

з/п 
Принципи організації обліку 

1 Автономність  1 Розподіл праці  

2 Обачність (завбачливість) 2 Локалізація інформації  

3 Повне висвітлення (відображення) 3 Конкуренція в контролі  

4 Послідовність  4 Дієвість бухгалтерії  

5 Безперервність  5 Методологічна незалежність  

6 Нарахування і відповідність 

прибутків і витрат  

6 Психологічний клімат  

7 Превалювання (перевага, 

пріоритет) суті над формою 

7 Підпорядкованість загальній логіці 

управління економікою 

8 Історична (фактична) собівартість  8 Доцільність наближення функції 

обліку до центрів прийняття рішень 

9 Єдина грошова одиниця  9 Делегування повноважень і 

відповідальності бухгалтерів  

10 Періодичність  10 Взаємодія різних видів обліку  

 –  Цілісність і усебічність 

 –  Субординація і динамічність  

 –  Адаптивність та ритмічність 

 –  Паралелізм і пропорційність 
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Всі принципи спрямовані на досягнення єдиної мети – забезпечення 

оперативною, достовірною та перевіреною інформацією зацікавлених користувачів як 

внутрішніх, так і зовнішніх.  

 

1.2. Загальні вимоги щодо організації обліку 

 

Рівень управління економікою підприємств і об’єднань значною мірою  залежить 

від повноти, обґрунтованості і достовірності інформації, яка міститься в 

бухгалтерському обліку і звітності.  

Організація обліку як наукова дисципліна невідривна від організації управління 

підприємством. Облік є однією з функцій управління, що забезпечує інформацією 

зацікавлених користувачів з метою прийняття управлінських рішень.  

На сьогодні особливо гостро постають питання організації бухгалтерського обліку 

як такі, що дозволяють структурувати напрями змін, визначити шляхи їх реалізації в 

системному комплексному порядку.  

Під організацією бухгалтерського обліку розуміють сукупність дій зі створення 

цілісної системи бухгалтерського обліку, функціонування якої спрямоване на 

забезпечення інформаційних потреб користувачів облікової інформації. 

Метою організації обліку в системі управління підприємством є попередження 

небажаних результатів і наслідків його діяльності на підставі своєчасного 

реєстрування усіх господарських операцій, що на ньому безперервно відбуваються, 

поточного їх внутрішнього контролю й узагальнення даних для складання звітності.  

Організація обліку повинна забезпечити відповідну методологію та технологію 

обліку фактів господарського життя для складання фінансової звітності за діючими 

нормативно-законодавчими актами.  

Предметом організації обліку є обліковий процес. Кожен технологічний процес 

як сукупність операцій є системою, яка потребує відповідної організації (рис. 1.3.). 

Основними елементами організації обліку є ергономічне, соціальне, технологічне та 

методологічне його забезпечення. Ергономічне забезпечення працівників обліку 

передбачає відповідну організацію робочих місць бухгалтерів та обліковців, а також 

забезпечення їх технічними засобами та методичними матеріалами. Соціальне 

забезпечення – це соціальний мікроклімат у бухгалтерії, який великою мірою  

залежить від організаційних здібностей головного бухгалтера та керівництва 

підприємства.  

Теоретичні аспекти організації обліку – це принципи обліку, нормативно-

правове забезпечення обліку (нормативні документи, що регламентують 

функціонування облікового апарату і здійснення облікового процесу), наукові методи 

конструювання інформаційної системи. Технологічні аспекти передбачають вибір 

методів збирання, збереження, пошуку, передачі й обробки інформації. Технологія 

обліку містить такі елементи: план рахунків бухгалтерського обліку, форми 

бухгалтерського обліку, послідовне опрацювання документів, організація 

внутрішнього контролю, організація складання реєстрів обліку та форм звітності, 

проведення   інвентаризації майна та зобов’язань.  Методологічні аспекти – це 

принципи та правила отримання, обробки, фіксації передачі інформації, правил 

оцінки, ведення рахунків, критеріїв розмежування основних засобів, порядку 
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нарахування амортизації і зносу, оцінки запасів та готової продукції, списання витрат 

майбутніх періодів, порядку визначення обсягу реалізації продукції, порядку обліку та 

розподілу витрат і включення їх у собівартість, порядку утворення статутного 

капіталу тощо.   

 

 
 

     Рис. 1.3. Основні аспекти організації обліку 
 

Обліковий процес – це послідовність організації бухгалтерських дій з відображення 

операцій в обліку. Процес організації бухгалтерського обліку передбачає вибір 

впорядкування, встановлення зв’язку та об’єднання в часі і просторі необхідних 

складових, а саме організаційних, теоретичних, технологічних і методологічних 

аспектів.  

Метод – це способи і прийоми, за допомогою яких відбувається організація 

облікового процесу (побудова бухгалтерської служби, розробка різного роду графіків 

проведення облікових робіт (документообігу, інвентаризації, надання інформації про 

завершений облік у нижчих ланках вищим ланкам тощо). Суб’єктами організації 

бухгалтерського обліку виступають керівники підприємства, директор та головний 

бухгалтер, на яких покладена відповідальність за організацію бухгалтерського обліку. 

Під об’єктами організації обліку розуміють окремі предмети, явища або процеси, на 

які спрямована організаційна діяльність облікового апарату. 

 

 

 

Ергономічне забезпечення 

працівників обліку  

 Методологічні аспекти 

 Організаційні аспекти 

Соціальне забезпечення 
 

 Теоретичні аспекти 

 Технологічні аспекти 

Організація обліку  
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       Рис. 1.4. Суб’єкт і об’єкти обліку 

 

 

Суб’єкт організації обліку 

(працівники, які виконують облікові функції) 

 

 
 

Об’єкт - господарські факти 

 

Суб’єкт - працівники обліку 

Система бухгалтерського обліку 

(об’єкт організації обліку) 

 
Вхід 
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Суб’єкт організації бухгалтерського обліку 

(керівний склад підприємства) 

 

 

 
 

Об’єкти організації обліку  

 

 

Забезпечення 

обліку 

 

Особи,  

що виконують 

облікову роботу 

Інформаційно-

технічне, 

нормативно-правове, 

програмне, 

ергономічне тощо 

Облікові 

номенклатури 

Носії інформації 

Рух носіїв інформації 



 18 

Організацію бухгалтерського обліку слід розглядати в двох аспектах:  

По-перше, як сукупність дій із створення цілого тобто системи – бухгалтерського 

обліку, підтримання та підвищення рівня її організованості і, по-друге, як специфічну 

структуру, а саме бухгалтерію, що є результатом організаційної діяльності. 

Всі ці аспекти розглядаємо як прикладну діяльність, спрямовану на те, щоб 

бухгалтерський облік виконував свої функції, і тому під організацією бухгалтерського 

обліку розуміємо цілеспрямовану діяльність керівників підприємства із створення, 

постійного впорядкування і вдосконалення системи бухгалтерського обліку для 

забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів.  

Ефективність організації бухгалтерського обліку проявляється у своєчасності 

формування інформації про фінансово-майновий стан суб’єкта господарювання, її 

достовірності та доступності для зацікавлених користувачів. 

Організація обліку формує завдання організації бухгалтерського обліку. 

Завдання організації бухгалтерського обліку передбачають: 

1   підбір облікового персоналу та забезпечення їх роботи; 

2   вибір методики ведення бухгалтерського обліку; 

3   вибір технології і техніки ведення бухгалтерського обліку (рис. 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис.1.5. Завдання організації бухгалтерського обліку 

Виконання завдань організації бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей 

діяльності суб’єкта господарювання забезпечить своєчасне, повне, достовірне та 

безперервне відображення всіх господарських операцій, здійснених на підприємстві; 

обробку даних за допомогою відповідних процедур, прийомів і способів відповідно до 

вихідної інформації; складання на основі отриманого масиву інформаційних даних, 

зафіксованих у первинних документах, облікових регістрів і бухгалтерської звітності 

та своєчасне її надання зацікавленим користувачам. 

Похідними від завдань бухгалтерського обліку є його функції: інформаційна, 

контрольна, та аналітична (рис. 1.6), виконуючи які бухгалтерський облік водночас 
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Підбір складних, які забезпечують виконання завдань бухгалтерського 

обліку в умовах конкретного суб’єкта господарювання 

Обліковий персонал 

Методика ведення бухгалтерського обліку  
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виступає найважливішою функцією управління, забезпечуючи керівництво різних 

рівнів інформацією про діяльність суб’єкта господарювання та безпосередньо впливає 

на ефективність прийняття управлінських рішень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 1.6. Функції бухгалтерського обліку 

Для успішного виконання завдань, що стоять перед бухгалтерським обліком – це в 

першу чергу, облік має відповідати таким вимогам: 

1. порівнянності його показників з показниками плану; 

2. своєчасності; 

3. точності й об’єктивності показників; 

4. повноти, чіткості, точності й достовірності; 

5. економічності. 

Від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, як він виконує свої 

контрольні функції, значною мірою залежить рівень економічної роботи. Чим 

раціональніше організовано бухгалтерський облік у господарстві, чим менше він 

потребує затрат праці облікових працівників, тим більше залишається у них часу для 

аналізу і контролю.  

Раціональною вважають таку організацію, за якої облік може найбільш успішно 

виконувати поставлені перед ним завдання при найменших затратах засобів і праці.  

 

1.3. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні 

 

Для національної системи бухгалтерського обліку характерна державна форма 

управління та регулювання.  

 

ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

Інформаційна 
 

Контрольна  
 

Аналітична  

Безперервний збір, 

обробка, 

узагальнення, 

зберігання, 

передача  

для управління 

інформаційних 

даних про факти 

господарського 

життя  

Перевірка 

законності та 

доцільності 

господарських 

операцій, 

забезпечення 

збереження майна 

власника та 

ефективного його 

використання 

Аналіз отриманих 

результатів 

діяльності  

для прийняття 

ефективних 

управлінських 

рішень  
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Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

здійснюється відповідно до статей 6 та 7 Закону України „Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 p. № 996-XIV зі змінами і 

доповненнями.  

Метою державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні є: 

1. Створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і 

захищають інтереси користувачів; 

2. Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Регулює питання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Міністерство фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках 

встановлюється Національним банком України відповідно до Закону „Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та національних П(С)БО. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про 

виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ визначається 

Державним казначейством України. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 

інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл 

продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України. 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції, 

відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування. 

Важливу роль у формуванні облікової політики відіграє Методологічна рада з 

бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Вона утворюється з 

висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, підприємств, представників громадських організацій 

бухгалтерів та аудиторів України. 

Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє при Міністерстві фінансів України 

з метою:  

1 організації розробки та розгляду проектів національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;  

2 удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в 

Україні;  

3 методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору та 

обробки обліково-економічної інформації;  

4 розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.  

Також методологічна рада сприяє забезпеченню навчальних закладів необхідними 

матеріалами та методиками з тим, щоб сприяти підвищенню кваліфікації бухгалтерів і 

їх перепідготовці в умовах реформації ведення обліку.  



 21 

Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положення про 

Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з 

бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджуються Міністром фінансів 

України. 

Питання державного регулювання бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах 

висвітлені у прийнятих законах та інших нормативних документах. Так, Закон про 

бухгалтерську справу, ухвалено у Великобританії, Бельгії, Швеції, Іспанії. У Франції 

діє Загальний план ведення бухгалтерії, у Німеччині - Закон про бухгалтерські 

директиви. Не залежно від назви нормотворчого документа, всі вони регулюють на 

державному рівні питання ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової 

звітності. 

Після Міністерства фінансів України наступною важливою установою, яка 

здійснює керівництво обліком є Державний комітет статистики України.  Держкомстат 

України організовує і проводить статистичне спостереження, аналіз та надання 

користувачам інформації про соціально-економічні явища і процеси. Держкомстат 

розробляє систему показників, за якими ведеться облік, уніфікує форми звітності, 

розробляє і затверджує типові форми первинного обліку. Формування та подання 

облікової інформації, яка використовується для складання фінансової звітності 

підприємств Міністерство фінансів погоджує з Державним комітетом статистики. 

Квартальна та річна фінансова звітність підприємства за встановленими формами 

обов'язково подаються органам державної статистики для узагальнення та розрахунку 

макроекономічних показників. Загальна схема регламентації бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності наведена на рис. 1.7. 

 

   Рис. 1.7. Регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

Державний комітет статистики України 

Галузеві 

міністерства 

та інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

Фінансова звітність 

бюджетних установ 

План рахунків для 

бюджетних установ 

Методичні 

рекомендації 

Державне 

казначейство 

України 

Фінансова звітність 

підприємств 

Фінансова звітність 

банків 

План рахунків 

бухгалтерського обліку 

підприємств 

План рахунків 

бухгалтерського 

обліку банків 

Міністерство фінансів 

України 

Методологічна рада з 

бухгалтерського обліку 

 

НАЦІОНАЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

(СТАНДАРТИ) 

ОБЛІКУ 

Національний банк 

України 



 22 

 

В Україні закладені правові основи нової нормативно-правової системи 

забезпечення бухгалтерського обліку, які дали змогу підприємствам самостійно 

вирішувати питання стосовно його ведення, створили реальну базу для розрахунку 

макроекономічних показників розвитку економіки за системою національних рахунків 

і загалом наблизили облік до міжнародної практики. 

У діяльності підприємства зацікавлене перш за все воно саме, а також велике коло 

інших осіб (держава, акціонери, кредитори та ін.). з метою поєднання інтересів 

зацікавлених сторін здійснюється регулювання бухгалтерського обліку, яке має п’ять 

рівнів (рис. 1.8). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. 1.8. Модель рівневого регулювання бухгалтерського обліку 

Основними документами, які регламентують систему бухгалтерського обліку в 

Україні є: 

 Конституція України; 

 

Перший рівень 

 

Другий рівень 

 

Третій рівень 

 

Четвертий рівень 

Законодавчий – Закони України, Укази 

Президента України, Постанови Кабінету 

Міністрів України    

Конституційний – основний Закон країни, 

Конституція України  

Нормативний – нормативні документи 

Міністерства фінансів України, Державного 

комітету статистики України, Державного 

казначейства України, Державної податкової 

адміністрації України, Національного банку 

України та інших відомств, які реєструються 

в Міністерстві юстиції України   

 

П’ятий рівень 

Рекомендаційний – нормативні акти, 

інструкції, методичні рекомендації, вказівки, 

листи міністерств і відомств  

Організаційно-розпорядчий – робочі 

документи, що формують облікову політику 

на підприємстві  
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 Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

від 16 липня 1999 року № 996-ХІV; 

 Податковий кодекс України від 01.12.2010 р. №2755-VI; 

 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством 

фінансів України; 

 План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція з його застосування, 

затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 

року № 291;  

 Офіційні документи Методологічної ради з питань бухгалтерського обліку 

при МФУ; 

 Інші. 

 

1.4. Нормативно-правове забезпечення обліку 

 

Основною метою нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в 

Україні є встановлення єдиних для всіх підприємств правил його ведення, які 

гарантують і захищають інтереси користувачів фінансової звітності, а також 

визначення перспектив й основних напрямів удосконалення його, враховуючи 

загальноприйняті у міжнародній практиці принципи і стандарти.  

Організація бухгалтерського обліку та відповідальності за нього, вимоги визначені 

у Законі України від 16.07.99 р. № 996-ХІV „Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” стаття 8 у п.2., де визначено, що питання організації 

бухгалтерського обліку перебувають у компетенції власника або виконавчого органу 

чи посадової особи відповідно до законодавства та установчих документів; п.3 – 

відповідальність за його організацію та забезпечення відповідного ведення первинних 

документів, звітності, їх збереження на протязі 3-х років несе власник, виконавчий 

орган чи посадова особа, яка здійснює ці операції. Керівник підприємства 

зобов’язаний створити необхідні умови для правильного та своєчасного ведення 

бухгалтерського обліку та організувати ці роботи. Для цього необхідно забезпечити 

виконання усіма підрозділами та їх працівниками правомірних вимог щодо 

документації та її обробки, згідно зі статтею 9 Закону України „Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність” та Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, що затверджене Наказом МФУ № 88 від 24.05.1995р. зі 

змінами та доповненнями. 

Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх 

суцільного і безперервного документування за допомогою первинних документів, які 

являють собою письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські 

операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх 

проведення згідно з нормативними документами. Вони повинні бути складені у 

момент проведення кожної господарської операції або, якщо це не можливо, 

безпосередньо після її завершення. Документи, створені засобами обчислювальної 

техніки на машинних носіях, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови 

надання їм юридичної сили і доказовості. Таку доказовість надають первинним 

документам обов’язкові та додаткові реквізити. 

До обов’язкових реквізитів належать: назва підприємства, установи, від імені яких 

складений документ; назва документа (форми); дата і місце складання; зміст 
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господарської операції та її вимірники; посади, прізвища і підписи осіб, 

відповідальних за дозвіл на здійснення господарської операції і складання первинного 

документа. При застосуванні засобів обчислювальної та іншої оргтехніки реквізити 

можуть бути зафіксовані у вигляді коду.  

Додаткові реквізити – це ідентифікаційний код підприємства з Державного реєстру, 

номер документа, підстава для здійснення операції, дані про документ, що засвідчує 

особу-одержувача тощо. 

Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у 

встановлені графіком документообігу терміни для відображення у бухгалтерському 

обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і 

підписали ці документи. 

Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції:  1) що 

суперечать законодавчим і нормативним актам; 2) встановленому порядку приймання, 

зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого 

майна; 3) порушують договірну і фінансову дисципліну; 4) завдають шкоди державі, 

власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути 

передані головному бухгалтеру підприємства, установи для прийняття рішення. 3 

метою упорядкованості руху первинних документів та своєчасного їх одержання для 

записів у бухгалтерському обліку наказом керівника підприємства, установи 

встановлюється графік документообігу, в якому вказуються порядок проходження 

документу від його створення до надходження в архів 

Первинні документи, що пройшли обробку, облікові регістри, бухгалтерські звіти і 

баланси підлягають обов’язковій передачі до архіву. Видача первинних документів, 

облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії і з архіву 

підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може проводитися 

тільки за рішенням головного бухгалтера. Вилучення первинних документів, 

облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів у підприємств установ може бути 

здійснено тільки за постановою органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури 

і судів, державної контрольно-ревізійної та податкової служб відповідно до чинного 

законодавства України. Вилучення оформляється протоколом (актом), копія якого 

вручається під розписку відповідній посадовій особі підприємства, установи. З дозволу 

і в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні посадові 

особи підприємства, установи повинні зняти копії та скласти реєстр документів, що 

вилучаються, із зазначенням підстав і дати їх вилучення. 

У випадку пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів 

керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та 

наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та 

розслідування причин їх пропажі або знищення. Результати роботи комісії 

оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія 

акту надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, 

а також державній податковій інспекції – у 10-денний термін. 

Реєстрація, групування й узагальнення господарських операцій, оформлених 

відповідними первинними документами називаються обліковими реєстрами або 

реєстри, а записи господарських операцій в них – обліковою реєстрацією.  

Організація обліку передбачає організацію послідовності процесу облікової 

реєстрації, то потрібно добре знати для цього і облікові регістри, і порядок реєстрації у 
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них даних. Цей порядок регулюється вище названими нормативними документами: 

Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 

Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, що 

затверджене Наказом МФУ № 88 від 24.05.1995р. зі змінами та доповненнями, а також 

Методичними рекомендаціями із застосування регістрів бухгалтерського обліку, 

затверджених Наказом МФУ № 356 від 29 грудня 2000 р.  

З метою детального вивчення регістрів (реєстрів), з’ясування їхнього змісту, 

призначення та порядку ведення згадаємо їх класифікацію. Найчастіше зустрічається 

їх класифікація за такими ознаками: 1) призначенням i характером запису; 2) обсягом 

змісту; 3) зовнішнім виглядом; 4) за будовою, що для наглядності відображено на рис. 

1.9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. 1.9. Класифікація облікових регістрів 

I. За призначенням та характером запису облікові регістри поділяють на 

хронологічні, систематичні і комбіновані. У хронологічні облікові реєстри облікові 

операції записують у календарній послідовності їх здійснення й оформлення (Касова 

книга). Систематичні облікові реєстри призначені для групування (систематизації) 

однорідних за економічним змістом господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку (Головна книга, журнали, відомості тощо). У комбінованих 

облікових реєстрах хронологічні і систематичні записи ведуть одночасно. Найбільш 

характерним прикладом є Журнал-Головна, яка поєднує реєстраційний журнал 

(хронологічний облік) і Головну книгу (систематичний облік). 

II. За обсягом змісту облікові реєстри поділяють на реєстри синтетичного, 

аналітичного обліку і комбіновані. Реєстри синтетичного обліку призначені для 

відображення економічно однорідних господарських засобів на синтетичних рахунках 

у грошовому вимірнику із зазначенням дати, номера і суми бухгалтерського запису, як 
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правило, без пояснювального тексту. Реєстри синтетичного обліку бувають 

хронологічні (реєстраційний журнал), систематичні (Головна книга) і комбіновані 

(Журнал-головна, журнали-ордери, назву яких зараз змінено на журнали). Реєстри 

аналітичного обліку призначені для відображення господарських операцій на окремих 

аналітичних рахунках, що деталізують зміст показників відповідного синтетичного 

рахунка. За допомогою цих реєстрів (книги аналітичного обліку, картки аналітичного 

обліку та ін.) забезпечується контроль за наявністю і змінами кожного виду 

господарських засобів, їх джерел, розрахунками з кожним дебітором і кредитором та 

ін. 

Комбіновані облікові регістри призначені для одночасного здійснення 

синтетичного й аналітичного обліку. Органічне поєднання в одному реєстрі 

аналітичного і синтетичного обліку є характерною особливістю сучасної техніки 

ведення обліку.  

III. За зовнішнім виглядом (за формою) облікові реєстри поділяють на 

бухгалтерські книги, картки, окремі листки, машинограми. Бухгалтерські книги – це 

зброшуровані облікові синтетичні чи аналітичні реєстри, в яких усі сторінки 

пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою (у касовій книзі – сургучною). До 

таких належать Касова книга, Головна книга, Журнал-головна. Замість книг для 

ведення аналітичного обліку на відповідних рахунках застосовують картки, які в 

обов’язковому порядку реєструють. Окремі листки – це таблиці певної форми і змісту, 

де відображаються усі дані по одному синтетичному рахунку: і за його дебетом, і за 

його кредитом за кожний окремий звітний період, зазвичай, місяць – це журнали, 

листки-розшифровки. Виконані шляхом автоматизованої обробки вони можуть мати 

вигляд машинограми.  

IV. За будовою облікові реєстри досить різноманітні і залежать головним чином від 

об’єктів, що обліковуються, обсягу та деталізації інформації про них, періодичності її 

узагальнення, потреб контролю та звітності. Ці реєстри можуть бути односторонніми, 

двосторонніми, багатографними та шаховими. Односторонні реєстри передбачають, 

що вся облікова інформація відображається послідовно на одному боці аркуша. До них 

належать, наприклад, усі типові форми карток аналітичного обліку. Двосторонні – 

передбачають поділ сторінки на дві частини: одну з них призначено для обліку 

дебетових оборотів за певним рахунком, а іншу – кредитових. 

Багатографні реєстри характеризуються тим, що одна їх графа (переважно 

дебетова) поділяється на кілька граф. Вони використовуються для аналітичного обліку 

за рахунками, суми яких ґрунтуються за певними показниками (наприклад, для обліку 

виробничих витрат за статтями калькуляції). Для відображення окремих статей витрат 

передбачено окремий стовпчик. 

Шахова будова реєстрів передбачає інший поділ вертикальними і горизонтальними 

лініями на клітинки (у вигляді шахової дошки), де кредитові обороти відображають по 

горизонталі, а дебетові – по вертикалі. Така будова значно скорочує кількість записів, 

оскільки подвійний запис тут здійснюється в один робочий прийом, посилює поточний 

контроль за відображенням операцій та підвищує аналітичні можливості 

бухгалтерського обліку. 

Записи в облікових реєстрах потрібно вести уважно, охайно, без помарок і 

підчисток. Проте в облікових реєстрах можуть бути допущені помилки, які виникають 

з різних причин: недбалість працівника, його низький кваліфікаційний рівень, 
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несправність калькулятора або комп’ютера тощо. Помилки можуть бути в тексті 

операції, кореспонденції рахунків, арифметичних підрахунках тощо. Розбіжності 

виявляють шляхом візуального перегляду записів та їх відмічанням, яке полягає втому, 

що перевірену суму позначають знаком „V” або крапкою (відмічають). Завдяки цьому 

видно, які записи уже перевірено. 

Якщо виявлено помилку, то використовують такі способи виправлення помилок: 

коректурний, „червоне сторно”, додаткового запису, переведення рахунку 

(протилежний сторно). Коректурний спосіб полягає в тому, що помилкові цифри або 

текст закреслюють однією рискою так, щоб можна було прочитати закреслене і над 

закресленим пишуть правильний текст або цифри. Пишеться надпис „Виправлено”, 

підписується особа, яка зробила виправлення в обліковому реєстрі, зазначається дата 

виправлення. Спосіб „додаткового запису” застосовують тоді, коли запис зроблено на 

відповідні рахунки в меншій сумі, ніж потрібно: суму, якої не вистачає на рахунках, 

записують тією ж проводкою. Всі записи в облікових регістрах (реєстрах) підлягають 

узагальненню, яке проводиться у Головній книзі. На її основі після звіряння записів 

складається оборотний баланс і звітність.  

 

1.5. Сутність облікової політики та її місце в управлінні підприємством 

 

Бухгалтерський облік як важливе інформаційне джерело для управління 

підприємством та зовнішніх користувачів повинен бути відповідно організованим. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві передбачає розробку його 

облікової політики.  

Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 

16 липня 1999 року № 996-ХІV встановлено, що підприємство самостійно визначає 

облікову політику. Облікова політика затверджується Наказом керівника підприємства 

або видається окремим нормативним документом Положення про облікову політику 

підприємства. Положення або Наказ, що регламентує облікову політику підприємства 

є важливим правовим документом роботи бухгалтерської служби, де відображено 

організацію бухгалтерського обліку і всі положення, особливо ті, які мають 

неоднозначне тлумачення в офіційних документах.  

Облікова політика підприємства включає сукупність принципів, методів і процедур, 

що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 6 „Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах” визначає, що облікова політика може змінюватися, тільки якщо 

змінюються статні вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або 

операцій у фінансовій звітності підприємства. Не вважається зміною облікової 

політики встановлення облікової політики для подій або операцій, які відрізняються за 

змістом від попередніх подій або операцій та операцій або подій, які не відбулися 

раніше.  

Виникнення облікової політики ґрунтується на тому, що законодавством 

передбачається використання альтернативних варіантів обліку, а роль бухгалтера на 

підприємстві змінюється від простого реєстратора господарських операцій до 

активного учасника їх здійснення.  

Основне призначення облікової політики полягає в: 
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1 у порядкуванні облікового процесу на підприємстві; 

2 методологічному та методичному відображенні майна підприємства, 

господарських операцій та результатів його діяльності; 

3 наданні бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості; 

4 забезпеченні ефективності обліку. 

Загальні правила побудови бухгалтерського обліку встановлюються 

централізовано, але на підприємстві вони конкретизуються залежно від умов 

діяльності, класифікації персоналу, технічного забезпечення, галузі господарювання 

тощо, що диктує необхідність розробки облікової політики. Вона є інструментом, який 

поєднує державне регулювання та певну самостійність підприємства у питаннях 

ведення бухгалтерського обліку.  

Формування облікової політики підприємства можна подати на трьох рівнях, де 

наглядно подано на рис. 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. 1.10. Багаторівневе формування облікової політики 

Міждержавний рівень – розробка правил і принципів функціонування 

бухгалтерського обліку в межах об’єднання держав.  

Державний рівень – встановлення загальних правил, стандартів ведення 

бухгалтерського обліку в межах держави. 

Облікова політика підприємства – сукупність способів і прийомів ведення 

бухгалтерського обліку, що прийняті на підприємстві та відповідають особливостям 

його діяльності.    

Термін „облікова політика” включає два слова „облік” і „політика”.  

Облік – віддзеркалення господарської або іншої діяльності підприємства на підставі 

документів в різних вимірниках (кількісних і (або) якісних). Облік є складовою 

частиною управління економічними процесами і об'єктами, суть обліку полягає у 

фіксації їх стану і параметрів, зборі і накопиченні відомостей про економічні об'єкти і 

процеси, віддзеркалення цих відомостей в облікових відомостях.  

Слово „політика” пов’язується з поняттям держави, влади. Вона характеризує 

мистецтво управляти державою. Але це слово притаманне й економічній діяльності в 

якій вживаються такі словосполучення, як „фінансова політика”, „соціальна політика” 

тощо. Тому словосполучення „облікова політика” є цілком виправданим.  

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 

 

 

Міждержавний 
 

 

Державний  

Облікова політика 
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Облікова політика на міждержавному і державному рівнях має обов’язковий 

характер, формується на загальних засадах ведення бухгалтерського обліку. 

Керуючись вимогами першого і другого рівнів на підприємстві формують власну 

облікову політику, з урахуванням конкретної ситуації його діяльності.  

Ступінь свободи підприємства у формуванні облікової політики обмежений 

державою у прийнятих законах, положеннях, постановах та інших нормативних 

документах, у яких є допустимі варіанти альтернативних рішень щодо здійснення 

облікових процедур.  

Облікова політика є інструментом бухгалтерського обліку, який готується 

підприємством самостійно, виходячи з чинних нормативних документів.  

 

1.6. Принципи та елементи формування облікової політики 

 

Облікова політика будь-якого підприємства повинна дотримуватись принципів 

організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Кожне 

підприємство, спираючись на Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” та національні (стандарти) бухгалтерського обліку, самостійно 

визначає свою облікову політику, яку воно повинно застосовувати постійно, тобто з 

року в рік. Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні 

вимоги до фінансової звітності” облікова політика розкривається у примітках до 

фінансових звітів, де підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику 

через опис принципів оцінки статей звітності та методів обліку за окремими статтями 

звітності.  

При формуванні облікової політики потрібно дотримуватись таких принципів: 

 законність – обрані методичні прийоми, способи та процедури ведення 

бухгалтерського обліку не повинні суперечити чинному законодавству та 

нормативним документам; 

 адекватність – облікова політика підприємства повинна відповідати 

особливостям умов його діяльності; 

 єдність – облікова політика має бути єдиною для суб’єкта господарювання 

незалежно від кількості його підрозділів, філій або дочірніх підприємств.  

Основні елементи облікової політики підприємства можна поділити на дві 

частини: 

 обов’язкові, які підлягають розкриттю у примітках до фінансової звітності; 

 необов’язкові, які не підлягають розкриттю у примітках до фінансової 

звітності.  

Елементи облікової політики підприємства стосуються практично всіх складових 

активів, забезпечень, доходів, витрат та інших об’єктів обліку. Основні елементи, які 

згідно з чинними нормативними документами України, підприємство може 

використовувати формуючи свою облікову політику, подано в таблиці 1.2. 

При формуванні облікової політики слід враховувати наступні фактори: 

1 стан економічного, податкового та бухгалтерського законодавства, рівень 

інфляції, інвестиційну діяльність; 
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2 правовий статус підприємства – форма власності, організаційно-правова 

форма господарювання, галузь і вид діяльності, кількість структурних 

підрозділів та їх економічні взаємозв’язки; 

3 поточні та перспективні плани розвитку підприємства; 

4 кадрове та матеріально-технічне забезпечення бухгалтерської служби; 

5 якісний склад бухгалтерської служби тощо.  

Таблиця 1.2. 

Об’єкти та елементи облікової політики підприємства  

Об’єкти облікової 

політики  
Елементи облікової політики  

Основні засоби та 

нематеріальні 

активи  

Терміни корисного використання; методи нарахування 

амортизації; порядок переоцінювання основних засобів; 

порядок обліку витрат на обслуговування основних засобів та 

їх ремонт  

Довготермінові 

фінансові інвестиції  

Порядок зарахування на баланс; методи обліку, оцінювання, 

амортизації (дисконту, премії) 

Запаси  Порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат; методи 

оцінювання вартості запасів, які вибувають; порядок 

оцінювання товарів у торгових організаціях  

Дебіторська 

заборгованість  

Порядок оцінювання та відображення у балансі; метод 

створення резерву сумнівних боргів  

Поточні фінансові 

інвестиції  

Первісне оцінювання та відображення в балансі  

Забезпечення  Склад, порядок формування та використання забезпечень 

майбутніх витрат і платежів  

Доходи і витрати 

звітного періоду  

Об’єкти обліку витрат на виробництво продукції: склад витрат, 

які формують собівартість виробництва продукції; оцінювання 

витрат, що їх враховують за об’єктом обліку; метод обліку 

витрат на виробництво; розподіл витрат на постійні та змінні, 

за економічними елементами, за статтями калькуляції; система 

оплати праці працівників; порядок обліку та розподілу загально 

виробничих витрат; метод оцінювання виконаних робіт у 

розрахунках із замовником; метод розподілу витрат 

виробництва продукції на її реалізовану частину і частину в 

незавершеному виробництві; метод оцінювання незавершеного 

виробництва; склад витрат майбутніх періодів і порядок їх 

списання на витрати виробництва чи витрати періоду; метод 

оцінювання зобов’язань; метод визначення виторгу та 

фінансового результату від реалізації, зокрема й для визначення 

податкової бази  

 

До положення або наказу про облікову політику додають: робочий план рахунків, 

графік документообігу, посадові інструкції, склад апарату бухгалтерії, форми 

документів, не передбачені у встановленому порядку положення про внутрішній 

контроль тощо.  



 31 

 

1.7. Вплив облікової політики на результати діяльності підприємства 

 

Облікова політика – це попередня оцінка, яка використовується підприємством з 

метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.  

Розроблена і прийнята облікова політика підприємства має ґрунтуватися не тільки 

на глибокому і всебічному вивченні ринкового середовища, потенціалу і перспектив 

розвитку підприємства, нормативної бази діяльності підприємства і ведення облікових 

робіт, а й на широкому застосуванні методів нормування, кореляційно-регресійного 

аналізу, математичної статистики, імітаційного моделювання тощо.  

У пояснювальній записці до річного фінансового звіту підприємства неодмінно має 

бути розкритий зміст облікової політики. Так як розкриття облікової політики дає 

змогу зіставити фінансові звіти одного підприємства за різні звітні періоди та 

фінансові звіти різних підприємств. 

Оскільки фінансову звітність формують за даними бухгалтерського (фінансового) 

обліку, то облікова політика підприємства охоплює сукупність способів ведення 

бухгалтерського обліку (первинного нагромадження, вартісного вимірювання, 

поточного групування і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності) 

відповідно до особливостей господарської діяльності цього підприємства. У сучасному 

бухгалтерському обліку допускається багатоваріантність вирішення питань щодо 

амортизації основних засобів і нематеріальних активів, порядку формування резерву 

сумнівних боргів, оцінки виробничих запасів, методів обліку і калькулювання витрат 

тощо.  

До способів ведення бухгалтерського обліку належать методи групування і оцінки 

фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, прийоми організації 

документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського 

обліку, системи облікових регістрів, опрацювання інформації тощо, що їх може 

застосовувати підприємство в межах чинної нормативної бази.  

Вибір облікової політики підприємства залежить від багатьох чинників, які можна 

класифікувати за такими напрямами: 

 за місцем виникнення; 

 зовнішні стосовно підприємства; 

 внутрішні стосовно підприємства; 

 за часом подій, а саме: поточні, перспективні; 

 за змістом, а саме: виробничо-організаційно, фінансово-економічні.  

За змістом – виробничо-організаційні фактори – це такі як галузева приналежність 

або вид діяльності підприємства (промисловість, сільське господарство, транспорт, 

торгівля тощо), а фінансово-економічні фактори – це обсяги виробництва (реалізації), 

витрати, прибуток і рентабельність, фондовіддача, обсяги інвестицій, продуктивність 

праці.  

Варіантність вибору елементів облікової політики, а відповідно й ведення 

бухгалтерського обліку, дає можливість підприємству оптимізувати як результати 

фінансово-господарської діяльності, так і суму сплачу вальних податків, зокрема тих, 

для яких базою оподаткування є прибуток. 
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Змінами чинників, які впливають на величину витрат та фінансові результати 

діяльності є практично всі елементи облікової політики (порядок нарахування 

амортизації основних засобів та нематеріальних активів, система обліку і метод 

оцінювання виробничих запасів, порядок обліку витрат на виробництва, 

калькулювання собівартості продукції тощо). Основні аспекти облікової політики 

підприємств та їх вплив на його фінансово-економічні показники подано на рис. 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Взаємозв’язок облікової політики та фінансових показників 

підприємства 

 

Для отримання очікуваних результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємства, прийнята ним облікова політика на поточний фінансовий рік забезпечує 

організацію бухгалтерського обліку відповідно до показників форм річної фінансової 

звітності та використання оптимальних методів облікових робіт, саме тому 

затверджений керівником (власником) підприємства внутрішній наказ на облікову 

політику повинен бути максимально незмінний.  

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 
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(збиток) 
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продукції 
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Розділ 2. Організація роботи облікового апарату 
 

2.1. Сутність діловодства та документування в умовах ринкових відносин 

2.2. Моделі організації документообігу на підприємстві 

2.3. Організаційна структура бухгалтерської служби 

2.4. Призначення та функції бухгалтерської служби 

2.5. Організація робочого місця бухгалтера та його відповідальність 

 

2.1. Сутність діловодства та документування в умовах ринкових відносин 

 

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.  

Бухгалтерський облік забезпечує суцільну і безперервну реєстрацію всіх 

господарських операцій конкретного підприємства у грошовому вимірнику на підставі 

документів. В бухгалтерському обліку використовують три види вимірників: 

натуральний, трудовий, грошовий. 

Ведеться бухгалтерський облік відповідно до прийнятої законодавчої бази, а тому 

безпосередньо пов’язаний з юридичними науками, мета якого пов’язана з вимогами 

управління підприємством. 

Процес прийняття управлінського рішення включає в себе отримання інформації, її 

переробку, аналіз, підготовку та прийняття рішення і залежить від документального 

забезпечення управління. 

Налагоджена чітка робота з документами є результатом ефективного управління 

підприємством. На всіх підприємствах встановлюється порядок: приймання, реєстрації 

кореспонденції, яка надходить, відправлення вихідних документів, контролю за 

виконанням, збереженням оброблених документів, листування з окремими 

підприємствами та особами, дана робота називається діловодством.  

Під діловодством розуміють сукупність робіт, пов’язаних з:  

 веденням кореспонденції (листування); 

 прийманням і відправкою документів, які надходять і виходять; 

 реєстрацією, контролем за виконанням; 

 зберіганням оброблених документів в поточному архіві. 

Організація діловодства проводиться згідно з методичними рекомендаціями з 

практичного використання основних положень Єдиної державної системи діловодства 

(ЄДСД).  

В умовах ринкових відносин перевага надається автоматизованим системам 

діловодства, яка повинна включати засоби і правила створення документів, ведення їх 

електронного архіву, підтримки документообігу і при цьому базуватися на програмно-

технічних засобах, забезпечуючи ефективне використання інформації.  

Діловодство повинно забезпечувати оперативну роботу всього обліково-

аналітичного апарату, можливість організації і здійснення швидкого контролю за 

виконанням і зберіганням кожного документа – носія інформації.  

 У системі діловодства базовим моментом є номенклатура. Номенклатурою 

діловодства називається перелік найменувань справ підприємства для групування і 
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зберігання в них документів. Усім відділам підприємства і справам у номенклатурі 

надаються коди, зразок яких подано в табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Модель номенклатури справ бухгалтерії підприємства  
№ 

справи  

Найменування справи  Строк зберігання справ в архівах  Примітки  

поточних постійних 

1 2 3 4 5 

1. По загальних питаннях  

108 Інструкції з обліку і звітності, 

форми бухгалтерської звітності  

Постійно до зміни 3 роки після зміни   

110 Документація з питань 

організації бухгалтерського 

обліку  

3 роки –  

112 Положення про права і 

обов’язки (посадові інструкції) 

Постійно  До зміни   

123 Фінансовий звіт  Постійно  До здачі   

2. З питань обліку праці і заробітної плати  

192 Нормативні матеріали по оплаті 

праці  

3 роки    

3. З питань обліку матеріальних цінностей  

199 Матеріали по проведених 

інвентаризаціях 

3 роки    

 

В системі понять діловодства поняття документу є центральним, фундаментальним. 

Головною складовою документу є інформація, що може бути не документальною – не 

закріпленою, та документальною – закріпленою на відповідному носії (папері), 

дискеті, лазерному диску тощо, який призначений для зберігання та передавання в 

просторі та часі.  

В бухгалтерському обліку документ – це безперечний письмовий доказ 

господарського факту, що здійснювався.  

Записи у бухгалтерському обліку здійснюють на підставі документів. В Законі 

України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” стаття 9, 

зазначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 

первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні 

документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це 

не можливо – безпосередньо після її закінчення. Будь-яка господарська операція, 

відображена у бухгалтерському обліку і не підтверджена первинним документом, є 

незаконною, так як документ є початком і основою його ведення.  

Первинні документи – це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують 

господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) 

на їхні проведення. Господарські операції – це факти підприємницької та іншої 

діяльності, що впливають на стан майна капіталу, зобов’язань або фінансових 

результатів. Оформлення господарських операцій документами називають 

документуванням, а його результат – документацією. Вона є елементом методу 

бухгалтерського обліку і обов’язковою умовою для відображення операцій в обліку, 

засобом суцільного і безперервного спостереження та контролю за діяльністю 

підприємства. документація господарських операцій має економічне і юридичне 

значення. Перше полягає в тому, що за допомогою документів здійснюють облік, 

контроль і аналіз господарських операцій; друге – документ є письмовим доказом 
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здійснення операції і підтверджує її законність. Документація забезпечує попередній і 

поточний контроль за проведенням операцій. Порядок документального оформлення 

господарських операцій визначено „Положенням про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерському обліку” затвердженим наказом Міністерством фінансів 

України № 88 від 24 травня 1995 року.  

Економічну доцільність та законність господарської операції аналізують під час 

оформлення її документом.  

У процесі обліку використовують велику кількість різних документів, які мають 

специфічні прийоми його застосування. Документи за певними ознаками 

класифікують. Класифікація подана на рис. 2.1.   

 
 

Рис. 2.1. Класифікація бухгалтерських документів  

Первинні документи підлягають обов’язковій перевірці працівниками облікової 

служби, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документів обов’язкових 

реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству, логічна 

ув’язка окремих показників.  

Поділяються документи в першу чергу, за призначенням, а саме: розпорядчі, 

виконавчі, бухгалтерського оформлення і комбіновані.  

За призначенням 

 

- Розпорядчі  

- Виконавчі  

- Бухгалтерського оформлення   

- Комбіновані 

- Разові  

- Нагромаджу вальні  

 

- Первинні  

- Зведені  

 

- Грошові  

- Матеріальні  

- Розрахункові  

 

БУХГАЛТЕРСЬКІ   ДОКУМЕНТИ 
 

За характером 

задокументованих операцій 

 

За ступенем 

узагальнення 

 

За способом 

використання 

 

- Паперові 

- Машинні 

 

- Доброякісні 

- Недоброякісні 

 

За технікою формування 

 

За якісними ознаками 

 

За місцем складання 

 

- Внутрішні  

 - Зовнішні  
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Розпорядчі документи – це такі, що містять розпорядження на здійснення операції 

(накази, грошові чеки, довіреність тощо). 

Виконавчі документи – це такі, що підтверджують факт здійснення операції 

(товарно-транспортна накладна, акт про приймання матеріалів тощо). 

Документи бухгалтерського оформлення – це такі, якими оформляють різні 

бухгалтерські записи і складають їх за звичай працівники бухгалтерської служби. До 

них належать: довідки, розрахунки з розподілу загально-виробничих витрат та інші. 

Такі документи не відображають безпосередньо господарських операцій.  

Комбіновані документи – це такі, які об’єднують функції декількох документів 

(наприклад, видатковий касовий ордер, за яким видають гроші з каси, на першому 

етапі містить розпорядження касирові видати гроші з каси (розпорядча функція)). 

Після видання грошей цей документ відображає виконавчу функцію і слугує 

виправданням за видані гроші. На даному етапі за касовим ордером відображають 

кореспонденцію рахунків, тобто виконується функція бухгалтерського оформлення.  

За характером задокументованих операцій документи поділяються на грошові, 

матеріальні і розрахункові.  

Грошові документи призначені для оформлення грошових операцій.  

Матеріальні – використовують для оформлення операцій, пов’язаних з рухом 

матеріальних цінностей (накладні, картки складського обліку тощо).  

Розрахункові документи призначені для оформлення розрахункових операцій 

підприємства (заява на акредитив, платіжне доручення та інші).  

За ступенем узагальнення документи поділяють на первинні і зведені.  

Первинні документи безпосередньо відображають операцію і на основі яких 

складають зведені, які використовують для систематизації та узагальнення інформації.  

Зведені документи без первинних не мають юридичної сили. До зведених 

бухгалтерських документів облікові регістри – журнали-ордери, головна книга тощо. 

За способом використання поділяють документи на разові і нагромаджувальні. 

Документи разові використовують для здійснення і відображення операції один раз. За 

нагромаджу вальним документом однорідну операцію можна здійснювати більше, ніж 

один раз (накладна і лімітно-забірна карта). 

За місцем складання документи поділяють на внутрішні і зовнішні. 

Внутрішні документи складають і використовують в межах одного підприємства 

(лімітно-забірна карта), до зовнішніх – такі, які надходять на підприємство зі сторони 

або видаються для використання за межами підприємства (платіжне доручення, 

товарно-транспортна накладна).  

За технікою формування документи є паперові і машинні. Останнім часом 

набувають широкого застосування документи складені на машинних носіях, проте 

повністю відмовитися від паперових документів неможливо, адже паперовий носій є 

найзручнішим і досконалішим засобом підтвердження факту здійснення господарської 

операції.  

За якісними ознаками документи поділять на доброякісні та недоброякісні.  

Доброякісний документ – це такий, що складений відповідно до вимог положення 

про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку і в якому 

правильно відображена здійснена господарська операція. 

Недоброякісні документи – це такі, які складені з порушенням чинного положення 

або містять фальшиві факти. Підроблені (фальсифіковані) документи – це такі, які 
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мають підроблені підписи, печатки, приписки, зміну тексту і обсягу операцій тощо. У 

разі встановлення фіктивних документів, ревізор вилучає їх, про що негайно повинен 

повідомити правоохоронні органи.  

 

 

2.2. Моделі організації документообігу на підприємстві 

 

Згідно з п. 5 ст. 8 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні” підприємство самостійно затверджує правила документообігу і технологію 

опрацювання облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів 

аналітичного обліку.  

Документи з моменту їх складання або одержання від інших підприємств або 

організацій до передачі в архів на зберігання проходять певний шлях. Рух первинних 

документів на підприємстві здійснюється шляхом виконання у встановленому 

порядку, ряду процедур обробки вихідних даних, формує повний цикл руху первинних 

документів.  

Цикл руху первинних документів включає наступні етапи: 

– розробка документу; 

– розподіл за користувачами; 

– оперативне зберігання; 

– архівне зберігання. 

Рух документів у процесі їхнього оперативного використання і бухгалтерського 

опрацювання з моменту складання або одержання документа від інших підприємств до 

передачі у зберігання в архів після запису в облікові регістри називається 

документообігом.  

Правильна організація документообігу сприяє прискоренню руху документів. 

Прискорення документообігу покращує якість облікової інформації, забезпечує 

достовірність показників господарсько-фінансової діяльності. На кожному робочому 

місці документ повинен знаходитися мінімальний строк і проходити якомога менше 

інстанцій.  

З метою упорядкування руху та своєчасного одержання первинних документів для 

записів у бухгалтерському обліку наказом керівника підприємства затверджують 

графік документообігу в якому вказують дату створення або одержання від інших 

підприємств документів, прийняття їх до обліку, передачу в опрацювання та до архіву.  

Графік документообігу на підприємстві в першу чергу сприяє покращення 

облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, 

підвищенню рівня його автоматизації. Графік документообігу подано в таблиці 2.2. 

Працівники підприємства, установи створюють і подають первинні документи, які 

відносяться до сфери їхньої діяльності за графіком документообігу. Для цього 

кожному виконавцю видають витяг із графіка як додаток до посадової інструкції. У 

витязі наводять перелік документів, що відносяться до функціональних обов’язків 

виконавця, терміни їхнього подання та підрозділи підприємства до яких передаються 

ті документи. Кожен первинний документ повинен перебувати мінімальний строк у 

підрозділі. Це сприяє поліпшенню облікової роботи, підвищенню рівня механізації та 

автоматизації, своєчасному складанню бухгалтерської, податкової та управлінської 

звітності.  
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Таблиця 2.2 
 

Затверджую  

Керівник підприємства  

____________________ 

____________________ 

„___”_________201_ р. 

 

Графік документообігу на 20__ р. 

Назва 

документа  

Створення документа  Перевірка документа  Обробка документа  Передача в архів  
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о
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я
  

Табель 

робочого 

часу  

1 Цех  
Керівник 

підрозділу  
Бухгалтер  Бухгалтер  

Першого 

числа 

кожного 

місяця  

Бухгалтерія  

Другого 

числа 

кожного 

місяця  

Бухгалтерія  

П’ятого 

числа 

кожного 

місяця  

           
 

 

Виконавець    _______________         __________        ________ 
                                                    (прізвище, ініціали)                                    (підпис)                                 (дата) 
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Основними етапами створення системи управління документообігу на підприємстві 

подано на рис.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.2. Основні етапи створення системи управління документообігом 

 

Порядок документообігу залежить від характеру й особливостей господарських 

операцій та їх облікового оформлення, від структури підприємства і його облікового 

апарату, але разом з тим схема організації документообігу на підприємстві має спільні 

моменти, які подані на рис. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 2.3. Модель організації документообігу на підприємстві 

 

ЕТАПИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ДОКУМЕНТООБІГОМ 

Розробка положення про бухгалтерську службу  

Розробка посадових інструкцій працівників бухгалтерії  

Створення графіку документообігу  

Створення технології обробки облікової інформації  

Розробка номенклатури справ для поточного зберігання 

документів  

Підготовка справ до тривалого зберігання  

Надходження зовнішніх документів від контрагентів, складання та оформлення внутрішніх 

документів 

Обробка первинних документів на підприємстві і підготовка для передачі та опрацювання їх 

працівниками бухгалтерської служби ії 

Прийом і опрацювання документів працівниками бухгалтерської служби 

Організація і забезпечення поточного зберігання документів 

Зберігання документів у архіві підприємства з подальшою передачею до державного архіву, 

утилізація 
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2.3. Організаційна структура бухгалтерської служби 

 

Обліковий та аналітичний процеси здійснюються в бухгалтерії та інших 

функціональних підрозділах апарату управління, що потребує чіткого визначення 

завдань і функцій як кожного з цих підрозділів, такі і окремих посадових осіб. 

Бухгалтерія тісно пов’язана з усіма службами, відділами і виробничими підприємства, 

отримує від них необхідну для обліку документацію та надає їм економічну 

інформацію. 

В умовах ринкової економіки організаційне забезпечення обліку потребує 

постійного вдосконалення і набуває особливого значення. 

Організаційна побудова апарату бухгалтерії – це форма поділу та кооперування 

праці, яка передбачає розподіл усього комплексу облікових робіт між виконавцями і 

значною мірою залежить від характеру діяльності підприємства, кількості філій, від 

обсягів та рівня автоматизації облікових робіт. 

В процесі формування організаційного забезпечення обліку необхідно в першу 

чергу визначити цілі, місію й функції підприємства з подальшим їх розподілом за 

управлінськими ієрархічними рівнями, аж до кожного конкретного виконавця. 

Загальну модель структури організаційного забезпечення обліку подано на рис.2.4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

         Рис. 2.4. Модель структури організаційного забезпечення обліку  

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ 

1. Місія  

 

2. Цілі  

 

3. Стратегії   

  4. Функції  

 

5. Положення про організаційну структуру 

 

6. Положення про підрозділ  

 

7. Положення про посадові обов’язки  
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Бухгалтерська служба апарату управління (відділ) – це самостійний 

структурний підрозділ, який здійснює ведення бухгалтерського обліку діяльності 

підприємства. Основні обов’язки бухгалтерської служби підприємства подано на рис. 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Рис. 2.5. Обов’язки бухгалтерської служби підприємства 
 

Важливим питанням організації облікового апарату є правильне розміщення 

облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу і найбільш ефективне 

використання технічних засобів обліку, що забезпечують економічне, високоякісне 

ведення бухгалтерського обліку і здійснення контролю. 

Внаслідок великої кількості роботи облікового апарату на підприємствах, різних за 

масштабами і характером господарської діяльності, його структура не може бути 

єдиною.  

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ 

Складання і подання в установлені терміни фінансової, статистичної та 

податкової звітності, що базується на даних бухгалтерського обліку  

Нарахування і виплата в термін заробітної плати та інших виплат працівникам  

Своєчасне нарахування податків і внесків до бюджету та цільових фондів і 

перерахування цих фондів за призначенням  

Своєчасне проведення розрахунків за постачання матеріальних цінностей та за 

надані послуги установами, підприємствами і окремими особами з дотриманням 

установлених правил їх придбання 

Проведення інструктажу з матеріально-відповідальними особами з питань 

обліку, збереження та використання матеріальних і грошових цінностей, що 

знаходяться на їх відповідальному зберіганні   

Здійснення контролю за своєчасним і правильним оформленням документів та 

законністю проведених операцій, ефективним та економічним використанням 

матеріальних засобів і коштів згідно з цільовим призначенням  

 

Участь працівників бухгалтерії в проведенні інвентаризації коштів, розрахунків 

і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне визначення результатів 

інвентаризації і відображення їх в обліку  

 

Збереження бухгалтерських документів, реєстрів обліку, розрахунків до них, 

інших документів, а також здавання їх до архіву у встановленому порядку  

Забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку згідно з чинним 

законодавством  
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На великих та середніх підприємствах, які мають складну організаційну і 

виробничу структуру, ведення бухгалтерського обліку може бути централізованим і 

децентралізованим. 

За централізованої форми весь апарат облікової служби як методично, так і 

адміністративно підпорядкований одному керівнику – головному бухгалтеру 

(головному економісту). За децентралізованої форми організаційної побудови частина 

апарату з методичних питань підпорядкована одній особі – головному бухгалтеру, а з 

адміністративних – господарському керівнику (начальнику цеху, відділу тощо). Схема 

централізованої організації обліку наведена на рис. 2.6., а децентралізованої – на рис. 

2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    Рис. 2.6. Централізована структура бухгалтерії 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

      Рис. 2.7. Децентралізована структура бухгалтерії 

 

Організаційна побудова апарату облікової служби залежить від структури 

підприємства. Структура апарату бухгалтерії виражає форму організації виконавців, 

безпосередньо зайнятих бухгалтерським обліком, контролем і аналізом господарської 

діяльності в системі управління. Нижче запропоновано структуру бухгалтерії через 
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формування облікової і звітної інформації кругообігу засобів великого підприємства 

(рис. 2.8). 

На форму організаційної побудови та структуру апарату облікової служби 

впливають такі фактори: 

 обсяг виробництва; 

 загальна чисельність працюючих; 

 кількість структурних підрозділів; 

 види діяльності; 

 характер організації технології виробництва; 

 характер функціональних обов’язків; 

 кількість філій (дочірніх господарств). 

Значний вплив на структуру апарату служби обліку, контролю та аналізу мають 

поширення економічних зв’язків, процеси централізації, розвиток форм 

внутрішньогосподарської самостійності виробничих підрозділів тощо. На побудову 

структури апарату облікової служби впливає також застосування автоматизації, тобто 

використання ЕОМ. 

В умовах господарських формувань структура апарату облікової служби, яка має 

відображати специфічні умови технології й організації управління виробництвом, 

повинна  відповідати таким вимогам: 

 виключати елементи дублювання та паралелізму; 

 бути максимально простою; 

 регламентувати чисельність на основі норм керованості; 

 враховувати досягнення науки і техніки; 

 відповідати досягнення науки і техніки; 

 відповідати досягненням наукової організації праці; 

 забезпечувати самостійність та повноцінність кожного підрозділу. 

Варіантом децентралізованої форми організацій бухгалтерської служби є поділ на 

фінансову та внутрішньгосподарську (управлінську) бухгалтерію. 

Організацію обліку і контролю слід розуміти як цілеспрямовану діяльність 

стосовно створення системи обліково-економічної інформації, безупинного її 

упорядкування, удосконалення з метою цілковитого забезпечення процесу 

виробництва й управління необхідними обліково-економічними даними. В умовах 

інтеграції різних видів обліку особливого змісту набувають об’єкт, предмет та 

суб’єкти організації. Так, предметом організації будуть закономірності й проблеми 

побудови систем обліку і контролю; суб’єктом – керівний склад підприємства та 

зовнішні консультанти; об’єктом – система обліку в цілому та окремі її елементи. 

Формувати єдину організаційно-методологічну основу дієвої системи обліку і 

контролю на підприємстві слід на принципах, що якісно відрізняються від принципів 

жорсткої централізації. Вони повинні знайти своє відображення як при організації 

облікових та контрольних структур, так і при організації облікового й контрольного 

процесів. 

Організація обліку і контролю як вид діяльності та складова науки про 

бухгалтерський облік виникла на перетині останньої та науки про організацію і 

управління діяльністю економічної одиниці. Саме тому в процесі організації обліку і 

контролю використовується набуття сучасної наукової думки. 
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      Рис. 2.8. Структура бухгалтерії великого підприємства 
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2.4. Призначення та функції бухгалтерської служби 

 

Бухгалтерська служба – окремий самостійний структурний підрозділ апарату 

управління підприємства, який здійснює ведення бухгалтерського обліку діяльності 

підприємства.  

Переважно бухгалтерський облік на підприємствах здійснюється бухгалтерією, яка 

безпосередньо підпорядкована керівнику підприємства. Для роботи бухгалтерії 

виділяються окремі приміщення, обладнані меблями, електронно-обчислювальною 

технікою й іншим майном.  

Від раціональної організації роботи бухгалтерської служби залежить поглиблення 

аналітичності та підвищення оперативності бухгалтерського обліку. Належна 

організація полягає у забезпеченні чіткої структури бухгалтерського апарату, розподілі 

обов’язків між співробітниками, визначені схеми документообігу, організації робочих 

місць тощо.  

Структура та чисельність штату бухгалтерської служби залежить від виду 

діяльності підприємства та його обсягів, виробничої структури, умов організації і 

технології виробництва, від обсягу та рівня автоматизації облікових робіт, загальної 

чисельності персоналу підприємства.  

Організація роботи бухгалтерської служби здійснюється керівником підприємства 

та передбачає визначення прав і обов’язків головного бухгалтера, підлеглих його 

облікових працівників, визначає побудову бухгалтерської служби, її місце в системі 

управління та взаємодію з іншими підрозділами підприємства, від яких отримує для 

обліку документацію та  надає їм економічну інформацію.  

Організація бухгалтерської служби залежить від структури управління і обсягів 

діяльності підприємства, тому необхідна чітка регламентація діяльності кожного зі 

штатних працівників і всього підрозділу в цілому. Розподіл функцій закріплюється в 

положеннях про структурні підрозділи, зокрема, в положенні про бухгалтерську 

службу. Положення про бухгалтерську службу є внутрішнім нормативним актом, який 

визначає порядок створення, правила, обов’язки та організації роботи бухгалтерської 

служби, бухгалтерії. Цей документ належить до організаційно-розпорядчих 

документів і складається з таких розділів: 

 загальні положення; 

 цілі та завдання; 

 функції; 

 права і обов’язки бухгалтера; 

 службові зв’язки; 

 організація роботи.  

Таким чином, Положення про бухгалтерську службу – це багатопрофільний 

документ, який чітко регламентує порядок роботи структурного підрозділу. Від рівня 

професійності та чіткості розробки цього документа прямо залежить ефективність 

організації бухгалтерського обліку підприємства. Організація роботи бухгалтерської 

служби передбачає визначення прав та обов’язків головного бухгалтера і підлеглих 

йому облікових працівників, визначає побудову бухгалтерської служби на підприємс-

тві, її місце в системі управління та взаємодію з іншими підрозділами. Свої функції 
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бухгалтерська служба реалізує через вирішення основних завдань, що зображені на 

рис. 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 2.9. Завдання бухгалтерії при здійсненні нею своїх функцій 

 

Обов’язки головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення 

бухгалтерського обліку, визначається Законом України „Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” з одного боку, та посадовими інструкціями - з іншого. 

Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади керівником і підлеглий 

безпосередньо йому. Він має обов’язки, права і відповідальність, які переплетені між 

собою та в деякій мірі поєднуються у його функціях (рис. 2.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Рис. 2.10. Функції бухгалтерської служби 

ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ  

Організація своєчасного надання первинних документів у 

бухгалтерію для їх перевірки і бухгалтерської обробки 

Проведення детальної перевірки (за законністю виконаних дій, 

формальністю, арифметичну, зустрічну) та обробку шляхом 

реєстрування господарських операцій із первинних документів у 

облікові регістри у хронологічній послідовності 

Застосування заявлених у Наказі про облікову політику методи 

оцінки необоротних та оборотних активів, методи амортизації 

необоротних активів 

 

Підбивання підсумків у облікових регістрах та узагальнює 

інформацію за вимогами внутрішніх і зовнішніх користувачів 
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ФУНКЦІЇ 

Організація контролю за відображенням на рахунках 
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Надання оперативної інформації управлінському персоналу  
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Організаційна побудова бухгалтерської служби – це форма поділу праці, що 

передбачає розподіл облікових робіт між виконавцями. Конкретне вираження ця 

форма знаходить у відповідній структурі бухгалтерії і системі управління 

підприємством в цілому.  

Бухгалтерія – це самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, 

відділ), який здійснює бухгалтерський облік господарської діяльності підприємства. 

Вона тісно пов’язана зі всіма службами, відділами і його виробничими підрозділами, 

отримує від них необхідну для обліку і контролю документацію та надає їм 

економічну інформацію. Структура та штатна чисельність бухгалтерії залежить від 

організаційної структури управління підприємством та затверджується відповідно до 

статуту його власником або уповноваженим органом управління. 

Основними обов’язками бухгалтерії підприємства є: 

– забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку згідно з чинним 

законодавством; 

– нарахування і виплата в строк заробітної плати та інших виплат працівникам; 

– своєчасне нарахування податків і внесків до бюджету та цільових фондів і 

перерахування цих сум за призначенням; 

– своєчасне проведення розрахунків за постачання матеріальних цінностей та за 

надані послуги з установами, підприємствами і окремими особами з 

дотриманням установлених правил їх придбання; проведення інструктажу з 

матеріально-відповідальними особами з питань обліку, збереження та 

використання матеріальних і грошових цінностей, що знаходяться на їх 

відповідальному зберіганні; здійснення контролю за своєчасним і правильним 

оформленням документів та законністю проведених операцій, ефективним та 

економним використанням матеріальних засобів і коштів згідно з цільовим 

призначенням; участь працівників бухгалтерії в проведенні інвентаризації 

коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне й правильне 

визначення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку; 

– зберігання бухгалтерських документів, реєстрів обліку, розрахунків до них, 

інших документів, а також здавання їх до архіву в установленому порядку; 

– складання і подання в установлені терміни фінансової, статистичної та 

податкової звітності, що базується на даних бухгалтерського обліку. 

Для підвищення ефективності облікових робіт здійснюється спеціалізація функцій 

окремих працівників бухгалтерії. Зазвичай за функціональними обов’язками 

працівників відділу бухгалтерії розподіляють за окремими групами. Зокрема, у 

бухгалтеріях підприємств створюють: 

– розрахункову групу, працівники якої здійснюють облік і контроль 

розрахунків із працівниками підприємства за заробітною платнею та її 

оподаткуванням; 

– матеріальну групу, працівники якої ведуть облік заготівлі матеріальних 

цінностей, розрахунків із постачальниками, матеріалів, надходження і 

використання матеріалів. На невеликих підприємствах у матеріальній групі 

здійснюється також облік основних засобів, МШП, готової продукції. На 

великих підприємствах для цього може бути організована окрема група; 
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– виробничо-калькуляційну групу, працівники якої ведуть облік витрат на всі 

види виробництва, здійснюють калькулювання фактичної собівартості 

продукції; 

– загальну групу, працівники якої ведуть облік решти операцій, заповнюють 

Головну книгу, складають бухгалтерську звітність. 

Створення груп в бухгалтерії здійснюється відповідно до потреб підприємства. 

Поглиблення аналітичності та підвищення оперативності бухгалтерського обліку на 

підприємствах багато в чому залежить від раціональної організації роботи облікового 

апарату. Вона полягає у забезпеченні чіткої структури бухгалтерського апарату, 

розподілі обов'язків між співробітниками, визначенні схеми документообігу, 

організації робочих місць. Структура та чисельність штату бухгалтерії залежать від 

виду діяльності підприємства та обсягів діяльності підприємства, його виробничої 

структури, умов організації і технології виробництва, кількості підрозділів, від обсягу 

та рівня автоматизації облікових робіт, загальної чисельності персоналу підприємства.  

 

2.5. Організація робочого місця бухгалтера та його відповідальність 

 

На підставі „Положення про бухгалтерську службу” та затвердженої керівником 

підприємства його структури у вигляді штатного розкладу (або розпису) розробляють 

посадові інструкції бухгалтерів. Вони необхідні для раціонального розподілу праці та 

покладання відповідальності. Посадова інструкція – це документ, у якому зафіксовані 

завдання, функції, обов’язки, права і відповідальність посадової особи. Вона сприяє 

правильному вирішенню питань розподілу обов’язків між категоріями працівників, 

забезпечує єдність при розподілі їх посадових обов’язків і кваліфікаційних вимог, які 

до них висуваються. 

Посадові інструкції працівників дають змогу встановити для кожного працівника 

перелік належних до виконання операцій;  визначити та закріпити обов’язки кожної 

особи, а також її права та персональну відповідальність; контролювати виконання 

роботи кожного виконавця, оцінити її результати. У посадових інструкціях чітко і 

конкретно: 

1) обумовлюється робота, яку повинен виконувати працівник, тобто його обов’язки 

з урахуванням посади, яку він обіймає та одержаної освіти; 

2) визначаються його права і відповідальність за виконання своїх обов’язків; 

3) розкривається функціональна структура діяльності посадової особи як 

комплексу елементів (цілей, програм і завдань, функцій, форм і методів виконання, 

інформації і технічних засобів). 

На підставі цих даних визначаються будова посадової інструкції та зміст її 

складових частин. Для облікових працівників підприємства посадові інструкції 

розробляються головним бухгалтером, узгоджуються з юристом і затверджуються 

керівником підприємства у встановленому порядку та доводяться до відома виконавців 

під підпис із зазначенням дати ознайомлення. Інструкція оголошується працівнику під 

розписку в наступних випадках: 

– при укладанні трудового договору (контракту); 

– переміщенні на іншу посаду або тимчасовому виконанні обов’язків;  

– при внесенні до неї змін і доповнень. 
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Вимоги посадової інструкції є обов’язковими для співробітника, що працює на даній 

посаді, з моменту його ознайомлення з інструкцією під розписку, переміщення на іншу 

посаду чи звільнення. Якщо функціональні обов’язки працівника за тією або іншою 

посадою не змінюються, то немає необхідності щорічно затверджувати їх посадові 

інструкції. Вони є чинними протягом тривалого періоду часу (до встановлення нових або 

до внесення до старих змін та доповнень). Згідно з посадовою інструкцією до кожного 

виконавця доводяться кваліфікаційні та етичні вимоги. Кваліфікаційні вимоги пов’язані 

із виконанням професійних завдань, а етичні – з умінням працювати у колективі, вести 

переговори з різними зовнішніми користувачами інформації та нести відповідальність за 

свої дії та надану інформацію. Кваліфікаційні вимоги включають дві важливі складові, з 

одного боку, фахові знання обліку, а з іншого - навички та уміння прикладного 

застосування цих знань.  

Ці аспекти є основними при визначенні рівня професійності бухгалтера. Також 

критеріями професійного рівня бухгалтера можуть бути: отримана освіта; стаж роботи 

за спеціальністю; професійні знання та сприйняття нових знань, рівень яких 

перевіряється спеціальним письмовим тестуванням; здатність до аналітичної роботи; 

вміння працювати на комп’ютері та інші критерії. 

Якщо бухгалтер не може надати результати в доступному для читача вигляді, то це 

означає, що він не справляється зі своїми обов’язками. Його завдання полягає не 

просто в тому, щоб показувати цифри, зрозумілі йому, а й в тому, щоб донести 

результати своєї роботи до інших. Дуже часто бухгалтер змушений роз’яснювати 

наведені цифри, писати пояснювальну записку чи навіть доповідь. Інколи він 

змушений визначати, яка бухгалтерська інформація необхідна користувачам, щоб 

підготувати саме її. Бухгалтер повинен підпорядковувати свої дії знанням 

законодавства, яке він повинен уміти застосовувати до певної ситуації, своєчасно і 

правильно оформити її документами, відобразити на рахунках. Отже, для того, щоб 

відповідати кваліфікаційним вимогам професійний бухгалтер повинен: забезпечувати 

потреби суспільства у повноцінній і достовірній інформації; досягати професіоналізму 

у своїй діяльності; постійно забезпечувати високу якість послуг. 

Особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, що встановлені 

кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і якісно та в 

повному обсязі виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть бути 

зараховані (призначені) на відповідні роботи (посади). 

Професійна діяльність бухгалтерів регулюється Кодексом етики бухгалтерів. Він 

покладений в основу моделі за стандартами етики, розробленої Міжнародною 

федерацією бухгалтерів і служить основою етичних вимог, що пред’являються до 

професійних бухгалтерів у кожній країні. Кодекс покликаний забезпечувати узго-

дження особистої поведінки кожного бухгалтера і тієї міри відповідальності, яка 

об’єктивно властива представникам цієї професії. Міжнародний кодекс етики 

бухгалтерів вимагає дотримання чотирьох основних вимог: достовірності, 

професіоналізму, якості послуг, довіри. Згідно з ними представники бухгалтерської 

професії повинні бути: професійно компетентними, для чого вони повинні постійно 

підтримувати відповідний рівень професійних знань і навичок; порядними, що 

передбачає чесне виконання бухгалтером своїх професійних зобов’язань (яке 

виключає навмисне порушення чинного законодавства і навмисний обман); 

об’єктивними і справедливими, уникати упередженості у будь-яких ситуаціях; 
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дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої в ході підготовки звітності та 

не розголошувати її. При порушенні встановлених норм і правил бухгалтер може бути 

позбавлений ліцензії на професійну діяльність і виключений з числа членів суспільної 

бухгалтерської організації. 

Важливе значення у організації обліку праці відіграє кадрова служба, що є 

самостійним структурним підрозділом, який веде оперативний облік чисельності 

персоналу. За його допомогою контролюють склад та рух чисельності працівників по 

підприємству та його структурних підрозділах. Для цього використовується єдина 

документація та уніфіковані регістри обліку особистого складу, зокрема: особиста 

картка працівника. 

Організація обліку робочого часу та контролю за станом трудової дисципліни на 

підприємстві здійснюється за табельним методом. Кожному працівнику, якого беруть 

на роботу, на підприємстві присвоюється табельний номер, і у його трудовій книжці 

робиться відмітка про зарахування на роботу. На прийнятого працівника відкривається 

особиста картка, в якій вказуються необхідні анкетні дані, і всі зміни, які відбуваються 

по службі. 

 Базуючись на основних принципах організації обліку оплати праці, головний 

бухгалтер розробляє завдання організації обліку. Їх виконання повинно сприяти 

підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого часу, зміцненню 

дисципліни праці, а також правильному обчисленню чисельності працівників для 

обліку заробітної плати з метою оподаткування. Для цього бухгалтерія на кожного 

працівника відкриває особовий рахунок, у якому відображаються усі дані, пов’язані з 

нарахуванням заробітної плати та утриманнями із неї. 

Важливим тут є оперативний облік явок працівника та облік його перебування на 

роботі. Найчастіше цей облік виконує не бухгалтерія, а відділ кадрів. У разі, якщо 

такого відділу немає, а ці обов’язки покладені на працівника бухгалтерії, то йому 

потрібно пам’ятати наступні організаційні моменти. 

1. Вести у спеціальній книзі облік наказів про приймання, переведення і 

звільнення співробітників, а також про внесення змін до штатного розкладу. 

2. Вести у спеціальній книзі облік трудових книжок, які повинні знаходитися під 

відповідальністю цього бухгалтера. 

3. Обов’язково складати і затверджувати графік щорічних відпусток. 

4. Вести облік відряджень, лікарняних листів, табелів обліку робочого часу. 

5. Пам’ятати, що документи з особового склад та відомості про факти трудової 

діяльності і приватного життя персональні дані громадян, вони відносяться до 

категорії конфіденційної інформації. 

6. При прийнятті на роботу особи вимагати від неї надання трудової книжки, 

якщо мова не йде про сумісництво. В свою чергу, тим особам, які 

працевлаштовуються вперше, слід оформити трудову книжку протягом 5 днів після їх 

прийняття на роботу. 

7. Вести облік перебування працівників на роботі в цілому по підприємству або 

по кожному виробничому підрозділу в спеціальній книзі обліку використання 

робочого часу (форма № Т-12 або форма № Т-13). 

Загальна відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу 

трудових книжок покладається на керівника підприємства. Оскільки в усіх випадках 
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мова йде про відповідальність, то ми не можемо не розглянути питання організації 

юридичної відповідальності працівників бухгалтерії. 

Право розглядає чотири види юридичної відповідальності: матеріальну, 

дисциплінарну, адміністративну та кримінальну. Матеріальна відповідальність є 

специфічною мірою матеріального впливу, яка встановлюється тільки трудовим 

законодавством. Вона настає незалежно від притягнення працівника за завдану ним 

шкоду до будь-якого іншого виду юридичної відповідальності. Діючим 

законодавством встановлено два види матеріальної відповідальності: повна та неповна 

(обмежена). 

Зазвичай, матеріальна відповідальність покладається на матеріально-

відповідальних осіб за ввірені їм цінності і в основному не стосується працівників 

бухгалтерії. Однак бухгалтер працює з рахунками, за кожним з яких стоїть окрема 

особа або група осіб, які несуть матеріальну відповідальність. Отож, він обліковує не 

лише активи, а права і відповідальність осіб, в підзвіті яких вони знаходяться. Тому він 

повинен з усією відповідальністю відноситися до тих операцій, які відображає у 

обліку, щоб із-за його помилок не довелося відшкодувати відповідальним за цінності 

особам отриманий збиток. Таким чином, при наявності певних дій та передумов може 

настати і для бухгалтера матеріальна відповідальність. Найчастіше - це обмежена 

матеріальна відповідальність за невиконання яких ось дій або навпаки виконання дій, 

що потягли за собою для підприємства (власника) матеріальні втрати. 

Дисциплінарна відповідальність - вид юридичної відповідальності, що полягає у 

застосуванні до винної особи дисциплінарного стягнення за скоєні ним дисциплінарні 

провини. Зазвичай, вона настає при порушенні трудової дисципліни. Таке порушення 

представляє собою протиправне невиконання або неналежне виконання працівником 

своїх обов’язків. Дисциплінарні стягнення до бухгалтера виникають у результаті 

невиконання загальних вимог щодо створення, ведення, а також зберігання первинних 

бухгалтерських документів. Адже усі господарські факти, зафіксовані в 

бухгалтерському обліку, мають бути доказовими, тобто мати документально 

підтверджуючий характер. Однак при оформленні і веденні документів трапляються 

випадки, коли необхідні реквізити у документах відсутні, відсутнє погашення 

документів штампом або підписом від руки із зазначенням дати, відсутні розпорядчі 

підписи тощо. Все це ставить під сумнів можливість існування таких документів. 

Метою дисциплінарної відповідальності є: забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства; виховання як самих порушників трудової дисципліни, так і 

інших працівників, щоб запобігти порушенням трудової дисципліни з їх боку. 

Застосовують наступні дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, звільнення з 

роботи. Слід пам’ятати керівництву (у тім числі й головному бухгалтеру), по-перше, 

що за один і той же проступок може бути накладено тільки одне дисциплінарне 

стягнення. По-друге, від порушника трудової дисципліни вимагають письмове 

пояснення. По-третє, дисциплінарне стягнення застосовують до порушника 

безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його 

виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарні стягнення 

застосовує орган, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і 

призначення на посаду) цього працівника: керівником підприємства; зборами 
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учасників товариства з обмеженою відповідальністю щодо директора підприємства 

тощо. 

Адміністративна відповідальність бухгалтера настає в основному за порушення 

законодавства про оподаткування, яке відповідно до чинного законодавства за своїм 

характером не призводять до кримінальної відповідальності. Є досить багато підстав 

для притягнення бухгалтера до адміністративної відповідальності, основні з них: 

приховування в обліку доходів; відсутність бухгалтерського (податкового) обліку або 

ведення його з порушенням встановленого порядку; внесення помилкових даних до 

фінансової або статистичної звітності; неподання фінансової звітності; порушення 

правил ведення касових операцій та зберігання понадлімітних коштів у касі; . 

перешкода працівникам Державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій 

і перевірок; . неприйняття заходів щодо відшкодування винними особами збиток від 

нестач чи безгосподарності тощо. За перераховані вище дії головний бухгалтер може 

бути оштрафований за чинним законодавством. 

Кримінальна відповідальність настає, якщо адміністративні правопорушення 

бухгалтера набудуть умисного характеру. Такими юридичними фактами, що 

зумовлюють його кримінальну відповідальність, є: неподання документів, пов’язаних 

із обчисленням і сплатою податків, зборів, інших обов’язкових платежів; 

приховування та заниження вартості об’єкта оподаткування; умисне заниження 

податкових ставок; умисно неправильне обчислення сум податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів або бази оподаткування; обманні маніпуляції з податковими 

пільгами. Кримінальна відповідальність полягає у застосуванні судом від імені 

держави до особи, що вчинила злочин, державного примусу у формі покарання. Вона 

виражає офіційну оцінку поведінки особи як злочинну, а її самої - як злочинця. За 

здійснення бухгалтером кримінального злочину, до нього, крім штрафу, можуть бути 

застосовані такі заходи, як позбавлення посади, волі та конфіскація майна. 
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Розділ 3. Організація обліку необоротних активів  
 

3.1. Економічний зміст, мета і завдання організації обліку необоротних активів  

3.2. Організація обліку капітальних інвестицій 

3.3. Організація обліку основних засобів 

3.4. Організація обліку нематеріальних активів 

 

 

3.1. Економічний зміст, мета і завдання організації обліку необоротних активів 

Кожне підприємство, незалежно від форм власності для здійснення господарської 

діяльності володіє майном, що належить йому на правах власності або володіння. 

Майно, що належить суб’єктові підприємницької діяльності і відображено в його 

балансі, називається активами.  

Організація обліку активів займає особливе місце в організації управління 

підприємством, оскільки від своєчасності та правильності організації обліку залежить 

їх ефективне використання.  

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у 

майбутньому і їх вартість може бути достовірно визначена. Класифікацію активів 

підприємства подано на рис. 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Класифікацію активів підприємства 

 

 

Мета організації обліку необоротних активів – це створення належних умов 

для своєчасного та повного відображення в обліку операцій, пов’язаних з 

надходженням, зберіганням, використанням, реалізацією та ліквідацією необоротних 

активів.  
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Завдання організації обліку необоротних активів: 

1) організація чіткого документування операцій з необоротними активами; 

2) організація своєчасної та повної реєстрації даних первинного обліку з 

необоротними активами в регістрах аналітичного обліку; 

3) організація обчислення та відображення в обліку сум зносу (амортизації) 

необоротних активів; 

4) організація виявлення та аналізу результатів від реалізації об'єктів необоротних 

активів або іншого їх вибуття; 

5) організація своєчасної та повної реєстрації даних обліку з необоротними 

активами в Головній книзі; 

6) організація правдивого відображення інформації щодо необоротних активів у 

звітності та примітках до неї. 

Основою організації обліку необоротних активів є методологічні основи формування 

у бухгалтерському обліку інформації, яка передбачена у відповідних Положеннях 

(стандартах) бухгалтерського обліку.  

 

3.2. Організація обліку капітальних інвестицій 

Під капітальними інвестиціями розуміють капітальні вкладення в реальні об'єкти, 

це витрати: на будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, добудову,  

дообладнання об’єктів основних засобів. 

Облік капітальних інвестицій ведуть на рахунку 15 „Капітальні інвестиції”. За 

дебетом рахунку 15 відображають фактичні витрати на капітальні інвестиції, а 

кредитом – оприбуткування об'єктів в склад основних засобів або списання витрат. На 

кінець звітного періоду на рахунку 15 може бути дебетовий залишок, який показує 

вартість незакінчених будівельних робіт, операцій з придбання основних засобів та ін. 

Аналітичний облік витрат на капітальні інвестиції ведуть за об’єктами будівництва 

та придбання основних засобів. 

Щодо будівельно-монтажних робіт, які виконують господарським способом, 

забудовник обліковує витрати за кожним об'єктом. До витрат належать: матеріали, 

заробітна плата (оплата праці), відрахування на соціальні заходи, витрати на 

експлуатацію будівельних машин і механізмів, інші витрати. 

Якщо будівництво виконують підрядним способом, то взаємовідносини між 

замовником і підрядником регламентують договором підряду (контрактом). Його 

укладають між замовником і підрядником на весь період будівництва. 

Учасники підрядного договору: замовник – визначає умови складання контракту, 

приймає закінчені роботи і здійснює оплату за них; підрядник – за обумовлену ціну 

виконує передбачені контрактом роботи, передає їх замовнику і одержує оплату за 

них. 

Ціну контракту визначають сторони за домовленістю, яка залежить від розміру 

витрат. Для визначення ціни використовують проектно-кошторисну документацію. 

Ціни в контракті можуть бути твердими та динамічними. Тверді ціни не змінюються 

протягом всього будівництва. Динамічні ціни коригують в процесі виконання робіт з 

врахуванням рівня інфляції. 
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Розрахунки за виконані роботи здійснюють, зазвичай, у безготівковій формі. 

Оплату можна проводити за повністю закінчений об'єкт або шляхом проміжних 

платежів за етапи, комплекси робіт, конструктивні елементи, окремі види робіт. 

Субпідрядні організації виконують спеціальні й окремі види робіт за домовленістю 

з генеральним підрядником, головним підрядником або замовником. 

Під час будівництва підрядним способом витрати за статтями та елементами 

обліковує підрядник. Замовник приймає виконані роботи за актом приймання 

виконаних підрядником робіт (форма № КБ-2), який складають у двох примірниках – 

один для замовника і другий для підрядника, і відображає витрати за дебетом 

субрахунку 151 „Капітальне будівництво” загальною сумою. 

Облік розрахунків з підрядними організаціями ведуть на рахунку 63 „Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками”. Контроль за станом розрахунків здійснюють за 

кожним документом в розрізі організацій. На підставі актів на приймання будівельно-

монтажних робіт складають кореспонденцію рахунків: дебет рахунку 15 „Капітальні 

інвестиції” і кредит рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”. 

Закінчені будівлі та споруди приймає в експлуатацію відповідно до затверджених 

правил комісія. Вона перевіряє готовність об'єкта до приймання в експлуатацію, якість 

виконаних будівельно-монтажних робіт, відповідність обладнання об'єкта і його 

вартості, передбаченої проектно-кошторисною документацією тощо. Приймання 

об'єкта в експлуатацію оформляють актом встановленої форми. 

Придбання основних засобів здійснюють за договором купівлі-продажу згідно з 

яким продавець передає відповідне майно у власність покупцю, а останній приймає 

майно і сплачує за нього визначену суму. 

Введення будинку в експлуатацію потрібно оформити актом приймання-передачі 

(внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № 03-1). В акті зазначають дані, 

що характеризують об’єкт, його вартість, дату введення та інші показники. Акт 

підписує комісія. Продавець передає покупцю також архітектурно-технічний паспорт 

на придбану будівлю – на неї заводять інвентарну картку обліку основних засобів 

(форма № 03-6). 

У разі придбання житлового будинку у громадян-фізичних осіб договір купівлі-

продажу повинен бути нотаріально завірений. Вартість послуг нотаріуса входить у 

витрати на капітальні інвестиції та у вартість придбаного об’єкта. 

На рахунку 15 обліковують також витрати на придбання обладнання, інструментів 

та інших видів основних засобів. На рахунок 15 відносять вартість машин і 

обладнання, яке не потребує монтажу. В міру надходження вказаних цінностей, їх 

оприбутковують і приймають на збереження матеріально відповідальні особи на 

підставі прибуткових документів. На цей рахунок відносять витрати на доставку 

машин (оплата залізничних і водних тарифів, вартість послуг власного 

автотранспорту, навантажувальних і розвантажувальних робіт), складання, якщо вони 

надходять у розібраному стані. 

На рахунку 15 обліковують витрати поточного року на закладання, догляд і 

вирощування багаторічних насаджень (садів, ягідників, полезахисних лісових смуг 

тощо). Аналітичні рахунки відкривають за видами насаджень, часом їхнього 

закладання та місцезнаходження.  

На основі актів приймання багаторічних насаджень і переданні їх в експлуатацію 

молоді насадження беруть на облік і відносять до складу довгострокових біологічних 



 

 56 

активів на дебет рахунку 16 „Довгострокові біологічні активи” і кредит рахунку 15. 

Витрати по догляду за молодими насадженнями відносять на рахунок 15, а в кінці 

кожного року додають до вартості відповідних молодих насаджень – дебет рахунку 16 

і кредит рахунку 15. Методологія обліку багаторічних насаджень як біологічних 

активів визначена П(С)БО 30 „Біологічні активи”. 

Витрати на формування основного стада відносять до капітальних інвестицій. 

Формують основне стадо за рахунок власного молодняка і придбання поголів’я на 

стороні. Витрати на формування основного стада обліковують на субрахунку 155 

„Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”. На дебет субрахунку 

155 відносять вартість переведеного власного молодняка в основне стадо, витрати на 

придбання дорослої худоби та її доставку. Під час переведення тварин в основне стадо 

складають акт. 

Молодняк тварин, який переводять в основне стадо, списують з кредиту рахунку 21 

„Поточні біологічні активи” на дебет субрахунку 155. Одночасно оприбутковують в 

складі основних засобів: дебет рахунку 16 „Довгострокові біологічні активи” і кредит 

субрахунку 155. Поголів’я тварин належить до біологічних активів, тому його облік 

здійснюють згідно з П(С)БО 30 „Біологічні активи”. 

 

3.3. Організація обліку основних засобів 

 

Підґрунтям організації обліку основних засобів та інших матеріальних необоротних 

активів є методологічні основи формування у бухгалтерському обліку інформації про 

основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які передбачені у П(С)БО 7 

„Основні засоби”. Виходячи з них, для організації обліку основних засобів необхідно  

знати не лише мету і завдання обліку, котрі є однаковими для усіх необоротних 

активів, а й їх визнання, класифікацію та оцінку. 

Основними засобами визнаються матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх в процесі виробництва, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо 

він більше одного року). 

В положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” зазначено: 

„підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу 

малоцінних необоротних матеріальних активів”. Одночасно податковим 

законодавством передбачено вартісну межу основних засобів у сумі 2500 гривень за 

одиницю, на яку доцільно орієнтуватися і в бухгалтерському обліку.  

Облік основних засобів повинен бути організований на всіх етапах їх руху. Загальна 

схема організації обліку основних засобів наведена на рисунку 3.2. 

Для правильної організації бухгалтерського обліку основних засобів та інших 

матеріальних необоротних активів, нарахування амортизації, для складання 

статистичної звітності про їх склад та рух, а також для аналізу їх використання всі 

вони об’єднуються в однорідні групи. Для цілей організації бухгалтерського обліку 

необоротних матеріальних активів, їх спершу ділять на основні засоби та інші 

матеріальні необоротні активи, для яких у Плані рахунків призначені рахунки, що 

показані у таблиці 3.1. 

Одиницею обліку основних засобів та інших матеріальних необоротних активів у 

бухгалтерському обліку є окремий інвентарний об'єкт, якому для організації обліку 
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привласнюється відповідний інвентарний номер. Він реєструється у спеціальному 

документі - описі інвентарних карток з обліку основних засобів та інших необоротних 

активів. 

Таблиця 3.1. 

Класифікація необоротних матеріальних активів для цілей організації обліку та 

контролю за ними 

Основні засоби Інші необоротні матеріальні активи  

100 „Інвестиційна нерухомість” 

101 „Земельні ділянки”  

102 „Капітальні витрати на 

поліпшення земель”  

103 „Будинки та споруди” 

104 „Машини та обладнання” 

105 „Транспортні засоби” 

106 „Інструменти, прилади та 

інвентар”   

107 „Тварини”  

108 „Багаторічні насадження”  

109 „Інші основні засоби”  

111 „Бібліотечні фонди”  

112 „Малоцінні необоротні матеріальні 

активи” 

113 „Тимчасові (нетитульні) споруди” 

114 „Природні ресурси” 

115 „Інвентарна тара” 

116 „Предмети прокату” 

117„Інші необоротні матеріальні активи” 

 

Рис. 3.2. Схема організації обліку основних засобів 

Для цілей організації податкового обліку основні засоби поділяють на 

шістнадцять  груп (таблиця 3.2.).  
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Підприємство 
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Таблиця 3.2. 

Класифікація основних засобів для цілей оподаткування 

Групи  

Мінімально допустимі 

строки корисного 

використання, років  

група 1 - земельні ділянки  -  

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не 

пов'язані з будівництвом  
15  

група 3 - будівлі,   20  

споруди,  15  

передавальні пристрої  10  

група 4 - машини та обладнання  5  

з них:     

електронно-обчислювальні машини, інші машини для 

автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними 

засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з 

ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на 

придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які 

визнаються нематеріальним активом), інші 

інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, 

модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та 

засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, 

телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує 

2500 гривень  

2  

група 5 - транспортні засоби  5  

група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4  

група 7 - тварини  6  

група 8 - багаторічні насадження  10  

група 9 - інші основні засоби   12  

група 10 - бібліотечні фонди  -  

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи  -  

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди  5  

група 13 - природні ресурси  -  

група 14 - інвентарна тара  6  

група 15 - предмети прокату  5  

група 16 - довгострокові біологічні активи   7  

 

Амортизації підлягають:  

- витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та 

довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності;  

- витрати на самостійне виготовлення основних засобів вирощування 

довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, в 

тому числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на 

виготовленні таких основних засобів;  
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- витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів 

поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової 

вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного 

року;  

- витрати на капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом, а саме 

іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі;  

- капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету, у вигляді 

цільового фінансування на придбання (створення) об'єкта інвестування (основного 

засобу, нематеріального активу) за умови визнання доходів пропорційно сумі 

нарахованої амортизації по такому об'єкту відповідно до положень Податкового 

кодексу;  

- сума переоцінки вартості основних засобів;  

- вартість безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо- і 

теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами 

на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами 

на приєднання до вказаних мереж або об'єктів,  

- вартість основних засобів, визначена на рівні звичайної ціни, отриманих в 

концесію відповідно до Закону України „Про особливості передачі в оренду чи 

концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що 

перебувають у комунальній власності”. 

  Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний 

період витрати платника податку на:  

- утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;  

- ліквідацію основних засобів;  

- придбання (виготовлення) сценічно-постановочних предметів вартістю до 5 

тисяч гривень театрально-видовищними підприємствами - платниками податку;  

- витрати на виробництво національного фільму та придбання майнових прав 

інтелектуальної власності на національний фільм.  

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом таких 

строків:  

Групи  
Строк дії права 

користування  

група 1 - права користування природними ресурсами (право 

користування надрами, іншими ресурсами природного 

середовища, геологічною та іншою інформацією про природне 

середовище) 

відповідно до 

правовстановлюючого 

документа  

група 2 - права користування майном (право користування 

земельною ділянкою, крім права постійного користування 

земельною ділянкою, відповідно до закону, право 

користування будівлею, право на оренду приміщень тощо)  

відповідно до 

правовстановлюючого 

документа  

група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні 

марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) 

найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

відповідно до 

правовстановлюючого 

документа  
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група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, 

породи тварин, компонування (топографії) інтегральних 

мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист 

від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на 

придбання яких визнаються роялті  

відповідно до 

правовстановлюючого 

документа, але не 

менш як 5 років  

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на 

літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, 

програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції 

даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі 

(програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на 

придбання яких визнаються роялті 

відповідно до 

правовстановлюючого 

документа, але не 

менш як 2 роки  

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення 

діяльності, використання економічних та інших привілеїв 

тощо)  

відповідно до 

правовстановлюючого 

документа  

 

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з 

об'єктів, що входить до складу окремої групи. Якщо відповідно до 

правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального 

активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації. 

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання 

(експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні 

цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж 10 років і 

призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, 

добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які 

свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).  

  При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:  

- очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності 

або продуктивності;  

- фізичний та моральний знос, що передбачається;  

- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.  

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів 

переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, але 

він не може бути меншим, ніж 10 років.  

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку 

корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку 

корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації).  

Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості 

об'єктом його ліквідаційної вартості. Нарахування амортизації основних засобів, 

нематеріальних активів здійснюється із застосуванням таких методів:  

1). Прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, 

яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.  

2). Зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як 

добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на 

дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма 
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амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом 

кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від 

ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.  

3). Прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації 

визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або 

первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми 

амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і 

подвоюється. Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується 

лише при нарахуванні амортизації до об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 

(машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби).  

4). Кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, 

яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт 

розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного 

використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного 

використання.  

5). Виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток 

фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки 

амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка 

амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує 

виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.  

Амортизація об'єктів груп 9, 12, 14, 15 нараховується за методами, що наведені в 

підпунктах 1 і 5. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і 

бібліотечних фондів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому 

місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та 

решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів 

(списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в 

першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. На основні 

засоби груп 1 та 13 амортизація не нараховується.  

Суми амортизаційних відрахувань не підлягають вилученню до бюджету, а 

також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків та зборів. 

Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за 

методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової 

звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання 

економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації за новим методом 

починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу 

амортизації.  

Успішність організації обліку основних засобів, як і решти необоротних активів, 

залежить від організації їх документування. Оскільки серед необоротних активів 

виділяють три їх різновиди - основні засоби, нематеріальні активи і інші необоротні 

матеріальні активи, то у кожному випадку потрібно відбирати ті первинні документи, 

які офіційно встановлені для оформлення тих чи інших операцій. Це важливо у 

системі організації обліку, оскільки вона починається завжди із первинного обліку як 

першої облікової процедури, без якої подальший синтетичний та аналітичний облік 

неможливий. Для цього відберемо основні документи, необхідні для організації обліку 

необоротних активів з тих, які відображені (табл.3.3). 
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Таблиця 3.3. 

Типові форми документування основних засобів 

Типова 

форма 

Назва документу Примітки 

ОЗ-1 Акт приймання-

передачі 

(переміщення) 

основних засобів 

Складається на кожен обєкт окремо, а на 

декілька – лише коли обєкти однотипні, мають 

однакову вартість і прийняті одночасно на 

відповідальне зберігання однією МВО 

ОЗ-2 Акт приймання-здачі 

відремонтованих, 

реконструйованих та 

модернізованих 

обєктів 

Зазначаються технічна характеристика і первісна 

вартість обєкту. Актом такої форми 

оформлюється приймання завершених робіт 

після добудови, реконструкції або модернізації 

основних засобів 

ОЗ-3 Акт на списання 

основних засобів 

Після ліквідації основних засобів і складання 

актів на їх списання перший примірник 

передається до бухгалтерії, де на його підставі 

робиться запис в інвентарному списку основних 

засобів 

О3-4 Акт на списання 

автотранспортних 

засобів 

Складається в двох примірниках, підписується 

членами комісії, затверджується керівником 

підприємства або іншою особою 

ОЗ-5 Акт про установку, 

пуск та демонтаж 

будівельної машини  

Складається при встановленні, запуску та 

демонтажу будівельної машини, взятої на 

прокат. Підписується представником 

машинопрокатної бази та механіком будівельної 

дільниці 

ОЗ-6 Інвентарна картка 

обліку основних 

засобів 

Здійснюються записи на підставі актів 

приймання-передачі основних засобів та акту на 

їх списання для обліку окремих обєктів 

основних засобів. Заповнюється в одному 

примірнику та зберігається в бухгалтерії 

ОЗ-7 Опис інвентарних 

карток з обліку 

основних засобів 

Застосовується для реєстрації інвентарних 

карток. Складається в одному примірнику в 

бухгалтерії 

ОЗ-8 Картка обліку руху 

основних засобів 

Застосовується для обліку руху основних засобів 

за класифікаційними групами. Відкривається в 

бухгалтерії в одному примірнику 

ОЗ-9 Інвентарний список 

основних засобів 

Застосовується в місцях експлуатації основних 

засобів для обліку кожного обєкта за МВО. Дані 

мають відповідати записам в інвентарних 

картках обліку основних засобів 

ОЗ-14 

ОЗ-15 

ОЗ-16 

Розрахунок 

амортизації основних 

засобів 

Використовується при нарахуванні зносу 

основних засобів 
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При організації документування руху необоротних активів потрібно пам'ятати, 

що переважна більшість первинних документів являють собою акти, які (у одному чи 

двох примірниках в залежності від господарської операції) складає комісія, призначена 

наказом керівника підприємства. Завдання бухгалтера - після затвердження складеного 

акту зробити його перевірку за різними ознаками (формальну, за сутністю 

господарських операцій, арифметичну та за необхідності зустрічну), після чого 

зробити бухгалтерську обробку документів та записати їх у відповідні облікові 

регістри. Організація обліку необоротних активів на підприємстві забезпечується 

наказом про облікову політику, в якому розкриваються порядок їх оцінки, амортизації, 

організації аналітичного та синтетичного обліку. Основні засоби зараховуються на 

баланс підприємства за первісною вартістю, яка залежить від способу їх надходження 

на підприємство (рис.3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Рис. 3.3. Процедура формування первісної вартості основних засобів 

 

Для організації аналітичного обліку і забезпечення контролю збереження основних 

засобів кожному об'єкту незалежно від того, знаходиться він в експлуатації, в запасі чи 

на консервації, при прийнятті їх до бухгалтерського обліку повинен привласнюватися 

відповідний інвентарний номер, який позначається на ньому шляхом прикріплення 

металевого жетону, нанесення фарбою насічки або таврування. Інвентарний номер, 

привласнений об'єкту основних засобів, зберігається за ним на весь період його 

знаходження на даному підприємстві та вказується в усіх первинних документах і 

регістрах бухгалтерського обліку. При вибутті такого засобу, такий номер не повинен 

привласнюватися новому об'єкту протягом ще 5 років. 

Нарахування бухгалтерської амортизації слід здійснювати за П(С)БО 7 „Основні 

засоби”, де амортизація визначається як систематичний розподіл вартості, яка 

Витрати, що включаються до первісної 

вартості основних засобів     

сума, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за 

виконання будівельно-монтажних робіт (без прямих податків) 

реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що 

здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на 

об’єкт основних засобів 

суми ввізного мита 

суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) 

основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству) 

витрати на страхування ризиків доставки основних засобів 

витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів 

 

інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних 

засобів до стану, в якому вони придатні для використання із 

запланованою метою 
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амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації). Об'єктом амортизації є всі основні засоби, крім землі. Однак тут при 

організації обліку знову ж таки потрібно розрізняти, для яких користувачів потрібна ця 

інформація. Так, для мети оподаткування амортизацію не нараховують на такі засоби 

як невиробничі фонди, бібліотечні фонди, ті засоби, що знаходяться на консервації та 

передані в операційну оренду. 

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання 

(експлуатації) об'єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта 

активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на період його реконструкції, 

модернізації, добудови, дообладнання, та консервації. Вартість основних засобів, яка 

амортизується - це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за 

вирахуванням їх ліквідаційної вартості. 

Важливе значення для організації бухгалтерського обліку основних засобів має вибір 

методу нарахування амортизації, від чого залежить отримана підприємством 

економічна вигода. Вибір методу підприємство проводить самостійно, що 

відображається в Наказі про облікову політику. В П(С)БО 7 „Основні засоби” 

зазначені такі методи амортизації основних засобів: 

1. Прямолінійний  

2. Зменшення залишкової вартості 

3. Прискореного зменшення залишкової вартості  

4. Кумулятивний  

5. Виробничий.  

Порядок їх вибору залежить від підходів, визначених головним бухгалтером 

підприємства, і вказується у Наказі про облікову політику. 

Організація аналітичного обліку зносу необоротних активів ведеться за видами 

основних засобів та інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, 

а синтетичного - на рахунку 13 „Знос необоротних активів” у відповідних облікових 

регістрах за формою обліку, яку вибрало підприємство, що також відображено у 

Наказі про облікову політику. 

Організація обліку основних засобів передбачає ще ряд важливих процедур. Серед 

них: 1) організація обліку ремонту основних засобів, 2) їх переоцінки, 3) оренди та 

лізингу, 4) інвентаризації. 

1) При організації обліку ремонту основних засобів передусім потрібно розрізняти 

види ремонту: поточний (плановий і непередбачуваний), середній, капітальний 

(комплексний, вибірковий) та знати способи їх здійснення - підрядний і 

господарський. Від цього залежать як організація документування, так і організація 

синтетичного і аналітичного обліку ремонтів. Організація бухгалтерського обліку 

витрат на ремонт, модернізацію, реконструкцію та інші поліпшення основних засобів 

регламентується П(С)БО 7 „Основні засоби”, згідно з яким дані витрати поділяються 

на 2 групи. 

Група 1 включає витрати на поліпшення основних засобів, у результаті здійснення 

яких економічні вигоди, первинно очікувані від використання об'єкта, зростають. Це - 

модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо. Згідно з 

пунктом 14 П(С)БО 7 „Основні засоби” витрати на проведення таких заходів 

збільшують первинну вартість основних засобів. Ці витрати підприємство обліковує на 

рахунку 15 „Капітальні інвестиції” з наступним їх віднесенням на рахунок 10 „Основні 
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засоби”. Група 2 - це витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому 

стані, згідно з пунктом 15 П(С)БО 7 „Основні засоби” вони відносяться до витрат 

звітного періоду. їх облік ведеться згідно з П(С)БО 16 „Витрати”. 

2) Особливістю організації переоцінки основних засобів є те, що підприємство 

організує переоцінку об'єкту, якщо його залишкова вартість значно відрізняється від 

справедливої вартості на дату балансу. У податковому обліку є відмінності у 

переоцінці об'єктів. Оскільки їх облік ведуть за групами, то у випадку переоцінки 

одного об'єкта основних засобів з певної групи, на ту ж дату здійснюється переоцінка 

всіх об'єктів цієї групи. Переоцінці підлягає первісна вартість об'єкта основних 

засобів, а також коригується знос цього об'єкта, для чого первісна сума і сума зносу 

об'єкта основних засобів множиться на індекс переоцінки, який визначається шляхом 

ділення справедливої вартості об'єкта на його залишкову вартість. Коригування 

залишкової вартості об'єктів основних засобів на дату балансу може бути здійснено в 

результаті їх дооцінки та уцінки. У цьому разі сума дооцінки включається до складу 

додаткового капіталу, а сума уцінки - до складу витрат. Рішення про переоцінку 

об'єкту основних засобів приймає керівник підприємства. 

3) Організація обліку оренди та лізингу основних засобів проводиться на підставі 

П(С)БО 14 „Оренда”, яке визначає методологічні засади формування у 

бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у 

фінансовій звітності. Відповідно до нього, орендар відображає в бухгалтерському 

обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і як зобов'язання. 

Таке відображення здійснюється за найменшою на початок строку оренди оцінкою. 

Найменша оцінка оренди - це або справедлива вартість активу, або теперішня вартість 

суми мінімальних орендних платежів. Теперішня вартість суми мінімальних орендних 

платежів, відповідно до п.4 П(С)БО 14, - це платежі, що підлягають сплаті орендарем 

протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають 

сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати). 

Фінансова оренда в бухгалтерському обліку - це коли орендар має можливість та 

намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату 

придбання. Але це не означає, що орендар обов'язково в майбутньому придбає цей 

об'єкт оренди. Тому, якщо об'єкт передається орендарю, гарантованою сумою є 

ліквідаційна вартість. Особливістю організації синтетичного обліку в умовах оренди є 

те, що переданий об'єкт оренди обліковується у орендодавця на балансі, а в орендаря - 

на позабалансовому рахунку 01 „Орендовані необоротні активи”.  

4) Організація інвентаризації необоротних активів. Важливим моментом в 

організації бухгалтерського контролю за використанням основних засобів є їх 

інвентаризація. Вона проводиться згідно з „Інструкцією по інвентаризації основних 

засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і 

документів та розрахунків”, затвердженою наказом МФУ від 11.08. 1994 р., № 69 зі 

змінами. Згідно з нею інвентаризація основних засобів, зокрема будівель, споруд та 

інших нерухомих об'єктів проводиться не менше одного разу у три роки; бібліотечних 

фондів - один раз у п'ять років; інших основних засобів - не менше одного разу на рік.  

Інвентаризація проводиться комісією (у складі якої повинно бути не менше трьох 

осіб), яка перевіряє правильність включення об'єктів до складу основних засобів; 

правильність нарахування амортизації (бухгалтерської і податкової); проведеної 

переоцінки (індексації). Для цього бухгалтерія повинна надати комісії інвентарні 
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картки, технічну документацію на об'єкти, підтвердження права власності 

підприємства на них. Після ретельного вивчення облікової інформації члени комісії 

оглядають об'єкти в натурі з метою перевірки їх фактичної наявності у визначених 

розпорядчими документами керівника підприємства місцях експлуатації та 

встановлення їх придатності для подальшого використання за прямим призначенням. З 

цією метою складається інвентаризаційний опис основних засобів, до якого заносять їх 

повну назву, призначення, інвентарний та заводський номери, рік випуску (побудови), 

дату введення в експлуатацію, балансову (первісну) вартість. 

У разі встановлення непридатних для експлуатації основних засобів на них 

складається акт ліквідації типової форми № 03-3 „Акт списання основних засобів” та 

подаються пропозиції щодо подальшого їх використання в іншій якості. Такі об'єкти 

заносять до окремого опису. Об'єкти, які за своїми економічними характеристиками не 

належать до основних засобів, переводять до складу інших активів (товарно-

матеріальних цінностей чи малоцінних і швидкозношуваних предметів). Окремі описи 

складають при виявленні неврахованих основних засобів та на об'єкти, що 

перебувають поза підприємством (на капітальному ремонті, предмети в прокаті); що 

перебувають у оренді на даному підприємстві; та передані в оренду - комісія 

зобов'язана отримати інвентаризаційний опис від орендаря, і тільки на його підставі 

приймається рішення про включення таких засобів до інвентаризаційного опису. 

Якщо під час інвентаризації встановлено нестачі або лишки необоротних активів, 

комісія бере від матеріально відповідальної особи письмове пояснення причин 

виникнення таких розбіжностей і надалі використовує їх для встановлення характеру 

лишків та нестач, для регулювання інвентаризаційних різниць та прийняття рішення 

про відшкодування нестач. Лишки, незалежно від причин їх виникнення, 

оприбутковуються на баланс підприємства. Нестачі в залежності від встановлення 

винних осіб або списуються на збитки (при умові, коли таких осіб не встановлено), або 

стягуються з винних осіб, якщо такі встановлені. 

Розмір збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) необоротних 

матеріальних активів визначається за балансовою вартістю таких активів  за 

встановленою формулою. 

 

3.4. Організація обліку нематеріальних активів 

 

Для організації облікових робіт з нематеріальними активами необхідно враховувати  

такі поняття як їх визнання та оцінка. Згідно з ПСБО 8 „Нематеріальні активи” 

нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, що не мають матеріальної 

форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою 

використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він 

перевищує один рік) для виробництва, в торгівлі, в адміністративних цілях або для 

надання в оренду іншим суб'єктам господарювання. 

Для цілей організації синтетичного та аналітичного обліку нематеріальні активи 

класифіковані за Планом рахунків на синтетичному рахунку 12 „Нематеріальні 

активи” за субрахунками: 

121 „Права користування природними ресурсами”, 

122 „Права користування майном”, 

123 „Права на комерційні призначення”, 
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124 „Права на об'єкти промислової власності”,  

125 „Авторське право та суміжні з ним права”, 

127 „Інші нематеріальні активи”. 

Організація обліку нематеріальних активів неможлива без їх оцінки, оскільки за 

допомогою оцінки їх або відображають  

1) у складі нематеріальних активів, або           

2) відносять на витрати підприємства.  

У першому випадку вони повинні бути придатними до використання та мають 

принести підприємству майбутні економічні вигоди від їх реалізації. У другому, якщо 

цим критеріям активи не відповідають, вони відносяться до витрат звітного періоду 

(витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, витрати на рекламу, витрати на 

підвищення ділової репутації підприємства тощо). Усі ці моменти відображають у 

Наказі про облікову політику, де вказують наступні важливі моменти з організації 

обліку нематеріальних активів: 

     1.  порядок віднесення об'єктів до нематеріальних активів; 

2. порядок оцінки нематеріальних активів; 

     3.  строки корисного використання того чи іншого активу; 

     4. список осіб, які несуть відповідальність за збереження інформації про 

нематеріальні активи; 

5.  метод та порядок нарахування їх амортизації; 

6. основні первинні документи, якими передбачається оформлення надходження та 

рух нематеріальних активів тощо. 

Організація обліку нематеріальних активів у першу чергу передбачає організацію їх 

документування. Для цього потрібно знати, якими формами документів слід 

користуватися для оформлення відповідних господарських операцій, що відбуваються 

з нематеріальними активами. Такими документами є: право на винахід чи модель, що 

підтверджується відповідними патентами та ліцензійними договорами; товарний знак - 

це свідоцтво або договір уступки, зареєстрований встановленими правилами. Крім 

того, їх синтетичний та аналітичний облік організують на підставі кошторисів витрат, 

актів приймання-передачі, наказу про віднесення того чи іншого об'єкта до „ноу-хау” 

тощо. Більшість документів з руху нематеріальних активів аналогічні документам з 

основних засобів. Однак є і власні форми, що зображені у таблиці 3.4. 

    Таблиця 3.4 

Типові форми документування нематеріальних активів 

Форма  Назва документу Примітки 

НА-1 
Акт введення в господарський 

оборот обєкта права 

інтелектуальної власності у 

складі нематеріальних активів 

Складається в одному примірнику на кожний окремий 

обєкт приймальною комісією, призначеною наказом 

власника або уповноваженого органу, який здійснює 

керівництво підприємством 

НА-2 Інвентарна картка обліку 

обєкта права інтелектуальної 

власності у складі 

нематеріальних активів 

Ведеться в бухгалтерії на кожний обєкт права 

інтелектуальної власності, заповнюється в одному 

примірнику на підставі форми НА-1 

НА-3 Акт вибуття (ліквідації) 

обєкта права інтелектуальної 

власності у складі 

нематеріальних активів 

Складається у двох примірниках комісією, 

призначеною наказом власника або уповноваженого 

органу, який здійснює керівництво підприємством, 

підписується головою та членами комісії, особою, що 
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була відповідальна за використання обєкта права 

інтелектуальної власності 

НА-4 Інвентарний опис обєктів 

права інтелектуальної 

власності у складі 

нематеріальних активів 

Складається в одному примірнику для оформлення 

даних інвентаризації окремо за кожним 

місцезнаходженням обєктів права інтелектуальної 

власності та за кожною МВО, відповідальною за 

використання обєктів права інтелектуальної власності 

 

Загалом, процес організації обліку нематеріальних активів, як і кожного об'єкту 

обліку, включає три етапи - первинного, поточного і підсумкового обліку. На етапі 

первинного обліку проводиться спостереження та реєстрація фактів господарського 

життя у первинних документах, пов'язаних із нематеріальними активами; на другому 

етапі - етапі поточного обліку, відбувається реєстрація документів у облікових 

регістрах, які використовує підприємство для ведення обліку за вибраною ним 

формою бухгалтерського обліку; на третьому етапі підбиваються підсумки у журналах 

та відомостях з обліку нематеріальних активів, які переносяться у Головну книгу. 

Після цього підбиваються загальні підсумки у Головній книзі, на основі якої 

складають оборотно-сальдовий баланс. Він є основою для складання балансу за 

встановленою формою та інших різних форм фінансової звітності.  

Модель послідовності організації обліку нематеріальних активів подано на рис. 3.4. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рис. 3.4. Модель послідовності організації обліку нематеріальних активів 
 

Одним із елементів організації обліку нематеріальних активів є контроль за 

збереженням об'єктів, якого можна досягти за допомогою проведення своєчасної і 

правильної інвентаризації. У зв'язку зі специфічними характеристиками 

нематеріальних активів, насамперед, із відсутністю матеріальної форми та будь-якого 

кількісного вимірника, їх інвентаризація має певні особливості. Це - перевірка 

Отримання первинних документів 

та їх складання 

Оцінка нематеріальних активів 

Звіряння записів у синтетичному і 

аналітичному обліку 

Бухгалтерська перевірка 

документів 

Бухгалтерська обробка первинних 

документів 

Запис документів у відповідні 

облікові регістри (РСО і РАО) 

Підбиття підсумків у регістрах 

(РСО і РАО) 

Складання  звітності 

Підсумковий облік 

Поточний облік 

Первинний облік 
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відповідних необхідних для ведення обліку первинних бухгалтерських і юридичних 

документів, що підтверджують фактичну наявність нематеріальних активів; перевірка 

права власності підприємства на ті чи інші інтелектуальні об'єкти, а також перевірка 

правильності їх документального оформлення. Виявлені при інвентаризації 

розбіжності оформляють і відображають у обліку аналогічно основним засобам. 

    Отже, раціональна організація бухгалтерського обліку нематеріальних активів 

залежить, передусім, від визначення терміну їх корисного використання, методу 

нарахування амортизації, а також від інших факторів, які зазначаються в Наказі про 

облікову політику підприємства.  
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Розділ 4. Організація обліку оборотних активів 

 

4.1. Сутність та завдання обліку оборотних активів 

4.2. Основні завдання та нормативна база організації обліку запасів 

4.3. Класифікація та оцінка запасів  

4.4. Організація первинного,  синтетичного та аналітичного обліку запасів 

4.5. Організація бухгалтерського контролю за наявністю, збереженням та 

використанням запасів 

4.6. Організація обліку коштів, розрахунків та інших активів 

4.7. Організація обліку фінансових інвестицій 

4.8. Загальні положення організації контролю за здійсненням касової та 

фінансової дисципліни  

 

4.1. Сутність,  завдання та нормативна база обліку оборотних активів 

 

  Організація обліку оборотних активів включає вивчення організації обліку запасів, 

коштів, розрахунків і фінансових інвестицій. Особливу увагу слід звернути на 

передумови правильної організації  їх обліку, які залежать від виду активів. Так, якщо 

необхідними передумовами правильної організації обліку запасів є раціональна 

організація складського господарства, розробка номенклатури запасів та їх 

класифікація, то для обліку коштів повинні бути інші передумови. Зокрема, чи 

заробітна плата видається через касу чи перераховується на картки через банк, чи 

готівка задається касиром самостійно у банк через інкасатора. Від цих передумов 

залежать мета, завдання та постановка обліку оборотних активів.  

  Метою організації обліку оборотних активів є створення належних умов у бухгалтерії 

для своєчасного та повного відображення у обліку операцій, пов’язаних з 

надходженням, використанням та зберіганням оборотних активів (запасів та коштів). 

Завдання організації обліку оборотних активів: 

1. організація чіткого документування операцій з оборотними активами; 

2.  організація своєчасної та повної реєстрації даних первинного обліку з 

оборотними активами в регістрах аналітичного обліку; 

3.  організація відображення надходження, внутрішнього переміщення і вибуття 

оборотних активів; 

4.  організація контролю за наявністю оборотних активів та місцями їх зберігання; 

5.  організація своєчасного проведення контролю за оборотними активами 

підприємства шляхом проведення їх інвентаризацій; 

6.  організація правдивого відображення інформації щодо оборотних активів у 

балансі та звітності. 

Питання організації обліку оборотних активів можна розглянути у комплексій блок-

схемі на рисунку 4.1. 
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      Рис. 4.1. Модель організації обліку оборотних активів (запасів) 

МАТЕРІАЛЬНІ ОБОРОТНІ АКТИВИ  

Готова продукція 

Оцінка за П(С)БО 9 „Запаси” 

Товари 

Виробничі запаси та МШП 

– за собівартістю придбання 

або виготовлення 

 

 

 Синтетичний облік: за кожним рахунком у журналах і 

відомостях у грошовому вимірнику  
 

Оборотні відомості 

аналітичних рахунків 
 Головна книга 

Баланс і звітність 

Виробничі 

запаси 

МШП 

Товари: товарно-

транспортні 

накладні, рахунки-

фактури, накладні 

 

Виробничі запаси 

та МШП:прибуткові 

ордери, накладні, 

рахунки-фактури  

Аналітичний облік: за МВО, назвами цінностей, місцями 

зберігання,  у картках, книгах (у натуральному вимірнику) 

Готова продукція: 

- планова собівартість         

- фактична собівартість 

Документування – первинний облік 

Товари: 

- за собівартістю 

придбання 

Готова продукція: 

акти, накладні, відомості 

випуску продукції,  
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У ній у чіткій послідовності показано, які потрібно проводити облікові процедури, 

щоб у системі бухгалтерського обліку отримати достовірну та своєчасну інформацію 

про такий об’єкт як оборотні активи, зокрема запаси. За П(С)БО 9 „Запаси” 

визначаються активом ті запаси, які призначені для виробництва продукції, надання 

послуг або для перепродажу протягом короткострокового періоду часу, якщо існує 

імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 

пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути визначена. 

  Для організації обліку перш за все необхідно визначити, що відноситься до запасів. 

Це пов’язано з тим, що на одному і тому ж підприємстві можуть вони можуть мати 

різне призначення залежно від функції, яку вони виконують. Так, якщо для одного 

підприємства машини та обладнання є необоротними активами (основними засобам), 

то для підприємств, що здійснює їх продаж, вони є товаром. Всі запаси, незалежно від 

їх призначення, у балансі відображаються у активі балансу як оборотні активи – 

запаси.  

 

4.2. Основні завдання та нормативна база організації обліку запасів 

 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси 

підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Крім того, при відображенні в обліку 

та фінансовій звітності запасів необхідно врахувати вимоги інших П(С)БО: 

- П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, 

- П(С)БО 2 „Баланс”, 

- П(С)БО 16 „Витрати”,  

- П(С)БО 19 „Об’єднання підприємств”,  

- Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. 

Основними завданнями обліку виробничих запасів є: 

1. Правильне та своєчасне документальне оформлення всіх операцій з руху 

матеріальних цінностей, виявлення та відображення витрат, пов'язаних з їхньою 

заготівлею: 

2. Контроль за надходженням, заготівлею матеріальних цінностей, їх 

зберіганням; 

3. Одержання точних відомостей про залишки запасів, що знаходяться на 

складах і в коморах; 

4. Правильне та своєчасне виявлення запасів, які не використовуються на 

підприємстві та підлягають реалізації. 

Відповідно до п.4 П(С)БО 9 запаси - це активи, які: 

 зберігаються для наступного продажу в умовах звичайної господарської діяльності; 

 перебувають в процесі виробництва з метою наступного продажу продукту 

виробництва; 

 зберігаються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт і наданні 

послуг, а також для управління підприємством. 

В обліку запаси відображаються за первісною вартістю. Відповідно до П(С)БО 9 

первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається із таких 

фактичних витрат: 
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 сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за 

вирахуванням непрямих податків; 

 сум ввізного мита; 

 сум непрямих податків, які пов'язані з придбанням запасів і не відшкодовуються  

підприємству;  

 транспортно-заготівельних витрат (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів 

(фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма 

видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування 

ризиків транспортування запасів);  

 інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до 

стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.  

Формування первісної вартості запасів за шляхами надходження подано в   

таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1. 

Первісна вартість запасів 

Шляхи 

надходження 

запасів 

 

Формування первісної вартості запасів 

Придбання Собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат на 

їх придбання 

Виготовлення 

власними силами 

Собівартість їх виробництва, яка визначається П(С)БО 16 

„Витрати” і відповідає калькуляції, затвердженій на 

підприємстві 
Внесення до 

статутного капіталу 

Погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх 

справедлива вартість. Справедлива вартість визначається 

відповідно до П(С)БО 19 „Об'єднання підприємств”. 

Одержання 

безоплатно 

 Їх справедлива вартість 

Придбання в 

результаті обміну 

Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх 

справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих 

запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і 

справедливою вартістю переданих запасів включається до 

складу витрат звітного періоду. Первісною вартістю одиниці 

запасів, придбаних у результаті обміну на неподібні запаси, 

визнається справедлива вартість придбаних запасів. 

 

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх 

первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою 

вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості. 

 До первісної вартості запасів не включають: 

 понаднормативні витрати і недостачі запасів; 

 витрати на збут; 

  відсотки на використання кредитів (в тому числі комерційних); 
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 загальногосподарські та інші подібні витрати, які відображаються в складі 

витрат по дебету рахунків класу 9.  

Виключенням є змінні і розподілені загальновиробничі витрати. 

 

4.3. Класифікація та оцінка запасів 

 

На різних підприємствах запаси можуть мати різне призначення залежно від 

функції, яку вони виконують у процесі виробництва, а також від особливостей 

підприємства. Так, якщо для одного підприємства машини та обладнання є основними 

засобами, то для підприємства, що їх виготовляє, є готовою продукцією, а для 

підприємств, що здійснює їх продаж - товаром. 

Запаси класифікують за трьома ознаками:  

1) призначені для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт, 

наданні послуг, а також управління підприємством (виробничі запаси, МШП). 

2) знаходяться в процесі виробництва з метою подальшої реалізації продукту 

виробництва(незавершене виробництво, напівфабрикати, брак у виробництві); 

3) призначені для реалізації в умовах звичайної діяльності (готова продукція, 

товари); 

Виробничі запаси - це придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають 

подальшій переробці на підприємстві. До них відносяться: сировина і матеріали, 

купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, 

будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали 

сільськогосподарського призначення,інші матеріали. 

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, які 

використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного 

циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти, господарський інвентар, 

спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.  

Брак - це продукція, напівфабрикати, деталі, вузли і роботи, які не відповідають за 

своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути 

використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані лише після 

додаткових витрат на виправлення. 

Під напівфабрикатом розуміють продукт окремих технологічних фаз (переробок, 

цехів, дільниць, бригад тощо), який повинен пройти ще одну або декілька 

технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою продукцією.  

До незавершеного виробництва включають закінчену, виготовлену, але не повністю 

укомплектовану або ж не прийняту замовником продукцію, незакінчені або не 

прийняті замовником роботи і послуги товарного характеру. 

Готова продукція- це продукція, яка пройшла обробку, випробування, приймання, 

укомплектована згідно умов договорів із замовниками, відповідає технічним умовам і 

стандартам. Облік готової продукції повинен бути організований на всіх етапах її руху 

(стадіях). 

Під товаром розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на 

ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результат 

послуги, сама здатність до праці, земля та її надра- все, що має споживчу та продажну 

вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником цієї споживчої 

вартості.  
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Оцінка запасів є важливою передумовою організації обліку цієї ділянки, адже вона 

впливає на точність фінансових результатів підприємства. 

Методи оцінки забракованої продукції в бухгалтерському обліку залежать від 

ступеня її придатності та місця виявлення браку. 

Собівартість внутрішнього остаточного браку визначається, як правило, виходячи з 

фактичних витрат (основних витрат, включаючи відповідну частку 

загальновиробничих витрат).  

Втрати підприємств від браку продукції, який можна виправити, складаються з 

витрат на її повторну або додаткову обробку. Втрати від браку зменшуються на 

вартість отриманих матеріалів за ціною їх можливого використання, а також на суму 

претензій до постачальників за поставку неякісних матеріалів, які стали причиною 

браку. Суми втрат від браку відображаються на виробничих рахунках за мінусом 

втрат, які віднесені на винних осіб. 

Втрати від браку можуть бути відшкодовані винними особами. У разі виправного 

браку з винуватців стягується вартість виправлення, а при невиправному (кінцевому) 

браку - вартість матеріалів (за вирахуванням відходів), сума основної зарплати, 

виключаючи вартість браку за ціною лому. 

Оцінка залишків незавершеного виробництва здійснюється згідно із галузевим 

порядком калькулювання собівартості готової продукції за винятком понесених 

внаслідок технічно неминучого браку, відшкодування зносу спеціального інструменту 

та витрат на освоєння виробництва нових видів продукції. Допускається оцінка 

незавершеного виробництва за сумою прямих виробничих витрат. 

Готова продукція в бухгалтерському обліку оцінюється за первісною вартістю  

(собівартістю її виробництва), яка визначається шляхом калькулювання фактичної 

собівартості. 

Товари в обліку можуть відображатись за роздрібними (продажними) цінами або 

первісною вартістю. 

При списанні запасів на виробництво або для інших потреб застосовується один із 

п’яти наведених методів, що передбачені П(С)БО 9: метод ідентифікованої 

собівартості, метод середньозваженої собівартості, метод ФІФО, метод за 

нормативними затратами, метод оцінки за цінами продажу. 

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох 

оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 

Придбані (одержані) підприємством запаси зараховують за первісною вартістю, яка 

потім може змінюватися, тому в процесі зберігання запаси оцінюються за балансовою 

вартістю. Згідно з принципом обачності вартість активів не повинна завищувати. 

Відповідно до П(С)БО 9 балансова вартість це найменша з двох оцінок: первісна або 

чиста вартість реалізації, яка визначається розрахунковим шляхом за кожним об'єктом 

аналітичного обліку. 

Чиста вартість реалізації визначається за кожною одиницею товару шляхом 

вирахування з очікуваної ціни продажу суми очікуваних витрат на їх реалізацію. Сума, 

на яку первісна вартість товарів перевищує чисту вартість їх реалізації, списується на 

витрати звітного періоду. 

Списання виробничих запасів з балансу може відбуватися внаслідок: 

 відпуску у виробництво; 

 реалізації; 
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 списання в результаті невідповідності критеріям активу; 

 списання у зв'язку із псуванням, розкраданням; 

 списання внаслідок надзвичайних подій; 

 списання внаслідок передачі до статутного капіталу іншого підприємства; 

 обміну на інші активи. 

 Згідно з П(С)БО 9 „Запаси” на підприємстві можна використовувати один із 

методів оцінки запасів при їх вибутті або декілька одночасно. Але при цьому слід 

уточнити, що для усіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакові 

умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. 

Оцінка запасів проводиться за одним з таких методів: 

 собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

 середньозваженою собівартістю; 

 цінами продажу; 

 нормативних витрат; 

 ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів. 

Різнойменні та різнотипні запаси не заборонено обліковувати різними методами, 

але належить аргументовано підтвердити відмінність в умовах їх використання. Слід 

мати на увазі, що у разі зміни специфіки господарської діяльності можлива зміна 

облікової політики, яка може проявлятися у зміні методів оцінки запасів при їх списанні. 

У світовій практиці існує дві системи обліку запасів: постійна або періодична. 

При застосуванні періодичної системи обліку надходження та вибуття запасів їх 

залишки під час складання звітності групуються на певну дату (місяць, квартал, рік). 

Протягом звітного періоду видаток запасів на рахунках запасів не відображається. Для 

обліку придбаних матеріальних цінностей застосується рахунок „Закупки”. 

Постійна система обліку надходження та вибуття запасів характеризується тим, що 

облік за рухом та залишками запасів відображається станом на кінець робочого дня. 

Ця система обліку є точнішою, оскільки надає оперативну інформацію. Проте її 

недоліком є велика трудомісткість. 

Використовуючи один метод оцінки запасів при застосуванні двох систем обліку, 

при великому обсязі операцій можна отримати різні суми відпущених у виробництво 

запасів та їх залишки. Цей факт пояснюється різницею в часі відображення оцінки 

запасів. 

Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні”, господарські операції повинні бути відображені в тому звітному періоді, у 

якому вони були здійснені. Отже, застосування періодичної системи обліку запасів в 

Україні не врегульоване законодавчими актами, а Планом рахунків не передбачені 

рахунки, які використовуються в системі періодичного обліку запасів (рахунок 

„Закупки”). Тому, облік наявності і руху запасів в Україні здійснюється лише на 

рахунках у системі постійного обліку запасів.  

Перевагою застосування методу ФІФО є його простота, а також відображення в 

балансі суми запасів, яка приблизно збігається з їх ринковою вартістю. Недоліком 

цього методу є невиправдане завищення прибутку (при зростанні цін). Тому 

застосування методу ФІФО в умовах зростання цін сприятиме зростанню податку на 

прибуток. Проте і в цьому випадку можна знайти позитивний момент при отриманні 

позики або при залученні інвестицій. 
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Метод середньозваженої собівартості дуже поширений. Суть його полягає в тому, 

що при різних цінах на запаси визначається середня ціна, за якою потім списується 

собівартість запасів. При цьому визначають суму кількості одиниць запасів на початок 

звітного періоду та їх вартість і одиниць запасів, придбаних протягом звітного періоду, 

та їх вартість. Далі сума добутків кількості таких запасів та їх вартостей ділиться на 

кількість запасів, що в результаті дає нам середньозважену собівартість одиниці запасу 

на кінець періоду.  

Оцінка за цінами продажу ґрунтується на застосуванні середнього відсотка 

торговельних націнок. Відповідно до П(С)БО 9 „Запаси” цей метод застосовують 

підприємства, які мають значну і змінювану номенклатуру товарів з приблизно 

однаковим рівнем торгової націнки. Метод за цінами продажу може успішно 

застосовуватися окремо до у кожної групи товарів з приблизно однаковою націнкою. 

Для кожної групи товарів буде обчислюватися окремий відсоток торгової націнки.  

Для обліку торгової націнки планом рахунків передбачено субрахунок 285 „Торгова 

націнка”. За кредитом субрахунку 285 відображається збільшення суми торгових 

націнок, за дебетом - зменшення (списання). Списання за розрахунками суми торгової 

націнки на реалізовані товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом 

субрахунків 281 і 282. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо 

рахунку 28. 

При використанні методу цін продажу собівартість реалізованих товарів 

визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і 

сумою торговельної націнки на ці товари. Сума торговельної націнки на реалізовані 

товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і 

середнього відсотка торгової націнки. 

Середній відсоток торгової націнки визначається діленням суми залишку 

торгових націнок на початок звітного місяця і торгових націнок у продажній вартості 

отриманих у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку 

товарів на початок звітного місяця і продажної (роздрібної) вартості отриманих у 

звітному місяці товарів. 

 В основному метод нормативних витрат призначений для серійного промислового 

виробництва. Суть його полягає в тому, що запаси, як правило, оцінюються в балансі за 

нормативною собівартістю, яка складається з суми нормативних витрат на одиницю 

виробу. Ці витрати плануються підприємством, регулярно перевіряються і змінюються 

для максимального наближення їх до фактичних. Точний термін перегляду норм витрат 

законодавством не встановлений, він визначається підприємством самостійно. 

Відхилення від встановлених нормативів обліковують на окремих регулюючих 

рахунках. 

 Метод ідентифікованої собівартості застосовується щодо тих видів виробничих 

запасів, які використовуються для виконання спеціальних замовлень і проектів значної 

вартості, а також стосовно тих видів запасів, що вони не замінюють один одного. 

Застосування цього методу передбачає ведення індивідуального обліку по кожному виду 

запасів. В результаті використання цього методу однакові запаси обліковуються за різною 

вартістю, що не завжди зручно. Залежно від того, який саме з однакових запасів 

використає підприємство, прибуток буде змінюватись відповідно до первісної вартості 

кожного запасу. 
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При веденні бухгалтерського обліку за допомогою спеціальних комп'ютерних 

програм використання цього методу можливе навіть для роздрібної торгівлі. 
 

4.4. Організація первинного, синтетичного та аналітичного обліку запасів 

 

Від правильно організованого первинного обліку господарських засобів залежить 

правильність списання вартості запасів на виробництво, оцінка незавершеного 

виробництва, відображення цих операцій у звітності. Існують типові первинні 

документи з обліку руху запасів. Проте, головний бухгалтер на свій розсуд повинен 

визначитися з тим, які документи доцільно використовувати саме на його 

підприємстві, враховуючи розміри та специфіку підприємства (матеріальне 

виробництво, будівництво, транспорт тощо). 

Структура документообігу повинна бути такою, щоб забезпечити вчасне 

надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю й оперативного 

управління рухом матеріальних запасів. 

У разі закупки товарів у населення оформлюється Акт закупівлі ТМЦ, форма якого 

повинна бути затверджена наказом про облікову політику.  

Первинними документами, що підтверджують вартість придбаних матеріалів 

підзвітними особами є товарний рахунок і акт (довідка), які складає підзвітна особа за 

участі інших посадових осіб підприємства. 

Цінності, що надходять на підприємство, приймаються за кількістю та якістю.  

Приймання запасів за кількістю - це визначення точної кількості запасів, що 

надійшли, та їх відповідності даним, які містяться у транспортних, супровідних і (або) 

розрахункових документах (пакувальні листи, накладні, рахунки тощо). Воно 

здійснюється, як правило, шляхом суцільного підрахунку одиниць, міри і маси запасів 

в даній партії (за винятком товарів у фабричній упаковці). Перевірка запасів може 

проводитися і вибірково. 

Приймання запасів за якістю - це визначення їх якості за встановленим зразком, 

перевірка комплектності (наявності всіх предметів, які входять у даний комплект), 

відповідності тари, упаковки і маркування встановленим вимогам, а також даним 

супровідних документів (сертифікат якості, санітарний сертифікат або їх засвідчені 

копії тощо). 

Для забезпечення своєчасного відображення господарських операцій в регістрах 

бухгалтерського обліку на підприємстві повинні бути чітко визначені терміни передачі 

первинних документів до бухгалтерії для відповідного їх оформлення. 

Для організації бухгалтерського обліку запасів необхідно визначити номенклатуру 

синтетичних та аналітичних рахунків виробництва і об’єктів калькуляції. 

Для обліку надходження та використання виробничих запасів використовується 

активний рахунок 20 „Виробничі запаси”, призначений для узагальнення інформації 

про наявність і рух належних підприємству запасів, сировини і матеріалів (у тому 

числі сировини і матеріалів, що перебувають у дорозі та в переробці), будівельних 

матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, 

тари і тарних матеріалів, відходів основного виробництва. 

Для обліку МШП використовується рахунок 22 „Малоцінні та швидкозношувані 

предмети”, призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух 
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малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та 

знаходяться в складі запасів. Аналітичний облік МШП повинен будуватися: за 

місцями зберігання і матеріально відповідальними особами; за окремими предметами, 

що належать до складу кожної групи МШП (за номенклатурними номерами). 

Для узагальнення інформації про витрати виробництва призначений рахунок 

бухгалтерського обліку 23 „Виробництво”. Синтетичний облік затрат ведеться у 

відповідному  журналі-ордері чи журналі.  

Для обліку втрат від забракованої продукції передбачено рахунок 24 „Брак у 

виробництві”. Аналітичний облік витрат від браку ведуть в кожному цеху, за видами 

забракованої продукції і статтях витрат. 

Облік та узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного 

виробництва, які реалізуються на сторону, ведеться на рахунку 25 „Напівфабрикати”. 

Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними, виходячи з 

потреб підприємства. Для синтетичного обліку готової продукції призначено активний 

рахунок 26 „Готова продукція”, за дебетом якого відображається надходження готової 

продукції власного виробництва за первісною вартістю. Для обліку товарів в Плані 

рахунків передбачений рахунок 28 „Товари”. В оптовій торгівлі аналітичний облік 

товарів в бухгалтерії здійснюється тільки у вартісному вираженні в розрізі матеріально 

відповідальних осіб і великих груп товарів. 

Аналітичний облік реалізації товарів вроздріб ведеться за місцями їх продажу 

(відділами, секціями, кіосками тощо) і торговельним підприємством в цілому, що 

забезпечує контроль за виконанням плану товарообороту. 
 

4.5. Організація бухгалтерського контролю за наявністю, збереженням та 

використанням запасів 

 

 Контроль за збереженням запасів здійснюється постійним спостереженням за 

веденням складського господарства і проведенням планових і позапланових перевірок, 

а також інвентаризацій в місцях їх зберігання чи знаходження. Контроль за веденням 

складського господарства проводиться головним бухгалтером, бухгалтером з обліку 

товарно-матеріальних цінностей та іншими спеціалістами і керівниками структурних 

підрозділів під керівництвом головного бухгалтера не лише в дні визначені графіком, а 

постійно. 

Для проведення такого спостереження необхідно створити такі умови зберігання, 

надходження, переміщення, витрачання матеріальних цінностей, які забезпечували б 

найменші витрати, усували б можливість псування та скоєння крадіжок цінностей.  
Програма внутрішнього бухгалтерського контролю за збереженням і використанням 

товарно-матеріальних цінностей (майна) зберігається у головного бухгалтера як 

складова частина наказу про облікову політику підприємства.  
Оперативний бухгалтерський контроль за використанням матеріальних цінностей  

на виробництві починається з організації нормування витрат. Головний економіст 

підприємства з допомогою головного бухгалтера повинен організовувати постійне, 

безперервне зниження виробничих витрат та дотримання норм витрачання матеріалів.  

Проте, дієвість контролю зростає лише при комплексному здійсненні його 

бухгалтерією, планово-економічним відділом, відділами нормування сировини й 

матеріалів, праці та заробітної плати тощо. Однак у всіх контрольних діях ініціатива 
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залишається за головним бухгалтером, який повинен активно допомагати керівникові 

підприємства та керівникам структурних підрозділів у виконанні ними контрольних 

функцій в межах своєї компетенції. Виконання цих обов’язків вимагає від головного 

бухгалтера підприємства такого ведення обліку, за яким всі операції в процесі 

виробничої, господарської та фінансової діяльності відображалися б в 

бухгалтерському обліку, а документи з оформлення господарських операцій були б 

старанно проаналізовані щодо їх достовірності, правильності та законності.  

Важливою формою внутрішнього бухгалтерського контролю є проведення 

інвентаризації. При організації та проведенні інвентаризації слід керуватися 

Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків. Для проведення 

інвентаризації призначають робочу інвентаризаційну комісію у складі не менш як 

трьох чоловік при обов’язковій участі матеріально відповідальних осіб. Головний 

бухгалтер або його заступник інструктує інвентаризаційну комісію стосовно 

проведення інвентаризації. До початку інвентаризації від матеріально відповідальної 

особи отримують розписку про те, що до початку проведення інвентаризації всі 

документи здані до бухгалтерії, а цінності оприбутковані або списані. Наявність 

цінностей визначається обов’язковим підрахунком, зважуванням, обміром залежно від 

одиниць вимірювання. Отримані фактичні результати інвентаризаційна комісія 

заносить до інвентаризаційних описів. Записи проводяться по кожному окремому 

найменуванню матеріалів із зазначенням номенклатурного номеру, виду, групи, 

артикулу, партії, сорту. Інвентаризаційні описи разом з висновками робочої комісії 

здаються до бухгалтерії для виявлення кінцевих результатів. При цьому бухгалтерія 

складає порівняльну відомість, в якій здійснюється взаємний залік лишків і нестач 

внаслідок пересортиці, розрахунок втрат в межах природних норм; визначаються 

кінцеві результати інвентаризації, які є основою для прийняття управлінських рішень 

та вдосконалення і підвищення дієвості контролю за наявністю, збереженням та 

використанням запасів. 

 

4.6. Організація обліку коштів, розрахунків та інших активів 

 

Згідно з П(С)БО 4 до грошових коштів підприємства відносяться не обмежені для 

використання гроші та грошові документи на поточних та інших рахунках, у касі 

підприємства, а також еквіваленти грошових коштів. 

Не відносяться до грошових коштів та їх еквівалентів такі, що є обмежені у 

використанні: „заморожені” кошти на рахунках на невизначений термін, грошові 

документи та поточні інвестиції, які проблематично обміняти без втрат на грошові 

кошти. Якщо підприємство має обмеження на використання певних сум грошових 

коштів на період, що перевищує дванадцять місяців, то вони обліковуються у складі 

необоротних активів і відображаються на рахунку 117 „Інші необоротні матеріальні 

активи”.  

Вільні грошові кошти підприємств зберігаються на рахунках в банках в 

національній чи іноземній валюті та інших рахунках в банку та в касі підприємства. 

Валютні кошти обліковуються за видами валют та в перерахунку на національну 
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валюту України. Перерахунки проводяться на дату операції або на дату складання 

фінансової звітності за курсом НБУ. 

В Україні існує обмеження та зберігання грошових коштів в касі та використання 

готівки. Суми в касі на кінець робочого дня можуть зберігатися в межах встановлених 

лімітів. Більшість розрахунків між підприємствами здійснюються безготівковим 

шляхом. 

Ще зовсім недавно використання при розрахунках (платежах) безготівкових коштів 

було прерогативою юридичних осіб. Стрімкий розвиток нових технологій і техніки 

сприяло тому, що безготівкові гроші стають невід’ємною частиною життя кожної 

людини, швидко витісняючи наявні.  

Основними завданнями організації обліку грошових коштів є: 

 правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових та 

готівкових розрахункових операцій; 

 забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі 

підприємства; 

 своєчасне і правильне документування операцій з руху грошових коштів та їх 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку; 

 належний порядок приймання і видачі готівки, її зберігання та ведення касової 

книги; 

 здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, в т.ч. за 

витрачанням отриманих в установах банку грошових кошті відповідно до цільового 

призначення; 

 проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів 

інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку. 

Отже, виконання основних завдань бухгалтерського обліку грошових коштів сприяє 

забезпеченню одержання достовірної, точної, своєчасної інформації про рух грошових 

коштів.  

З огляду на той факт, що використання готівки підприємством викликає спокуса 

витратити їхн не за цільовим призначенням, держава контролює даний процес шляхом 

уведення нормативних актів. Так у відповідності до чинного законодавства, що 

регулює діяльність НБУ,  Національний банк України встановлює правила, форми і 

стандарти розрахунків банків і інших юридичних і фізичних осіб в економічному 

обороті України з застосуванням як паперових, так і електронних документів і готівки, 

координує організацію розрахунків. НБУ видає нормативно-правові акти з питань, 

віднесеним до його повноважень, що є обов’язковими для органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій і установ 

незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб. 

 Штрафні санкції за порушення касової дисципліни передбачені Указом Президента 

України „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу 

готівки» у редакції Указу Президента України від 11.05.99 №491/99. 

Касові операції оформляються документами, типові міжвідомчі форми яких 

затверджені Держкомстатом України за погодженням з Національним банком України 

і Міністерством фінансів України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх 

підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності: 

 КО-1 „Прибутковий касовий ордер”  



 

 82 

 КО-2 „Видатковий касовий ордер” 

 КО- 3, 3а „Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових 

документів” 

 КО-4 „Касова книга” 

 КО-5 „Книга обліку прийнятих та виданих старшим касиром грошей”.  

Облік  касових операцій регламентовано Положенням про ведення касових операцій 

в національній валюті в Україні від 15.12.2004 року № 637 (зі змінами і 

доповненнями). Законність надходження грошей до каси підприємства та їх 

витрачання за цільовим призначенням засвідчують документи, що називаються 

касовим ордером. Прибутковий касовий ордер (ф. КО-1) – документ, у якому фіксують 

оприбуткування готівки в касі. Його потрібно заповнювати тільки чорнильною або 

кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп’ютерних засобів або 

іншими способами, що забезпечують цілісність цих записів упродовж визначеного для 

зберігання документів строку. Здійснення виправлень у прибутковому касовому ордері 

(ПКО) заборонено. У ПКО зазначають підставу для складання й перелічують додані до 

нього документи. Заборонено видавати ПКО на руки особам, які вносять готівку. У 

ПКО, який оформляють на загальну суму проведених підприємством касових операцій 

(отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі), реквізит „Прийнято 

від» не заповнюють. Прийняття готівки за допомогою ПКО слід оформити 

безпосередньо в день його складання. Після оформлення і перед оплатою ПКО, 

зареєстрований у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (ф. 

КО-3 або ф. КО-3а), підписує головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником 

підприємства. 

Для платника документом, що підтверджує оплату товару, є квитанція до ПКО 

(відривна частина ПКО). Він отримує її на руки після того, як внесе готівку до каси 

підприємства-одержувача. На квитанції до ПКО обов’язково повинна бути печатка 

одержувача. Додані до ПКО документи погашають штампом „Оплачено”, зазначивши 

порядок із відбитком або просто-таки на ньому дату сплати (число, місяць і рік). 

Видатковим касовим ордером (ф. КО-2, далі – ВКО) оформляють видачу готівки з 

каси. Заповнювати його необхідно тільки чорнильною або кульковою ручкою, за 

допомогою друкарських машинок, комп’ютерних засобів або іншими способами, що 

забезпечують цілісність цих записів упродовж визначеного для зберігання документів 

строку. Будь-які виправлення у ВКО недоступні. При виписці ВКО фіксують підставу 

для його складання та перелічують додані до нього документи. Перед тим як підписати 

ВКО у керівника і головного бухгалтера, документи реєструють у Журналі реєстрації, 

в якому його привласнюють порядковий номер. Якщо на доданих до ВКО документах 

(розрахунках, відомостях, накладних) є дозвільний підпис керівника, то дублювати 

його на самому ВКО не обов’язково. Особам, які одержують готівку, сам ордер не 

видають. У ВКО, виписаному на загальну суму проведених підприємством операцій 

(здавання готівки до банку), реквізит „Одержав” не заповнюють. 

При видачі готівки за Відомістю на виплату грошей ВКО оформляють після 

проведення видачі. Тоді саме їх реєструють в Журналі реєстрації. У цьому разі в 

порядку „Підстава” зазначають „згідно з відомістю №_ за _”, а реквізит „Видати” не 

заповнюють. 

Готівку можна видавати лише тій особі, на чиє прізвище оформлено ВКО. 

Отримавши гроші на руки, одержувач проставляє в документі дату і підпис. Якщо 
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гроші необхідно видати третій особі, то одержувач повинен оформити на неї 

довіреність. Якщо видачу готівки проводять через платіжний термінал, то кожному 

одержувачу видають фіскальний касовий чек, а ВКО виписують один на загальну суму 

видачі за день на підставі квитанцій платіжного терміналу. 

Додані до ВКО документи погашають штампом „Оплачено” із відміткою на ньому 

дати сплати (число, місяць і рік). 

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів використовують 

для реєстрації ПКО і ВКО. Передбачено дві форми журналу: КО-3 і КО-3а. вони 

відрізняються лише тим, що при використанні журналу за першою формою доведеться 

вести дві книги: одну – для реєстрації прибуткових документів, другу – видаткових 

касових документів. У той час як за формою КО-3а достатньо однієї книги. Її краще 

використовувати, коли на підприємстві оформляють небагато касових ордерів. У 

Журналі реєстрації вказують дату й номер документа, що підтверджує надходження 

або вибуття грошових коштів з каси. Наприкінці дня касир має порізно підрахувати 

надходження й вибуття коштів і записати суму підсумковим рядком у Журналі 

реєстрації. 

У Касовій книзі (ф. КО-4) фіксують усі надходження та видачу готівки в касу в 

національній валюті підприємства. Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, 

прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства. Кількість аркушів у 

касовій книзі засвідчує підписом керівник і головний бухгалтер підприємства. Записи 

в ній здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір). Перші 

примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги – „Вкладні аркуші 

касової книги”, залишаються в ній. Другі примірники, що є відривною частиною 

аркуша касової книги – „Звіт касира”, є документом, за яким касир звітує про рух 

грошей у касі. Обидві частини аркуша мають однакові номери. 

Виправлення у касовій книзі, як правило, не допускають. Якщо виправлення 

зроблені, то їх засвідчують підписом касира, а також головного бухгалтера або особи, 

уповноваженою керівником підприємства. 

Щоденно наприкінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить 

залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт 

касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги, з ПКО та 

ВКО під підпис у касовій книзі. 

Книгу обліку прийнятих та виданих старшим касиром грошей (ф. КО-5) ведуть для 

обліку готівки та сплачених документів. Її використовують, коли на підприємстві 

працюють декілька касирів і кожен із них видає та приймає гроші. Старший касир 

перед початком робочого дня авансом видає іншим касирам потрібну для видаткових 

операцій суму готівки під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим 

касиром грошей, яку він, власне, і веде. Наприкінці робочого дня касири зобов’язані 

скласти звіт про одержану й видану готівку за відповідними касовими документами й 

здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому 

касиру під підпис у книзі виданих та прийнятих старшим касиром грошей. 

Для здійснення по поточному рахунку до банку подаються документи, форми яких 

затверджені Національним банком України. Підприємство має право відкривати 

поточні та депозитні рахунки як у національній, так і в іноземній валюті. 

Поточний рахунок відкривають в установі банку для зберігання грошових коштів 

та проведення операцій за розрахунками. Підприємство має право відкривати 



 

 84 

необмежену кількість рахунків за своїм вибором і згодою банків. Проте у випадку 

відкриття двох і більше поточних рахунків у національній валюті власник рахунку 

повинен визначити, який із них основний. 

В Україні використовують такі форми безготівкових розрахунків (рис. 4.2). 

 

Форми безготівкових розрахунків
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Рис. 4.2. Форми здійснення безготівкових розрахунків в Україні. 
 

Розглянемо послідовність операцій при кожній формі безготівкового розрахунку. 
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Рис. 4.3. Схема послідовності операцій при використанні платіжних доручень 

 

Пояснення схеми: 

1 – постачальник відвантажує продукцію (виконує роботи, послуги);  

2 – постачальник виставляє рахунок-фактуру за продукцію (роботи послуги);  

3 – покупець подає до банку що його обслуговує, платіжне доручення;  

4 – банк покупця списує з його рахунку кошти;  

5 – банк покупця повідомляє його про списання коштів з рахунку;  

6 – банк покупця передає електронним зв’язком або надсилає платіжне доручення 

на відповідну суму до банку постачальника;  

7 – банк постачальника (отримувача коштів) зараховує кошти на рахунок 

постачальника;  

8 – банк постачальника повідомляє постачальника про находження коштів на 

розрахунковий рахунок випискою з розрахункового рахунку. 

2) з використанням платіжних вимог-доручень 
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Рис. 4.4. Схема послідовності операцій при використанні платіжних вимог-

доручень 

Пояснення схеми: 

1 – постачальник відвантажує продукцію покупцеві;  

2 – разом із документами на відвантажену продукцію постачальник передає 

платіжну вимогу – доручення на оплату;  

3 – покупець, заповнивши другу частину документа, передає його в банк, який 

його обслуговує, для переказу коштів;  

4 – банк покупця (платника коштів) списує з рахунку покупця кошти;  

5 – банк покупця сповіщає випискою покупця-власника рахунку про списання 

коштів з його розрахункового рахунку;  

6 – банк покупця спрямовує в банк постачальника платіжну вимогу доручення;  

7 – банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника (отримувача 

коштів);  

8 – банк постачальника сповіщає постачальника (власника рахунку) про 

надходження коштів на рахунок (випискою з розрахункового рахунку) 

3) з використанням чеків 
1

2

   6

3       9

4

        7

Покупець

(платник коштів)

Постачальник

(отримувач коштів)

Банк покупця

5
Банк постачальника

8

 
Рис. 4.5. Схема послідовності операцій при використанні чеків 

 

Пояснення до схеми:  

1 – постачальник передає товар покупцеві;  

2 – покупець передає чек постачальнику;  

3 – постачальник передає чек у свій банк;  

4 – банк постачальника спрямовує чек для оплати у банк покупця;  

5 – банк платника списує кошти з рахунку покупця товару;  

6 – банк платника повідомляє платника про списання коштів;  

7 – банк платника переказує банку постачальника відповідні кошти;  

8 – банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника;  
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9 – банк постачальника повідомляє постачальника про зарахування коштів на 

його рахунок з розрахункового рахунку. 

4) розрахунки акредитивами 

6

  1        3         7

5       10

4

        8

Покупець

(платник коштів)

Постачальник

(отримувач коштів)

Банк покупця

2
Банк постачальника

9

 
Рис. 4.6. Схема послідовності операцій за допомогою акредитивів 

 

Пояснення до схеми: 

1 – покупець доручає банку, що його обслуговує, відкрити акредитив;  

2 – банк покупця відкриває акредитив;  

3 – банк покупця сповіщає покупця про відкриття акредитива;  

4 – банк покупця повідомляє банк постачальника про відкрити акредитива 

постачальника на конкретну суму;  

5 – банк постачальника сповіщає постачальника про відкриття акредитива;  

6 – відвантаження товару;  

7 – покупець повідомляє банк про виконання умови акредитива, тобто дає наказ 

на розкриття акредитива;  

8 – банк покупця переказує банку постачальника суму коштів з акредитива;  

9 – банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника;  

10 – банк постачальника повідомляє про це свого клієнта. 

5) розрахунки векселями: 

а) простий вексельний обіг 

Векселедавець

(покупець)
Власник векселя

(ремітент)

1

2

3

4

 
Рис. 4.7. Схема послідовності операцій за простого векселя 

Пояснення до схеми: 

1 – векселедавець (покупець) передає вексель;  

2 – власник векселя (ремітент) пред’являє вексель до акцепту;  

3 – векселедавець погашає вексель і передає його ремітенту;  

4 – власник векселя (ремітент) вручає погашений вексель векселедавцеві. 

б) переказний вексельний обіг 
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Підприємство А

(трасант)

Підприємство Б
 (трасат)

Банк

(ремітент)

1

2

3

4

5

 
Рис. 4.8. Схема послідовності операцій за переказного векселя 

Пояснення до схеми: 

1 – підприємство А трасирує переказний вексель на користь банку з метою 

погашення кредиту;  

2 – банк надає підприємству суму кредиту;  

3 –підприємство А відвантажило товар підприємству В;  

4 – банк пред’являє підприємству В вексель для акцепту;  

5 – трасат сплачує банку гроші (банку) за векселем (платіжним дорученням). 

 

4.7. Організація обліку фінансових інвестицій 

 

Інвестиції - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або 

досягнення соціального ефекту. Фінансові інвестиції - активи, які утримуються 

підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання 

вартості капіталу або інших вигод для інвестора. 

Фінансові інвестиції здійснюються з метою: 

1. => отримання відповідного, як правило, сталого доходу, який складається з 

двох елементів протягом інвестиційного періоду: доходу вигляді дивідендів і 

зростання ринкової вартості цінних паперів, що знаходяться у власності інвестора; 

2. => виявлення впливу на діяльність підприємства, що інвестується; 

3. => отримання податкових пільг по інвестиціях. 

Оцінка фінансових вкладень визначається їх видами: 

1. => вкладення до статутного капіталу (купівля паю) іншим підприємством 

оцінюється в розмірі, встановленому засновницькими та іншими аналогічними 

документами; 

2. => надані позики та грошові кошти, перераховані на депозит в банку, 

оцінюються в розмірі фактичної вартості грошових коштів; 

3. => цінні папери, як правило, оцінюються в розмірі фактичних витрат для 

інвестора (витрат на купівлю цінних паперів, сплати комісійних винагород 

посередникам тощо), але, враховуючи специфіку обігу цінних паперів, їх оцінка 

залежить також від їх видів, терміну обігу та зміни ринкової вартості. 

Оцінка інвестицій при придбанні. Основною оцінкою у організації-інвестора при  

придбанні та постановці на облік є оцінка цінних паперів за фактичною собівартістю 

(купівельною - ринковою вартістю цінних паперів, включаючи суми фактичних витрат 

підприємства по вкладенню, витрати по сплаті комісійних винагород посередникам 

тощо). 
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Формування первісної вартості фінансових інвестицій залежить від способу їх 

придбання (рис.4.9). 

 
Рис. 4.9. Оцінка фінансових інвестицій при їх придбанні 

 

Оцінка інвестицій на дату балансу. При складанні звітності застосовуються 

наступні методи оцінки: за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю і за 

методом участі в капіталі. За справедливою вартістю відображаються всі інвестиції, 

крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються 

за методом участі в капіталі, а також інвестиції, справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо (з врахуванням зменшення корисності інвестицій). За 

амортизованою собівартістю відображаються інвестиції, не призначені для продажу 

(друга група), вони включають інвестиції в боргові цінні папери та акції, які, як 

правило, утримуються підприємством до погашення. Різниця між собівартістю та 

вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні, 

відповідно) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх 

погашення за методом ефективної ставки відсотка. 

Оцінка фінансових інвестицій при вибутті. При вибутті (продажу, обміні тощо) 

цінних паперів можуть застосовуватись наступні методи їх оцінок: 

за вартістю одиниці кожного цінного паперу (або одного виду); 

за середньою вартістю; 

за вартістю останніх за часом закупок (метод ЛІФО); 

за вартістю перших за часом закупок (метод ФІФО). 

Як правило, методи оцінки ЛІФО та ФІФО використовуються підприємствами, 

що є професійними учасниками ринку цінних паперів. 

Поточні активи не повинні оцінюватись дорожче їх чистої вартості реалізації, що 

дорівнює сумі грошових коштів, які отримає підприємство після їх продажу, мінус 

витрати, необхідні для їх підготовки до продажу та організації самого процесу 

продажу. 

При придбанні, перепродажу цінних паперів з каси або поточного рахунку 

підставою дня здійснення записів в бухгалтерському обліку є ПКО чи виписка банку. 

Оплата придбаних акцій може проводитись не тільки шляхом перерахування 

грошових коштів, але й матеріальними цінностями, нематеріальними активами, 

Спосіб придбання 

За грошові кошти 

В обмін на цінні 

папери власної емісії 

В обмін на інші активи 

Первісна вартість фінансової 

інвестиції 

Ціна придбання + комісійні винагороди 

+ мито + податки, збори, обов’язкові 

платежі + інші витрати, безпосередньо 

пов’язані з придбанням  інвестиції 

Справедлива вартість переданих цінних 

паперів 

Справедлива вартість переданих 

активів 
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основними засобами, що повинно бути обумовлено в договорі. Підставою для 

здійснення відповідних записів є документи, які підтверджують факт передачі об'єктів 

інвестором AT (акт приймання-передачі основних засобів, накладна на відпуск 

матеріалів на сторону тощо). 

Підставою для оприбуткування депозитних сертифікатів та отримання процентів є 

виписка банку з рахунків в банку з доданням підтверджувальних документів. 

По кожному пакету придбаних цінних паперів в 2-х примірниках складається 

реєстр, який повинен мати наступні обов'язкові реквізити: найменування емітенту; 

номінальну вартість цінного паперу; купівельну вартість; номер, серію тощо; загальну 

кількість; дату купівлі; дату продажу. 

На розрахунок премії або дисконту складається довідка бухгалтерії. Коли придбані 

підприємством акції, облігації або інші цінні папери передаються банку на тимчасове 

зберігання, то в регістрах аналітичного обліку посилаються на відповідний документ, 

який одержано з банку. 

Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться в розрізі придбаних цінних 

паперів та підприємств, що їх емітували (випустили). При цьому побудова 

аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про 

фінансові вкладення в об'єкти як на території України, так і за кордоном. Аналітичний 

облік ощадних сертифікатів ведеться за банками, які видали сертифікати. 

Операції з обліку довгострокових та поточних фінансових інвестицій 

відображаються у відповідному журналі-ордері. 

На підприємстві фінансові інвестиції зберігають в касі підприємства в порядку 

збереження готівки, як це передбачено нормативними документами Національного 

банку України. 

Матеріальна відповідальність за їх збереження покладається на касира або особу, 

яка виконує його обов'язки. На них складають опис із зазначенням виду цінних 

паперів, номера, серп, номінальної ціни і строку погашення. Реєстр складають в 2-х 

примірниках: один - для касира, другий - для бухгалтерії. Записи в ньому 

здійснюються по кожному виду цінних паперів. 

Всі цінні папери описуються в Книзі обліку цінних паперів, яка повинна бути 

зброшурована, скріплена печаткою підприємства та підписами керівника та головного 

бухгалтера, сторінки пронумеровані. Виправлення в Книгу можуть вноситись лише з 

дозволу керівника та головного бухгалтера із зазначенням дати виправлень. 

 

4.8. Загальні положення організації контролю за дотриманням касової 

та фінансової дисципліни 
 

Організацію обліку грошових коштів і розрахунків на підприємстві здійснює 

розрахунковий відділ центральної бухгалтерії. Кількість осіб, які працюють у цьому 

відділі, визначається обсягами робіт, пов'язаними із здійсненням розрахункових 

операцій. 

Контроль за здійсненням касової дисципліни - це систематичне спостереження за 

своєчасною здачею в банк касових надходжень і депонованої заробітної плати шляхом 

дотримання ліміту витрачання готівки (наявних грошових коштів) із виручки і лімітів 

касових залишків, видачі цільових авансів підзвітним особам суворо в межах потреби і 

використання грошових коштів за призначенням. Цей контроль включає щоденний 
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перегляд касових звітів, оформлення підписом головного бухгалтера касових ордерів 

до передачі їх касиру для виконання і грошових чеків до пред'явлення їх банку. 

Бухгалтерський контроль передбачає виконання дій та процедур, які призначені для 

збереження активів підприємства. Такий контроль повинен охоплювати всі активи 

підприємства - грошові кошти, рахунки до отримання, фінансові інвестиції, операційні 

активи тощо. 

Найбільша увага при цьому зосереджується саме на грошових коштах, тому що 

вони найбільш уразливі до крадіжок та шахрайства. 

Ефективність бухгалтерського контролю грошових  коштів включає наступні складові 

(див. рис.4.10). 

Розподіл особистих обов'язків та використання встановлених процедур важливі 

елементи контролю грошових коштів. Розподіл обов'язків та відповідальності 

запобігає крадіжкам, тому що за умов дотримання перелічених вище вимог для їх 

здіснення потрібна змова про крадіжку та її приховування між двома чи більше 

особами. Встановлені процедури здійснюються таким чином, що робота, виконана 

однією особою, обов'язково контролюється та перевіряється іншою особою. 

 

 
      Рис. 4.10. Складові ефективного бухгалтерського контролю грошових коштів 

 

Визначення особистих обов’язків  Розподіл фінансових обов’язків 

Складові ефективного бухгалтерського контролю грошових коштів 

Повне відокремлення функції отримання грошей 

від функції виплати грошей 

Повне розмежування дій при процедурах по 

отриманню грошей від дій при виплаті грошей 

Чітке розмежування між фізичним обігом 

грошових коштів та всіма  фазами обігу 

відповідної облікової інформації 

Всі надходження до каси повинні вноситись на 

рахунок банку щодня та будь-яка готівка, що 

залишається в касі, повинна знаходитись під 

чітким контролем 

Надання права розпорядження 

грошовими коштами одній 

особі, а ведення обліку - іншій 

Призначення одного працівника, 

відповідального за надання 

дозволу та здійснення грошових 

витрат, та іншого працівника, 

який би підписував розрахункові 

чеки 

Призначення різних осіб для 

фізичного ведення касових 

операцій та їх обліку 

Призначення різних осіб для 

отримання та сплати грошових 

коштів 

Всі виплати потрібно здійснювати тільки за 

допомогою попередньо пронумерованих чеків з 

окремим підтвердженням (дозволом) на 

здійснення виплат і окремим підтвердженням 

(підписом) самого чека сплати 
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Об'єктом контролю також повинні бути факти зловживань з грошовими коштами та, 

зокрема, по витрачанню фонду заробітної плати. 

Для усунення зловживань при одержанні грошей з банку потрібно встановити 

правило, при якому одночасно з підписанням чеку повинен підписуватись 

зареєстрований в контрольному журналі прибутковий касовий ордер на суму, 

проставлену в чеку. 

Перевірка оприбуткування касою всіх сум, які були одержані з банку за чеками, 

здійснюється за допомогою журналів обліку касових та банківських операцій, але 

вона може бути проведена не одразу, не підчас здійснення операції, що значно 

знижує її ефективність. 

З метою попередження можливих зловживань, пов'язаних з нарахуванням та 

виплатою заробітної плати необхідно детально продумати кожен етап облікової 

роботи стосовно нарахування заробітної плати, утримань та видачі грошей, щоб 

крадіжки та розтрати грошових коштів на цій ділянці облікової роботи стали 

неможливим». 

Контроль за дотриманням фінансової дисципліни - це систематичне 

спостереження за виконанням фінансового плану по податках, зборах і платежів, 

своєчасним погашенням кредитів банку, забезпеченістю позичок банку, 

дотриманням строків позовної давності по відношенню до дебіторів і своєчасним 

внесенням до бюджету сум, кредиторської заборгованості. Цей контроль базується 

на перегляді п'ятиденних або декадних строків платежів по фінансовому плану, 

строків погашення позик банку, відомостей про забезпечення позичок і рахунків 

аналітичного обліку по розрахунках. 

Контроль за здійсненням касової, розрахункової і фінансової дисципліни потрібно 

планувати на цілий рік (табл.4.2.). 

Таблиця 4.2. 

План здійснення контролю за дотриманням касової розрахункової та 

фінансової дисципліни 

 

Об'єкт контролю Джерело Виконавець Період 

контролю 

1 2 3 4 

Своєчасність та повнота здачі у банк 

касової готівки і депонованої 

заробітної плати  

Касова книга Бухгалтер 

розрахункового 

відділу  

Щоденно 

Дотримання ліміту касових залишків Касова книга Бухгалтер 

розрахункового 

відділу 

Щоденно 

Дотримання правил видачі авансів 

підзвітним особам суворо в межах 

потреби 

Авансові 

звіти, 

ВКО 

Бухгалтер 

розрахункового 

відділу 

При кожній 

видачі авансу 
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Дотримання строків подання 

авансових звітів підзвітними особами 

та погашення невикористаних авансів 

Журиал-

ордер по 

розрахунках  

з підзвітними 

особами 

Рахівник 

розрахункового 

відділу 

Щоденно 

Своєчасність виписки рахунків і 

надання їх до оплати покупцям 

Податкові 

накладні на 

відпуск 

продукції 

Бухгалтер 

розрахункового 

відділу 

Щоденно 

Своєчасність оплати рахунків 

покупцями 

Виписки 

банку 

Бухгалтер 

розрахункового 

відділу 

Щоденно 

Своєчасність оплати рахунків 

постачальників 

Виписк

и банку 

Бухгалтер 

розрахункового 

відділу 

Щоденно 

Своєчасність надходження платежів          

за користування квартирами та 

проживання  в гуртожитку 

Відомість до 

журналу-

ордеру по 

обліку 

розрахунків 

Рахівник 

розрахункового 

відділу 

10-го числа 

Дотримання строків внесення  до 

бюджету сум простроченої 

кредиторської заборгованості 

Журнали-

ордери і 

відомості до 

них 

Бухгалтер 

розрахункового 

відділу 

20-го числа 

Своєчасність розрахунків з 

бюджетом 

Календарний 

план і 

виписки 

банку 

Головний 

бухгалтер 

15і 20-го 

числа 

Своєчасність погашення 

банківських кредитів 

Виписки 

банку 

Заступник 

головного 

бухгалтера 

Щоденно 

Своєчасність  пред'явлення  позову 

дебіторам по відшкодуванню збитку, 

претензіях та інших видах 

розрахунків 

Журнал-

ордер і 

відомість до 

нього (по 

розрахунках) 

Головний 

бухгалтер 

15-го числа 

 

Для перевірки виконання касиром касової дисципліни застосовують раптову 

перевірку каси, за результатами якої складається відповідний акт. 
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Розділ 5. Організація обліку власного капіталу та забезпечення 

зобов’язань 

5.1. Організація обліку власного капіталу 

5.2. Нормативна база організації обліку власного капіталу 

5.3. Поняття та класифікація власного капіталу за діючими стандартами обліку 

5.4. Організація обліку формування та змін статутного капіталу  

5.5. Організація обліку забезпечення зобов’язань  

5.6. Організація обліку цільового фінансування і цільових надходжень 

 

 5.1. Організація обліку власного капіталу 

Облік на кожному етапі розвитку економіки значним чином зумовлюється діючим 

господарським механізмом, процеси якого він відображує і контролює. В сучасних 

умовах структурно-інноваційного розвитку національної економіки особливої 

актуальності набирають облік та аналіз власного капіталу, наявність якого дозволяє 

функціонувати підприємствам всіх форм власності. 

Капітал виражає власність. На час створення підприємства його стартовий капітал 

втілюється в активах і відображає їхню вартість. Капітал - одна з найбільш 

використовуваних економічних категорій. Він є базою створення і розвитку 

підприємства у процесі функціонування, забезпечує інтереси держави, власників і 

персоналу. 

Мета організації обліку капіталу - створити належні умови для відображення в 

обліку операцій, пов'язаних з формуванням та використанням капіталів. 

Основними завданнями організації обліку власного капіталу є: 

- забезпечення обліку даних та узагальнення інформації про стан і рух власного 

капіталу; 

- контроль за правильністю і законністю формування власного капіталу; 

- своєчасне, повне, правильне відображення розміру і всіх змін власного капіталу; 

- контроль за раціональним розподілом прибутку; 

- організація аналітичного обліку на рахунках власного капіталу для своєчасного 

отримання достовірної інформації; 

- правильне відображення в регістрах обліку і звітності операцій з власним 

капіталом. 

При організації обліку власного капіталу доцільно враховувати такі чинники:  

форму власності;  

організаційно-правову форму господарювання; 

кількість засновників; 

     інформацію про власний капітал, що міститься в наказі про облікову політику.  

Кожний компонент власного капіталу (виражений окремим його видом) має свої 

особливості, від яких залежить організація обліку кожного виду. 

У загальному вигляді організація обліку власного капіталу – це процес 

безупинного, цілеспрямованого вибору і застосування найбільш раціональних засобів і 

технологічних прийомів збору та обробки облікової інформації й упорядкування 

звітності про наявність, формування і використання фондів, резервів і фінансових 
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результатів. Найбільш важливими об’єктами організації обліку є такі складові 

облікового процесу:  

- облік статутного капіталу;  

- облік  формування і використання інших видів власного капіталу і резервів 

підприємства;  

- визначення й облік фінансових результатів. 

 

Положення про облікову політику підприємства 
 

Об’єкти облікової політики власного капіталу 
 

Порядок збільшення статутного капіталу 

Встановлення порядку вибуття учасників і визначення розміру частки 

належного їм капіталу 

Порядок розподілу чистого прибутку 
 

Об’єкти облікової політики зобов’язань 
 

Види резервів, які створюються на підприємстві  

Порядок та основні джерела формування і напрями використання 

резервів 

Визначення термінів проведення інвентаризації зобов’язань 
 

Спільні об’єкти облікової політики 
 

 

 

 

 

 

       Рис. 5.1. Об’єкти облікової політики пасивів 

 

 5.2. Нормативна база організації обліку власного капіталу 

Основою здійснення управлінського та фінансового обліку  на підприємствах 

різних типів і організаційно-правових форм власності повинна стати нормативно-

правова база. Вона призначена акумулювати всі інформаційні потоки, що 

забезпечують створення сприятливих умов господарювання. 

Основним документом, який регламентує облік власного капіталу є Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”. 

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний 

капітал і загальні вимоги до розкриття його статей. Норми цього Положення 

(стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб  усіх форм 

Первинні документи з обліку пасивів і графік їх документообороту 

Процедури контролю за формуванням капіталу, цільового 

фінансування, резервів, а також за правильністю розрахунків з 

кредиторами 

Перелік субрахунків та аналітичних рахунків, необхідних для 

відображення в бухгалтерському обліку операцій з пасивами 
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власності (крім банків і бюджетних установ). Особливості складання  консолідованого 

звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом). Метою 

складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі 

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

Основною законодавчою базою для обліку власного капіталу та зобов’язань є Закон 

України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.   

Облік власного капіталу, як і облік взагалі, ґрунтується на фіксуванні фактів 

господарської діяльності в первинних документах. Організація первинної облікової 

інформації починається з виявлення складу господарських операцій і об’єктів, що 

повинні знайти відображення в системі обліку на підприємстві. Для цього по кожному 

з відділів облікової роботи складається перелік облікових номенклатур. В таблиці 5.1 

відображено перелік номенклатур обліку власного капіталу. Специфіка цієї таблиці в 

тому, що стосовно власного капіталу майже немає конкретних первинних документів. 

Саме тому всі дані про номенклатуру утримуються звітності та рахунках обліку. 

Таблиця 5.1. 

Перелік облікових  номенклатур власного капіталу 

Характеристика 

необхідних даних 

(номенклатур) 

Для чого необхідні дані   Носії інформації   

Величина, структура і 

вартість усіх джерел 

капіталу й окремих 

його складових 

Для правильного 

відображення обліку й 

прийняття рішень 

Нормативні документи, форми 

звітності 

Об’ємні  показники 

активів, їх структура 

та ціна  

Для контролю за 

спрямуванням засобів і 

вірності обліку 

Кошториси, первинні 

документи, аналітичні дані, 

звітність, документи 

Відношення власних і 

позикових джерел 

капіталу  

Для підтримки достатнього 

рівня фінансової сталості 

підприємства 

Бухгалтерський баланс 

Мультиплікатор 

капіталу 

Для управління розмірів 

капіталу 

Бухгалтерський баланс 

Плановий розмір 

використання засобів і 

резервів 

Для контролю за 

правильністю використання 

власного капіталу 

Кошторис, планові 

калькуляції, використання 

засобів, фондів і резервів 

Розмір прибутків 

(збитків) 

Для виявлення й обліку 

фінансового результату і 

його використання 

Оборотні відомості, форми 

звітності, Головна книга  

 

Як видно з табл. 5.1, система облікових номенклатур капіталу повинна формуватися 

в трьох основних напрямках: показники джерел формування капіталу, показники 

функціонуючого капіталу, показники результатів функціонування капіталу. До числа 

найважливіших показників, що характеризують джерела формування капіталу, 

насамперед належать: величина, структура і вартість усіх джерел капіталу й окремих 

його складових. Функціонуючий капітал визначається показниками іншого порядку: 
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об’ємними показниками активів; структурою і ціною активів підприємства. Крім того. 

Показники функціонуючого капіталу повинні включати об’ємні показники поточних 

активів і структуру поточного капіталу. Головним етапом організації обліку на будь-

якій ділянці є формування відповідних записів у наказі про облікову політику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Основні положення про облік власного капіталу, що наводяться в 

наказі про облікову політику 

 

 5.3. Поняття та класифікація власного капіталу за діючими 

стандартами обліку 

Власний капітал - це сукупність матеріальних цінностей, грошових коштів, 

фінансових інвестицій і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для 

здійснення підприємством виробничої або іншої комерційної діяльності.  

Порядок створення забезпечення зобов’язань 

Порядок збільшення статутного капіталу і оцінка вкладів  

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, якими 

керується підприємство при веденні обліку власного капіталу і 

забезпечення зобов’язань 

Порядок обліку курсових різниць протягом звітного року 

Порядок утворення та використання резервного капіталу 
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Порядок розподілу чистого прибутку 

Встановлення порядку вибуття учасників і визначення розміру 

частки належного їм додаткового капіталу 

Склад і порядок утворення і використання фондів спеціального 

призначення  
 

Номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, будова 

аналітичних рахунків 
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Рис. 5.3. Елементи  власного капіталу 
 

 

Капіталу притаманні наступні характеристики: 

1) є основним фактором виробництва; 

2) характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять прибуток; 
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Додатково 

вкладений 
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Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Непокритий 

збиток 

Зафіксована в установчих документах 

вартість активів підприємства, які є 

внеском власників до капіталу 
підприємства 

Сума пайових внесків членів спілок та 

інших підприємств, що передбачена 

установчими документами 

Сума, на яку вартість реалізації випущених 

акцій перевищує їх номінальну вартість 

(для АТ) 

Суми до оцінки необоротних активів, 

вартість безоплатно одержаних активів 

Створення за рахунок прибутку 

відповідно до законодавства та 

установчих документів. Формування 

резервного капіталу – пере класифікація 

нерозподіленого прибутку, не впливає на 

активи 

Чистий прибуток поточного року та 

нерозподіленого прибутку минулих 

років 

Сума непокритого збитку, яка 

зменшує власний капітал 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 

Сума заборгованості акціонерів з 

оплати акцій, учасників за 

внесками до статутного капіталу 

Фактична собівартість викуплених 

товариством в учасників акцій 

власної емісії або часток у 

статутному капіталі 
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3) є головним джерелом формування добробуту власників; 

4) є головним показником ринкової вартості підприємства; 

5) динаміка капіталу є важливим барометром рівня ефективності господарської 

діяльності підприємства. 

Згідно з П(С)БО 2 „Баланс”, власний капітал - це частка в активах підприємства, що 

залишається після вирахування його зобов’язання. Тому економічну суть власного 

капіталу можемо відобразити у вигляді рівняння:  

 

Власний капітал = Активи – Зобов’язання 

 

Рівняння вказує на частку активів, яка належить власникам за умови розрахунків за 

зобов'язаннями підприємства. В момент створення підприємства сума активів, яка 

належить власникам, дорівнює сумі вкладеного ними капіталу.  

В процесі господарської діяльності капітал власників зростає завдяки доходам 

від підприємницької діяльності й зменшується в результаті понесених витрат. Крім 

того, власний капітал зростає за рахунок додатково вкладеного капіталу, безкоштовно 

отриманих активів, дооцінки необоротних активів та зменшується в результаті 

розподілу (виплати дивідендів тощо) накопиченого капіталу між засновниками 

(учасниками). У балансі підприємства власний капітал відображається у розділі 1 

пасиву. Для різних підприємств власний капітал може формуватися і складатися з 

різних структурних компонентів в різних комбінаціях. Загальний їх можливий набір 

визначений П(С)БО 2. Для правильної організації бухгалтерського обліку власного 

капіталу необхідно передусім його чітко класифікувати. 

Статутний капітал - це зафіксована в установчих документах загальна вартість 

активів, яка внесена власниками (учасниками). Статутний капітал формується 

відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України. 

Вкладом до статутного капіталу акціонерного товариства можуть бути гроші, цінні 

папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. 

Статутний капітал акціонерного товариства становлять вклади акціонерів. 

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який 

гарантує інтереси його кредиторів. 

На державному підприємстві статутний капітал - це державні кошти, виділені 

підприємству у постійне користування і розпорядження з метою здійснення статутної 

діяльності. Загальний розмір засобів, що закріплені за підприємством при його 

створенні вказують в статуті. 

Первинні документи засвідчують вклад учасників в організації підприємства. Так, 

внесення часток засновників оформляють засновницьким описом, який нотаріально 

завіряють для скерування документів в органи реєстрації. В акціонерних товариствах 

емітент видає акції покупцеві або замість них може бути виданий сертифікат на 

сумарну номінальну вартість акцій, які належать йому. 

На кінець кожного звітного року необхідно перевірити відповідність вартості 

чистих активів величині статутного капіталу, а також розмір статутного капіталу для 

контролю правильного оцінювання і відображення в обліку операцій з його зменшення 

або збільшення. 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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     Рис. 5.4. Структура власного капіталу підприємства 

Інші капітали підприємства: неоплачений капітал, пайовий капітал, додатковий 

капітал, резервний капітал, вилучений капітал. 

Неоплачений капітал - сума статутного капіталу, яка на дату реєстрації 

підприємства заявлена, але фактично не внесена засновниками. 

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно 

розміщених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності. 

Облік та узагальнення інформації про 

стан і рух статутного капіталу 

підприємства  

Рахунок 42 

«Додатковий 

капітал» 

 

Рахунок 40 

«Статутний 

капітал» 

Узагальнення інформації про суми, на 

які вартість випущених акцій перевищує 

їх номінальну вартість; суми дооцінки 

активів та вартість  необоротних 

активів, безоплатно одержаних 

підприємством від інших осіб, та інші 

види додаткового капіталу 

Облік та узагальнення інформації про 

стан і рух резервного капіталу, 

створеного відповідно до чинного 

законодавства та установчих 

документів за рахунок 

нерозподіленого прибутку 
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Рахунок 41 

«Пайовий капітал» 

 

Облік та узагальнення інформації про 

суми пайових внесків членів товариства  

Рахунок 43 

«Резервний капітал» 

 

Рахунок 44 

«Нерозподілені 

прибутки (непокриті 

збитки)» 

 

Рахунок 46 

«Неоплачений 

капітал» 

 

Рахунок 45 

«Вилучений капітал» 

 

Облік нерозподілених прибутків чи 

непокритих збитків поточного та 

минулих років, а також використаного 

в поточному році прибутку 

Облік вилученого капіталу у разі 

викупу власних акцій (часток) у 

акціонерів з метою їх перепродажу, 

анулювання (зменшення статутного 

капіталу) тощо 

Узагальнення інформації про зміни у 

складі неоплаченого прибутку 

підприємства 
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Додатковий капітал складається з емісійного доходу, дооцінки активів, 

безоплатного отримання необоротних активів, іншого вкладеного капіталу та 

додаткового капіталу. 

Резервний капітал - це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства 

за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Його кошти використовують для 

погашення непередбачених витрат у випадку недостачі прибутку, погашають борги 

перед кредиторами, при ліквідації товариства, виплачують дивіденди за 

привілейованими акціями. В акціонерному товаристві резервний капітал створюється 

у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% від статутного 

капіталу. 

Вилучений капітал - це фактична собівартість акцій власної емісії, вилучених 

товариством у своїх акціонерів. 

Для раціональної організації обліку капіталу важливо знати первинну 

документацію з надходження та руху капіталу. Первинні документи реєструють в 

облікових реєстрах. За журнально-ордерною формою (Методичні рекомендації із 

застосування реєстрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 29.12.2000 р. № 3 56) - це журнал 7, де здійснюють синтетичний 

та аналітичний облік капіталу, їх підсумки переносять у Головну книгу для складання 

оборотного балансу та звітності. Модель організації обліку власного капіталу 

відображено на рисунку 5.4. 

 

 5.4. Організація обліку формування та змін статутного капіталу 

Відомості про розмір і порядок утворення статутного капіталу повинні бути 

зазначені в засновницьких документах акціонерного товариства і товариства з 

обмеженою відповідальністю. 

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту реєстрації 

підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України і 

припиняється в день вибуття підприємства з Державного реєстру в результаті 

завершення діяльності, банкрутства, реорганізації тощо. 

Згідно з чинним законодавством мінімальний розмір статутного капіталу 

регламентований лише для господарських товариств (акціонерні товариства,   

товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, 

повні товариства та ін.) та деяких специфічних видів діяльності, пов'язаних з 

фінансовими операціями. Для підприємств всіх інших організаційно-правових форм 

господарювання його розмір визначається засновниками та залежить перш за все від 

виду та масштабу діяльності. 

Порядок формування капіталу в залежності від організаційно-правової форми 

підприємства наведено в таблиці 5.2. 
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         Рис. 5.4. Модель організації обліку власного капіталу 

 

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю та командитні товариства 

відповідають за зобов'язаннями товариства в розмірі своїх внесків. Засновники цих 

товариств несуть солідарну відповідальність всім своїм майном, учасники товариства з 

додатковою відповідальністю відповідають за зобов'язаннями товариства розміром 

своїх внесків, а при необхідності майном, що їм належить, в розмірі, кратному внеску 

кожного учасника (граничний розмір відповідальності учасників передбачено в 

засновницьких документах). 

Крім того, до моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен 

з учасників зобов'язаний внести не менше 30 % свого внеску, що підтверджується 

документами, які видає банк. 

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал – статут, 

акт прийому-передачі 

основних засобів, касові 

ордери, платіжні доручення 

Документування – первинний облік 

Нерозподілені 

прибутки і 

непокриті збитки - 
бухгалтерські 

довідки, 

розрахунки 

 

 Інший капітал – 

касові ордери, касова 

книга, платіжні 

доручення та 

виписки банку, акції, 

облігації, 

бухгалтерські 

довідки 

Аналітичний облік за учасниками і засновниками, акціями та 

облігаціями, найменуванням цінностей у картках, книгах, інших 

документах  
 

 Синтетичний облік за кожним субрахунком у журналі 7 за 

кредитом і у відповідних відомостях 
 

Оборотні відомості 

аналітичних рахунків 
 Головна книга 

Баланс і звітність 
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Таблиця 5.2. 

Формування капіталу на підприємствах основних організаційно-правових 

форм 

№ 

з/п 

Організаційно-правова 

форма підприємства 

Назва 

капіталу 

Порядок формування капіталу 

1 Відкриті та закриті 

акціонерні товариства, 

товариства з…обмеженою 

та додатковою 

відповідальністю 

 

 

Статутний 

капітал 

Сума часток засновників 

(учасників), визначених 

засновницькими документами 

2 Повні товариства, 

товариства на довірі 

(командитні) 

Складовий 

капітал 

Сукупність внесків учасників 

3 Державні та комерційні 

підприємства 

 

Статутний 

капітал 

Сукупність виділених 

підприємству державним 

(муніципальним) органом 

основних та оборотних засобів 

4 Підприємства, засновані на 

власності об'єднання 

громадян 

Пайовий 

капітал 

Сукупність пайових внесків 

членів для спільного ведення 

підприємницької діяльності 

 

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, командитного 

товариства, повного товариства, товариства з додатковою відповідальністю 

формується за рахунок внесків його учасників та засновників (рис. 5.5.). 

 

 

  

      Рис. 5.5. Внески до статутного капіталу 

Вартість об'єктів інтелектуальної власності та інших нематеріальних активів 

визначається на договірних засадах між власниками підприємства і суб'єктами права 

власності на ці об'єкти (громадяни, юридичні особи, держава). 

СТАТУТНИЙ  КАПІТАЛ 

 Будинки, споруди, інші   

матеріальні цінності 

 

 Цінні папери 

 

Грошові кошти, в 

т.ч. в іноземній 

валюті 

 

Права користування 

землею, водою та іншими 

природними ресурсами, 

авторські права 

 

Інші матеріальні 

права, в т.ч. на 

інтелектуальну 

власність 
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Майно, надане засновниками в рахунок їх внесків до статутного капіталу 

підприємства, оцінюється за домовленістю зі співвласниками підприємства. 

Якщо на внесок до статутного капіталу майном, відсутні документи про 

підтвердження його вартості, то вона визначається за взаємною згодою засновників, 

про що складається протокол засновницьких зборів. Якщо засновники не можуть 

прийти до спільної думки з оцінки майна, то в цьому випадку проводиться експертна 

оцінка в бюро технічної інвентаризації або в торгово-промисловій палаті. 

Засновницький опис майна є первинним документом, що підтверджує внесення 

часток засновників, форма якого наведена нижче (зразок 5.1). 

Зразок 5.1 

Засновницький опис майна, внесеного на момент сстворення підприємства 

№ Назва 

майна 

Коротка 

характеристика 

майна 

Документ, 

що 

засвідчує 

право 

власності 

Од. 

вим. 

Кількість Ціна Сума Хто 

вніс 

Підпис 

          

РАЗОМ 

Сума прописом___________________________________________________ 

На відповідальне зберігання перелічені цінності (рухоме майно, крім  автомобілів) 

прийняв_______________________________________________ 
                                                  (підпис МВО) 

Для надання документів до органів реєстрації опис майна нотаріально 

засвідчується. Акціонерне або пайове товариство відрізняється від розглянутих 

товариств тим, що відповідальність кожного з учасників господарства обмежується 

одним лише його внеском - акцією. При створенні ВАТ організовується відкрита 

підписка на акції. Особи, які побажали придбати акції, повинні внести на рахунок 

засновників не менш 10 % вартості акцій, на які вони підписалися. При створенні ЗАТ 

до скликання засновницьких зборів засновники повинні внести не менше 50 % 

номінальної вартості акцій. Відкриття тимчасового банківського рахунку для 

акумуляції засобів, які надійшли на формування статутного капіталу, здійснюється 

банківською установою на підставі нотаріально завіреної копії засновницького 

договору та заяви, підписаної одним із засновників, повноваження якого 

підтверджуються рішенням засновницьких зборів. АТ не пізніше, ніж через 6 місяців 

після реєстрації зобов'язано видати акціонерам акції (сертифікати акцій). ЗАТ має 

право випускати тільки іменні акції. Обіг іменних акцій фіксується товариством, яке 

зобов'язано вести книгу реєстрації акцій. Реєстраційною інформацією в даному 

випадку є дані про всіх власників акцій, про час їх придбання, про пакет акцій кожного 

акціонера. 

 

 5.5. Організація обліку забезпечення зобов’язань 

Основна мета організації обліку зобов'язань - це створити належні умови для 

своєчасного нарахування обов'язкових заборгованостей та їх відшкодування, 

відображення в обліку операцій, пов'язаних з виникненням та погашенням зобов'язань.  
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Методологічні вимоги до формування бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

інформації про зобов'язання визначає П(С)БО 11 „Зобов'язання”. Відповідно до нього 

зобов'язання - це заборгованість підприємств, що виникла внаслідок минулих подій і 

погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють у собі економічну вигоду. 

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку і контролю забезпечення 

зобов'язань є: 

1) контроль за цільовим використанням відповідних коштів створеного на 

підприємстві резерву; 

2) узагальнення інформації про наявність та рух  резервів; 

3) контроль за правильним та своєчасним документальним оформленням включення 

зарезервованих сум до витрат виробництва; 

4) чітке документування розрахунків; 

5) своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах; 

6) достовірне відображення інформації щодо зобов'язань в звітності та примітках до 

неї. 

Для правильної організації бухгалтерського обліку зобов'язань важливо визначити 

той момент, коли виникає зобов'язання, оскільки юридичні та економічні аспекти 

цього питання не збігаються. На момент підписання угоди на поставку товарів виникає 

юридичне зобов'язання, суть якого полягає в тому, що його слід виконати в 

майбутньому.  У бухгалтерському обліку таке зобов'язання не відображено, оскільки 

воно не є борговим. У бухгалтерському обліку зобов'язання реєструють лише тоді, 

коли у зв'язку з ним виникає заборгованість. Як правило, заборгованість виникає після 

одержання прав використання товарів та послуг. Разом з тим, невиконання укладеної 

угоди може призвести до штрафних санкцій, заборгованість за якими також має 

відображатись у бухгалтерському обліку. Зобов'язання визначається і відображається у 

бухгалтерському обліку за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та 

існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його 

погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає 

погашенню, то його суму зараховують до складу доходу звітного періоду. Відповідно 

до П(С)БО 11 „Зобов'язання” з метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяють 

на довгострокові, поточні, забезпечені, непередбачені. Однією із складових обліку 

позиченого капіталу (зобов'язань) є організація обліку з кредиторами. Важливою 

умовою організації обліку є своєчасність розрахунків з ними. З метою контролю у 

бухгалтерії доцільно складати відповідні графіки-календарі. Розробка та дотримання 

таких графіків сприятиме запобіганню порушень, пов'язаних з недотриманням строків 

або не сплатою певного виду платежів. Організація контролю зобов'язань полягає не 

лише у перевірці дотримання наведених вище графіків-календарів сплати 

заборгованостей, а й їх інвентаризації. Така процедура має свої особливості, зокрема, 

ті борги, які у системі бухгалтерського обліку не погасилися, бухгалтер їх відбирає, 

складає на них відповідну відомість та відправляє кредиторам на підтвердження. 

Кредитори (представники бухгалтерії кредиторів) їх перевіряють і повідомляють 

письмово, які борги зараховано, а які не надійшли. Основним завданням бухгалтера, 

який перевіряє зобов'язання - це терміново їх погасити. Несвоєчасна сплата 

кредиторської заборгованості може спричинити різноманітні штрафні санкції.  
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Рис. 5.6. Модель організації обліку забезпечення зобов’язань 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

Забезпечення 

Визнання та оцінка за П(С)БО 11 „Зобов'язання” 

Доходи 

майбутніх 

періодів 

Непередбачені 

зобов’язання  

Визнання: їх оцінка може бути достовірно 

визначена, існує ймовірність зменшення 

економічних вигод внаслідок їх погашення 

 Синтетичний облік за кожним рахунком у журналах і 

відомостях за вибраною формою бухгалтерського обліку  
 

Оборотні відомості 

аналітичних рахунків 
 Головна книга 

Баланс і звітність 

Довгострокові 

зобов’язання 

Короткострокові 

зобов’язання 

Кредиторська заборгованість – господарські 

договори, векселі, виписки банку з платіжними 

документами, платіжні доручення, рахунки-

фактури, акти прийому-передачі основних 

засобів 

Кредити – кредитні договори, 

установчі документи, розрахунки, 

бухгалтерські довідки тощо 

Аналітичний облік: за видами кредитів та за кожним банком, 

за термінами погашення; за кожним боргом кожному 

окремому кредиторові  

Поточні – за сумою погашення; довгострокові 

– за теперішньою вартістю; забезпечення – 

витрати; непередбачені – за обліковою ціною 

Документування – первинний облік 
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 5.6. Організація обліку цільового фінансування і цільових надходжень 

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень витрачаються в суворій 

відповідності до встановлених кошторисів. Забороняється використання цільових 

коштів не за призначенням та направлення інших коштів на потреби, фінансування 

яких повинно здійснюватись тільки за рахунок цільових джерел. 

Основними завданнями організації обліку і контролю цільового фінансування та 

цільових надходжень є: 

1) узагальнення інформації про наявність та рух коштів, які призначені для здійснення 

заходів цільового призначення; 

2) контроль за використанням цільових надходжень за відповідними  напрямками; 

3) своєчасне документальне оформлення операцій по цільовому фінансуванню та 

цільових надходженнях; 

4) узагальнення інформації про обсяги цільового фінансування та цільових 

надходжень. 

Фонди цільового фінансування та цільових надходжень формуються за рахунок лише 

зовнішніх цільових надходжень. У разі нецільового використання таких коштів 

відповідальні особи несуть відповідальність з усіма наслідками, що випливають, і в 

такому разі кошти підлягають поверненню тим, хто їх вносив. 

Загальна схема формування і використання коштів цільового фінансування і 

цільових надходжень наведена на рис. 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

- фінансування соціальних об’єктів                          - субсидії 

- будівництво доріг, житла                                        - асигнування з бюджету 

- передача гуманітарної допомоги                           - цільові внески 

- інші заходи цільового характеру                           - інші надходження 

 

 

Рис. 5.7. Узагальнення інформації щодо цільового фінансування і цільових  

надходжень 

Облік коштів цільового призначення, цільових надходжень ведеться на підставі 

розрахунків та довідок бухгалтерії, платіжних доручень, актів приймання-передачі, 

договорів тощо. 

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень ведеться за 

їх видами і напрямками використання на підставі відповідних машинограм - 

групувальних відомостей. 

Гуманітарна допомога є одним із різновидів цільового фінансування і цільових 

надходжень. Вона звільняється від оподаткування, а порушення законодавства про 

гуманітарну допомогу тягне за собою кримінальну або адміністративну 

відповідальність. 

Цільове фінансування і цільові надходження 
 

 Цільове фінансування Цільові надходження 
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Гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або 

натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних 

пожертвувань, а також допомога у вигляді виконання робіт, надання. послуг. Така 

допомога може надаватися як іноземними, так і вітчизняними донорами. 

До одержувачів гуманітарної допомоги належать фізичні та юридичні особи, які її 

потребують і яким вона безпосередньо надається. 

Одержувачі гуманітарної допомоги - такі юридичні особи, які зареєстровані у 

встановленому Кабінетом Міністрів порядку в Єдиному реєстрі одержувачів 

гуманітарної допомоги, а саме: 

1) підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, а також 

підприємства, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні 

установи; 

2) благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України „Про 

благодійництво та благодійні організації”; 

3) громадські організації інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного 

Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські 

організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами 

екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової 

діяльності; 

4) релігійні організації, зареєстровані у законодавчому порядку. Одержувачі 

гуманітарної допомоги можуть бути одночасно її набувачами, а можуть виступати 

посередниками у передачі гуманітарної допомоги безпосередньо фізичним особам, що 

її потребують. 

Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є 

письмова пропозиція донора про її надання, а для здійснення гуманітарної допомоги в 

Україні - письмова згода її одержувача. 

У випадку, коли кошти або товари (роботи, послуги), звільнені від оподаткування 

як гуманітарна допомога, було використано не за цільовим призначенням, вони 

вважаються доходом і оподатковуються відповідно до законодавства України. 

Якщо ж гуманітарна допомога використовується з метою отримання прибутку, 

товари (предмети) гуманітарної допомоги, що продаються за грошові кошти або 

передаються за інші види компенсації (а також виручка, отримана за такий продаж), 

вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку. 

Одержувачі гуманітарної допомоги, які порушили законодавство про гуманітарну 

допомогу, за рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів 

України виключаються з Єдиного реєстру одержувачів гуманітарної допомоги. 

Відповідальність за якість і безпеку товарів, отриманих як гуманітарна допомога, на 

підставі висновків відповідних експертиз несе одержувач гуманітарної допомоги. 

Одержувач і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в 

установленому порядку подають до відповідної комісії з питань гуманітарної 

допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного 

використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги. 

При отриманні іноземної валюти, яка надійшла як гуманітарна допомога на рахунок 

в іноземній валюті одержувача гуманітарної допомоги, він, як юридична особа - 

резидент, здійснює її облік окремо. 
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Передача одержувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги здійснюється за 

довіреністю набувачів або за документами, що засвідчують фізичну особу набувача, і 

оформлюється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, 

дорученнями тощо). 

Одержувачі та набувачі гуманітарної допомоги в примітках до річної фінансової 

звітності повинні наводити інформацію про види і вартість одержаної гуманітарної 

допомоги та її використання за цільовими напрямками. 

Операції з обліку резерву сумнівних боргів (рахунок 38), капіталу (рахунки 40, 41, 42, 

43), нерозподілених прибутків (непокритих збитків) (рахунок 44), забезпечень 

(рахунок 47), а також цільового фінансування і цільових надходжень (рахунок 48) 

відображаються у відповідному журналі-ордері. Для кожного із зазначених рахунків у 

журналі-ордері виділяється свій розділ. Записи до журналу-ордера здійснюються на 

підставі підсумків відомостей аналітичного обліку або (при невеликій кількості 

операцій) безпосередньо на підставі первинних документів. 
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Розділ 6. Організація обліку довгострокових і поточних 

зобов’язань 

 6.1. Поняття, класифікація, оцінка та нормативне забезпечення обліку 

зобов’язань 

 6.2. Організація обліку позик банку 

 6.3. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 

 6.4. Організація обліку розрахунків за податками і платежами   

 6.5. Організація проведення інвентаризації зобов’язань 

 

 6.1. Поняття, класифікація, оцінка та нормативне забезпечення обліку 

зобов’язань 

 

Залежно від порядку визначення суми до погашення зобов’язання можна поділити на 

реальні та потенційні. 

Реальні зобов’язання виникають на підставі договору, контракту, одержаного 

рахунку. Як правило, сума заборгованості та строк погашення по них є конкретними і 

визначеними, вони вказуються у відповідних документах.  

Потенційні зобов’язання характеризуються тим, що сума і термін платежу за ними не 

визначені і залежать від подальших подій у майбутньому. Потенційні зобов’язання 

поділяються на забезпечення, непередбачені зобов’язання та доходи майбутніх періодів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 6.1. Критерії визнання зобов’язань 

 

Зобов'язання визнається, якщо: 

1) його оцінка може бути достовірно 

визначена; 

2) існує ймовірність зменшення 

економічних вигод у майбутньому 

внаслідок його погашення. 
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    Рис. 6.2. Класифікація зобов’язань відповідно до П(С)БО 11 „Зобов’язання” 

Довгостроковими зобов’язаннями є різні види зобов’язань підприємства, на які 

нараховуються відсотки і строк погашення яких настане більше ніж через рік після 

звітної дати або пізніше, ніж настане закінчення виробничого циклу (якщо його 

тривалість перевищує 12 місяців). 

Згідно з П(С)БО 11 „Зобов’язання”, до довгострокових зобов’язань належать: 

- довгострокові кредити банків; 

- інші довгострокові фінансові зобов’язання; 

- відстрочені податкові зобов’язання; 

- інші довгострокові зобов’язання. 

 

 

Зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникла 

внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, 

призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в 

собі економічні вигоди 

Класифікація зобов’язань: 

Довгострокові зобов’язання – це зобов’язання, які повинні бути 

погашені протягом періоду більше дванадцяти місяців з дати балансу або 

періоду більшого, ніж один операційний цикл, якщо він більше 

дванадцяти місяців. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які будуть погашені протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу або одного операційного циклу, якщо 

він більший. 

Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу. 

Непередбачене зобов'язання - це:  

1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та 

існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не 

відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими 

підприємство не має повного контролю; або  

 

2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не 

визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання 

потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні 

вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити. 

Доходи майбутніх періодів – доходи отримані протягом поточного або 

попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів 
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Рис. 6.3. Розподіл зобов’язань залежно від порядку визначення суми до погашення    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4. Довгострокові зобов’язання підприємства 

 

Найбільш розповсюдженими видами довгострокових зобов’язань є кредити та 

позики зі строком погашення більше одного року; векселі, видані зі строком погашення 

більше одного року; облігації випущені на строк понад один рік; відстрочені податкові 

зобов’язання. 

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в 

балансі за їхньою теперішньою вартістю. 

Теперішня вартість - це дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням 

суми очікуваного відшкодування), що, як очікується, буде потрібна для погашення 

зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства. Визначення теперішньої 

вартості залежить від умов та виду зобов’язань. 

Отже, дисконтуванню підлягають суми довгострокових кредитів, облігаційних позик, 

довгострокових відсоткових векселів, платежів за довгостроковою орендою, позичок 

небанківських фінансово-кредитних установ. Це необхідно кредитору для прийняття 

рішень щодо формування позикового капіталу, а також для забезпечення зіставності 

інформації у фінансовій звітності. 

 інші довгострокові зобов’язання 

 

Зобов’язання  

Реальні зобов’язання – зобов’язання, 

які виникають на підставі договору, 

контракту, одержаного рахунку. 

Потенційні зобов’язання  - зобов’язання, які 

характеризуються тим, що сума і термін 

платежу за ними не визначені і залежать від 
подальших подій у майбутньому. 

Довгострокові зобов’язання  

 

 інші довгострокові фінансові зобов’язання 

 

 довгострокові кредити банків 

відстрочені податкові зобов’язання 
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 6.2. Організація обліку позик банку 

Згідно зі ст. 2 Закону України „Про банки і банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 

07.12.2000 р., банківський кредит - це будь-яке зобов’язання банку надати певну суму 

грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке 

продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника 

щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату відсотків та 

інших зборів з такої суми. 

 

Банківський кредит — це будь-яке зобов’язання банку надати певну суму 

грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, 

будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання 

боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату 

відсотків та інших зборів з такої суми. 

Принципи кредитування: 

- строковість; 

- цільовий характер; 

- забезпеченість; 

- платність. 

Умови надання банківського кредиту: 

- строковість; 

- цільовий характер використання; 

-  забезпеченість; 

- платність; 

- повернення.  

 

Як правило, банківський кредит має відповідати принципам кредитування. Це 

строковість, цільовий характер, забезпеченість та платність кредиту. 

Сторонами кредитних відносин є банк (кредитор - це суб’єкт кредитних відносин, що 

надає в тимчасове використання кредити іншому суб’єкту господарювання) та 

підприємство (позичальник - це особа, що одержала грошові кошти в кредит). 

Банківський кредит надається на таких умовах: забезпеченість, повернення, 

строковість, платність, цільовий характер використання. Критерії віднесення кредитів до 

розряду довгострокових передбачені нормами Національного банку України   і П(С)БО 2 

„Баланс”, різні. Так, згідно з П(С)БО 2 „Баланс” до довгострокових кредитів належать 

кредити строком погашення понад 12 місяців з дати балансу. Строк погашення 

середньострокового кредиту - до 3-х років, строк погашення довгострокового кредиту - 

понад 3 роки. 

Види банківського кредиту 

Кредити, які надаються банками, поділяються за строками користування: 

а) короткострокові - до 1 року, 

б) середньострокові - до 3 років, 

в) довгострокові - понад 3 роки. 

Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено 

умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на 

рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку 

позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за його користування. 

Короткострокові кредити можуть надаватись банками у разі тимчасових фінансових 

труднощів, що виникають у зв’язку з витратами виробництва та обігу, не забезпечених 

надходженнями коштів у відповідному періоді. 
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Середньострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, поточні 

витрати, на фінансування капітальних вкладень. 

Довгострокові кредити можуть надаватись для формування основних фондів. 

Об’єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, 

модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, 

приватизацію та ін. Кредити класифікуються за такими ознаками: 

- за забезпеченням: 

а забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами); 

б) гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи); 

в) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації); 

г) незабезпечені (бланкові). 

- за ступенем ризику: 

а) стандартні кредити; 

б) кредити з підвищеним ризиком. 

- за методами надання: 

а) у разовому порядку; 

б) відповідно до відкритої кредитної лінії; 

в) гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням 

комісії за зобов’язання). 

- за строками погашення: 

а) водночас; 

б) у розстрочку; 

в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника); 

г) з регресією платежів; 

ґ) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу). 

Надання підприємству банком довгострокового кредиту здійснюється на основі 

кредитного договору, який укладається між кредитором (банком) і позичальником 

(підприємством) виключно в письмовій формі; визначає взаємні зобов’язання і 

відповідальність сторін; не може бути змінений в односторонньому порядку без згоди 

обох сторін. Банк несе відповідальність за несвоєчасне переведення валюти кредиту на 

рахунок позичальника, а підприємство - за несвоєчасне повернення кредиту і відсотків за 

його використання, за нецільове витрачання одержаних коштів. 

Банківський кредит надається суб’єктам кредитування усіх форм власності у 

тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Основні з них: 

забезпеченість, повернення, строковість, платність та цільова направленість. 

Для одержання кредиту підприємство звертається до банку у формі листа, заявки, 

заяви, клопотання. У цих документах повинні бути вказані сума кредиту, його мета, строк 

погашення, форма забезпечення кредиту. Крім того, якщо позичальник бажає отримати 

довгостроковий кредит на будівництво, то він повинен надати в банк такі документи, як 

проект будівництва (реконструкції) підприємства, висновки експертів відносно проектно-

кошторисної документації, контракт з будівельною фірмою, техніко-економічне 

обґрунтування будівництва, графіки виконання робіт. 

Після отримання необхідних документів банк приймає рішення про надання 

підприємству кредиту або відмови в наданні. Щоб прийняти це рішення, банк вивчає та 

аналізує діяльність підприємства, оцінює його кредитоспроможність, прогнозує ризик 

неповернення кредиту. 
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Розмір відсоткових ставок та порядок їхньої сплати встановлюються банком і 

визначаються в кредитному договорі залежно від кредитного ризику, наданого 

забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку 

користування кредитом, облікової ставки та інших факторів. У разі зміни облікової 

ставки умови договору можуть переглядатися і змінюватися тільки на підставі взаємної 

згоди кредитора та позичальника. Банки не надають кредити на покриття збитків 

господарської діяльності та формування чи збільшення статутного капіталу підприємства. 

Для більш надійного забезпечення повернення кредиту, кредитний договір може 

укладатись між трьома сторонами: банк (кредитор), гарант (поручитель, страхова 

компанія), підприємство-позичальник. 

Довгострокові кредити надаються підприємствам у безготівковій формі шляхом 

перерахування коштів на поточний рахунок позичальника або сплатою платіжних 

документів зі спецсудного рахунка. Повернення кредиту, а також сплата відсотків по 

ньому здійснюється позичальником з поточного рахунку. Якщо позичальник не має 

можливості повернути суму кредиту і відсотків по ньому у встановлений договором 

строк, то ці суми стягуються з гарантів. При сплаті кредиту і відсотків по ньому 

дотримується черговість платежів, що вказана в договорі. 

У випадку виникнення в позичальника тимчасових фінансових труднощів у зв’язку з 

непередбачуваними обставинами, а також в інших виняткових випадках банк може 

надати відстрочку сплати кредиту. Така операція називається пролонгацією кредиту. 

Вона оформлюється додатковою угодою до кредитного договору. При цьому відсоткова 

ставка за кредитом збільшується. Умовою відстрочки є прийняття позичальником заходів 

щодо ліквідації труднощів; оформлюється вона додатковою угодою до кредитного 

договору і є невід’ємною його частиною. 

Якщо кредит і сума відсотків по ньому сплачуються несвоєчасно і при цьому не має 

згоди про відстрочку, банк має право застосовувати до позичальника штрафні санкції, 

передбачені в договорі. 

 

 6.3. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 

Порядок і форми розрахунків між постачальниками і покупцями визначаються в 

господарських договорах. 

Розрахунки з постачальниками і підрядниками відображаються в обліку на підставі 

таких документів: рахунків-фактур, накладних, рахунків, актів прийняття робіт (послуг), 

товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів транспортних 

підприємств, розрахункових документів про сплату мита, зборів і податків (при 

розрахунках з іноземними постачальниками і підрядниками). Крім того, підставою для 

оприбуткування та оплати придбаних товарів є документи, що підтверджують їхню 

якість. При виявленні нестачі або дефекту товарів приймання не припиняється, а 

складається рекламаційний акт, у якому зазначається невідповідність якості, 

комплектності, асортименту та інших характеристик даним супровідних документів. 

Заборгованість перед постачальниками може погашатися шляхом: 

1) безготівкових розрахунків - за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог-

доручень, чеків, акредитивів, векселів, платіжних вимог, інкасових доручень 

(розпоряджень); 
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2) готівкових розрахунків. Документальним підтвердженням таких розрахунків є: 

чек, квитанція до прибуткового касового ордера, копія чека з відміткою „оплачено”. 

Взаємні претензії за розрахунками між платниками та одержувачами коштів 

розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку. 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63 

„Розрахунки з постачальниками та підрядниками», який призначений для обліку 

поточних зобов’язань з розрахунків з постачальниками, підрядниками за одержані 

товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги. 

Рахунок 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками” має такі субрахунки: 

631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”; 

632 „Розрахунки з іноземними постачальниками”; 

633 „Розрахунки з учасниками ПФГ”, призначений для обліку в учасника ПФГ 

розрахунків за одержані від учасників ПФГ товарно-матеріальні цінності (роботи, 

послуги). 

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться в 

розрізі країн за кожним постачальником та підрядником, в розрізі кожного контракту, 

документа (рахунку) на сплату, в гривнях та у валюті, обумовленій у договорі. 

 6.4. Організація обліку розрахунків за податками і платежами 

Взаємовідносини підприємства з бюджетом визначаються діючою в Україні 

системою податків та інших обов’язкових платежів. 

Стаття 6 Податкового Кодексу України дає таке визначення поняття податку та 

збору:  

  Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу України. 

Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому 

числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами 

місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично 

значимих дій.  

Загальнодержавними податками і зборами є:  

1) податок на прибуток підприємства; 

2) податок на додану вартість; 

3) акцизний податок; 

4) податок  на доходи фізичних осіб; 

5) екологічний податок; 

6) збір за першу реєстрацію транспортного засобу та інші збори; 

7) плата за землю; 

8) рентні платежі; 

9) мито; 

10) фіксований сільськогосподарський податок; 

11)  плата за користування надрами та інші.  

Основне місце в податковій системі належить податку на додану вартість (ПДВ), по 

якому виникає необхідність вести облік податкового кредиту (зобов’язання бюджету 
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перед підприємством) і податкового зобов’язання (зобов’язання підприємства перед 

бюджетом).  

Податковий кредит – сума, на яку платник податку на додану вартість має право 

зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду. Податковий кредит 

оплачується постачальникам матеріалів, послуг та іншим кредиторам і зменшує величину 

зобов’язання перед бюджетом. 

Податкове зобов’язання - це сума коштів, яку платник податків, у тому числі, 

податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на 

підставі, в порядку і в строки, визначені податковим законодавством (у тому числі, сума 

коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в 

установлений законом строк).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтетичний облік розрахунків підприємства з бюджетом за всіма видами платежів, 

а також санкцій за порушення податкового законодавства, які також вносяться в дохід 

бюджету ведеться на рахунку 64 „Розрахунки за податками й платежами”. За кредитом 

цього рахунка відображається зобов’язання перед бюджетом при нарахуванні платежів, а 

за дебетом - погашення зобов’язань та зменшення на суму податкового кредиту. 

Акцизний податок - це вид непрямого податку, який встановлюється на окремі 

товари, що не є першою життєвою необхідністю (спирт, алкогольні напої. пиво, тютюнові 

вироби, нафтопродукти, автомобілі та інші). Перелік підакцизних товарів і розмір 

акцизного збору встановлюється Податковим кодексом України. Акцизний податок 

включається до ціни підакцизного товару чи продукції.  

Аналітичний облік за рахунком 64 „Розрахунки за податками й платежами” 

здійснюється за видами платежів до бюджету. 

Елементи оподаткування 

платники податку 
ставка податку 

порядок 

обчислення податку 
 

об'єкт 

оподаткування 

база 

оподаткування податковий 

період 

строк та порядок 

сплати податку 
строк та порядок 

подання звітності  про  

обчислення  і 

сплату податку 
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6.5. Організація проведення інвентаризації зобов’язань 

 

Метою проведення інвентаризації зобов'язань є встановлення правильності 

розрахунків за довгостроковими та поточними зобов'язаннями, обгрунтованості та 

реальності цих сум. 

Об'єктами інвентаризації виступають розрахунки за зобов'язаннями на певну дату:  

- розрахунки за одержаними довгостроковими та короткостроковими позиками та 

відсотками за ними;  

- заборгованість за довгостроковими та короткостроковими векселями виданими;  

- довгострокові зобов'язання за облігаціями та з оренди;  

- розрахунки з постачальниками та підрядниками;  

- розрахунки за податками, обов'язковими платежами та за страхуванням;  

- розрахунки з оплати праці та з учасниками;  

- інші довгострокові та поточні зобов'язання;  

- інші розрахунки. 

Кожний об'єкт інвентаризації має вартісну оцінку, правильне визначення якої є 

однією з вимог дотримання принципу об'єктивності. 

Специфіка проведення інвентаризації зобов'язань полягає в тому, що перевірка 

здійснюється за допомогою прийомів документального контролю:  

1) прийоми перевірки окремого документу: формальна перевірка; арифметична 

перевірка; нормативно-правова перевірка; 

2) прийоми перевірки декількох документів, що відображають одну і ту ж або 

взаємопов'язані операції: зустрічна перевірка; взаємний контроль; 

3) прийоми перевірки документів, що відображають рух однорідних цінностей: 

контрольне порівняння; відновлення кількісно-сумового обліку; хронологічна перевірка. 

Суми заборгованостей за розрахунками слід обов'язково узгодити перед складанням 

річної фінансової звітності. Залишати їх в обліку неврегульованими не допускається. 

Специфікою процесу інвентаризації зобов'язань є необхідність перевірки, поряд з суто 

бухгалтерською інформацією, відповідності здійснених операцій законодавчо-правовим 

нормам. Зокрема, в ході інвентаризації зобов'язань слід встановити терміни їх виникнення 

та частину заборгованості, за якою минув строк позовної давності. 

Загальний строк позовної давності для правовідносин, що регулюються 

законодавством України, становить три роки. Але для окремих видів вимог законом може 

встановлюватись спеціальна позовна давність, менша або триваліша порівняно із 

загальною (від 1 до 10 років).  

Процес інвентаризації зобов'язань підприємства складається з чотирьох стадій (рис. 

6.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.5. Етапи інвентаризації пасивів 

Підготовча Технологічна   Результативна 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Організаційна  
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Інвентаризація забезпечень зобов'язань полягає у перевірці обґрунтованості 

відповідності залишку зазначених сум на дату інвентаризації  до переліку створюваних 

забезпечень (резервів), затвердженого розпорядчим документом керівника 

підприємства. Залишок забезпечення (резерву) на оплату відпусток, включаючи 

відрахування на державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного 

року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної 

працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати праці 

працівників. Інвентаризація страхового резерву, який створюється для покриття 

ризиків неповернення основного боргу за кредитами, полягає в обгрунтуванні 

відповідності залишку зазначеного резерву до граничного розміру такого резерву на 

дату інвентаризації. 

Під час інвентаризації розрахунків з контрагентами інвентаризаційна комісія на 

основі первинних документів перевіряє залишки на відповідних рахунках з обліку 

зобов'язань. За наявності простроченої заборгованості встановлюються особи, винні в 

недотриманні термінів погашення зобов'язань.  

У ході проведення інвентаризації потрібно оформити виписки, які вказують на 

реальне існування кредиторської заборгованості, та надіслати їх всім кредиторам, 

підприємства. Підприємства-кредитори протягом 10-ти днів з дня одержання цих 

виписок повинні підтвердити таку заборгованість або заявити свої заперечення з цього 

приводу. 

Особливу увагу інвентаризаційна комісія повинна приділяти перевірці дат 

виникнення і строків погашення зобов'язань, а також простроченої заборгованості; 

оцінці зобов'язань. На рахунках обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками, іншими кредиторами повинні залишитися виключно погоджені суми. 

Реальність даних бухгалтерського обліку про стан розрахунків підтверджується 

актами звірки. На суми заборгованості постачальників за невідфактурованими 

поставками після їх перевірки бухгалтерська служба повинна затребувати від 

постачальників розрахунково-платіжні документи. 

У ході проведення інвентаризації за розрахунками з оплати праці перевіряється 

реальність заборгованості за розрахунковими відомостями, підсумки яких 

порівнюються з обліковими регістрами. 

При інвентаризації отриманих кредитів перевіряється наявність і зміст договорів 

банківського кредиту використання позикових коштів відповідно до цільового 

призначення, своєчасність відображення в бухгалтерському обліку отримання і 

погашення позикових сум, правильність відображення відсотків за користування 

кредитами. 
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 Розділ 7. Організація обліку праці та її оплати 

 
7.1. Завдання та принципи організації обліку праці та її оплати 

7.2. Розпорядчі документи з особового складу. Регулювання і документування 

трудових відносин. Визначення облікового складу працівників 

7.3. Організація обліку оплати праці 

7.4. Організація обліку відрахувань та утримань із заробітної плати працівників 

7.5. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з оплати праці 

7.6. Організація контролю за використання праці і її оплати 

 

7.1. Завдання та принципи організації обліку праці та її оплати 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором власник  або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов 

виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства. 

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). 

Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для 

виробників та посадових окладів для службовців.  

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за 

трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, 

надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; 

премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.  

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі 

винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і 

положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені 

актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними 

актами норми.  

Основними завданнями організації обліку праці та її оплати є:  

 організація контролю за якістю та кількістю затраченої праці, за 

виконанням завдань щодо зростання продуктивності праці, за використанням фонду 

заробітної плати та іншими грошовими коштами, які виділяються для оплати праці 

працівників підприємства; 

 своєчасне і правильне віднесення сум нарахованої заробітної плати і 

відрахувань на собівартість продукції, виконаних робіт, послуг, а також на інші 

витрати; 

 здійснення у встановлені строки всіх розрахунків з персоналом за   

виплатами; 

 збір інформації та групування показників з оплати праці, необхідних для 

поточного і наступного планування, контролю, аналізу та оперативного управління 

виробництвом, для складання фінансової і статистичної звітності; 

 чітка регламентація організації праці на підприємстві; 

 контроль за використанням робочого часу та забезпеченння зростання 

продуктивності праці; 
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 облік і контроль за використанням коштів на оплату праці та іншими 

грошовими коштами, які виділяють для оплати праці працівників підприємства; 

 

Для виконання цих завдань необхідно, перш за все, організувати облік 

особового складу підприємства та його робочого часу із суворим дотриманням 

законодавства про працю. 

Виконання цих завдань забезпечується правильно організованим: 

Для правильної організації обліку праці та її оплати на будь-якому підприємстві 

бухгалтер керується документами з даного питання, до яких належать законодавчі та 

нормативні акти, основні з яких наведені в табл. 7.1. 

Таблиця 7.1  

Законодавчі та нормативні документи з регулювання питань з оплати праці 

№

п/

п 

Назва нормативного 

(законодавчого) акту 
Короткий зміст 

1 2 3 

1 Конституція України Забезпечує права і свободи  громадян  

2 

Кодекс законів про працю 

України від 10.12.1971 р.  у 

редакції Закону України від 

10.09.96 р. №357/96-ВР зі 

змінами і доповненнями, 

внесеними Законом України 

від 11 травня 2004р. № 1703-

IV 

Регулює трудові відносини між роботодавцем та 

працівниками; визначає  правові  засади  і гарантії   

здійснення  громадянами  України  права  

розпоряджатися своїми здібностями до 

продуктивної і творчої праці; регулює трудові 

відносини всіх  працівників,  сприяючи   зростанню   

продуктивності   праці, поліпшенню  якості  роботи,  

підвищенню ефективності виробництва і 

піднесенню на цій основі матеріального і 

культурного рівня життя трудящих, зміцненню 

трудової дисципліни і поступовому перетворенню 

праці на благо суспільства в  першу  життєву  

потребу кожної  працездатної людини   

3 
Податковий кодекс України 

від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

Регулює трудові відносини між роботодавцем,  

працівниками та бюджетом 

4 

Цивільний кодекс  України 

від 16.01.2003 р. №  435- IV 

Господарський кодекс 

України від 16.01.2003 р. № 

436- IV    

Регулюються особисті немайнові та майнові  

відносини  (цивільні  відносини), засновані на 

юридичній рівності,  вільному  волевиявленні, 

майновій самостійності  

5 
Кодекс України про 

адміністративні 

Регулює питання охорони прав і свобод громадян, 

власності, прав і законних інтересів підприємств, 

 впровадження мотивації праці працівників. 

 обліком особового складу підприємства; 

 обліком робочого часу; 

 обліком виробітку продукції та нарахуванням заробітної плати;  

 суворим дотриманням законодавства про працю;  

 точністю та своєчасністю розрахунків. 
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правопорушення від 

07.12.1984 р. № 8073-X 

установ і організацій, встановленого правопорядку, 

зміцнення законності, запобігання правопорушенням 

в сфері трудових відносин 

6 

Закон України  „Про оплату 

праці" від 24.03.1995 

№108/95-ВР  

 

Визначаються економічні, правові, організаційні 

основи оплати праці працівників, які знаходяться в 

трудових відносинах з підприємствами всіх форм 

власності і господарювання, а також окремими 

громадянами 

7 

Закон України  „Про 

відпустки" вiд 15.11.1996  № 

504/96-ВР 

Встановлюються державні гарантії, права на 

відпустки, визначаються умови, тривалість та порядок 

надання їх працівникам для відновлення 

працездатності, зміцнення  здоров'я, а  також   для 

виховання  дітей,  задоволення  власних життєво 

важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку 

особи 

8 

Закон України  „Про 

охорону праці" 

вiд 14.10.1992  № 2694-XII 

 

Визначаються основні положення щодо реалізації 

конституційного права громадян на охорону їх 

життя, здоров'я в процесі трудової діяльності, на 

належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за 

участю відповідних органів державної влади 

відносини між власником та працівником з питань 

безпеки, гігієни праці та та виробничого середовища 

і встановлює єдиний порядок організації охорони 

праці в Україні 

9 
Закон України  „Про 

колективні договори і угоди" 

Розглядаються основні положення щодо укладання 

колективних договорів і угод на підприємствах 

10 

Закон України  „Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 

р. №1058- IV 

Визначає принципи, засади і механізми 

функціонування системи загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування, призначення, 

перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних 

послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються 

за рахунок страхових внесків роботодавців, 

бюджетних та інших джерел, передбачених цим 

Законом, а також регулює порядок формування 

Накопичувального пенсійного фонду та 

фінансування за рахунок його коштів видатків на 

оплату договорів  страхування  довічних  пенсій або 

одноразових виплат застрахованим особам, членам 

їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим 

Законом. 

11 

Закон України  „Про 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування в зв’язку з 

тимчасовою втратою 

Визначаються   правові   та   організаційні   засади, 

умови та порядок функціонування 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, повноваження органів соціального 

страхування    
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працездатності та витратами, 

зумовленими похованням» 

від 18.01.2001 р. № 2240-III 

12 

Закон України  „Про збір та 

облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування» від 08.07.2010 

р. № 2464-VI 

Визначаються   правові   та   організаційні   засади 

забезпечення збору та обліку єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування,  умови та порядок його нарахування і 

сплати та повноваження органу,  що здійснює його 

збір та ведення обліку 

13 

Постанова КМУ „Про 

затвердження Порядку 

обчислення середньої 

заробітної плати» вiд 

08.02.1995  № 100, зі 

змінами і доповненнями 

Визначає порядок обчислення середньої заробітної 

плати для оплати часу щорічної відпустки, 

додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої 

відпустки, додаткової відпустки працівникам, які 

мають дітей, або для виплати компенсації за 

невикористані відпустки  

14 

Постанова КМУ „Про 

обчислення середньої 

заробітної плати (доходу) 

для розрахунку виплат за 

загальнообов'язковим 

державним соціальним  

страхуванням» вiд 

29.09.2001  № 1266 

Визначає   правила   обчислення   середньої заробітної  

плати  (доходу, грошового забезпечення) для 

розрахунку виплат  за  загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням на   випадок   

безробіття,   у   зв'язку   з   тимчасовою  втратою 

працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням і   від   нещасного   

випадку   на   виробництві  та  професійного 

захворювання,   які   спричинили  втрату  

працездатності  у  разі  настання  страхового випадку, 

а також оплати  перших  п'яти  днів тимчасової 

непрацездатності за рахунок коштів  підприємства, 

установи, організації чи фізичної особи, яка 

використовує  працю  найманих працівників  

15 

Інструкція зі статистики 

заробітної плати вiд 

13.01.2004  № 5. 

Містить основні методологічні положення  щодо 

визначення показників оплати праці у формах 

державних статистичних спостережень з метою 

одержання об'єктивної статистичної інформації про 

розміри та структуру заробітної плати найманих 

працівників 

16 

Наказ Міністерства 

статистики України "Про 

затвердження типових форм 

первинного обліку" 

Визначаються форми кадрової документації 

 

 

Порядок нарахування заробітної плати при виконанні робіт різної кваліфікації, при 

суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника, 

а також порядок нарахування деяких інших виплат наводиться в таблиці 7.2. 
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Таблиця 7.2 

Порядок нарахування деяких виплат з оплати праці відповідно до КЗпП 

 

Стаття КЗпП. 

Характер виплат 
Методика (спосіб, порядок) розрахунку 

1 2 

Ст. 102. Оплата праці 

за сумісництвом 

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують 

заробітну плату за фактично виконану роботу 

Ст. 104. Оплата праці 

при виконанні робіт 

різної кваліфікації 

При виконанні робіт різної кваліфікації праця погодинних 

робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої 

кваліфікації, праця робітників-відрядників – за розцінками, 

встановленими для роботи, яка виконується 

Ст. 105. Оплата праці 

при суміщенні 

професій (посад) і 

виконанні обов'язків 

тимчасово 

відсутнього 

працівника 

Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, поряд зі    

своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, 

додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки 

тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї 

основної роботи, проводиться доплата за суміщення професій 

(посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього 

працівника. Розмір доплат встановлюється на умовах, 

передбачених у колективному договорі 

Ст. 106. Оплата 

роботи в 

понадурочний час 

При погодинній системі оплати праці робота в понадурочний 

час оплачується у подвійному розмірі, а при відрядній – 

виплачується доплата у розмірі 100 % від тарифної ставки 

працівника відповідної кваліфікації, оплата праці  за  

погодинною  системою, - за всі відпрацьовані години 

Ст. 107. Оплата 

роботи у святкові і 

неробочі дні 

Робота у святкові та неробочі дні оплачується у подвійному 

розмірі: 

- відрядникам – за подвійними відрядними розцінками; 

- працівникам, праця яких оплачується за годинними або 

денними тарифами, - в розмірі подвійної годинної або денної 

ставки; 

- працівникам, які отримують місячний оклад, - в розмірі 

одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо 

робота в ці дні проводилась в межах місячної норми робочого 

часу, та в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад 

окладу, якщо робота проводилась понад місячну норму 

Ст. 108. Оплата 

роботи у нічний час 

Робота в нічний час оплачується у підвищеному розмірі, 

встановленому генеральною (колективною) угодою, галузевою 

(регіональною)  та колективним договором. Цей розмір не 

повинен бути нижчим, ніж 20 відсотків тарифної ставки 

(окладу) за кожну годину роботи в нічний час 

Ст. 109. Оплата праці 

за незакінченим 

відрядним нарядом 

В разі, коли працівник залишає відрядний наряд незакінченим 

з незалежних від нього причин, виконана частина роботи 

оплачується за оцінкою, визначеною за погодженням сторін 

відповідно до існуючих норм та розцінок 
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Ст. 111. Порядок 

оплати праці при 

невиконанні ' норм 

виробітку 

При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата 

праці проводиться за фактично виконану роботу. Проте 

місячна заробітна плата не може бути нижчою 2/3 тарифної 

ставки встановленого йому розряду (окладу). При невиконанні   

норм виробітку з вини працівника оплата провадиться 

відповідно до виконаної роботи 

Ст. 112. Порядок 

оплати праці при 

виготовленні 

продукції, що 

виявилась браком 

При виготовленні продукції, яка виявилася браком не з вини 

працівника, оплата праці здійснюється за заниженими 

розцінками. Проте місячна заробітна плата не може бути 

нижчою 2/3 тарифної ставки встановленого йому розряду 

(окладу). Брак виробів, що стався внаслідок  прихованого 

дефекту воброблюваному матеріалі, а також брак не з вини 

працівника, виявлений після приймання виробу  органом  

технічного контролю, оплачується цьому працівникові нарівні 

з придатними виробами. 

Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. Частковий 

брак з вини працівника оплачується залежно від ступеня 

придатності продукції за зниженими розцінками 

Ст. 113. Порядок 

оплати часу простою, 

а також при  

освоєнні нового 

виробництва 

(продукції) 

Час  простою не з вини працівника оплачується з розрахунку 

не нижче від 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові 

розряду (окладу). 

 За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна 

для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його 

оточують, і навколишнього природного середовища не з його 

вини, за ним зберігається середній заробіток. 

Час простою з вини працівника не оплачується 

Ст. 114. Збереження 

заробітної плати при 

переведенні  

на іншу постійну 

нижчеоплачувану 

роботу і  

переміщенні 

При переведенні  працівника  на іншу постійну 

нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його 

попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня 

переведення. 

У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника 

зменшується заробіток з не залежних від  

нього  причин, провадиться  доплата до попереднього 

середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення 
 

 

Бухгалтерський облік на підприємстві починається з розробки облікової політики. 

Основні питання з обліку праці та її оплати, які можуть наводитися в наказі про 

облікову політику підприємства, відображені на рис. 7.1. 
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Рис. 7.1. Основні положення з обліку праці та її оплати, які можуть 

наводитися в наказі про облікову політику 

 

Кадрова служба, як правило, є самостійним структурним підрозділом, 

підпорядкованим керівникові підприємства або його заступникові по кадрах. 

Структура кадрової служби та її штатна чисельність залежать від виду підприємства, 

чисельності працюючих та окремих параметрів, що характеризують кадровий 

потенціал, вік і стать співробітників (оформлення пенсійних справ, декретних 

відпусток, листків непрацездатнасті, навчальних відпусток) тощо.  

Виходячи з викладеного вище можна виділити такі організаційні форми кадрових 

служб в установах, організаціях, на підприємствах  з різними формами власності:  

 наявність самостійного структурного підрозділу – відділ кадрів;  

 виконання функції кадрової служби окремою посадовою особою - 

інспектором по кадрах;  

 суміщення функцій управління персоналом з іншими функціональними 

обов`язками;  

Нормування і оплата праці 

Зміни в організації праці 

Форми кадрової документації 

Порядок обробки та зберігання первинних документів та 

регістрів обліку з оплати праці 

Н
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Форми, системи, розміри заробітної плати та інших виплат 

Строк подання первинних документів з обліку праці та її 

оплати до бухгалтерії підприємства 

Встановлення режиму роботи 

Порядок створення резервів на виплату відпусток, щорічної 

винагороди за вислугу років, винагарод за підсумками роботи 
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 на підприємстві з невеликою штатною чисельністю наказом керівника 

призначається відповідальна особа за ведення кадрового діловодства.  

Важливе значення має поєднання централізованого регулювання заробітної плати із 

самостійністю підприємств і організацій. Держава в централізованому порядку 

здійснює єдине державне нормування заробітної плати, встановлює обов’язкові для 

всіх підприємств і організацій нормативи оплати праці (тарифні ставки, посадові 

оклади, максимальні розміри доплат і надбавок), що дозволяє проводити єдину 

політику в оплаті праці в масштабах всієї країни.  

Самостійно підприємства мають право: 

• визначати форми і системи оплати праці; 

• встановлювати доплати за суміщення професій, посад, розширення зон 

обслуговування або розширення обсягу виконуваних робіт, за умови і інтенсивність 

праці, надбавки працівникам за професійну майстерність і керівникам, спеціалістам і 

службовцям – за високі досягнення в праці; 

• встановлювати посадові оклади без дотримання середніх окладів; 

• визначати напрямки використання коштів для матеріального заохочення; 

• розробляти і затверджувати порядок преміювання всіх категорій 

працівників.  

Основним документом, який визначає застосування на підприємстві оплати праці, 

розміри основної, додаткової заробітної плати, преміювання працівників тощо, є 

Положення про оплату праці на підприємстві. Даний документ містить: 

■ загальні принципи організації оплати праці на підприємстві, системи і форми 

оплати праці, які застосовуються до різних категорій працівників; 

■ штатний розклад працівників підприємства; 

■ побудову основної (тарифної) оплати праці з інструкціями по посадах і 

професіях тарифних ставок і окладів або порядку розрахунку в залежності 

від показників роботи працівника і підприємства в цілому; 

■обумовлені доплати, надбавки і компенсації із зазначенням їх розмірів; 

■ інші преміальні системи, що використовуються на підприємстві; 

■ визначений стимулюючий показник, шкала преміювання. 

В заключній частині Положення можуть бути викладені питання оскарження 

працівниками розміру нарахованого їм заробітку, порядок і строки перегляду. 

Права та обов'язки власника підприємства щодо організації оплати праці 

регулюються КЗпП (табл. 7.3). 

У відповідності з вказаними принципами на підприємствах здійснюється оплата 

праці. При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган 

повинен повідомити працівникові такі дані, що належать до періоду, за який 

провадиться оплата праці: 

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; 

б) розміри і підстави утримань із заробітної плати; 

в) сума заробітної плати, що належить до виплати. 

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у встановленому порядку 

забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і облік витрат на 

оплату праці. 
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Таблиця 7.3.  

Права і обов'язки власника підприємства щодо організації оплати праці  

Стаття 

КЗпП 

України 

Характер прав та обов'язків 

96 Тарифна система оплати праці 

97 Оплата праці на підприємствах, в установах та організаціях 

103 
Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих 

умов оплати праці 

110 Повідомлення працівника про розміри оплати праці 

115 Строки виплати заробітної плати 

116 Строки розрахунку при звільненні 

117 Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні 

 

 

 

7.2. Розпорядчі документи з особового складу. Регулювання і документування 

трудових відносин. Визначення облікового складу працівників 

 

До розпорядчих документів по особовому складу належать накази і розпорядження 

(накази про приймання, переведення, звільнення з роботи, про надання відпусток, про 

заохочення та попередження тощо).  Підстави для утворення цих документів: 

1. Розпорядження (вказівка) керівника підприємства.  

2. Доповідні записки керівників структурних підрозділів.  

3. Заяви працівників.  

4. Контракти. 

Типові форми первинної облікової документації затверджені наказом Державного 

комітету статистики України № 489 від 05.12.2008 р. Проект наказу візується в відділі 

кадрів. Наказ реєструється в книзі реєстрації наказів і розпоряджень по особовому 

складу (окрема книга). Накази по особовому складу мають в основному розпорядчу 

частину, в якій вказується дія, що оголошується наказом, а також безпосередньо, до 

якої стосується наказ. Після розпорядчої частини вказуються підстави видання наказу. 

Послідовність питань у груповому наказі: 

1. Прийняття на роботу або призначення. В наказах про приймання на роботу 

зазначають посаду, структурний підрозділ (відділ), дату приймання, вид приймання 

(на постійну роботу - з випробувальним терміном або зі стажуванням, на тимчасову 

роботу - за сумісництвом або на визначений термін). 

2. Переведення. В наказах про переведення зазначається вид переведення та його 

мотивація. 

3. Звільнення. Наказ про звільнення повинен містити дату звільнення та його 

причину. 

4. Інше. 

Останній пункт кожного наказу повинен містити покладення контролю за його 

виконанням. У кожній групі питань прізвища рекомендують розміщувати в 

алфавітному порядку. 
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Всі накази зберігають 1 рік, потім передають до архіву. Накази по особовому 

складу і книги, де вони реєструються – документи постійного зберігання. У разі 

ліквідації підприємства вони передаються до Державного архіву. 

Обрання або призначення на посаду самого власника підприємства на посаду 

керівника здійснюється в такому порядку. Керівник підприємства наймається 

(призначається) власником або обирається власниками майна. Обрання і відкликання 

виконавчого органу акціонерного товариства (АТ) належить до компетенції загальних 

зборів акціонерів товариства, однак за рішенням загальних зборів таке повноваження 

може бути передане іншому органу АТ. У товаристві з обмеженою відповідальністю 

(ТзОВ) дирекція або директор обираються на зборах учасників. Обрання керівника АТ 

і ТзОВ фіксується в протоколі компетентного органу, що прийняв таке рішення. 

На приватному підприємстві призначення засновником підприємства себе на 

посаду директора здійснюється шляхом видання відповідного наказу, наприклад, 

такого: „З 1 липня 2011 року обов'язки директора покладаю на себе”. 

Власник або уповноважений ним орган, зокрема, зобов'язаний роз'яснити 

працівникові до початку роботи його права та обов'язки, ознайомити з умовами праці, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, провести 

інструктаж з техніки безпеки і пожежної безпеки. При прийнятті на роботу працівник 

зобов'язаний надати трудову книжку, якщо мова не йде про сумісництво. В свою 

чергу, тим особам, які працевлаштовуються вперше, трудова книжка повинна бути 

оформлена протягом 5 днів після їх прийняття. Відповідальність за організацію 

ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника 

підприємства. Заповнюється трудова книжка начальником відділу кадрів підприємства 

або іншою особою, уповноваженою на це наказом керівника. Особа, що виписує 

трудові книжки, щомісячно подає до бухгалтерії підприємства звіт про наявність та 

використання бланків трудових книжок. Крім трудових книжок, відповідальна особа 

повинна заповнювати декілька спеціальних облікових документів, а саме: 

- Книгу обліку бланків трудових книжок і вкладок до них; 

- Книгу обліку руху трудових книжок і вкладок до них. 

Якщо бланки трудових книжок були зіпсовані з вини особи, що відповідає за їх 

виписку (неправильне заповнення, недбале зберігання тощо), складається акт на їх 

списання. 

Бухгалтерський облік трудових книжок ведеться на рахунку 209 „Інші матеріали”, 

за дебетом якого відображається надходження трудових книжок, а кредитом – їх 

використання (списання). Дебетове сальдо означає наявність трудових книжок у 

вартісному вираженні. Одночасно ведеться облік наявності трудових книжок на 

позабалансовому рахунку 08 „Бланки суворого обліку”. 

До облікових документів по кадрах відноситься особова картка, особова справа, 

особовий листок з обліку кадрів, штатно-посадова книга, алфавітна книга, алфавітні 

картки тощо. 

В особовій справі працівника зберігаються:  
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Особова справа зберігається  в  порядку  збереження  секретних документів. 

Трудові відносини на підприємстві між власником (роботодавцем) та 

працівником регулюються, крім нормативних та законодавчих актів, ще й за 

допомогою трудових договорів (контрактів) і угод, види яких наведено нижче (рис. 

7.2). Трудовий договір гарантує кожному працівнику право на роботу за 

спеціальністю, кваліфікацією або посадою, обумовленою угодою сторін. Це право 

гарантується КЗпП, яка забороняє виконання роботи, не обумовленої трудовим 

договором. Трудові договори, що укладаються між фізичними особами, підлягають 

обов'язковій реєстрації роботодавцем у тижневий термін у службі зайнятості за місцем 

свого проживання. 

У письмовій формі укладається також контракт. З точки зору норм трудового 

права, основною відмінністю письмового трудового договору від контракту є 

можливість включення до змісту останнього додаткових умов звільнення працівника. 

Трудовий контракт – документ, що фіксує угоду сторін про встановлення трудових 

правовідносин і регулює їх. Сторонами трудового контракту є підприємство 

(роботодавець) і працівник (контрактант). 

Трудовий контракт повинен укладатись в письмовій формі, що підвищує гарантії 

сторін в реалізації досягнутих домовленості з важливих питань. В трудовому контракті 

визначаються обов'язки працівника у відповідності з тією професією або посадою, на 

яку він прийнятий, або робиться посилання на відповідну посадову інструкцію, 

розроблену і затверджену керівництвом підприємства. Трудовий контракт може 

укладатись на невизначений строк, на певний строк не більше 5 років, на час 

виконання певної роботи. Припинення дії трудового договору може відбутися як з 

ініціативи сторін (працівника та власника), так і у зв'язку з обставинами, які не 

залежать від ініціативи сторін. Відповідно до КЗпП встановлені наступні умови 

припинення дії трудового договору (табл. 7.4).  

 

 опис документів;  

 автобіографія (резюме);  

 копії документів про освіту;  

 заява про прийняття на роботу;  

 наказ про прийняття на роботу (копія); 

 копія трудового контракту, до якого додається посадова інструкція. 
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      Рис. 7.2. Види договорів 

Таблиця 7.4.  

Умови припинення дії трудового договору відповідно до КЗпП 

Стаття 

КЗпП 
Назва статті 

36 Підстави припинення дії трудового договору 

37 
Припинення дії трудового договору з працівником, направленим на 

примусове лікування за постановою суду 

38 
Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з 

ініціативи працівника 

39 Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника 

40 
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу 

41 

Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за 

певних умов 

43 
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу за попередньою згодою профспілкового органу 

43 
і Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу без попередньої згоди профспілкового органу 

45 
Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого 

органу, уповноваженого на представництво трудовим колективом 

184 
Гаранти при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей 

198 Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років 

199 
Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків 

або інших осіб 
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Однією з особливостей договору-підряду є те, що відповідно до цього договору 

підрядчик (виконавець) виконує роботи на свій ризик, тому він не мас права вимагати 

винагороди, якщо предмет підряду (виріб тощо) випадково знищений або в силу 

певних обставин немає можливості закінчити розпочату роботу. 

Оплата виконаних робіт (послуг) за договором підряду (трудовою угодою) 

здійснюється, як правило, після оформлення акту приймання робіт (послуг) (зразок 

7.1). 

Зразок 7.1.  

 

Акт приймання робіт 

м. _____________                                                  «___»  ______________ 20 ___ р. 

 За дорученням керівника підприємства (установи, організації) роботу 

прийняв (прізвище, ім’я та по батькові, посада) _________________________________ 

в присутності громаданина ___________________________________________________ 

ним виконана робота в такому обсязі: 

 

№ Назва робіт Обсяг Сума 

    

    

    

 

Про що і склали цей акт оплати прийнятої роботи. 

Прийняв ________________          Здав ______________________________ 
  (підпис)                                                      (підпис) 

 

Був присутній ____________      Акт затверджую ________________________ 
   (підпис)                                                   (підпис) 

 

Оплатити __________ грн.         Керівник _________________________ 
         (підпис) 

 

Розрахунок оплати виконаної роботи.  

1. Нарахована заробітна плата __________ грн. 

2. Сума утримань  ____________________ грн. 

3. До видачі  ________________________  грн.  

Розписки в одержанні: 

Сума ______ грн. 

Підпис _____________ 

 

 

Для визначення потрібної кількості облікового, контрольного і аналітичного 

персоналу застосовують норми, розроблені або в централізованому порядку, або на 

самих підприємствах. Іноді застосовують норми-аналоги. 

Чисельність працівників для виконання облікових, контрольних та аналітичних 

робіт визначають здебільшого методом прямого розрахунку на підставі обсягу робіт і 

норм, тобто методом прямого розрахунку. Проте багато облікових, контрольних і 
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аналітичних робіт не можна занормувати, окремі з них важко підлягають нормуванню. 

Наприклад, різні логічні роботи або інструктаж. Слід також враховувати, що робота 

бухгалтерського апарату є нерівномірною. Тому необхідну кількість працівників у 

бухгалтерії визначають непрямими методами. Практичний досвід показує, що 

кількість працівників бухгалтерії найдоцільніше обчислювати за кожним 

топологічним підрозділом (основні засоби, матеріали, оплата праці тощо). 

Для встановлення чисельності у кожному топологічному підрозділі визначають 

насамперед середньомісячну кількість документів. Найбільш придатними для цього є 

місяці квітень - травень або вересень - жовтень. У кожному топологічному підрозділі 

документи групують щодо норм та кількісно-якісних характеристик: рядків, колонок, 

процента робіт, що передають на машинну обробку. Далі визначають загальну 

кількість працівників, необхідну для виконання обсягу робіт. Вихідним моментом є 

одиниця вимірювання. Для розрахунків обсягу облікових робіт тепер використовують 

такі одиниці вимірювання: 

• один первинний прихідно-видатковий документ; 

• кількість рядків та колонок в одному документі; 

• кількість записів у облікові реєстри; 

• чисельність працюючих, охоплених табельним обліком; 

• чисельність працівників, яких обслуговує один бухгалтер; 

• ступінь автоматизації (механізації), %. 

Загальну чисельність працівників облікової служби по господарству визначають 

підсумовуванням розрахункової чисельності працюючих, яку було визначено з 

окремих топологічних замкнених дільниць - обліку основних засобів, обліку 

матеріалів, а також працівників, зайнятих обслуговуванням дільниць з оплати праці та 

табельного обліку.  

Крім того, необхідно визначити чисельність працюючих у бухгалтерії, роботу 

яких не нормують: заступників головного бухгалтера, касирів, ревізорів. Іноді у складі 

управління можуть бути окремі підрозділи: група аналізу господарської діяльності, 

група контролю та ін. 

Для кожного господарства загальну чисельність працівників обліку визначають у 

двох показниках: явочна й облікова. Явочна чисельність - це число працівників обліку, 

контролю і аналізу, яку було визначено прямим розрахунком - без урахування 

неробочих днів, чергових відпусток, хвороби та ін. Облікова чисельність - це число 

працівників облікової, контрольної й аналітичної служб, які потрібні для виконання 

усього комплексу робіт. 

  

7.3. Організація обліку оплати праці 

 

Облік праці та заробітної плати має бути організований таким чином, щоб сприяти 

підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого часу, зміцненню 

дисципліни праці, а також правильному обчисленню чисельності працівників для 

обліку заробітної плати з метою оподаткування. Для цього на підприємстві повинні 

бути чітко розподілені функції обліку між відділами. Облік особового складу 

працівників на підприємствах здійснюється відділом кадрів (інспектором по кадрах 

або / іншою уповноваженою на це особою). Весь процес обліку оплати праці 

працівників можна поділити на етапи: 
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 облік особового складу та використання робочого часу; 

 облік виробітку продукції і заробітної плати. 

Обліку підлягають всі працівники всіх підрозділів підприємства, незалежно від 

робіт, що вони виконують, та посад, що обіймають. Облік використання робочого часу 

здійснюється в табелях обліку використання часу, річних табельних картках та ін. 

Поряд з цим в необхідних випадках проводяться фотографії робочого дня, 

хронометражі спостереження та інші одноразові обстеження. 

Облік вихідних днів (днів щотижневого відпочинку) і святкових (неробочих) днів 

здійснюється в табелях згідно з графіком і режимом роботи даного підприємства. 

В Україні затверджені первинні документи з обліку використаного робочого часу 

(табл. 7.5).  

Таблиця 7.5.  

Типові форми первинних документів використання робочого часу 

Типова 

форма 
Назва документу з обліку Затверджено 

П – 1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу 

Наказ Мінстату 

України від 

09.10.1995 р. 

 

П – 2 Особова картка 

П – 3 Алфавітна картка 

П – 4 

Особова картка фахівця з вищою світою, який виконує 

дослідні, проектно – конструкторські і технологічні 

роботи 

П – 5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу 

П – 6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки 

П – 7 Список про надання відпустки 

П – 8 
Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового 

договору (контракту) 

П-12 
Табель обліку використання робочого часу і розрахунку 

заробітної плати 

П-13 Табель обліку використання робочого часу 

II-14 Табель обліку використання робочого часу 

П-15 Список осіб, які працюють в понадурочний час 

П-16 Листок обліку простоїв 

П-49 Розрахунково-платіжна відомість 

Наказ Мінстату 

України від 

22.05.1996 р.№ 

144 

 

 

П-50 Розрахункова відомість 

П-51 Розрахункова відомість 

П-52 Розрахунок заробітної плати 

П-53 Платіжна відомість 

П-54 Особовий рахунок 

П-54-А Особовий рахунок 

П-55 Накопичувальна картка виробітку та заробітної плати 

П-56 Накопичувальна картка обліку заробітної плати 

 

Згідно з КЗпП під час влаштування на роботу працівник подає до відділу кадрів 

(бухгалтерії) оформлену відповідним чином трудову книжку, паспорт, довідку про 

присвоєння ідентифікаційного коду, заяву, документ про освіту (за потребою) тощо. 
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Після укладання трудового договору чи контракту на кожного працівника заводиться 

особова картка, а на спеціалістів та керівних працівників - ще й особовий листок з 

обліку кадрів, до яких заносять анкетні та інші дані про трудову діяльність прийнятого 

на роботу. Кожному працюючому присвоюють табельний номер, який зберігається за 

ним на весь час роботи в установі. У таблиці 7.6. наведено документування операцій з 

обліку розрахунків з працівниками з оплати праці.  

Облік використання робочого часу здійснюється по кожній зміні в табелі, який 

відкривається щомісячно на працівників цеху (відділу), ділянки тощо. 

Облік явок на роботу і використання робочого часу здійснюється в табелі 

методом суцільної реєстрації, а саме відмітки всіх, хто запізнився тощо, або шляхом 

реєстрації тільки відхилень (неявок, запізнень і т.д.). 

Форми №№ П-12 та П-13 застосовуються для обліку робочого часу всіх 

категорій працівників, для контролю за дотриманням працівниками встановленого 

режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час, розрахунку 

заробітної плати, а також для складання звітності з праці. 

Форма №П-13 „Табель обліку використання робочого часу” застосовується в 

умовах автоматизованої системи управління підприємством. Типова форма № П-13 

пристосована до різних умов організації виробництва, може бути доповнена 

необхідними даними, враховуючи особливості галузі. 

Форма № П-14 використовується тільки для обліку використання робочого часу 

працівників з твердим місячним окладом або ставкою. Облік часу понаднормових 

робіт здійснюється на підставі списків осіб, працюючих понаднормово (форма № П-

15). Списки з відміткою майстра про кількість фактично відпрацьованого 

понаднормового часу використовуються для запису до часу простоїв, що здійснюється 

на підставі листків обліку простоїв (форма № П-16). Листки обліку простоїв з 

відміткою про час простоїв використовуються для запису до табелю. 

Список осіб, які працювали в понадурочний час (форма № П-15), 

використовується для обліку часу, відпрацьованого понадурочно та оплати роботи в 

надурочний час. Заповнюється в одному примірнику майстром або іншими 

посадовими особами, відповідальними за облік простоїв, і передається до бухгалтерії. 

На кожний первинний документ складається графік документообігу.  

Облік виконання норм виробітку (норм часу), нормативних завдань здійснюється 

на підставі первинних документів з обліку виробітку продукції та виконання робіт за 

звітний період відповідними особами, на яких це покладено (наприклад, 

нормувальниками, економістами та ін.). В цих документах поряд з даними про 

кількість виготовленої продукції відображається також час, встановлений за нормою 

на виконання цього обсягу роботи; фактичний час, витрачений на його здійснення, за 

звітний період, визначається за даними табельного обліку. 
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Таблиця 7.6. 

Документування операцій з обліку розрахунків з оплати праці 

Господарська 

операція 
Документ Місце складання Виконавець 

Облік 

особового 

складу 

Накази 

(розпорядження), 

картки (П-1 - П-8) 

Відділ кадрів 

Інспектор відділу 

кадрів або інша 

уповноважена особа 

Облік 

використання 

робочого часу 

Табель обліку 

використання 

робочого часу (П-13) 

Окремо по кожному 

підрозділу установи 

Табельник чи 

керівник підрозділу 

Облік 

виробітку 

працівниками 

Наряди, відомості 

обліку виробітку; 

рапорти про 

виробіток, маршрутні 

листи тощо 

Окремо по кожному 

підрозділу в розрізі 

кожного працівника, 

чи підрозділу в цілому 

Табельник чи 

керівник 

структурного 

підрозділу  

Облік 

нарахування та 

виплати 

заробітної 

плати 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунково-

платіжна 

відомість (П-49) 
 

 

 

Бухгалтерія 

підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер з обліку 

розрахунків по 

заробітній платі 

 

 

 

 

 

 

  Розрахункова 

відомість  

(П-50, П-51) 

Розрахунок  

заробітної плати (П-

52) 

Платіжна відомість 

(П-53) 

  Особовий рахунок 

(П-54, П-54а) 

Накопичувальна 

картка виробітку і 

заробітної плати  

(П-55) 

Окремо по кожному 

відділу  в розрізі 

кожного працівника чи 

відділу в цілому 

Обліковець в одному 

примірнику на 

підставі первинних 

документів 

 Накопичувальна 

картка обліку 

зарплати (П-56) 

Бухгалтерія 

підприємства 

Бухгалтер з обліку 

розрахунків по 

заробітній платі 

 

Для спрощення обліку, як правило, фактично відпрацьований час в первинних 

документах не проставляється, а обліковується за табелем обліку використання 

робочого часу. 

На підприємствах, в цехах і ділянках з дрібносерійним та індивідуальним 

характером виробництва під час разових ремонтних робіт для обліку виробітку 

використовуються накопичувальні або разові наряди. Приймання виготовленої 

продукції (виконаних робіт) проводиться майстром і контролером відділу технічного 
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контролю та оформлюється відповідними документами, а за відсутності контролера – 

майстром (бригадиром). 

У випадку, коли робітник основного виробництва виконує роботу за окремим 

завданням, її здача оформлюється без підпису праівника відділу технічного контролю, 

а кількість виготовленої продукції  обліковується майстром. 

Облік виробітку продукції у серійному виробництві здійснюється за допомогою 

маршрутних карт. 

Доплати повинні оформлюватись окремими документами - листками на доплату, 

робочими нарядами з відокремлювальними знаками та ін. Доплати через 

невідповідності розряду роботи основного працівника оформлюються в листках на 

доплату міжрозрядної різниці, який виписується майстром. 

Розрахунки з оплати праці доцільно вести централізовано. Системи та форми 

заробітної плати наведено на рис. 7.3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 7.3. Схема основних форм та систем оплати праці 

 

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, 

встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, 

погодженим із профкомом чи іншим уповноваженим на представництво трудовим 

колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками,  обраними і 

уповноваженими  трудовим  колективом), але  не рідше  двох разів на місяць через 

проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи 

днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати 

заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна 

плата виплачується напередодні. 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним   

договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом 

первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на  представництво  

трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, 

Індивідуальна  Колективна   

Пряма 

Преміальна 

Прогресивна 

Проста  

Відрядна Погодинна: 
- за годинними тарифними ставками з 

нормованими завданнями; 

- за місячними посадовими  окладами 

Преміальна  
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обраними і уповноваженими трудовим колективом), але  не менше оплати за фактично 

відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. 

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не 

пізніше ніж за три дні до початку відпустки. 

Розрахунки з оплати праці з працівниками можуть здійснюватись за одним з 

варіантів, які наводяться на рис. 7.4.  

На великих підприємствах в тих випадках, коли техніка розподілу заробітної 

плати за виробничими розрахунками не ускладнюється, розрахунково-платіжна 

відомість (РПВ) може виписуватися в одному примірнику, в інших випадках відомість 

виписується у двох примірниках (під копіювальний папір), причому платіжним 

документом є перший примірник. 

Дані щодо авансу та сум утримання податків обчислюються за розміром 

заробітної плати минулого місяця, та інші відрахування записуються протягом місяця 

до відкритої на поточний місяць розрахунково-платіжної відомості. 

1 варіант 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ---------  Записи здійснюються у разі наявності великої                                          

кількості первинних документів  

з обліку виробітку, підрахунку зарплати 

 

2 варіант 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ---------  Записи здійснюються у разі наявності великої                                          

кількості первинних документів  

з обліку виробітку, підрахунку зарплати 

 

3 варіант 

 

 

 

 

 

Рис. 7.4. Схеми нарахування та видачі заробітної плати 
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заробітної плати  
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накопичувальних 
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заробітної 
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Нарахування 

заробітної плати. 

Листи розрахунку 

Виплата 

заробітної 

плати 
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Для одержання даних про заробіток працівника за минулі періоди ведеться 

особовий рахунок, в якому, крім загальних відомостей про працівника, щомісячно 

відображаються суми нарахованої заробітної плати за видами. 

Преміювання працівників на підприємстві здійснюється у відповідності з 

трудовим договором, Положеннями про преміювання, про встановлення надбавок та 

оформлюється наказом керівника підприємства. 
 

7.4. Організація обліку відрахувань та утримань із заробітної плати працівників 

 

01.01.2011 року вступив в силу Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування”  №2464-VI від 08.07.2010, який 

кардинально змінив систему державного пенсійного та соціального страхування в 

Україні. У зв’язку з цим у 2011 році розрахунок заробітної плати проводиться по-

новому. Багато бухгалтерів шукають інформацію про те, як правильно розрахувати 

заробітну плату та зробити утримання та нарахування.  

Підприємства, що дотримуються законодавства про оплату праці, виплачують 

заробітну плату два рази на місяць. Заробітна плата складається із двох частин: 

заробітної плати за першу половину місяця (аванс) та за другу половину місяця 

(безпосередньо заробітна плата). Необхідність виплати заробітної плати два рази на 

місяць обумовлена вимогами статті 115 Кодексу законів про працю України та статтею 

24 Закону України „Про оплату праці”  №108/95-ВР від 24.03.1995, згідно яких: 

 заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, 

встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця <…>, але не 

рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти 

календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 

здійснюється виплата; 

 розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається 

колективним договором або нормативним актом роботодавця <…>, але не менше 

оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового 

окладу) працівника. 

Міністерство праці та соціальної політики у своєму Листі №912/13/155-10 від 

09.12.2010 роз’яснює, що заробітна плата за першу половину місяця (15 календарних 

днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 число, а за другу – з 1 по 7 число. 

  З 2011 року розрахунок відрахувань із заробітної плати та нарахувань на фонд 

оплати праці спростився. Роботодавець повинен утримувати із заробітної плати 

працівників суму єдиного соціального внеску, яка складає 3,6% від суми нарахованої 

заробітної плати та податок на доходи фізичних осіб, який складає 15% від 

суми нарахованої заробітної плати, зменшеної на суму єдиного внеску на 

загальнообов’язкове соціальне страхування та податкової соціальної пільги. В той же 

час роботодавець повинен робити нарахування на фонд оплати праці, які складають 

суму від 36,76% до 49,7%, в залежності від класу професійного ризику виробництва 

(ст.8 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування”  №2464-VI від 08.07.2010). 

  Відповідно до п.169.1 Податкового кодексу «платник податку має право на 

зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від 

http://byhgalter.com/zvitnist-z-yedinogo-socialnogo-vnesku/


 

 139 

одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. 

Отже, податкову соціальну пільгу до авансу застосовувати не можна. 

 Відповідно до п.164.6 ст.164 Податкового кодексу „…Під час нарахування доходів 

у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна 

плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування,<…> а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності”. 

Відповідно до п.1 ч.1 ст.7 Закону  №2464-VI від 08.07.2010 „Єдиний внесок 

нараховується:  

1) для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини 

першої статті 4 цього Закону, – на суму нарахованої заробітної плати за видами 

виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно 

до Закону України „Про оплату праці”, та суму винагороди фізичним особам за 

виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами...”. Для 

визначення суми податку на доходи фізичних осіб слід зменшувати суму нарахованої 

заробітної плати на суму утриманого єдиного соціального внеску. 

 Схеми облікового процесу з нарахування заробітної плати та утримань з неї 

ілюструють рисунки  7.5 і 7.6. 

 

 
 

Рис. 7.5. Схема облікового процесу нарахування заробітної плати 

 

http://byhgalter.com/podatkova-socialna-pilga-2010-pravo-zastosuvannya-rozmir-rozraxunok-ta-blank-zayavi/
http://byhgalter.com/porozhnyu-deklaraciyu-z-podatku-na-doxodi-fizichnix-osib-za-najmanix-pracivnikiv-podavati-ne-treba/
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Рис. 7.6. Схема облікового процесу утримань із заробітної плати 

 

 
 

7.5. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з оплати праці 

 

Витрати на оплату праці – це один з основних елементів витрат операційної 

діяльності підприємства. Для їх відображення в бухгалтерському обліку потрібно 

керуватися чинним законодавством. 

Синтетичний облік основної оплати праці та її використання ведеться на пасивному 

рахунку 66 „Розрахунки за виплатами працівникам”, котрий має три субрахунки: 

661 „Розрахунки за заробітною платою”, 

662 „Розрахунки з депонентами”, 

663  „Розрахунки за іншими виплатами”. 

За кредитом цього субрахунка відображаються нараховані суми, а за дебетом - 

утримання, вирахування, виплати, суми депонованої заробітної плати. Нарахування 

заробітної плати здійснюється один раз на місяць і відображається в останній день 

місяця. 

Облік витрат з нарахування заробітної плати працівникам відображається по 

кредиту субрахунку 661 „Розрахунки за заробітною платою”, до яких включають 

наступні види оплати праці: 

-         нарахована працівникам підприємства основна заробітна плата; 

-         нарахована працівникам підприємства додаткова заробітна плата; 

-         премії; 

-         інші нарахування. 

Оборот по дебету 661 рахунку – це сума, виплачена готівкою або через 

перерахування, суми, утримані у вигляді податків в бюджет та інше; оборот по 

кредиту – суми, нараховані у звітному місяці у вигляді заробітної плати, премії та інші 

нарахування. 

Регістрами синтетичного обліку є журнали-ордера. В кінці кожного місяця із 

журналів-ордерів загальну суму оборотів за дебетом та кредитом переносять до 

оборотно-сальдової відомості, котра є реєстром синтетичного обліку. Облік витрат 
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підприємства ведеться за допомогою 9-го класу рахунків. Тож розглянемо типові 

господарські операції по організації обліку нарахувань заробітної плати. 

Обороти із журналу-ордера по рахунку 661 „Розрахунки за заробітною платою” 

переносяться до оборотно-сальдової відомості по рахунку 661 „Розрахунки за 

заробітною платою”. 

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має стільки ж рахунків, скільки 

працюючих на підприємстві за обліковим складом, тобто це облік розрахунків по 

заробітній платі по кожному працюючому окремо. 

Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по 

кожному працюючому) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка № 66 

„Розрахунки за виплатами працівникам” за звітний місяць, тобто сумі нарахованої 

заробітної плати по підприємству в цілому. 

Таблиця 7.7.  

Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з оплати праці 

 

№ 

п/п 

Найменування господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Дт Кт 
1 2 3 4 

1 Нарахована заробітна плата 

 

23, 91,92, 93, 

24 та ін. 

661 

2 Виплачені з каси заробітна плата, суми за 

лікарняними листками 

661 30 

3 Відрахований із заробітної плати ПДФО 661 641 

4 Нарахований на заробітну плату єдиний соцільний 

внесок 

651 661 

5 Утриманий із заробітної плати єдиний соціальний 

внесок 

661 651 

 

Сума всіх утримань за аналітичними рахунками дорівнюватиме дебетовому 

обороту синтетичного рахунка № 66 „Розрахунки за виплатами працівникам”. 

Головним розрахунковим документом, що містить зведену інформацію щодо 

розрахунків за заробітною платою, є розрахунково-платіжна відомість (реєстр 

аналітичного обліку розрахунків із заробітної плати). До неї заносяться:  

- прізвище, ім’я та по батькові працівника;  

- табельний номер;  

- категорія персоналу, до якого відноситься працівник;  

- кількість відпрацьованих днів, годин; 

- нарахована сума за видами оплат;  

- утримання; - заборгованість працівника, якщо вона є;  

- сума до видачі. 

Підставою для складання розрахунково-платіжних відомостей є: 

- накази про зарахування, звільнення і переміщення працівників відповідно до 

затверджених штатів і ставок заробітної плати;  
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- документи з обліку відпрацьованого часу і виробітку (табелі обліку використання 

робочого часу, наряди, картки обліку виробітку);  

- лікарняні листки;  

- розрахунково-платіжні відомості за минулий місяць;  

- платіжні відомості на видачу авансу та ін. 

При складанні цих відомостей у бухгалтерії використовуються таблиці тарифних 

ставок, ставок податків, довідники з трудового законодавства та інші дані, що 

полегшують підрахунок заробітної плати та утримань з неї.  

На документах платіжного характеру керівник та головний бухгалтер своїми 

підписами підтверджують дозвіл на виплату заробітної плати у відповідному обсязі та 

у встановлені строки. Виплата заробітної плати здійснюється в триденний термін 

(враховуючи день отримання коштів з банку), після чого касир „закриває” платіжну 

відомість, тобто напроти прізвищ працівників, які не отримали заробітної плати, він 

проставляє штемпелем чи робить помітку від руки „Депоновано”. В кінці відомості 

касир фіксує суми фактично виданої та неотриманої заробітної плати, звіряє ці цифри 

із загальною сумою за відомістю та підтверджує попередні записи своїм підписом. 

Депоновані суми заносять до реєстру депонованих сум і одночасно відображають їх у 

книзі обліку депонентів. Після ретельної перевірки відміток, зроблених касиром у 

платіжних і розрахунково-платіжних відомостях, підрахунку виданих і депонованих 

сум на виплачені суми заробітної плати складається видатковий касовий ордер, який 

оформляється в установленому порядку і реєструється в журналі реєстрації 

прибуткових і видаткових касових ордерів. На платіжних і розрахунково-платіжних 

відомостях проставляється дата і номер видаткового касового ордера, за яким 

здійснено списання коштів у касі. Сума депонованої заробітної плати повертається на 

поточний (реєстраційний) рахунок на наступний день після закінчення терміну 

виплати заробітної плати. Депонована заробітна плата видається за видатковими 

касовими ордерами чи депонентськими картками. Виплати, які з будь-яких причин не 

збігаються зі строками виплати заробітної плати (це можуть бути кошти на відпустку, 

позапланові аванси і т.п.), оформлюються видатковими касовими ордерами, в яких 

робиться помітка „Разовий розрахунок по заробітній платі”.  

 

7.6. Організація контролю за використанням праці і її оплати 

  
Для управління господарською діяльністю, зокрема операціями, пов’язаними з 

оплатою праці на підприємствах, необхідний постійний, абсолютно обґрунтований, 

юридично підтверджуючий облік цих операцій на підставі достовірних даних 

первинної документації. Тому під час контролю необхідно дослідити процес 

проходження і обробки документації з обліку операцій щодо оплати праці, що 

відображено на рисунку 7.7.  

Цей процес контролю включає перевірку табелів виходу на роботу, розрахунково-

платіжних відомостей, бухгалтерських записів у журналі за рахунком 66 „Розрахунки 

за виплатами працівникам”. 
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      Рис. 7.7. Процес контролю розрахунків з оплати праці 

 

З метою підвищення оперативності контролю розрахунків щодо оплати праці 

перевіряють організацію бухгалтерського обліку операцій з оплати праці. При цьому 

необхідно звертати увагу на скорочення обсягу документації і поліпшення її якості, 

тому що документація є первинною стадією відображення цих операцій і основою 

бухгалтерських записів на цій ділянці обліку. Перевірка і обробка документів із 

нарахування заробітної плати є найбільш трудомісткою стадією контролю. Тому 

важливе значення має використання комп’ютерної техніки, пов’язаної з перевіркою 

операцій щодо оплати праці і розрахунків із персоналом. 

Облік основної та додаткової заробітної плати ведеться у відповідному 

обліковому реєстрі за рахунком 66 „Розрахунки за виплатами працівникам”, де 

узагальнюються інформація цих розрахунків. За даними кредитового сальдо за цим 

рахунком перевіряють суму заборгованості підприємства працівникам із нарахованої 

заробітної плати. Перевірка оборотів за дебетом зазначеного рахунка дає можливість 

перевірити суми виданої готівки або через перерахування, суми, утримані за 

виконавчими листами та інші утримання із заробітної плати. 

Нараховані суми основної та додаткової заробітної плати відносять на 

собівартість продукції, робіт, послуг відповідно до діючих положень оподаткування. У 

промислових підприємствах такі нарахування заробітної плати перевіряють за дебетом 

рахунків: 23 „Виробництво”, 91 „Загальновиробничі витрати”, 92 „Адміністративні 

витрати” і за кредитом рахунка 66 „Розрахунки за виплатами працівникам”.  

На підприємствах із сезонним характером виробництва і на підприємствах, що 

надають відпустки одночасно всьому персоналу, витрати по оплаті відпусток можуть 

відноситись безпосередньо на відповідні рахунки в момент їх нарахування, а в період 

масових літніх відпусток для рівномірності віднесення на собівартість продукції 

витрат використовується рахунок 39 „Витрати майбутніх періодів”. Протягом звітного 

року ці суми повинні бути списанні на виробничі рахунки. Суми відпускних, 

нараховані працівникам в поточному звітному місяці, що належать за дні відпустки, 
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які відносяться до наступного місяця, включаються до витрат виробництва наступного 

місяця. 

Перевірка правильності відображення заробітної плати на відповідних рахунках 

виробничих витрат здійснюється на підставі зведеної відомості. У відомості 

перевіряють правильність призначення витрат за дебетом рахунків, на які відносять 

суми заробітної плати. 

При журнально-ордерній формі обліку перевірка нарахування заробітної плати 

здійснюється за даними віповідного журналу, а виплата заробітної плати – в журналі 1 

за рахунком 301 „Каса в національній валюті”. 

Малі підприємства, що використовують спрощену форму обліку заробітної плати 

ведуть у відомостях. При такій формі обліку перевірка здійснюється за даними 

аналітичних реєстрів і, зокрема, відомості обліку заробітної плати. За кредитом 

рахунка 66 „Розрахунки за виплатами працівникам” перевіряють нарахування 

заробітної плати працівникам підприємства з віднесенням на відповідні рахунки, а за 

дебетом – утримання із заробітної плати відповідно до діючого законодавства. 

 Аналітичний облік розрахунків з оплати праці може вестись також на картках, 

особових рахунках, нагромаджувальних відомостях (журналі) або в пам’яті 

персональних машин (ПЕОМ). Розрахунково-платіжні відомості зіставляють із 

відповідними картками, особовими рахунками, нагромаджувальними відомостями або 

з даними пам’яті в персональних електронно-обчислювальних машинах. Необхідно 

перевірити також достовірність звітності з оплати праці, порівняти дані звітності з 

реєстрами бухгалтерського обліку. При перевірці з’ясовують, чи немає випадків 

нарахування заробітної плати особам, які взагалі не значились у відділі кадрів. Крім 

того, перевіряють, чи правильно зазначені показники відпрацьованого часу. Ці 

показники порівнюють з даними табельного обліку. Це дасть можливість виявити 

випадки включення у відомості для нарахування оплати праці осіб, які були раніше 

звільнені, або вигаданих осіб чи нарахування одночасно зарплати і оплати за 

лікарняними листами, або нарахування особам, які взагалі не працювали на 

підприємстві. 

З’ясовують також, чи немає випадків, коли в різні розрахунково-платіжні відомості 

включають одних і тих же осіб і тому двічі виплачують заробітну плату. Перевіряють, 

чи немає випадків подвійного нарахування заробітної плати за одну і ту ж випущену 

продукцію (тобто нарахування за приписки фактично не випущеної продукції). Для 

цього порівнюють фактичний випуск продукції з даними нарядів, за якими оплачена 

продукція, або порівнюють із показниками виробничих звітів, маршрутних листів, 

даними виробничих цехів і даними прибутково-видаткових накладних на здачу 

продукції на склад. З’ясовують також, чи немає випадків нарахування заробітної плати 

за продукцію, яка взагалі не вироблялася або нарахування заробітку за випуск 

продукції, яка вважається як незавершене виробництво. 

Достовірність нарахування заробітної плати виявляється також порівнянням обсягу 

випуску за структурою, що відображена в документах із даними оперативного обліку 

(картками обліку виробітку, що ведуться в цехах). Все це дає можливість визначити, 

чи немає випадків включення для нарахування заробітної плати обсягів не випущеної 

продукції з метою незаконного одержання заробітної плати. У ряді випадків оплата 

простоїв оформляється під виглядом виконаних робіт, непередбачених технологією 

виробництва. 
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Однією із важливих ділянок контролю є вибіркове зіставлення сум нарахованої 

заробітної плати, що зазначена в первинних документах, з даними підрахунків 

накопичувальної відомості згідно з табельними номерами працівників, а також 

звіряння даних цих відомостей із сумами, зазначеними в розрахунково-платіжній 

відомості.  

Звертають увагу також на можливі випадки спотворення при обліку даних про 

фактично відпрацьований час, що призводить до незаконного нарахування заробітної 

плати. Для цього доцільно вибірково звірити чисельність працівників за розрахунково-

платіжною відомістю з даними табеля відпрацьованого часу, особових карток у відділі 

кадрів та даними фактично випущеної продукції або виконаної роботи. Це дозволяє 

виявити факти включення у розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної 

плати особам, які не працюють на підприємстві. Особливо ретельно перевіряють 

нарахування заробітної плати за виконання окремих випадкових або разових робіт за 

трудовими угодами, за завищеними розцінками. 
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Розділ 8. Організація обліку доходів, витрат та результатів 

діяльності 

 
8.1. Основні завдання та нормативна база організації обліку доходів 

діяльності 

8.2. Визнання, оцінка та класифікація доходів діяльності 

8.3. Організація обліку доходів від операційної діяльності 

8.4. Організація обліку доходів від фінансової та інвестиційної діяльності 

8.5. Організація обліку надзвичайних доходів 

8.6. Особливості організації обліку витрат діяльності 

8.7. Організація контролю за формуванням витрат   

8.8. Особливості організації обліку фінансових результатів 
 

 

8.1. Основні завдання та нормативна база організації обліку доходів діяльності 

Методологічні засади формування, оцінювання і визнання у бухгалтерському обліку 

інформації про доходи та фінансові результати діяльності, а також порядок їх 

розкриття у фінансовій звітності визначають П(С)БО 15 „Дохід” та П(С)БО З „Звіт про 

фінансові результати”, норми яких поширюються на підприємства (організації) та 

інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських 

установ). 

Основними завданнями організації обліку і контролю доходів діяльності 

підприємства є забезпечення: 

 правильного визначення та достовірної оцінки доходів підприємства; 

 правильного і повного документального оформлення і своєчасного 

відображення в регістрах обліку доходів та результатів діяльності;  

 контролю за виконанням договорів по реалізації продукції;  

 контролю за правильним визначенням фінансового результату від 

звичайної діяльності з метою оподаткування; 

 своєчасного одержання достовірної інформації про фінансові результати 

підприємства; 

 контролю за рухом та наявністю прибутку на підприємстві;  

 узагальнення інформації про наявність та рух нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків) підприємства тощо. 

Правильність обліку та контроль за його веденням на кожному підприємстві 

забезпечується наказом про облікову політику, який в обов'язковому порядку повинен 

містити розділ про облік доходів і результатів діяльності, в якому зазначаються 

основні принципи організації обліку доходів і результатів діяльності на підприємстві. 

8.2. Визнання, оцінка та класифікація доходів діяльності 

Поняття „дохід” означає надходження економічної вигоди протягом звітного 

періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Коли ці 

надходження сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення, яке 

пов'язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню - 
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збитком. Основним правилом визнання доходу від продажу продукції, товарів - є дата, 

коли підприємство: 

 передало значний ризик і винагороду від володіння товаром покупцю; 

 не зберігає ніякої відповідальності, яка звичайно пов'язана з володінням, ні 

ефективного контролю за реалізованими товарами; 

 може достовірно визначити суму доходу; 

 має впевненість, що економічні вигоди внаслідок реалізації надійдуть; 

 може із значним ступенем достовірності оцінити фактичні чи очікувані витрати. 

Доходи включаються до складу об'єктів облікового процесу на підставі принципів 

нарахування та відповідності. 

Принцип нарахування передбачає відображення в обліку доходів і витрат, і 

відповідно фінансових результатів, у момент їх виникнення незалежно від дати 

надходження або сплати грошей. Наприклад, якщо відвантаження продукції 

здійснюється в одному звітному періоді, а оплата (за умовою договору) буде 

здійснюватися в наступному звітному періоді, то дохід визначається і відображається в 

обліку на дату відвантаження продукції. 

Принцип відповідності передбачає визначення фінансового результату шляхом 

зіставлення доходів звітного періоду з витратами цього ж періоду, понесеними для 

отримання цих доходів. Наприклад, при відображенні в обліку визнаного доходу від 

реалізації продукції одночасно визначаються і відображаються в обліку її собівартість 

і всі витрати, пов'язані з такою реалізацією. 

Застосування принципів нарахування та відповідності під час визнання доходу як 

елемента обліку відбувається таким чином (рис. 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 8.1. Визнання доходу за принципом нарахування 
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змісту над формою дохід від продажу (реалізації) може бути визнаний як на дату 

відвантаження, так і до чи або після неї.   

Разом з тим окремі види доходу мають певні особливості визнання. 

Не визнаються доходами такі надходження: 

 суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових 

платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів; 

  суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним 

договором на користь комітента, принципала тощо; 

  суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

 суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

  суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено 

відповідним договором; 

  надходження, що належать іншим особам; 

  надходження від первинного розміщення цінних паперів. 

Отже, такі суми виключаються з доходу. Наприклад, суми, отримані комісіонерами 

у результаті реалізації товару комітента, не спричиняють збільшення його власного 

капіталу, а отже не є доходом. Замість цього доходом є сума комісійної винагороди. 

Разом з тим, вище наведені суми не включаються тільки до суми чистого доходу 

підприємства. До загальної суми валового доходу такі суми потрапляють і 

відображаються в бухгалтерському обліку по кредиту рахунків класу 7 „Доходи і 

результати діяльності”, а потім виключаються з неї записом по дебету рахунків цього 

класу. Отже, на фінансові результати списуються тільки суми чистого доходу від 

здійснення відповідних операцій і подій. Аналітичний  облік доходів  організовується  

за видами діяльності підприємства, при цьому окремо обліковуються доходи і 

результати від операційної, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності. Такий 

порядок організації дозволяє одержувати інформацію для складання Звіту про 

фінансові результати (ф. № 2) без додаткової обробки облікових даних. 

Крім цього, дані аналітичного обліку надаються для цілей управління 

підприємством з метою надання інвесторам, власникам та іншим зацікавленим особам 

інформації про одержані доходи, а також для оперативного коригування 

управлінських рішень і дій. 

В бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості 

отриманих активів або тих, що підлягають одержанню (див. рис. 8.2). Сума доходу, яка 

виникає в результаті господарської операції, як правило, визначається шляхом 

домовленості між підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона 

оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або тієї компенсації, яку 

може бути отримано, з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки, що 

надається підприємством. 

При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку суттєвим є 

правильне тлумачення двох різновидів доходу: валового та чистого. 

Валовий дохід містить економічну вигоду, яку підприємство одержало (або має 

одержати). Суми, які утримуються у формі податків (акцизний збір, податок на додану 

вартість тощо), не приносять економічної вигоди. Тому вони виключаються із 

валового доходу та завершують процес формування чистого доходу. 
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Рис. 8.2. Критерії оцінки доходу 

 

Чистий дохід - це валовий дохід, зменшений на економічні елементи, визначені 

законодавством. До чистого доходу не включаються суми, які отримуються від імені 

третьої сторони, податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які надані торговельні 

знижки тощо. 

Отже, справжнім доходом є чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт,  послуг),  який розраховується  шляхом вирахування з доходу (виручки) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), податку на додану вартість, акцизного 

збору, інших зборів або податків з обороту та інших вирахувань з доходу. Таким 

чином, дохід виражається в тій сумі грошових коштів або їх еквівалентів, які були 

отримані або підлягають отриманню. 

Для чіткої організації обліку доходів і результатів діяльності необхідно здійснити їх 

класифікацію. Відповідно до вимог П(С)БО 15 доходи підприємства класифікуються 

за різними ознаками. 

З метою визнання доходу та визначення його суми розрізняють дохід від: 

 реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу 

(крім інвестицій у цінні папери); 

 надання послуг;  

 використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними 

особами, результатом якого є отримання процентів, дивідендів, роялті. 

В залежності від виду діяльності розрізняють доходи від: 

 звичайної діяльності;  

Сума доходу за бартерним контрактом визнається за справедливою 

вартістю активів, робіт, послуг, що отримані або підлягають отриманню, 

зменшеною (збільшеною)  відповідно на суму переданих (одержаних) 

грошових коштів та їх еквівалентів  

Дохід відображається у бухгалтерському обліку в сумі справедливої 

вартості активів, що отримані або підлягають отриманню 
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У разі відстрочки платежу, внаслідок чого виникає різниця між 

справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх 

еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, 

послуги та інші активи; така різниця – дохід у вигляді процентів 

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або 

підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити не 

можливо, то дохід визнається за справедливою вартістю активів, робіт, 

послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим 

бартерним контрактом 
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 надзвичайної діяльності. 

Доходи можуть виникати в результаті операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності (див. рис. 8.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.3. Класифікація видів діяльності підприємства  

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства (або 

операції, які її забезпечують чи виникають внаслідок здійснення такої діяльності). 

Прикладом звичайної діяльності може бути виробництво та реалізація продукції, 

розрахунки із постачальниками, замовниками, працівниками, банківськими 

установами, податковими органами тощо. 

До звичайної діяльності відносять також списання знецінених запасів, курсові 

різниці, економічні санкції за господарськими договорами, за порушенням 

податкового законодавства та інші операції, як такі, що супроводжують цю діяльність. 

Звичайна діяльність поділяється на операційну та неопераційну (фінансову та 

інвестиційну). Операційна діяльність - це основна статутна діяльність підприємства, а 

також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

Основна діяльність - це здійснення операцій, пов'язаних із виробництвом або 

реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення 

підприємства та забезпечує основну частку його доходу. Для комерційного 

торговельного підприємства такими операціями будуть операції з придбання товарів, 

для виробничого - придбання матеріалів і сировини, виготовлення продукції та її 

реалізації, для інвестиційної компанії - формування портфелю інвестицій тощо. 

Доходи, пов'язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями -виробництво, 

управління, збут та інші (аналогічно витрати). 

Інвестиційна діяльність - це придбання та реалізація тих необоротних активів, а 

також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів. 

Фінансову діяльність визначає діяльність, яка призводить до змін розміру і складу 

власного та позикового капіталу підприємства. 

До надзвичайних подій відносяться такі операції: стихійне лихо, пожежа, техногенні 

аварії тощо. Покриття за рахунок страхового відшкодування та інших джерел 

враховуються під час розрахунку фінансових результатів від надзвичайних подій як 

доходи. Разом з тим одні й ті ж події можуть бути надзвичайними для одного 

підприємства і звичайними для іншого. Наприклад, дохід від покриття втрат від 

стихійного лиха буде розглядатись як надзвичайний для підприємства, яке їх 

Звичайна   

Операційна   Фінансова 

 
Інвестиційна 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Надзвичайна 
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одержало, та звичайними витратами для страхової компанії, що здійснює страхування 

від таких випадків. 

Доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:  

 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);  

 інші операційні доходи;  

  фінансові доходи;  

  інші доходи;  

 надзвичайні доходи. 

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи встановлено Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати” (див. табл. 8.1). 

Планом рахунків передбачені окремі рахунки для обліку доходів у розрізі видів 

діяльності. Найменування рахунків і субрахунків до них представляють собою 

докладний опис складу доходів з класифікацією за видами діяльності. В залежності від 

місця виникнення доходу розрізняють доходи центрів інвестицій, центрів доходів, 

центрів прибутку та загальний дохід підприємства.  

Таблиця 8.1. 

Класифікація доходів за видами діяльності  

Вид діяльності Доходи 

1 2 3 

Звичайна діяльність 

 

 

 

Операційна 

діяльність 

 

Доходи від 

реалізації 

Основна діяльність 

доходи від реалізації продукції, товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг 

 

 

Інші операційні 

доходи 

Інша діяльність 

доходи від реалізації іноземної валюти, від 

реалізації інших необоротних активів, від 

операційної оренди активів, від оперативної 

курсової різниці, одержані штрафи, пені, 

неустойки 

 

 

Фінансова 

діяльність 

Дозоди від участі в 

капіталі 

доходи від інвестицій в асоційовані або 

спільні підприємства, які обліковуються за 

методом участі в капіталі 

 

 

Фінансові доходи 

дивіденди, відсотки за отримані кредити, 

випущені облігації, фінансову оренду, крім 

тих, що обліковуються за методои участі в 

капіталі 

Інвестиційна 

діяльність  

Інші доходи  доходи від реалізації фінансових інвестицій, 

необоротних активів, майнових комплексів, 

списання необоротних активів, втрати від 

неопераційних курсових різниць тощо 

Надзвичайна діяльність 

 Доходи від 

надзвичайних 

подій  

відшкодування збитків від надзвичайних 

подій (платежі від страхових компаній) тощо  
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Особливості визнання різних видів доходу від реалізації продукції (товарів, робіт 

та послуг) незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ) 

визначаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності на підставі П(С)БО 15 

„Дохід”. 

Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається у разі наявності 

наступних умов (рис. 8.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 8.4. Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів та інших 

активів, який підлягає визнанню за звітний період 

 

Важливе значення при визнанні доходу мають умови договору (контракту) продажу 

активу. Якщо умовами договору передбачено, що право власності на продукцію 

переходить до покупця з моменту її доставки на склад, то відповідно, всі ризики 

транспортування несе продавець, і тому відображення доходу в обліку буде зроблено 

після підтвердження факту оприбуткування продукції на склад покупця. Якщо ж 

умовами контракту передбачено, що право власності на продукцію переходить 

покупцю з моменту її завантаження на транспортні засоби, відображення доходу в 

обліку робиться після підтвердження факту списання продукції з складу продавця. 

Визначений дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на 

величину сумнівної і безнадійної заборгованості. Сума такої заборгованості визнається 

витратами підприємства. 

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватися виходячи зі ступеня 

завершеності операцій з  надання послуг на дату складання балансу. 

Результат від надання послуг може бути визнаний за наявності таких умов (рис. 8.5). 

Згідно з цими умовами дохід визнається в тих звітних періодах, у яких надаються 

відповідні послуги. Послуга - це певна діяльність, направлена на створення 

нематеріальних благ для задоволення суспільних потреб. При наданні послуг 

досягається певний не речовий результат, який сам по собі є благом. Тобто надання 

послуг пов'язане із створенням матеріальних цінностей.  Робота - це певна діяльність, 

Дохід від реалізації продукції, товарів, інших активів  

Умови визнання  

Покупцеві передані 

ризики і вигоди, 

пов’язані з правом 

власності на 

продукцію (товар, 

інший актив) 

Підприємство 

надалі не здійснює 

управління та 

контроль за 

реалізованою 

продукцією 

(товарами, іншими 

активами) 

Сума доходу може 

бути достовірно 

визначена 

Є впевненість, що в 

результаті операції 

відбудеться 

збільшення 

економічних вигод, 

а витрати будуть 

достовірно 

визначені 
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направлена на створення матеріальних благ для задоволення суспільних потреб. Тобто, в 

процесі виконання робіт створюється нематеріальний результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 8.5. Умови визнання доходу від надання послуг, який підлягає визнанню 

за звітний період 

Визнання доходу за методом оцінки ступеня завершеності операції здійснюється трьома 

способами: 

1. Вивчення виконаних робіт (коли сторони, вивчивши надані вже послуги, визначили 

ступінь їх готовності та оцінили їх конкретну суму). 

2. Визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі 

послуг, які повинні бути надані. 

3. Визначення питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням 

послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. При цьому сума витрат, здійснених на 

певну дату, включає тільки ті витрати, які не відображають обсягу наданих послуг саме на 

цю дату. 

Визнання доходу за методом рівномірного нарахування застосовується тоді, коли надання 

послуг полягає у виконанні необмеженої кількості дій (операцій) за певний період часу. 

Якщо дохід від надання послуг не може бути правильно визначений, то він 

відображається в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню, а якщо не існує 

ймовірності відшкодування вказаних витрат, то дохід не визнається, а витрати відносяться 

до витрат облікового періоду. 

Дохід від цільового фінансування визнається тільки в сумі витрат, пов'язаних із цим 

фінансуванням, причому в тих періодах, коли ці витрати виникли. При цьому не обов'язково 

навіть надходження „цільових” сум на рахунок підприємства, для цього досить мати 

підтвердження, що таке фінансування буде отримане (табл. 8.2). 

Таким чином, цільове фінансування не визнається доходом до тих пір, поки не буде 

підтвердження того, що воно буде отримане. Отримане цільове фінансування 

визнається доходом протягом тих періодів, в яких були здійснені витрати, пов'язані з 

виконанням умов цільового фінансування. Цільове фінансування, отримане як 

компенсація витрат, які вже понесло підприємство, чи в цілях негайної фінансової 

підтримки підприємства без майбутніх, пов'язаних з цим витрат, визнається доходом 

Дохід від надання послуг  

Умови визнання  

Можливість 

достовірної оцінки 

доходу 

Ймовірність 

надходження 

економічних вигод 

від надання послуг 

Можливість 

достовірної оцінки 

ступення 

завершення 

надання послуг на 

дату балансу 

 

Можливість 

достовірної оцінки 

витрат, здійснених 

для надання послуг  

та необхідних для 

їх завершення 
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того періоду, в якому виникла дебіторська заборгованість, пов'язана з цим 

фінансуванням. 

Таблиця 8.2. 

Порядок визнання доходу у вигляді цільового фінансування  

№ Дохід  у вигляді цільового фінансування 

Вид доходу  Порядок визнання  Порядок невизнання 
1 2 3 4 

1 Цільове фінансування Визнається доходом, 

якщо є підтвердження 

того, що воно буде 

отримане і підприємство 

виконає умови такого 

фінансування  

Не визнається доходом доти, 

доки немає підтвердження, що 

воно буде отримане і 

підприємство виконає умови 

такого фінансування 

2 Цільове фінансування у 

вигляді: 

- компенсації збитків, 

що їх підприємство 

вже має; 

- термінової фінансової 

підтримки 

підприємства без 

майбутніх витрат, 

пов’язаних з цим 

Визнається доходом того 

періоду, в якому виникла 

дебіторська 

заборгованість, 

пов’язана з цим 

фінансуванням 

Не визнається доходом того 

періоду, в якому не виникла 

дебіторська заборгованість, 

пов’язана з цим фінансуванням 

3 Отримане цільове 

фінансування 

Визнається доходом тих 

періодів, в яких було 

здійснено витрати, 

пов’язані з 

використанням умов 

цільового фінансування 

Не визнається доходом тих 

періодів, в яких не було 

здійснено витрат, пов’язаних з 

використанням умов цільового 

фінансування 

4 Цільове фінансування 

капітальних інвестицій 

Визнається доходом 

періоду корисного 

використання 

відповідних об’єктів 

інвестування (основних 

засобів, нематеріальних 

активів) пропорційно 

сумам  нарахованої 

амортизації цих об’єктів 

Не визнається доходом 

періоду, у якому немає 

корисного використання 

відповідних об’єктів 

інвестування (основних 

засобів, нематеріальних 

активів)  

 

Особливий порядок визнання доходу і відображення бухгалтерському  обліку  

установлюється  П(С)БО 15 „Дохід”  для операцій обміну. Передусім при здійсненні 

обміну продукцією (товарами, роботами, послугами чи іншими активами) необхідно 

знати, чи є такі активи подібними чи ні. 

При здійсненні обміну активами, які подібні за призначенням і мають однакові 

справедливі вартості, обмін не розглядається як операція, що приносить дохід. Тобто 
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дохід не визнається, а отже, виручка від реалізації таких активів у бухгалтерському 

обліку не відображається. Однак сам факт обміну має бути зафіксовано в регістрах 

бухгалтерського обліку, що відповідає одному з основних принципів бухгалтерського 

обліку - повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю 

інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, 

здатних впливати на рішення, що приймаються на підставі такої інформації. 

Якщо підприємство здійснює обмін неподібними активами, то ця операція 

розглядається як така, що приносить дохід. У даному випадку дохід оцінюється за 

справедливою вартістю активів, робіт, послуг, отриманих або належних до одержання 

підприємством, зменшеною чи збільшеною відповідно на суму переданих або 

отриманих грошових коштів чи їх еквівалентів. Якщо справедливу вартість активів, 

робіт, послуг, отриманих або належних до одержання за бартерним контрактом, 

достовірно визначити неможливо, то дохід визнається за справедливою вартістю 

активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), переданих за цим 

бартерним контрактом. 

 
8.3. Організація обліку доходів від операційної діяльності 

Реалізація продукції відбувається відповідно укладених договорів або шляхом 

вільного продажу через роздрібну торгівлю. Договори укладаються з підприємствами-

споживачами або посередницькими організаціями (постачальницько-збутовими, 

оптовою і роздрібною торгівлею тощо), як правило, на тривалий період. Строки 

постачання передбачаються в договорі. Якщо вони не встановлені чи не випливають із 

суті та цілей договору, покупець має право вимагати поставки в будь-який час. 

Бухгалтерія разом зі службою маркетингу (збуту) покликана контролювати своєчасність та 

повноту оплати рахунків покупцями, з тим щоб підприємство могло виконати всі умови 

договорів поставки та реалізації продукції. Строком виконання зобов'язань по однорідній 

поставці вважається дата складання приймально-здавального акту чи розписки в 

отриманні продукції, а при відвантаженні виробів покупцю з іншого міста - день здачі 

цих документів транспортних організаціям чи органам зв'язку. Оперативний облік 

відвантаження веде служба збуту в спеціальних картках, журналах чи книгах. На 

продукцію, що відвантажується, виписують наказ-накладну чи інший документ 

(оповіщення про відправку, наказ про відпуск тощо), в яких вказують найменування, 

номенклатурний номер, сорт, розмір, кількість упаковок, виробів, найменування та 

адреса отримувача. На підставі документації про фактичний відпуск (відвантаження) 

виписують платіжне доручення (рахунок-платіжне доручення) в декількох 

примірниках. Один з примірників із транспортними документами передається 

покупцю для оплати, а інший прикладається до документів при передачі їх до банку. 

Якщо умовою договору постачання є попередня оплата продукції, покупець 

переводить на рахунок постачальника належну йому суму платіжним дорученням. 

Транспортні витрати по доставці продукції відносяться на постачальника чи покупця 

залежно від того, як це передбачено в договорі постачання. Виписка розрахункових 

документів на оплату відвантаженої продукції повинна бути максимально повною та 

оперативною, так як від цього багато в чому залежить своєчасність надходження 

платежу від покупців. В більшості випадків продукція обліковується як продана з 

моменту вивезення її з території підприємства. 



 

 156 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) є одним із показників діяльності 

господарюючих суб'єктів. За своїм економічним змістом фактична величина реалізації 

продукції характеризує кінцевий результат роботи підприємства, виконання обов'язків 

перед споживачами, ступінь участі в задоволенні потреб ринку. 

При відвантаженні готової продукції, товарів підприємство визначає процес 

реалізації за методом нарахування. За принципом нарахування в момент 

відвантаження готова продукція (товари) вважається проданою, тому в обліку повинен 

відображатися дохід з одної сторони (пасив) та на цю суму має бути зроблено 

збільшення активу - дебіторської заборгованості. Відвантаження або відпуск готової 

продукції, товарів, виконаних робіт і послуг із складу покупцям проводять на підставі 

первинних документів: наказів-накладних або розпоряджень відділу збуту. У 

первинній документації зазначають номер замовлення та адресу, за якою відправляють 

продукцію, кількість місць, вид упаковки, масу та інші дані, що характеризують 

відвантажену продукцію. Постачальник-вантажовідправник на підставі вантажно-

транспортних накладних, залізничних квитанцій про прийняття вантажу та інших 

документів виписує розрахункові документи для передачі їх покупцеві або в банк на 

інкасо. Розрахунковими документами є: рахунки-фактури, платіжні вимоги, виписані 

на основі рахунків-фактур, специфікації (за великої номенклатури відвантаженої 

продукції). У розрахункових документах містяться дані про відвантажену продукцію 

(найменування, кількість, ціна, вартість тощо). Банк, який обслуговує постачальника-

вантажовідправника, надсилає для оплати його розрахункові документи установі 

банку, що обслуговує покупця. Аналітичний облік відвантажених товарів ведеться на 

складі відокремлено у картках складського обліку в натуральних показниках на основі 

наказів-накладних відділу збуту. Узагальнення інформації про доходи від реалізації 

готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про 

суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу ведеться на 

рахунку 70 „Доходи від реалізації”  (рис. 8.6.).  

 

 
Рис. 8.6. Організація обліку доходів від реалізації 
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Бухгалтерський облік доходів від реалізації організовується щодо кожного 

об'єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок. 

Облік доходів від реалізації слід організовувати з врахуванням відповідних 

субрахунків, зазначених (див. рис. 8.7.). 

Аналітичний облік доходів від реалізації організовується за видами (групами) 

продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, 

визначеними підприємством. 

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є розрахунки 

(довідки) бухгалтерії, накладні, рахунки-фактури. Підприємство може самостійно 

розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки виходячи із специфіки 

діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.  

Дані по рахунку 70 „Доходи від реалізації”  відображаються в журналі-ордері 

№ 11 та у Звіті про фінансові результати в рядку з відповідною назвою.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
  

Рис. 8.7. Організація синтетичного обліку доходів від реалізації 
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Рахунок 702  „Дохід від 

реалізації товарів” 

 

Використовують підприємства торгівлі тв 

інші організації для узагальнення 

інформації про доходи від реалізації товарів 
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  дохід від реалізації інших оборотних активів .(виробничих запасів, 

малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо); 

  дохід від операційної оренди активів; 

  дохід від операційної курсової різниці; 

  пеня, штрафи, які визнані боржником або щодо яких отримано рішення 

судових органів про стягнення; 

 доходи від відшкодування раніше списаних активів; 

 дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла під час 

операційного циклу, після закінчення строку позовної давності;  

  одержані гранти, асигнування та субсидії; 

  інші доходи від операційної діяльності. 

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності 

підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) використовують рахунок 71 „Інший операційний дохід” (рис. 

8.8.) 

 
 

Рис. 8.8. Загальна схема організації обліку інших операційних доходів   

 

Облік інших операційних доходів слід організовувати з врахуванням субрахунків, 

зазначених ( див. рис. 8.9.) 
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та іншими напрямками, визначеними підприємством. 
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довідки та розрахунки бухгалтерії тощо. Віднесення доходів від операційної діяльності 

на фінансові результати оформляється розрахунком бухгалтерії 

Дані по рахунку 71 „Інший операційний дохід” відображаються в журналі-ордері   

№ 11 та у Звіті про фінансові результати в рядку з відповідною назвою. 
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Рис. 8.9. Організація синтетичного обліку інших операційних доходів   

Для узагальнення інформації про доходи 

від реалізації іноземної валюти 

Рахунок 713 „Дохід від 

операційної оренди 

активів” 

 

Рахунок 711  „Дохід від 

реалізації іноземної 

валюти” 

 

 

 Для узагальнення інформації про доходи 

від оренди (крім фінансової) майна, якщо 

ця діяльність не є метою створення 

підприємства 

Для узагальнення інформації про доходи 

від курсових різниць за активами та 

зобов’язаннями підприємств, пов’язаних із 

операційною діяльністю підприємства  
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Рахунок 712  „Дохід від 

реалізації інших 

оборотних активів” 

 

Для узагальнення інформації про доходи 

від реалізації оборотних активі (виробничих 

запасів, МШП тощо)     

Рахунок 714 „Дохід від 

операційної курсової 

різниці” 

 

Рахунок 715 

„Одержані штрафи, 

пені, неустойки” 

 

Рахунок 719 „Інші 

доходи від операційної 

діяльності” 

 

Рахунок 717 „Дохід від 

списання 

кредиторської 

заборгованості” 

 

Для узагальнення інформації про штрафи, 

пені, неустойки та інші санкції за 

невиконання договорів, які визнані 

боржником або щодо яких одержані 

рішення суду про їх стягнення, а також про 

суми з відшкодування визнаних збитків 

Для узагальнення інформації про суми 

відшкодування підприємству вартості 

раніше списаних активів 

Для узагальнення інформації про отриманні 

підприємством гранти, асигнування  та 

субсидії 

Рахунок 718 

„Одержані гранти та 

субсидії” 

 

Рахунок 716 

„Відшкодування 

раніше списаних 

активів” 

 

Для узагальнення інформації про інші 

доходи від операційної діяльності, які не 

знайшли свого відображення на  інших 

субрахунках рахунку 71, зокрема, про 

доходи від операцій з тарою, від 

інвентаризації тощо 

 

Для узагальнення інформації про доходи 

від списання кредиторської заборгованості, 

що виникла під час операційного циклу, по 

закінченні строку позовної давності 
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8.4. Організація обліку доходів від фінансової та інвестиційної діяльності 

Фінансова діяльність – це діяльність підприємства, яка призводить до зміни розміру  

і складу власного та позикового капіталу підприємства.  

Базове підприємство не здійснює фінансової діяльності, тому не можливо 

проаналізувати дане питання на прикладі, але таку діяльність практикують багато 

підприємств, тому у випадку використання активів таких підприємств іншими 

сторонами дохід отримують у вигляді: 

 відсотків – плати за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що 

заборговані підприємству; 

 роялті – платежів за використання нематеріальних активів підприємства  

(патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо); 

 дивідендів – частини чистого прибутку, розподіленого між учасниками 

(власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. 

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими 

сторонами, визначається у вигляді відсотків, роялті та дивідендів, якщо: 

1) ймовірне надходження економічних вихід, пов’язаних з такою операцією; 

2) дохід може бути достовірно визначений. 

Таким чином, зазначений дохід повинен визначатися у такому порядку:  

 відсотки – у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з 

бази їх нарахування та строку користування відповідними активами; 

 роялті – за принципом нарахування згідно з економічним змістом 

відповідної угоди; 

 дивіденди – у періоді прийняття рішень про їх виплату. 

Доходи, які отримують у процесі фінансової діяльності підприємства, такі, як 

дивіденди, відсотки, інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, 

які вираховуються методом участі в капіталі), відображаються в бухгалтерському 

обліку на рахунку 73 „Інші фінансові доходи” за субрахунками:  

731 „Дивіденди одержані” - для відображення належної суми дивідендів від інших  

підприємств, що не є асоційованими, дочірніми чи спільними;  

732 „Відсотки одержані” - для відображення відсотків за облігаціями чи іншими 

цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 „Дивіденди 

одержані”, а також відсотків за здані у фінансову оренду необоротні активи; 

733 „Інші доходи від фінансових операцій” - для відображення інших доходів від 

фінансової діяльності, крім тих, що обліковуються на субрахунках 731 „Дивіденди 

одержані” та 732 „Відсотки одержані”.  

Кореспонденція рахунків з обліку доходів у вигляді процентів, дивідендів, роялті: 

1. Нараховані відсотки щодо майна у фінансовій оренді 

Д-т 373 „Розрахунки за нарахованими доходами” 

К-т 732 „Відсотки одержані” 

2. Нараховані відсотки за облігаціями 

Д-т 373 „Розрахунки за нарахованими доходами” 

К-т 732 „Відсотки одержані” 

3. Нараховано роялті за право користування предметом ліцензійної угоди 

Д-т 373 „Розрахунки за нарахованими доходами” 

К-т 733 „Інші доходи від фінансових операцій” 
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4. Нараховані доходи і вигляді дивідендів 

Д-т 373 „Розрахунки за нарахованими доходами” 

К-т 731 „Дивіденди одержані” 

5. дивіденди від асоційованих підприємств (об'єднаних юридичних осіб) та від 

дочірніх, що належать інвестору 

Д-т 14 „Довгострокові фінансові інвестиції” 

К-т 721 „Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”; 

К-т 723 „Дохід від інвестицій в дочірні підприємства” 

6. Одержані дивіденди 

Д-т 311 „Поточні рахунки в національній валюті” 

К-т 373 „Розрахунки за нарахованими доходами” 

7. Одержані відсотки 

Д-т 311 „Поточні рахунки в національній валюті” 

К-т 373 „Розрахунки за нарахованими доходами” 

8. Одержано доходи у вигляді роялті 

Д-т 311 „Поточні рахунки в національній валюті”  

К-т 373 „Розрахунки за нарахованими доходами”  

9. Відображено списання інших фінансових доходів 

Д-т 731 (732, 733) „Дивіденди одержані”  

К-т 792 „Результат фінансових операцій” 

На субрахунку 792 „Результат фінансових операцій” визначають прибуток (збиток) 

від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображають 

списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та 

інших фінансових доходів, за дебетом – списання фінансових витрат із рахунків 95 

“Фінансові витрати” та 96 „Втрати від участі в капіталі”. 

Інвестиційна діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних активів, а 

також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових 

коштів. 

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою 

збільшення прибутку, зростання вартості капіталу або інших вихід для інвестора. Не 

всі вкладення капіталу є фінансовими інвестиціями. В організаціях, що зайняті у 

фінансовій сфері і є професійними учасниками ринку цінних паперів, фінансові 

вкладення не є вилученням ресурсів і, як наслідок, не є фінансовими вкладеннями. Для 

названих організацій робота з цінними паперами, що придбані за рахунок власних 

коштів і за рахунок коштів клієнтів, буде становити предмет їхньої основної 

(статутної) діяльності. 

До фінансових інвестицій відносять: 

 акції 

 облігації 

 депозитні сертифікати 

 казначейські зобов’язання 

 інші цінні папери 

 капітал інших підприємств. 

Метод участі в капіталі – це метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова 

вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або 

зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. 
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Згідно П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції” метод участі в капіталі застосовується для 

обліку інвестицій в асоційовані, спільні та дочірні підприємства, які є пов’язаними 

сторонами для інвестора. 

Для обліку доходів від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, 

які відображаються за методом участі в капіталі застосовується рахунок 72 „Дохід від 

участі в капіталі”, який має такі субрахунки: 

721 „Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”; 

722 „Дохід від спільної діяльності” 

723 „Дохід від інвестицій у дочірні підприємства”. 

За кредитом рахунку 72 „Дохід від участі в капіталі”: 

дохід від інвестицій в асоційовані підприємства; 

дохід від спільної діяльності; 

дохід від інвестицій в дочірні підприємства. 

За дебетом рахунку 72 „Дохід від участі в капіталі”: 

списання кредитового обороту на рахунок 79 „Фінансові результати”.  

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об’єктом 

інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством. 

Якщо результатом діяльності підприємства, інвестиції в яке обліковують за методом 

участі в капіталі, є збиток, то свою частку збитків інвестор відображає на рахунку 96 

„Втрати від участі в капіталі”: 

Д-т 96 „Втрати від участі в капіталі” 

К-т 141 „Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі” 

Кінцеве сальдо втрат від участі в капіталі в кінці року списується на фінансові 

результати підприємства заключною бухгалтерською проводкою: 

Д-т 792 „Результат фінансових операцій” 

К-т 96 „Втрати від участі в капіталі” 

Відображення інвестором доходів, одержаних від участі в капіталі відображається 

наступним записом: 

Д-т 141 „Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі” 

К-т 72 „Дохід від участі в капіталі” 

Списання доходів від участі в капіталі на фінансові результати 

Д-т 72 „Дохід від участі в капіталі” 

К-т 792 „Результат фінансових операцій” 

Бухгалтерські проводки по закриттю субрахунків і виявленню фінансового 

результату від інвестиційної діяльності: 

Списується на фінансовий результат дохід від реалізації необоротних активів 

Д-т 742    К-т 793 

Списується на фінансовий результат дохід від не операційної курсової різниці 

Д-т 744   К-т 793 

Списується на фінансовий результат дохід від безоплатно отриманих активів 

Д-т 745   К-т 793 

Списується на фінансовий результат дохід від ліквідації основних засобів 

Д-т 746  К-т 793 

Списується собівартість (витрати) реалізованих необоротних активів 

Д-т 793   К-т 972 

Списується собівартість (витрати) від списання основних засобів 
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Д-т 793   К-т 976 

До інших фінансових доходів належать доходи, отримані від фінансових інвестицій 

(крім доходів, які відображаються за методом участі в капіталі), дивіденди, відсотки, 

амортизація дисконту за інвестиціями у боргові цінні папери. 

 

8.5. Організація обліку надзвичайних доходів 

Облік витрат і доходів від надзвичайних подій не відносяться до звичайної 

діяльності підприємства, а є окремими об'єктами обліку витрати і доходи від 

надзвичайних подій. 

Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності 

підприємства, і не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному 

наступному звітному періоді. 

До витрат від надзвичайних подій належать: 

— витрати від стихійного лиха; 

— втрати від техногенних катастроф і аварій; 

— інші надзвичайні витрати. 

Зазначені витрати можуть бути частково відшкодовані страховою організацією 

(якщо майно було застраховано), з бюджету та іншими сторонніми організаціями. 

Для обліку витрат і доходів, які виникають внаслідок надзвичайних подій, Планом 

рахунків передбачені рахунки 99 „Надзвичайні витрати” та 75 „Надзвичайні доходи”. 

По дебету рахунка 99 „Надзвичайні витрати” відображається сума визнаних витрат, 

по кредиту - списання на рахунок 79 „Фінансові результати”. 

До витрат, пов'язаних з надзвичайними подіями, належать як прямі втрати за 

наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням 

та ліквідацією таких наслідків (вартість використаних матеріалів, заробітна плата, 

нарахована працівникам, послуги сторонніх організацій тощо). 

Рахунок 99 „Надзвичайні витрати”  ведеться за субрахунками: 

991 „Втрати від стихійного лиха”, 

992 „Втрати від техногенних катастроф і аварій”, 

993 „Інші надзвичайні витрати”.  

Рахунок 75 „Надзвичайні доходи”  призначено для обліку доходів, які виникли 

внаслідок надзвичайних подій. Ведеться за субрахунками: 

751 „Відшкодування збитків від надзвичайних подій”, 

752 „Інші надзвичайні доходи”. 

По кредиту рахунка 75 „Надзвичайні доходи” та його субрахунків 

відображається визнана сума доходів, зокрема сума належного відшкодування 

страховими організаціями втрат від надзвичайних подій (якщо майно підприємства 

було застраховано), по дебету - списання в порядку закриття на рахунок 79 „Фінансові 

результати”. 

При цьому відповідно до п. 31 П(С)БО 16 надзвичайні витрати включаються до 

фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток 

від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Методика 

розрахунків для включення до фінансової звітності витрат від надзвичайних подій 

наведено в П(С)БО 16. 
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Таблиця 8.3. 

Облік надзвичайних доходів і витрат 

 

Господарська операція Дебет Кредит 

Облік надзвичайних доходів, пасивний рахунок 75 „Надзвичайні доходи” 

Відображається дебіторська заборгованість страхових 

компаній по відшкодуванню наслідків надзвичайних подій 

377 75 

Отримані грошові кошти у вигляді відшкодувань 311 377 

Отримані грошові кошти з бюджету на компенсацію наслідків 

надзвичайних подій або отримання благодійних внесків на 

компенсацію 

311 75 

В кінці звітного періоду списуються надзвичайні доходи на 

фінансовий результат від надзвичайних подій 

75 794 

Облік надзвичайних витрат, активний  рахунок 99 „Надзвичайні витрат” 

Відображаються витрати від надзвичайних подій 99 20 – 28, 

30,10-12 

Відображаються витрати на ліквідацію наслідків 

надзвичайних подій 

99 20, 22, 66, 

63, 65 

В кінці звітного періоду списуються надзвичайні витрати на 

фінансовий результат 

794 99 

 

Під час складання Звіту про фінансові результати в статтях  „Надзвичайні доходи”  і  

„Надзвичайні витрати”  відображають відповідно: неоплачені збитки від надзвичайних 

подій, включаючи витрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха і 

техногенних аварій, визначених за вирахуванням страхового відшкодування і покриття 

втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи або збитки від 

інших подій і операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій згідно з 

П(С)БО 3  „Звіт про фінансові результати”. 

Зміст і вартісна оцінка доходів і витрат від кожної надзвичайної події окремо 

розкривається в примітках до фінансової звітності. 
 

8.6. Особливості організації обліку витрат діяльності 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати 

підприємства визначаються П(С)БО 16  „Витрати”. 

Згідно з П(С)БО під витратами розуміють зменшення економічних вигод 

внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників). 

Для організації обліку витрат важливе значення має їх класифікація. Класифікація 

витрат потрібна для визначення вартості продукції та відповідно для ціноутворення. 

Велике значення класифікації витрат в управлінні ними і, перш за все, при 

калькулюванні собівартості продукції для різних потреб управління (рис. 8.10). 

Витрати, безпосередньо пов'язані з виробничим (технологічним) процесом 

виготовлення продукції (виконання робіт чи надання послуг), називають основними. Ці 

витрати в більшості випадків є прямими, тобто відносяться до конкретних об'єктів 

витрат на підставі первинних документів. 
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Рис. 8.10. Класифікація витрат 

Накладні витрати пов'язані з організацією, обслуговуванням .виробництва і 

управлінням ним. Величина цих витрат залежить від структури управління 

підрозділами, цехами і підприємством. 

За способом включення до собівартості витрати можуть бути прямі та непрямі. 

Прямі витрати — витрати на виробництво конкретного виду продукції, які 

безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів. 

Непрямі витрати — це витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені 

безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом і тому 

потребують розподілу. 

- основні витрати 

- накладні витрати 
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собівартість 
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- за економічними елементами 

- за статтями калькуляції 
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За доцільністю  

 

- продуктивніі витрати 

- непродуктивні витрати 

 За видами витрат 

 

- поточні витрати 

- одноразові витрати 
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З розподілом витрат пов'язаний вибір доцільної бази розподілу, що закріплюється 

наказом про облікову політику. 

Непрямий розподіл витрат призводить до неточностей у визначенні собівартості 

окремих видів продукції, тому при організації обліку повинна звертатися увага на 

збільшення питомої ваги прямих витрат. 

Важливе значення для організації обліку витрат і калькулювання та складання 

фінансової звітності має поділ витрат за єдністю складу. 

За складом витрати можуть бути одноелементними або комплексними. 

Одноелементні витрати включають економічно однорідні витрати, які не 

поділяються на різні компоненти, незалежно від їх місця і цільового призначення 

(сировина, матеріали, паливо, енергія, заробітна плата тощо). На цьому принципі 

побудована класифікація витрат за економічними елементами. 

Комплексні витрати складаються з декількох економічних елементів. Характерним 

прикладом статті комплексних витрат є загальновиробничі витрати, в які входять 

практично всі економічні елементи. 

За ступенем залежності від обсягів діяльності витрати поділяються на змінні і 

постійні. 

Змінними називаються витрати, величина яких змінюється пропорційно зміні обсягу 

виробництва (випуску). Звідси, розмір цих витрат на кожну одиницю продукції 

залишається сталим. 

До постійних відносять витрати, величина яких не змінюється або майже не 

змінюється (умовно-постійні витрати) при зміні обсягу виробництва (прикладом 

можуть слугувати адміністративні витрати). 

За доцільністю витрачання виділяють продуктивні витрати, до яких відносяться 

виправдані чи доцільні для даного виробництва витрати, та непродуктивні витрати, 

причиною виникнення яких є недоліки в технології та організації виробництва (брак 

продукції, втрати від простоїв, оплата понадурочних робіт тощо). Такі витрати повинні 

обліковуватись у розрізі причин і винуватців. У випадку ідеальної організації 

технології виробництва і праці всі витрати повинні бути тільки продуктивними. 

Окремо ведеться облік поточних та одноразових витрат. 

До поточних відносять витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції 

даного періоду. Це, як правило, основна частина витрат на виробництво. 

Одноразовими є витрати, пов'язані з підготовкою виробництва (впровадження нової 

продукції, її суттєва модернізація), резервуванням витрат на оплату відпусток і 

виплату одночасної винагороди за вислугу років тощо. 

Організація обліку витрат за економічними елементами має велике значення для 

складання фінансової звітності та проведення економічного аналізу. Перелік 

калькуляційних статей встановлюється підприємством самостійно виходячи з 

особливостей технології та організації виробництва. На його основі складаються 

форми калькуляційних розрахунків, кошторисів та внутрішньої звітності. 

До витрат, які включаються до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) 

відносяться її виробнича собівартість, нерозподілені загальновиробничі витрати та 

понаднормативні виробничі витрати. Решта витрат розглядається як витрати того 

звітного періоду, в якому вони виникли і класифікуються за видами діяльності. 

Залежно від видів діяльності всі витрати розподіляють на дві великі групи: витрати, 

що виникають в процесі звичайної діяльності, та витрати, що виникають в процесі 
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надзвичайної діяльності. В свою чергу витрати що виникають в процесі звичайної 

діяльності, розподіляють на витрати від операційної (основної та іншої) інвестиційної, 

та фінансової діяльності (табл. 8.4). 

Таблиця 8.4. 

 Класифікація витрат за видами діяльності 

Вид діяльності Витрати 

ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Операційна 

діяльність 

 

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

адміністративні витрати 

Загальні та корпоративні витрати, витрати на утримання 

адміністративно-управлінського персоналу тощо 

витрати на збут 

Витрати на пакувальні матеріали та ремонт тари, оплата праці та 

комісійні продавцям, витрати на маркетинг тощо 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

інші операційні витрати 

Витрати на дослідження та розробки, собівартість реалізованої 

валюти, визнані штрафи та пені, безнадійні борги тощо 

Фінансова 

діяльність 

Витрати (втрати від участі в капіталі) 

Збитки, отримані внаслідок інвестицій в асоційовані або спільні 

підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі 

Фінансові витрати 

Витрати на проценти (по кредитах отриманих, облігаціях 

випущених, фінансовій оренді) тощо 

Інша діяльність 

Собівартість реалізованих  фінансових  інвестицій, необоротних 

активів та іншого майна підприємства, втрати від неопераційних 

курсових різниць тощо 

НАДЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Втрати  і  витрати,  пов'язані з подіями або операціями, які 

відрізняються від звичайної діяльності підприємства не очікується, 

що вони повторюватимуться періодично 

 

Основними завданнями організації обліку витрат діяльності підприємства є 

забезпечення: 

 правильного визначення та достовірної оцінки витрат діяльності; 

 правильного і повного документального оформлення та своєчасного 

відображення в регістрах обліку витрат діяльності; 

 надання повної, достовірної та неупередженої інформації про витрати 

діяльності для потреб управління. 

Відповідно до законодавства підприємство має право обирати між 3 способами 

обліку витрат діяльності: 

 з використанням 8-го класу рахунків „Витрати за елементами”; 

 з використанням 9-го класу рахунків „Витрати діяльності”; 
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 з одночасним використанням 8-го і 9-го класів рахунків. 

Облік витрат тільки по рахунках класу 8 можуть вести суб'єкти малого 

підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення 

комерційної діяльності. Тобто цей клас рахунків доцільно вести підприємствам з 

невеликою кількістю господарських операцій та при відсутності декількох напрямків 

діяльності. 

Всі інші підприємства використовують рахунки класу 9 або при бажанні можуть 

використовувати одночасно і рахунки класу 8 для узагальнення інформації про 

витрати за елементами. При цьому для систематизації інформації може 

застосовуватись наступна схема: витрати відносяться спочатку на рахунки витрат 

класу 8, а потім списуються на рахунки класу 9 для обліку витрат за функціональними 

ознаками на рахунок 23 „Виробництво”. 

Чим більше підприємство, тим більша імовірність і необхідність використання 

одночасно двох класів для того, щоб накопичити інформацію про собівартість за 

елементами і за статтями витрат. 

Групування витрат має забезпечити потреби формування вартісних параметрів 

підприємства, задовольнити не лише економічні, а й технічні аспекти управління 

(нормування, калькулювання, кошторисна справа, облік, контроль, аналіз, єдність 

методичної та організаційної їх побудови) як фінансового, так і 

внутрішньогосподарського обліку. 

Система групування витрат на будь-яке виробництво включає наступні елементи: 

матеріальні витрати (за винятком зворотних відходів виробництва), витрати на оплату 

праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші затрати. Це групування є 

єдиним і обов'язковим для усіх підприємств незалежно від їх галузевої належності. 

Поелементний розріз витрат потрібен для визначення їх структури, питомої ваги 

окремих витрат, визначення розміру національного доходу тощо. Поелементне 

групування витрат використовують для складання кошторисів, утворення нормативної 

бази виробництва, аналізу тощо. Цей план групування затрат є вихідним у формуванні 

практично всіх вартісних параметрів, визначенні результатів виробництва та 

фінансових результатів. 

Організація обліку загальновиробничих витрат. Загальновиробничими є витрати, 

пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних цехів та управлінням ними. До 

загальновиробничих витрат відносять:  

 витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління 

цехами, дільницями тощо); 

 відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату 

управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу 

цехів, дільниць тощо; 

 амортизацію основних засобів та нематеріальних активів 

загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення; 

 витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну 

оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого 

призначення; 

 витрати на удосконалення технології та організації виробництва (оплата 

праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням 

технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її 
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надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому 

процесі; витрати на матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати; оплата послуг 

сторонніх організацій тощо); 

 витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше 

утримання виробничих приміщень; 

 витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці 

загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне 

страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення 

технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, 

послуг); 

 витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього 

природного середовища; 

 інші витрати (внутрішньогосподарське переміщення матеріалів, деталей, 

напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі 

незавершеного виробництва; нестачі та втрати від псування матеріальних цінностей в 

цехах; оплата простоїв тощо). 

При організації обліку загальновиробничих витрат необхідно враховувати, які з них 

є змінними, а які постійними. 

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування та 

управління виробництвом (цехів, дільниць), які змінюються прямо (або майже прямо) 

пропорційно зміні обсягу виробництва. Такі витрати розподіляються на кожен об'єкт 

витрат з використанням бази розподілу (годин роботи, заробітної плати, обсягу 

діяльності (наприклад, кількість готової продукції), прямих витрат тощо), виходячи з 

фактичної потужності за звітний період. Іншими словами, змінні загальновиробничі 

витрати повністю включаються до складу виробничої собівартості продукції (робіт, 

послуг) в періоді їх виникнення, тобто списуються на витрати виробництва (в дебет 

рахунку 23 „Виробництво”) щомісяця в повному обсязі і розподілу не підлягають. В 

цьому випадку розподіл загальновиробничих витрат - це розподіл змінних 

загальновиробничих витрат на одиницю бази з подальшим віднесенням на різні види 

продукції, що виготовляються на підприємстві. 

До постійних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування та 

управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при 

зміні обсягу виробництва. Загальновиробничі постійні витрати формуються протягом 

звітного періоду в однакових розмірах незалежно від обсягу випущеної продукції, 

виконаних робіт, наданих послуг. Серед них - амортизація, орендна плата щодо 

основних засобів, які використовуються з виробничою метою, витрати на утримання 

будівель та обладнання цехів (дільниць), опалення, освітлення цехів, дільниць, а також 

витрати на управління виробництвом, зокрема, витрати на оплату праці 

управлінського персоналу цеху тощо. 

Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з 

використанням бази розподілу (годин роботи, заробітної плати, обсягу виробництва, 

прямих витрат тощо) при нормальній потужності. При цьому під нормальною 

потужністю розуміються очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути 

досягнуто за умов звичайної діяльності підприємства протягом декількох років або 

операційних циклів з врахуванням запланованого обсягу обслуговування виробництва. 

Величина нормальної виробничої потужності визначається підприємством самостійно 
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і зазначається в наказі про облікову політику. Під базою розподілу розуміють показник 

(грошовий або натуральний), в розрахунку на одиницю виміру якого встановлюється 

норматив розподілу загальновиробничих витрат. На підприємствах, де застосовується 

здебільшого ручна праця, за базу розподілу доцільно приймати відпрацьовані людино-

години, на повністю автоматизованому виробництві - машино-години тощо. 

Оскільки фактична потужність за звітний період може відрізнятися від нормальної як 

у бік збільшення, так і в бік зменшення, то для встановлення величини постійних 

загальновиробничих витрат, які підлягають віднесенню до складу виробничої 

собівартості, необхідно запланований на одиницю бази розподілу норматив постійних 

витрат помножити на фактично досягнутий обсяг діяльності. Розподіл 

загальновиробничих витрат здійснюється в наступній послідовності (рис.8.11). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.11. Порядок розподілу загальновиробничих витрат 

Загальновиробничі витрати, які знаходяться в межах нормативів, вважаються 

розподіленими і списуються в Д-т рах. 23 „Виробництво”. Інші витрати є 

нерозподіленими і списуються в Д-т рах. 90 „Собівартість реалізації”.   

Аналітичний облік загальновиробничих витрат організовується за місцями 

виникнення, центрами і статтями (видами) витрат. 

Організація обліку адміністративних витрат та витрат на збут. Відповідно до 

П(С)БО 16 „Витрати” адміністративні витрати та витрати на збут формують самостійні 

Третій рівень – визначення нормальної потужності підприємства та 

вираження її в одиницях виміру обраної бази. Для розрахунку 

нормальної потужності необхідно врахувати технічний потенціал 

обладнання, змінний режим роботи, тенденції попиту на продукцію  

Перший етап – всі витрати поділяються на постійні (що не залежать 

від обсягів виробництва) і змінні (безпосередньо пов’язані зі зміною 

обсягу виробничої діяльності) 
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Другий етап – вибір бази розподілу. Підприємство вибирає базу 

розподілу, однак вибраний критерій обов’язково повинен вказувати на 

зв'язок між загальновиробничими витратами і причинами, які 

впливають на їх величину. Кожне підприємство вибирає за базу 

розподілу таку характеристику виробничого процесу, зміна якої 

найбільшою мірою впливає на величину загальновиробничих  витрат 

Четвертий рівень – обчислення суми постійних і змінних загально 

виробничих витрат за умови досягнення підприємством нормальної 

потужності 

П’ятий рівень – розрахунок нормативу постійних і змінних витрат на 

одиницю бази розподілу. Розділивши відповідні суми витрат на 

раніше визначену нормальну потужність, отримують планові 

нормативи змінних і постійних накладних витрат в розрахунку на 

одиницю бази (на одиницю випущеної продукції, на гривню зарплати 

виробничого персоналу, на кожну відпрацьовану машино-годину) 
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групи та окремі статті Звіту про фінансові результати. Таким чином, при організації 

обліку необхідно передбачити відношення формування таких витрат. 

Аналітичний облік адміністративних витрат та витрат на збут організовується за 

статтями витрат та за економічними елементами (табл. 8.5). При організації обліку 

витрат на збут за центрами витрат відповідні регістри ведуть в розрізі складів та 

служб, пов'язаних зі збутом продукції (робіт, послуг). 

Загальна методика побудови обліку адміністративних витрат за елементами 

аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності або витрат на збут. Тобто 

на першому етапі формуються елементи витрат -матеріальні витрати, витрати на 

оплату праці тощо, а на другому проводиться їх списання на фінансові результати. У 

внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх побудови за ознаками 

прямого або непрямого відношення до відповідного виду продукції або іншої ознаки. 

Загальна схема організації обліку загальновиробничих витрат представлена на рис. 

8.12. 

 
Рис. 8.12.  Загальна схема організації обліку загальновиробничих витрат 

 

Відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку інші витрати 

операційної діяльності складають окрему групу в загальній системі витрат діяльності. 

Загальна методика побудови обліку інших операційних витрат за елементами 

аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності або витрат на збут чи 

адміністративних витрат. 

При організації аналітичного обліку необхідно забезпечити побудову у 

відповідності до об'єкту витрат. 
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Таблиця 8.5. 

Номенклатура статей адміністративних витрат та витрат на збут 

Адміністративні витрати Витрати на збут 

Адміністративними є витрати, пов'язані з 

обслуговуванням виробництва і 

управлінням ним. До адміністративних 

витрат відносяться: 

 загальні та корпоративні витрати 

(організаційні витрати, витрати на 

проведення річних зборів, 

представницькі витрати тощо); 

 витрати на службові відрядження і 

утримання апарату управління 

підприємство та іншого 

адміністративного персоналу; 

 витрати на утримання основних 

засобів, інших необоротних матеріальних 

активів загальногосподарського 

призначенця (оренда, амортизація, 

ремонт, опалення, освітлення, 

водопостачання, охорона); 

 винагороди за професійні послуги 

(юридичні, аудиторські, з оцінки майна 

тощо); 

 витрати на зв'язок (поштові, 

телеграфні, телефонні, телекс, факс 

тощо); 

 амортизація нематеріальних 

активів загальногосподарського 

призначення; 

 витрати на врегулювання спорів у 

судових органах; 

 податки, збори та інші передбачені 

законодавством обов'язкові платежі (крім 

податків, зборів та обов'язкових 

платежів, що включаються до 

виробничої собівартості продукції, робіт, 

послуг); 

 плата за розрахунково-касове 

обслуговування та інші послуги банків; 

 інші витрати адміністративного 

призначення 

Витрати на збут включають наступні 

витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) 

продукції (товарів, робіт, послуг): 

 витрати матеріалів для пакування 

готової продукції на складах; 

 витрати на ремонт тари; 

 оплата праці і комісійні винагороди 

продавцям, торговим агентам, 

працівникам підрозділу, що 

забезпечують збут; 

 витрати на рекламу та дослідження 

ринку (маркетинг); 

 витрати на відрядження  

працівників, зайнятих збутом; 

 витрати на утримання основних 

засобів, інших матеріальних 

необоротних активів, пов'язаних зі 

збутом продукції, товарів, робіт, послуг 

(операційна оренда, страхування, 

амортизація, ремонт, опалення, 

освітлення, охорона); 

 витрати на транспортування і 

страхування готової продукції (товарів), 

транспортно-експедиційні та інші 

послуги, пов'язані з транспортуванням 

продукції (товарів) відповідно до умов 

договору поставки; 

 витрати на гарантійний ремонт і 

гарантійне обслуговування; 

 інші витрати, пов'язані зі збутом 

продукції, товарів, робіт, послуг. 

 у торговельних організаціях до 

складу витрат на збут включається 

частина витрат обігу, за винятком 

адміністративних витрат, інших 

операційних витрат, фінансових витрат 

 

 

Синтетичний облік інших витрат операційної діяльності можна організувати 

наступним чином (рис. 8.13). Інші витрати операційної діяльності відображаються в 

журналі-ордері № 10 та у Звіті про фінансові результати. 
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Рис. 8.13. Організація синтетичного обліку інших витрат операційної 

діяльності 

Облік витрат, пов’язаних з дослідженнями 

та розробками, що здійснює підприємство 

Рахунок 943 

„Собівартість 

реалізованих 

виробничих запасів” 

 

Рахунок 941  „Витрати 

на дослідження і 

розробки” 

 

 

Облік собівартості  реалізованих 

виробничих запасів (сировини, матеріалів, 

відходів тощо) 

Узагальнення інформації про нарахування 

резерву сумнівних боргів на заборгованість 

за реалізовану продукцію та про суму 

списання поточної дебіторської 

заборгованості, що визнана безнадійною та 

утворення якої не було пов’язано з 

реалізацією продукції 
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Рахунок 942  „Витрати 

на купівлю-продаж 

іноземної валюти” 

 

Відображення балансової вартості  

реалізованої іноземної валюти на дату її 

реалізації    

Рахунок 944 „Сумнівні 

та безнадійні борги” 

 

Рахунок 945 „Втрати 

від операційної 

курсової різниці” 

 

Рахунок 949 „Інші 

витрати операційної 

діяльності” 

 

Рахунок 947 „Нестачі і 

втрати від псування 

цінностей” 

 

Облік втрат за активами і зобов’язаннями  

операційної діяльності підприємства від 

зміни курсу гривні до іноземної валюти 

Облік  втрат, пов’язаних із знеціненням 

(уцінкою) запасів відповідно до П(С)БО 9 

Облік визнаних економічних санкцій за 

невиконання підприємством законодавства 

та умов договору   

Рахунок 948 „Визнані 

штрафи, пені, 

неустойки” 

 

Рахунок 946 „Втрати 

від неоцінених 

запасів” 

 

Узагальнення інформації про такі види 

операційної діяльності, які не знайшли 

відображення на субрахунках рахунку 94, 

зокрема, витрати ЖКГ, ДДЗ, будинків 

відпочинку, санаторіїв тощо 

Облік нестач грошових коштів та інших 

цінностей і втрат від псування цінностей, 

що виявлені в процесі інвентаризації   
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Крім операційної діяльності, підприємство може здійснювати фінансову та 

інвестиційну діяльності, в ході яких виникають відповідні витрати. Загальна схема 

організації обліку фінансових витрат та інших витрат подібна до організації обліку 

адміністративних витрат та інших операційних витрат. 

До фінансових витрат відносять витрати по відсотках та інші витрати підприємства, 

пов'язанні із залученням позикового капіталу. Аналітичний облік таких витрат 

ведеться за видами витрат або іншими показниками, визначеними підприємством. 

Схему організації синтетичного обліку фінансових витрат та витрат від участі в 

капіталі наведено на рис. 8.14. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

Рис. 8.14. Організація синтетичного обліку фінансових витрат 

 

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної 

діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом 

та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). 

Аналітичний облік інших витрат звичайної діяльності організується за їх видами. 

Схему організації синтетичного обліку інших витрат наведено на рис. 8.15. 

Облік витрат, пов’язаних з нарахуванням та 

сплатою відсотків за користування 

кредитами банків 

Рахунок 961 „Втрати від 

інвестицій в асоційовані 

підприємства” 

 

Рахунок 951  „Відсотки 

за кредит” 

 

 

Облік витрат, пов’язаних зі зменшенням 

частки інвестора в чистих активах об’єкта 

інвестування, зокрема внаслідок одержання 

асоційованими підприємствами збитків або 

зменшення власного капіталу асоційованих 

підприємств внаслідок інших подій 

Облік витрат, пов’язаних зі зменшенням 

частки інвестора в чистих активах об’єкта 

інвестування, зокрема внаслідок одержання 

спільними підприємствами збитків або 

зменшення їх власного капіталу внаслідок 

інших подій 
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Рахунок 952  „Інші 

фінансові витрати” 

 

Облік витрат, пов’язаних із залученням 

позикового капіталу, зокрема, витрат,  

пов’язаних з випуском, утриманням та 

обігом власних цінних паперів; 

нарахування відсотків за договорами тощо  

 

Рахунок 962 „Втрати від 

спільної діяльності” 

 

Рахунок 963 „Втрати 

від інвестицій в 

дочірні підприємства” 

 

Облік витрат, пов’язаних зі зменшенням 

частки інвестора в чистих активах об’єкта 

інвестування, зокрема внаслідок одержання 

дочірними підприємствами збитків або 

зменшення їх власного капіталу внаслідок 

інших подій 
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Рис. 8.15. Організація синтетичного обліку інших витрат 

Балансова вартість реалізованих 

фінансових інвестицій (на дату їх 

реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх 

реалізацією 

Рахунок 973 

„Собівартість 

реалізованих майнових 

комплексів” 

 

Рахунок 971  
„Собівартість 

реалізованих фінансових 

інвестицій” 

 

 

Балансова (залишкова) вартість 

реалізованих майнових комплексів  (на дату 

їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх 

реалізацією 

 

Втрати за активами і зобов’язаннями 

неопераційної діяльності підприємства від 

зміни курсу гривні до іноземної валюти 
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Рахунок 972  
„Собівартість 

реалізованих 

необоротних активів” 

Балансова (залишкова) вартість 

реалізованих необоротних активів (на дату 

їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх 

реалізацією 

 

Рахунок 974 „Втрати від 

неопераційних курсових 

різниць” 

 

Рахунок 975 „Оцінка 

необоротних активів і 

фінансових 

інвестицій” 

 

Рахунок 979 

„Перестрахування” 

 

Рахунок 977 „Інші 

витрати звичайної 

діяльності” 

 

Сума знецінення (уцінки) необоротних 

активів і фінансових інвестицій 

Залишкова вартість списаних необоротних 

активів та витрати, пов’язані з їх 

ліквідацією 

Виплати страхових сум та страхових 

відшкодувань 

Рахунок 978 „Виплати 

страхових сум та 

страхових 

відшкодувань” 

 

Рахунок 976 

„Списання 

необоротних активів” 

 

 Облік витрат, що складаються із сум 

часток страхових платежів, які 

сплачуюються перестраховикам за 

договорами перестрахування 

Інші витрати звичайної діяльності, які гне 

знайшли відображення на інших 

субрахунках рахунку 97 
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Фінансові витрати, втрати від участі в капіталі та інші витрати відображаються в 

журналі № 5 та у Звіті про фінансові результати. 

Організація обліку надзвичайних витрат. Надзвичайні витрати - це 

невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання 

виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за 

вирахуванням суми страхового відшкодування і покриття втрат від надзвичайних 

ситуацій за рахунок інших джерел. 

Відповідно до П(С)БО 16 надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності 

за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності, 

підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Зміст і вартісну оцінку витрат 

від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансової 

звітності. 

Аналітичний облік надзвичайних витрат ведеться за кожним видом витрат. 

Схему організації синтетичного обліку надзвичайних витрат наведено на рис. 

8.16. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 8.16. Організація синтетичного обліку надзвичайних витрат 

Надзвичайні витрати відображаються в журналі-ордері № 11 та в Звіті про фінансові 

результати в рядку з аналогічною назвою. 

 

8.7. Організація контролю за формуванням витрат   

Перед тим, як перейти до основного етапу контролю операцій з обліку витрат, 

необхідно вивчити Наказ про облікову політику щодо питань, які відносяться до 

обліку витрат. Згідно з П(С)БО 16 „Витрати”  витрати визнаються за одночасного 

дотримання наступних умов: 

 Зменшення активів або збільшення зобов'язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілу власниками) (наприклад, списання матеріалів на 

виробництво; нарахування заробітної плати персоналу підприємства). 

Облік втрат від стихійного лиха (повінь, 

землетрус, град тощо)   

Рахунок 993 „Інші 

надзвичайні витрати” 

 

Рахунок 991  „Втрати 

від стихійного лиха” 
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Рахунок 992  „Втрати 

від техногенних 

катастроф і аварій” 

 

 

Облік втрат, понесених підприємством в 

результаті техногенних катастроф і аварій, 

що сталися на самому підприємстві чи 

іншому    



 

 177 

 Можлива достовірна оцінка суми витрат. 

Крім того, слід враховувати також і такі особливості визнання: 

 Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох 

звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його 

вартості. 

 Негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають або 

перестають відповідати критеріям активів підприємства (наприклад, уцінка запасів, 

створення резерву сумнівних боргів). 

При проведенні перевірки правильності формування собівартості продукції (робіт, 

послуг необхідно пам'ятати, що згідно з П(С)БО 16 до виробничої собівартості 

продукції (робіт, послуг) включаються тільки прямі матеріальні витрати, прямі витрати 

на оплату праці, інші прямі витрати та змінні й розподілені постійні загальновиробничі 

витрати. Тобто, здійснюючи перевірку правильності формування собівартості 

продукції (робіт, послуг), необхідно, передусім, дослідити правильність включення 

витрат до собівартості. 

Вивчаючи достовірність формування прямих матеріальних витрат, необхідно 

порівняти фактично списані суми з нормами; при постійному списанні за нормами 

аналізують залишки в матеріальних звітах; при списанні понад норм з'ясовують 

причини і напрями віднесення перевитрат за даними зведених відомостей за 

відхиленнями; перевіряють правомірність віднесення такого виду витрат до статті 

„Виробничі запаси”. При цьому використовують дані лімітно-забірних карток, актів-

вимог, звітів про рух запасів, норм витрат, актів на списання палива, енергії, зведених 

відомостей за відхиленнями, карток розкрою, даних рахунків 20, 18, 23, 375. 

 Крім того, при  перевірці матеріальних  витрат необхідно звернути увагу на: 

- правомірність віднесення витрат до прямих матеріальних. До складу прямих 

витрат включаються тільки ті, що можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об'єкту обліку витрат; 

- правильність оцінки виробничих запасів, які включені до собівартості продукції 

(робіт, послуг); 

- наявність договорів про повну матеріальну відповідальність з особами, 

відповідальними за збереження запасів у виробничих підрозділах; 

- наявність фактів списання на собівартість витрат, які не відносяться до 

матеріалів, що використовувалися у виробництві, а також випадки списання на 

рахунки виробництва сум ПДВ; 

- наявність фактів включення до собівартості продукції (робіт, послуг) вартості 

сировини, матеріалів, переданих в цехи, ділянки тощо, але фактично не використаних 

у виробництві; 

- правильність встановлення норм витрат сировини і матеріалів відповідно до 

рівня технічного стану і технології виробництва продукції; 

- правильність оцінки і списання зворотних відходів. Такі відходи оцінюються за 

ціною їх можливого використання. При цьому до відходів не відносяться залишки 

матеріальних ресурсів, які відповідно до встановленої технології передаються в інші 

цехи як повноцінні матеріали для виробництва інших видів продукції, а також супутня 

продукція, перелік якої встановлюється в галузевих методичних рекомендаціях з 

обліку собівартості продукції; 
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- правильність списання недостач і втрат в межах норм природного убутку. 

При проведенні перевірки достовірності формування прямих витрат на оплату праці 

необхідно порівняти обсяги фактично виконаних робіт (на підставі первинних 

документів) з нормами і розцінками, порівняти розцінки з тарифними ставками 

відрядників за відповідними розрядами робіт і витратами часу, що вимагається для їх 

виконання (за даними тарифно-кваліфікаційного довідника, тарифних сіток і ставок), 

перевірити правильність нарахування оплати праці. При цьому використовуються дані 

нарядів на відрядні роботи, відомостей норм і розцінок, тарифно-кваліфікаційних 

довідників, тарифних сіток, тарифних ставок, облікових регістрів за рахунками 23, 66. 

  При проведенні  перевірки правильності формування інших прямих витрат 

необхідно враховувати, що до їх  складу включаються всі інші виробничі витрати, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат, зокрема 

відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, 

амортизація тощо. 

Окрім вивчення правильності формування елементів витрат, необхідно перевірити 

й інші питання. Так, перевіряючи правильність формування собівартості продукції 

(робіт, послуг), необхідно: 

- вивчити облікову політику з метою визначення обґрунтованості вибору методу 

обліку витрат і калькулювання, варіанту зведеного обліку, порядку розподілу 

загальновиробничих витрат та відображення на рахунках витрат; 

- визначити відповідність групування витрат за місцями їх виникнення 

(виробництво, цех, дільниця, робоче місце); 

- оцінити правильність оцінки незавершеного виробництва, розподілу витрат між 

готовою продукцією та незавершеним виробництвом; 

- провести арифметичний контроль показників собівартості за даними зведеного 

обліку; 

- оцінити правильність ведення обліку витрат допоміжних виробництв; 

- вивчити складання бухгалтерських записів з обліку витрат на виробництво; 

- дослідити відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку за 

рахунками витрат записам в облікових регістрах, Головній книзі, звітності. 

Досліджуючи правильність і достовірність відображення в обліку та звітності 

незавершеного виробництва, необхідно: 

- перевірити відповідність відображення в бухгалтерському обліку вартості 

незавершеного виробництва порядку, наведеному в наказі про облікову політику 

підприємства; 

- перевірити вибірковим способом правильність оцінки залишків незавершеного 

виробництва; 

- вивчити законність і правильність відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку операцій з обліку незавершеного виробництва; 

- встановити відповідність фактичних залишків незавершеного виробництва 

даним, наведеним в балансі, порівняти залишки за рахунками 23 з результатами 

інвентаризації незавершеного виробництва. 

 Перевірка правильності накопичення, розподілу та списання загальновиробничих 

витрат передусім, передбачає необхідність перевірити правомірність віднесення 

витрат до загальновиробничих, повний перелік витрат яких наведено в П(С)БО 16. 
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Досліджуючи операції з обліку загальновиробничих витрат необхідно перевірити 

правильність і достовірність їх розподілу. При цьому, перш за все, перевіряється 

дотримання вимог П(С)БО 16 щодо порядку розподілу загальновиробничих витрат. 

Змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва 

на підставі фактичного використання виробничих потужностей. Постійні виробничі 

накладні витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва на підставі 

нормальної виробничої потужності виробничого устаткування. 

Перевірка правильності розподілу накладних витрат відбувається за даними 

відомостей і відповідних аналітичних статей за рахунком 91. При цьому перевіряється 

сума накладних витрат, яка підлягає розподілу; розрахунок нормальної потужності та 

сума витрат, яка їй відповідає; з'ясовується правильність їх розподілу між об'єктами 

витрат. Також необхідно перевірити, чи відповідає розмір нормальної потужності, 

який використовується при розподілі, тому, що зазначений в наказі про облікову 

політику підприємства. При цьому використовуються дані відомостей обліку 

загальновиробничих витрат, звіту про витрати матеріалів, відомості розподілу 

заробітної плати за напрямами витрачання, дані статистичної звітності про нормальну 

потужність підприємства за 3 роки тощо. 

Після перевірки правильності проведення розподілу загальновиробничих витрат, 

перевіряють відповідне відображення в бухгалтерському обліку результатів розподілу. 

Необхідно пам'ятати, що усі розподілені змінні та постійні загальновиробничі витрати 

є елементами собівартості готової продукції та незавершеного виробництва. 

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу 

собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в періоді їх виникнення. При цьому 

загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат 

не може перевищувати їх фактичної величини. 

Увагу також необхідно приділити перевірці обґрунтованості вибору бази розподілу 

загальновиробничих витрат і її відповідності тій, що зазначена в наказі про облікову 

політику. 

  Вивчаючи операції з обліку адміністративних витрат, витрат на збут, інших 

операційних витрат необхідно пам'ятати, що вичерпний перелік таких .витрат 

наведено в П(С)БО 16. Тобто необхідно:  

- перевірити наявність та повноту оформлення документів, що підтверджують 

витрати; 

- порівняти вказані в обліковому регістрі суми і місяці, до яких вони відносяться, 

з первинними документами (рахунками, договорами, банківськими виписками, 

товарно-транспортними накладними тощо). Перевірити наявність в документах всіх 

необхідних реквізитів: назву документу, дату складання, назву підприємства, від імені 

якого складено документ, зміст господарської операції, її вимірники в натуральному 

та грошовому вираженнях, перелік посадових осіб та їх підписи; 

- дослідити санкціонування всіх витрат шляхом ознайомлення з внутрішніми 

документами підприємства за підписом керівника або уповноваженої ним особи; 

- перевірити віднесення витрат до того періоду, в якому вони реально понесені 

(тобто до . періоду, до якого відноситься пов'язана з ними діяльність), шляхом 

порівняння даних первинних документів з бухгалтерськими записами; 

- при наявності на підприємстві орендованих об'єктів основних засобів (чи їх 



 

 180 

частин) перевірити відповідність порядку нарахування орендної плати в 

бухгалтерському обліку, встановленому договором; порядку відображення в обліку 

витрат на ремонт; 

- перевірити правильність віднесення до витрат вартості ремонтних робіт: 

наявність необхідної первинної документації, відповідність відображення витрат на 

ремонт основних засобів в бухгалтерському обліку прийнятій обліковій політиці; 

- перевірити правильність включення до витрат нарахованої заробітної плати 

(перевірити трудові угоди, наказ про посадові оклади, відрядні розцінки тощо) і 

правильність її обліку на відповідних рахунках (використовуючи дані перевірки 

розрахунків з персоналом з оплати праці); 

- оцінити правильність віднесення на витрати відрахувань на соціальні заходи; 

- оцінити правильність включення витрат на оплату послуг банку, порівнявши їх 

зі ставками і сумами, вказаними в договорах з банками; 

- перевірити обґрунтованість віднесення до складу адміністративних витрат 

податків, зборів та обов'язкових платежів, скласти перелік видів та сум податків, 

віднесених до адміністративних витрат; 

- перевірити правильність відображення сплачених штрафів, пені, неустойок. Всі 

визнані підприємством чи присуджені господарським судом штрафи, пені, неустойки, 

суми претензій за штрафними санкціями, за якими минув термін оскарження, 

відносяться на інші операційні витрати. Але складно з'ясувати, чи реально погашена 

така заборгованість, чи не обліковується вона у складі кредиторської заборгованості, 

тому необхідно на підставі первинних документів і бухгалтерських записів в журналі 

встановити, чи не включені до витрат суми, пред'явлені до утримання як претензії, але 

не визнані платником; 

- встановити дотримання основних положень з обліку тари на підприємствах, а 

саме: правильне і своєчасне документальне відображення операцій із заготівлі, 

надходження та відпуску тари на складах, в цехах, дільницях та інших місцях її 

зберігання; 

- перевірити правомірність накопичення та списання витрат на дослідження та 

розробки; 

- дослідити достовірність формування собівартості реалізованої іноземної 

валюти, виробничих запасів; 

- визначити правомірність відображення втрат від операційної курсової різниці, 

знецінення запасів. їх псування; 

- перевірити правильність розрахунку резерву сумнівних боргів, з'ясувати 

правильність списання сумнівних та безнадійних боргів, для чого встановити 

дотримання строків позивної давності; 

- перевірити охайність записів (відсутність арифметичних та інших помилок); 

- перевірити незвичайні операції, проводки з нестандартною кореспонденцією 

рахунків; 

- встановити відповідність записів синтетичного та аналітичного обліку записам в 

Головній книзі, звітності. 

В ході перевірки правильності накопичення та списання фінансових витрат і втрат 

від участі в капіталі  необхідно звернути увагу на: 

- правильність ведення обліку витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою 
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відсотків за користування кредитами банків. Потрібно ознайомитися з кредитними 

умовами договорів; 

- достовірність обліку витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, 

наявність та правильність відображення витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та 

обігом цінних паперів; витрат, пов'язаних з фінансовим лізингом; 

- правильність визначення та ведення обліку витрат, пов'язаних зі зменшенням 

частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема, внаслідок одержання 

асоційованими (дочірніми, спільними) підприємствами збитків від зменшення 

власного капіталу підприємств внаслідок інших подій. При цьому необхідно 

перевірити документи, що підтверджують отримання збитку або зменшення власного 

капіталу. 

В ході перевірки правильності накопичення та списання інших витрат необхідно 

звернути увагу на: 

- достовірність показників щодо формування собівартості реалізованих 

фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів (використовуючи 

дані перевірок за іншими розділами); 

- правильність відображення витрат від неопераційних курсових різниць, уцінки 

необоротних активів і фінансових інвестицій. При цьому необхідно перевірити 

наявність документів, що санкціонують проведення уцінки, списання та визначають 

порядок її проведення. 

В ході перевірки правильності відображення надзвичайних витрат необхідно 

встановити: 

- правильність оформлення документів зі списання некомпенсованих втрат від 

стихійного лиха, а також в результаті пожеж, аварій, інших надзвичайних подій, які 

викликані надзвичайними ситуаціями; 

- правильність та достовірність віднесення витрат до надзвичайних, до яких 

відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення 

заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, 

сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на 

відновлюваних роботах, вартість використаної сировини та матеріалів тощо); 

- підтвердження понесених витрат відповідними первинними документами, 

наявність рішення компетентних органів про визнання надзвичайної події; стихійного 

лиха, техногенної катастрофи, аварій тощо. 

 

8.8. Особливості організації обліку фінансових результатів 

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є збиток або 

прибуток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) 

готової продукції (товарів, послуг). Крім того, підприємство може продавати 

(реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та 

господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір 

прибутку від інвестиційної діяльності.  

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу 

частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді 

різниці між виручкою від реалізації і витратами на виробництво та збут. На 

підприємстві можливі доходи, витрати, які не пов`язані з реалізацією, але збільшують 
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або зменшують суму прибутку або збитків, - це фінансові результати, отримані від 

інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов`язані з 

надзвичайними подіями. Поняття фінансових результатів діяльності трактується в 

П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”. Прибуток – сума, на яку доходи 

перевищують пов`язані з ними витрати. Збитки – перевищення суми витрат над сумою 

доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.  

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку 

(збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається 

послідовне зіставлення доходів та витрат. В бухгалтерському обліку чистий прибуток 

(збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх 

видів звичайної та надзвичайної діяльності. Показниками формування чистого 

прибутку є:  

- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);  

- валовий прибуток;  

- фінансові результати від операційної діяльності;  

- фінансові результати від звичайної діяльності;  

- фінансові результати від надзвичайної діяльності;  

- чистий прибуток (збиток).  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається 

шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і обов’язкових 

платежів тощо. Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).  

Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума 

валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, 

витрат на збут та інших операційних витрат.  

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як 

алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших 

доходів, фінансових та інших витрат.  

Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між 

прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.  

Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються 

невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожежі, 

техногенних аварій тощо).  

Остаточний фінансовий результат – чистий прибуток (збиток) визначається як 

різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період.  

Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є 

найважливішими підсумковими показниками їх роботи.  

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної 

діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79 „Фінансові результати”. 

Облік фінансових результатів діяльності слід організовувати з врахуванням 

субрахунків. Аналітичний облік фінансових результатів організується за їх 

характером, видами діяльності, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими 

напрямками, визначеними підприємством самостійно.  
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Первинними документами при відображенні накопичення фінансових результатів 

різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку (збитку) є 

довідки та розрахунки бухгалтерії.  

При складанні фінансових звітів порівнюються обороти по дебету та кредиту 

рахунку 79 „Фінансові результати”. Якщо кредитовий оборот по рахунку 79 

„Фінансові результати”  буде більше дебетового обороту цього ж рахунку, то 

підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року. Якщо 

дебетовий оборот по рахунку 79 „Фінансові результати” більше кредитового обороту 

даного рахунку, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж мало доходу. Дані 

по рахунку 79 відображаються у відповідному журналі та у Звіті про фінансові 

результати.  

Нерозподілений прибуток – це сума чистого прибутку, нерозподіленого у вигляді 

дивідендів між акціонерами і власниками підприємств. В момент виникнення весь 

чистий прибуток за звітний період може бути визначений як нерозподілений. Для 

обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків передбачений рахунок 44 

„Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. На даному рахунку організовується 

облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а 

також використаного в поточному році прибутку. Аналітичний облік по рахунку 44 

організовується тільки по оборотах звітного року. На рахунку доцільно враховувати 

наступні аналітичні позиції:  

- чистий прибуток звітного періоду;  

- поточні витрати, втрати, які списані як у використання прибутку в звітному періоді;  

- відрахування до резервного фонду;  

- дивіденди, які нараховані за минулі звітні періоди;  

- дивіденди, які нараховані за звітний період (авансом).  

По всіх аналітичних позиціях аналітичний облік організовується наростаючим 

підсумком з початку звітного періоду. Дані по рахунку 44 „Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)” відображаються в журналі та у Звіті про фінансові результати.  

В усіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності є прибуток. Порядок використання прибутку визначає 

власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган згідно із статутом 

підприємства. За рахунок прибутку, в першу чергу, по встановлених нормативах 

здійснюються розрахунки з бюджетом, формуються цільові фонди на підприємстві, 

покриваються збитки минулих років. Чистий прибуток, одержаний підприємством як 

результат його господарської діяльності після сплати податків до бюджету, а також 

інших платежів, спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в розмірі, 

обумовленому зборами учасників товариства.  

Сума, що залишається, згідно з установчими документами спрямовується на 

формування, наприклад:  

- до резервного капіталу у розмірі не менше 25 % статутного капіталу товариства. Він 

використовується для покриття витрат, пов`язаних з відшкодуванням збитків та 

позабалансових витрат. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань 

у розмірі не менше 5 % чистого прибутку товариства до одержання необхідної суми. 

Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про 

використання коштів фонду приймається зборами учасників товариства;  
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- до фонду сплати дивідендів. Розмір планової і нарахованої за рік суми грошових 

коштів цього фонду затверджується зборами учасників товариства;  

- до фонду соціально-культурного розвитку, який формується і використовується 

відповідно до рішень, затверджених зборами учасників товариства.  

В разі потреби товариство може формувати й інші фонди.  

Збитки, що можуть виникнути в результаті діяльності товариства, покривається з 

резервного капіталу, а у разі недостатності – з інших фондів, створених на підставі 

установчих документів.  

Фінансовий результат, який призвів до збільшення власного капіталу, тобто 

прибуток, може залишатись на балансі нерозподіленим. Однак частіше його 

розподіляють за напрямками майбутнього використання. Розподіл прибутку між 

власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в 

резервний капітал та інше використання в поточному періоді ведеться на субрахунку 

443 „Прибуток, використаний у звітному періоді”. Аналітичний облік прибутку, 

використаному у звітному періоді організовується за напрямками використання. 

Первинними документами при відображенні інформації про використання прибутку є 

розрахунки та довідки бухгалтерії. Дані по субрахунку 443 „Прибуток, використаний у 

звітному періоді” відображуються у відповідному журналі та Звіті про власний 

капітал. Метою створення резервів є цільове фінансування власних потреб 

підприємства. Фонди (резерви) підприємства, що утворюються за рахунок прибутку, 

можуть бути названими згідно з цільовим призначенням їх використання.  
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Розділ 9. Організація управлінського та бухгалтерського 

контролю 

 
9.1. Поняття організації управлінського контролю та його складові 

9.2.  Завдання організації управлінського контролю, його суб’єкти та об’єкти 

9.3.  Методи проведення управлінського контролю 

9.4.  Організація бухгалтерського контролю: сутність, його відмінність від 

управлінського контролю, послідовність процедур 
 

9.1. Поняття організації управлінського контролю та його складові 

 

Необхідною та вирішальною функцією сучасної, адаптованої до ринкових умов, 

системи управління є функція контролю. При цьому ефективність контролю зростає із 

наближенням органу управління до осередку, що здійснює контрольні функції, адже 

скорочення дистанції між контролем і рішенням забезпечує швидке отримання 

необхідної інформації органами, які приймають ці рішення. Такий вид контролю 

прийнято називати управлінським. Управлінський контроль представляє собою 

незалежну оцінку відповідності діяльності підприємства поставленим завданням. 

Необхідність у ньому зумовлюється тим, що вище управління безпосередньо не 

займається контролем повсякденної діяльності, але йому необхідна інформація про 

діяльність нижчих рівнів управління або підтвердження достовірності звітів керівників 

нижчих рівнів. Управлінський контроль охоплює всі стадії відтворення суспільного 

продукту: постачання, виробництво, збут готової продукції і всі види діяльності 

підприємства, пов'язані з господарським процесом. 

Управлінський контроль - це процес, який забезпечує відповідність функціонування 

конкретного об'єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне 

досягнення поставленої мети. 

Основною його метою є об'єктивне вивчення фактичного стану справ у суб'єкта 

господарювання, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно 

впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети та 

доведення цієї інформації до органу управління. 

Отже, управлінський контроль охоплює всі сфери виробничо-господарської 

діяльності підприємства, всі стадії відтворення - постачання, виробництво, збут 

готової продукції і всі види діяльності підприємства, пов'язані з господарським 

процесом. Управлінський контроль має певні особливості (рис. 9.1). 
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Рис. 9.1. Особливості управлінського контролю 

Управлінський контроль необхідний для забезпечення впевненості керівництва 

підприємства в тому, що всі управлінські рішення досягли своєї мети і всі вказівки 

керівництва виконуються. Саме тому у світовій практиці під контролем розуміють 

будь-яку процедуру, яка сприяє зменшенню схильності до ризику.  

Відповідальність за організацію управлінського контролю відповідно до Закону 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" несе керівник 

підприємства, який ці обов'язки покладає відповідно до посадових інструкцій на 

працівників, зайнятих управлінням. Це - штатні контролери-ревізори, внутрішні 

аудитори, керівники і співробітники відділів управління підприємства. Вони повинні 

здійснювати систематичний поточний оперативний контроль за роботою окремих 

підрозділів господарюючого суб'єкта, надаючи результати контрольних перевірок 

керівництву підприємства для прийняття рішень щодо усунення причин, що негативно 

впливають на його діяльність. 

Оцінка системи управлінського контролю визначається на основі певних елементів 

(рис. 9.2). 

Управлінський  контроль забезпечується наявністю взаємовідносин між учасниками 

виробництва з приводу перевірки подій, фактів виробничої діяльності і спрямованих 

на забезпечення: 

• достовірності даних у процесі обліку; 

• правильності (законності) й доцільності господарських операцій, а також 

повноти і своєчасності їх відображення в обліку; 

• виявлення відхилень у процесі виробництва від норм, нормативів, стандартів, 

правил, планів тощо; 

• виявлення причин відхилень, які виникають, і доведення вини (ініціативи) за 

їхні наслідки. 

Перевагою управлінського контролю є те, що він здійснюється як попередній, 

поточний (оперативний) і подальший, може бути документальним, фактичним і 

комбінованим; може проводитись у вигляді ревізії, тематичної перевірки, 

розслідування та службового розслідування. 

У зв'язку з цим управлінський контроль є одним із найефективніших при 

Особливості управлінського контролю 

Здійснення функцій контролю особами, які представляють інтереси 

підприємства і є членами цього колективу 

Охоплення всіх видів контролю, який здійснюють представники 

підприємства 

Забезпечення не лише зворотнього, а й прямого зв’язку між 

структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою 

системами, між лінійними і функціональними підрозділами 
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вмілому використанні функцій контролю органами управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2. Основні елементи функціонування системи управлінського 

контролю 

 

9.2. Завдання організації управлінського контролю, його суб’єкти та об’єкти 

 

Організація управлінського контролю ставить перед собою такі завдання: 

а) надавати користувачам достовірну та неупереджену інформацію про об'єкти 

та процеси, що відбуваються на підприємстві; 

б) надавати допомогу управлінському персоналу в прийнятті найбільш 

доцільних управлінських рішень; 

в) не допускати, щоб неправильні дані потрапили до зовнішніх користувачів, що 

може потягти юридичну відповідальність для бухгалтера; 

г) своєчасно виявляти та усувати фактори, які заважають ефективному веденню 

виробництва. 

Успішне вирішення завдань, які поставлені перед управлінським контролем, 

значною мірою обумовлене правильним розумінням і застосуванням у практичній 

діяльності категорій „об’єкт” і „суб’єкт” контролю. 

Об’єкт управлінського контролю — це те, що підлягає перевірці. Об'єктами 

управлінського контролю виступають: система бухгалтерського обліку підприємства, 

достовірність звітності, стан майна, забезпеченість власними обіговими коштами, 

фінансова стійкість, платоспроможність, система управління підприємством, якість 

роботи економічних служб, оподаткування, організація виробництва, виконавча 

Основні елементи системи управлінського 

контролю на підприємстві 

Наявність компонентного персоналу, що заслуговує на довіру, з чітко 

визначеними правами і обов’язками 

Наявність розподілу упорядкованих посадових обов’язків між працівниками, 

що беруть участь у формуванні інформації, щодо ведення справ і формування 

інформації 

Дотримання необхідних формальних процедур під час здійснення 

господарських операцій 

Наявність фізичного контролю за активами та документацією 

Своєчасне складання певних документів 

Організація системи внутрішнього аудиту на підприємстві 

Основні елементи системи управлінського 

контролю на підприємстві 
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дисципліна тощо. 

Суб’єкт управлінського контролю – це окрема посадова особа, служби (відділи) або 

внутрішньогосподарські підрозділи підприємства, що перевіряють той або інший 

об’єкт (рис. 9.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.3. Суб’єкти управлінського контролю 

До суб’єктів управлінського контролю відносять: 

•управлінський персонал, який на середніх і великих підприємствах виконують 

контрольні функції залежно від мети і завдань, поставлених вищим керівництвом 

підприємства, який їх призначив;  

•спостережну раду, що створюється в акціонерних товариствах, обирається з 

його членів і забезпечує контроль за діяльністю виконавчого органу. Вона розглядає 

скарги і звернення акціонерів, стежить за наданням вичерпної та достовірної 

інформації акціонерам, зобов'язана захищати їх права. Головною умовою її ефективної 

діяльності є незалежність від правління товариства. Спостережна рада функціонує 

шляхом проведення засідань, котрі проводяться тільки тоді, коли є кворум (2/3 

загальної кількості членів ради); 

•ревізійну комісію, що здійснює контроль за діяльністю керівництва 

підприємства та обирається з числа акціонерів; 

•інвентаризаційну комісію - колективний орган, що формується з групи осіб, які 

наділяються певними правами для встановлення фактичної наявності і стану майна та 

фінансових зобов'язань підприємства; 

•обліковий персонал на чолі з головним бухгалтером, що здійснює контрольні 

функції в процесі відображення господарських операцій в первинних документах, 

регістрах, звітах. 

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб’єкта 

господарювання повинна забезпечити: 

− надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю 

суб’єкта господарювання; 

− збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та 

нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі 

Спостережні 

ради Ревізійні 

комісії 

Інвентаризаційні 

комісії 

Суб’єкти управлінського контролю 

Управлінський персонал та 

спеціалісти 

Спеціальні служби, 

створені на підприємстві  з 

метою контролю 

Обліковий персонал під 

керівництвом  

головного бухгалтера 
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тієї, що міститься в облікових регістрах, комп’ютерних базах даних); 

− ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних 

процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів 

ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни; 

− відповідність визначеним обліковим принципам - обов’язкове виконання 

працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог 

нормативних документів; 

− надійну систему бухгалтерського обліку. 

При вивченні системи управлінського контролю необхідно оцінити вплив 

одержаних результатів на подальшу перевірку достовірності фінансової звітності 

підприємства. Процес оцінювання складається з кількох основних етапів (рис. 9.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.4. Основні етапи оцінювання системи управлінського контролю на 

підприємстві 

 

Впровадження на підприємствах системи управлінського контролю, зокрема 

контролю витрат виробництва забезпечуватиме керівництво інформацією про стан 

витрат виробництва та собівартість виготовленої продукції і дозволить виявити і 

мобілізувати резерви у сфері виробництва. 

 

9.3.  Методи проведення управлінського контролю 

 

Організація управлінського контролю неможлива без використання методів його 

проведення. Традиційно серед основних методів контролю виділяють такі: 

− ревізія; 

− інвентаризація; 

− тематична перевірка; 

− обстеження; 

− внутрішній аудит; 

− економічний аналіз. 

Вони мають різні способи організації і проведення: суцільний, вибірковий, 

комбінований.  

Інвентаризація - перевірка наявності та стану об'єкта, яка здійснюється шляхом 

 

Основні етапи оцінювання 

ефективності системи 

управлінського контролю 

Загальне ознайомлення з системою 

управлінського контролю 

Початкова оцінка надійності системи 

управлінського контролю 

Підтвердження достовірності отрима-

ної оцінки  



 

 190 

спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних. 

Відповідальність за інвентаризацію покладається на керівника підприємства, який з 

головним бухгалтером розробляє графік проведення інвентаризацій. Він складається 

до 20 січня та затверджується власником чи керівником підприємства. В ньому 

передбачаються графіки планових інвентаризацій згідно діючих інструкцій. 

Інвентаризацію проводить інвентаризаційна комісія, до функцій якої входить 

проведення інвентаризацій з метою встановлення фактичної наявності і стану майна та 

фінансових зобов'язань підприємства для порівняння цих даних з бухгалтерськими, 

прийняття на основі отриманих результатів певних управлінських рішень, вирішення 

організаційних питань, перевірка адекватності даних бухгалтерського обліку тощо. 

Саме головному бухгалтеру надано право формування такої комісії, підбору в її склад 

відповідальних і дисциплінованих осіб з апарату управління підприємства. Тому він 

повинен і уміти організовувати ці процеси. 

Для забезпечення дієвості управлінського контролю на підприємстві необхідним є 

дотримання послідовності всіх етапів його організаційного процесу із чітким 

визначенням їх змісту та інструментарію (рис. 9.5). 

На першому етапі необхідно детально визначити цілі та пріоритетні напрями 

розвитку підприємства для того, щоб задачі контролю органічно підпорядковувались 

задачам підприємства, тобто досягненню кінцевої цілі – отримання максимального 

прибутку. 

Другий організаційний етап повинен передбачати розробку системи координації і 

контролю за процесами досягнення кінцевих результатів. Ціллю даного етапу є 

формування системи підконтрольних показників, які найкраще реагують на будь-які 

зміни в діяльності підприємства та структурних підрозділів. 

Третій організаційний етап передбачає вибір та застосування механізму і процедур 

виміру відхилень підконтрольних фактичних показників від планових в цілому за 

підприємством та в розрізі структурних підрозділів. Даний етап ускладнюється 

великим різноманіттям загальнонаукових та власних прийомів і способів, що 

формують метод внутрішньогосподарського контролю. 

Четвертий етап характеризується особливостями функціонування системи 

внутрішнього документообігу на підприємстві, яка пропонує поступальний рух звітів 

центрів відповідальності в єдиний контролюючий центр, у функції якого входить 

встановлення рівня впливу виявлених відхилень на запланований розмір кінцевого 

показника в цілому по підприємству. 

Отже, враховуючи важливість управлінського контролю в усій системі управління 

на підприємствах, необхідно приділяти значну увагу організації та методики 

проведення, дотримуватися чіткої послідовності всіх організаційних етапів. 
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Рис. 9.5. Послідовність процесу організації системи управлінського 

контролю 

 

 

 

9.4. Організація бухгалтерського контролю: сутність, його відмінність від 

управлінського контролю, послідовність процедур 

 

Однією із складових частин управлінського контролю виділяють бухгалтерський 

контроль. Це контроль самого бухгалтерського обліку і звітності. Він здійснюється для 

забезпечення надійності облікових даних, переслідуючи наступні цілі: 

− попередити втрати грошей чи цінностей в результаті крадіжок чи 

зловживань; 
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− забезпечити точний облік фактів господарського життя та інформації в 

облікових регістрах тощо. 

Мета бухгалтерського контролю - проведення перевірки доцільності і 

достовірності господарських операцій до моменту їх здійснення або перед їх 

завершенням на підставі бухгалтерських документів, а також перевірка правильності 

ведення бухгалтерського обліку та вивчення результатів господарської діяльності 

підприємства. 

Бухгалтерський контроль здійснює апарат бухгалтерії, охоплюючи роботу з метою 

перевірки, - щодо легальності, старанності та вірогідності господарських операцій до 

їх здійснення або перед їх завершенням на підставі бухгалтерських документів, а 

також з метою перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку та вивчення 

результатів господарської діяльності підприємства. 

Забезпечення достовірності даних у процесі обліку - основне завдання 

бухгалтерського контролю, а саме: 

а) не допускати відображення в обліку фіктивних господарських операцій; 

б) отримувати дозвіл уповноваженої особи на проведення господарської 

операції, щоб не мала місця несанкціонована господарська операція, що може 

призвести до зловживання; 

в) відображати в обліку лише реально здійснені господарські операції. 

Основними складові бухгалтерського контролю є: 

− контроль дотримання облікової політики; оцінка ступеню надійності 

наданих керівництву доказів; 

− перевірка дотримання правильності облікових процедур; перевірка точності 

записів; 

− контроль збереження активів; 

− попередження помилок і зловживань; 

− визначення ефективності окремих операцій. 

Бухгалтерський контроль за часом проведення поділяється на такі види:  

 попередній; 

 поточний; 

 наступний. 

Попередній контроль здійснюється до початку операції або процесу виробництва і 

застосовується, зокрема, для підтвердження доцільності і законності господарської 

операції (або управлінського рішення) до моменту його реалізації. Бухгалтерією 

здійснюється попередній контроль при розробці заходів зі своєчасного складання 

річної звітності, обстеження умов зберігання запасів та грошових коштів, стану 

контрольно-пропускної системи тощо. 

Поточний контроль проводиться в процесі здійснення господарських операцій для 

виявлення недоліків у прийнятті рішень з метою застосування оперативних заходів 

щодо усунення негативних факторів. Сутність поточного контролю полягає у 

встановленні відхилень, порушень та інших причин в ході здійснення операцій. Його 

проводять шляхом перевірки та аналізу облікових регістрів, звітів виробничих 

підрозділів, а при потребі складають аналітичні таблиці і групувальні відомості; 

організують контроль за правильністю оформлення первинних документів. 

Важливою ділянкою бухгалтерського контролю є перевірка правильності 
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відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та записів 

операцій в облікових регістрах, дотримання правил групування документів, що 

підтверджують факт господарської операції, їх зберігання і користування ними, 

відповідності показників облікових регістрів формам звітності. В ході систематичного 

контролю виявляються порушення оформлення первинних документів, графіків 

передачі та обробки документів. Працівник бухгалтерії, закріплений за певним 

об'єктом, записує порушення до журналу обліку порушень, доповідає про них 

головному бухгалтеру і контролює їх усунення. 

Наступний контроль проводиться після того, як відбулися ті господарські операції 

або події, які контролюються. Такий контроль охоплює перевірку правильності і 

законності проведених господарських операцій на підприємствах, виявляє порушення і 

зловживання, а також дає можливість розробити заходи щодо усунення недоліків та їх 

попередження в майбутньому. 

Основним змістом наступного контролю є перевірка дотримання господарського та 

фінансового законодавства, достовірності ведення обліку та складання звітності, 

господарської доцільності та законності здійснених управлінських рішень. За 

результатами перевірок, аналізу та досліджень, якщо встановлено порушення, 

помилки чи відхилення, складають акти або довідки та приймають відповідні 

управлінські рішення. 

Будь-яка перевірка тягне за собою юридичну відповідальність (матеріальну, 

дисциплінарну, адміністративну та кримінальну). Бухгалтери повинні знати, що таку 

відповідальність несуть не лише матеріально-відповідальні особи за ввірені їм 

цінності, а й обліковці, у тім числі й головний бухгалтер. Тому, організовуючи 

обліковий процес, вони повинні знати, за що вони будуть відповідати і як, оскільки від 

цього у повній мірі залежить якість їхньої роботи. 
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Розділ 10. Організація складання та подання фінансової 

звітності 

10.1. Загальні принципи складання та подання фінансової звітності 

10.2. Організація заключних робіт перед складанням річного звіту 

10.3. Особливості складання балансу, звіту про фінансові результати 

10.4. Організація складання Приміток до фінансової звітності 

10.5. Порядок виправлення помилок у звітності 

10.6. Організація подання та оприлюднення  звітності 
 

10.1. Загальні принципи складання та подання фінансової звітності 

 

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію, необхідну для 

управління і контролю. Для визначення результатів діяльності підприємства за звітний 

період дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це 

досягається шляхом складання звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського 

обліку. Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності визначені Законом України „Про бухгалтерський облік 

і фінансову звітність в Україні” від 16.09.99 p. № 996-XІV. Згідно з ст. 3 Закону 

бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку на підприємстві. Дані 

бухгалтерського обліку служать підставою для складання звітності, що 

використовують грошовий вимірник – фінансової, податкової, статистичної.  

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про 

фінансовий стан, результат діяльності і рух грошових коштів підприємства за звітний 

період.  

Фінансова звітність повинна забезпечити інформацією користувачів щодо:  

- придбання, продажу і володіння цінними паперами;  

- участі в капіталі підприємства;  

- оцінки якості управління;  

- оцінки здатності підприємства своєчасно виковувати свої зобов'язання;  

- забезпечення зобов'язань підприємством;  

- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;  

- регулювання діяльності підприємства;  

- інших рішень. 

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть 

вимагати звітів, складених з урахування конкретних інформаційних потреб.  

Мета організації складання звітності є своєчасне складання звітності. Основні етапи 

організації складання фінансової звітності показані на рис. 10.1. 

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до 

фінансової звітності” основною вимогою, що ставиться до наданої інформації у 

фінансових звітах, є правдиве відображення діяльності підприємства. Необхідною 

умовою такого відображення є забезпечення якісної характеристики інформації: 

достовірність, зрозумілість, доречність і порівнюваність.  
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Рис. 10.1. Завдання організації складання звітності 

Достовірність інформації значить, що вона не містить помилок і перекручень. 

Показники звітності повинні бути об'єктивними, обґрунтовані перевіреними даними 

поточного обліку і підтверджені відповідними документами.  

Зрозумілість - інформація, яка наводиться у фінансових звітах, повинна бути 

зрозумілою, розрахованою на розуміння її користувачами за умови, що вони мають 

достатні знання і зацікавлені у сприйманні цієї інформації.  

Фінансова звітність повинна повністю висвітлювати всі напрями діяльності 

підприємства і разом з тим містити тільки доречну інформацію, яка впливає на 

прийняття рішень користувачами, дає можливість своєчасно оцінити минулі, 

теперішні і майбутні події, підтвердити і скоригувати їх оцінки, зроблені у минулому.  

Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна 

містити дані про:  

- підприємство (назву, організаційно-правову форму і місцезнаходження, 

короткий опис основної діяльності; назву органу управління, в підпорядкуванні 

якого знаходиться підприємство, або назву його материнської (холдингової) 

компанії та ін.);  

- дату звітності та звітний період. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, 

відрізняється від звітного періоду, передбаченого Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 1, то причини і наслідки цього повинні були розкриті у 

примітках до фінансової звітності;  

Етапи організації складання звітності 

Організація підсумовування даних, зареєстрованих в  регістрах 

синтетичного та аналітичного обліку 

Організація складання оборотних відомостей за синтетичними 

рахунками  

Організація складання оборотних відомостей за аналітичними 

рахунками 

Організація звіряння записів у синтетичному та аналітичному обліку 
 

Організація складання Головної книги 

Організація складання балансу, звіту про фінансові результати  

інших форм звітності 

Організація складання приміток до річної звітності, додатків та 

пояснювальної запистки до балансу  
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- валюту звітності і одиницю її виміру. Якщо валюта звітності відрізняється від 

валюти, у якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинне 

розкрити причини цього і методи, які були використані для переведення 

фінансових звітів із однієї валюти в іншу;  

- облікову політику підприємства і її зміни (принципи оцінки статей звітності, 

методи обліку щодо окремих статей звітності);  

- іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями 

(стандартами).  

Порівнюваність інформації характеризує можливість користувачам звітності 

порівнювати:  

- фінансові звіти підприємства за різні періоди;  

- фінансові звіти різних підприємств.  

Таке порівняння дозволяє оцінити динаміку розвитку підприємства, визначити його 

місце на ринку.  

Інформація, подана у фінансових звітах, повинна не тільки відображати результати 

попередньої діяльності, але й бути корисною для прогнозування розвитку діяльності 

підприємства на наступні періоди.  

Так, інформація про фінансовий стан підприємства в звітному періоді 

використовується для прогнозування його фінансового стану, результатів діяльності і 

платоспроможності в майбутніх періодах. Аналітичні потреби користувачів 

задовольняються завдяки відповідній структурі фінансових звітів, а також надання 

порівнюваної інформації за звітний і попередні періоди.  

Невід'ємною умовою корисності фінансової звітності є своєчасність її складання і 

подання. Найдостовірніша інформація втрачає своє значення, якщо вона надана 

користувачам несвоєчасно. Тому фінансові звіти повинні подаватися користувачам у 

строки, які забезпечують їх ефективне використання. Зайва деталізація ускладнює 

складання звітності та її аналіз, використання в управлінні. Тому державним і 

громадських органам забороняється вимагати, а підпорядкованим підприємствам 

подавати звітність за незатвердженими формами.  

Фінансова звітність (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів 

господарської діяльності і суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими згідно з 

чинним законодавством) включає:  

- Баланс підприємства (форма № 1);  

- Звіт про фінансові результати (форма №2);  

- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);  

- Звіт про власний капітал (форма № 4);  

- Примітки до річної фінансової звітності (форма №5); 

- Додатки.  

Для суб'єктів малого підприємництва Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 25 „Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва” встановлена скорочена за 

показниками фінансова звітність у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові 

результати (форма № 2-м)”.  

Форми фінансової звітності і порядок їх заповнення затверджуються:  

- для підприємств і організацій (крім банків і бюджетних установ) – 

Міністерством фінансів України за погодженням з Держкомстатом України;  
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- для бюджетних установ, органів Державного казначейства України з виконання 

бюджетів всіх рівнів і кошторисів – Державним казначейством України.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.2. Відповідність Плану рахунків показникам фінансової звітності 
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Підприємства, які мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні 

господарські операції, складають консолідовану фінансову звітність. При цьому під 

дочірніми підприємствами розуміють підприємства, які є юридичною особою і над 

якими здійснюється постійне право на визначення стратегічної політики з питань 

основної, інвестиційної і фінансової діяльності з боку материнського підприємства. 

Консолідована фінансова звітність складається шляхом упорядкованого додавання 

фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової 

звітності материнського підприємства.  

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких 

належать підприємства, засновані на державній формі власності, і органи, які 

здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, 

складають і подають зведену фінансову звітність підприємств, які відносяться до 

сфери їх управління. Зазначені органи також окремо складають і подають зведену 

фінансову звітність по господарських товариствах, акції (частки, паї) яких знаходяться 

відповідно в державній і комунальній власності.  

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна 

звітність (місячна, квартальна), яка охоплює певний період, складається наростаючим 

підсумком з початку року.  

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менше 12 місяців, 

але не більше 15 місяців. Звітним періодом підприємства, яке ліквідується, є період з 

початку звітного року до дати прийняття рішення про ліквідацію. 

Для того щоб звітність була дієвим засобом управління і контролю, вона повинна 

ґрунтуватися на таких основних принципах:  

- обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні 

запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат та завищенню оцінки активів і 

доходів підприємства;  

- повне висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 

фактичні і потенційні результати господарської діяльності і подій, здатних 

вплинути на рішення, що приймаються на її основі;  

- автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, 

виокремлена від її власників, у зв'язку з чим власне майно і зобов'язання 

власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;  

- послідовність – постійно (із року в рік) застосування підприємством вибраної 

облікової політики, тобто сукупності принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності. 

Зміна облікової політики можлива тільки в передбачених положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку випадках і повинна бути обґрунтована і 

розкрита в примітках до фінансової звітності;  

- безперервність – оцінка активів і зобов'язань підприємства здійснюється 

виходячи з припущення, що його діяльність буде продовжуватися і надалі;  

- нарахування та відповідність доходів і витрат. Для визначення фінансового 

результату діяльності звітного періоду необхідно співставляти доходи звітного 

періоду з витратами, які здійснюються для отримання цих доходів; 

- превалювання суті над формою – операції обліковуються згідно з їх сутністю, а 

не тільки виходячи з юридичної форми. Так, взяті у фінансову оренду основні 

засоби відображаються в балансі (звітності) орендаря, тобто по суті як власне 
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майно, хоч за юридичною формою вони не перейшли у власність орендаря, але 

ним прийняті на себе ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкти 

лізингу;  

- історична (фактична) собівартість – пріоритетною с оцінка активів підприємства 

виходячи з витрат на їх виробництво і придбання;  

- єдиний грошовий вимірник – вимірювання і узагальнення всіх господарських 

операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній 

грошовій одиниці;  

- періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди 

часу з метою складання фінансової звітності.  

 

10.2. Організація заключних робіт перед складанням річного звіту 

Організація заключних робіт перед складанням річного звіту покладається на 

головного бухгалтера, який повинен організувати усі ці роботи. Однією із важливих 

вимог, яких він повинен дотримуватися – це повнота і достовірність показників 

звітності. Щоб виконати це завдання, до початку складання звітності проводиться 

значна підготовча робота: 

- необхідно перевірити повноту відображення в поточному обліку господарських 

операцій, оформлених відповідними документами; 

- завершити облікові записи:  

o уточнити розподіл доходів і витрат  між суміжними звітними періодами; 

o перевірити стан розрахунків і списати у встановленому порядку нереальну 

дебіторську заборгованість, а також кредиторську заборгованість, по якій 

минули строки позовної давності;  

o розподілити витрати із обслуговування виробництва й управління; 

o визначити фактичну собівартість випущеної із виробництва та реалізованої 

продукції (робіт, послуг);  

o визначити і списати фінансовий результат (прибутки, збитки) від реалізації та 

інших операцій;  

o списати (при складанні річного звіту) використаний протягом року прибуток.  

Після цього перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані 

синтетичного й аналітичного обліку і роблять виправні записи для усунення виявлених 

помилок (якщо вони мали місце). 

Перед складанням річного звіту обов'язково проводять повну інвентаризацію 

господарських засобів, їх джерел, стану розрахунків з дебіторами і кредиторами і 

відображають її результати в обліку. Суми статей балансу по розрахунках з бюджетом,  

соціальними фондами, установами банків тощо повинні бути погоджені з ними і 

відрегульовані. За діючим положенням передбачено повну інвентаризацію проводити 

в максимально наближені до складання річного звіту строки (не раніше  1 жовтня і не 

пізніше грудня).    
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Рис. 10.3. Об’єкти інвентаризації в системі бухгалтерського  обліку 
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10.3. Особливості складання балансу, звіту про фінансові результати  

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. Баланс дає 

можливість визначити склад та структуру майна підприємства, ліквідність та оборотність 

оборотних активів, наявність власного та залученого капіталу, зміну дебіторської та 

кредиторської заборгованості та багато інших показників. Отримання такої інформації є 

необхідною умовою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, а також для 

оцінки ефективності майбутніх вкладень капіталу та  ступеня фінансових ризиків. 

Бухгалтерський Баланс складається на основі бухгалтерських записів, які 

підтверджені відповідними первинними документами. Перед складанням Балансу 

необхідно звірити дані на аналітичних рахунках з даними на відповідних синтетичних 

рахунках - звіряються початкові та кінцеві сальдо та обороти за звітний період. З метою 

зіставності фінансових звітів різних періодів у Балансі наводиться інформація на початок 

та на кінець звітного періоду. Дані на початок періоду переносяться в Баланс з 

попереднього річного звіту, а дані за кінець звітного періоду - переносять в Баланс з 

Головної книги, у якій згруповані дані поточного періоду. Статті Балансу повинні бути 

узгодженими та дорівнювати залишкам на аналітичних та синтетичних рахунках у 

Головній книзі  на кінець звітного періоду. Баланс підприємства складається на кінець 

останнього дня звітного періоду. Звітним періодом для складання Балансу, як і всієї 

фінансової звітності, є календарний рік. Проміжна звітність (місячна, квартальна) 

складається наростаючим підсумком з початку звітного року. 

Зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються 

П(С)БО 2 „Баланс”. Особливістю Балансу є рівність підсумкових сум Активу та Пасиву. 

У першому розділі Активу Балансу відображається вартість необоротних активів: 

нематеріальних активів, основних засобів, капітальних інвестицій, довгострокових 

фінансових інвестицій  дебіторської заборгованості та інших статей. 

У другому розділі Активу відображається вартість оборотних активів. Оборотні 

активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також 

інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До них належать запаси, векселі одержані, 

поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи та інші операції, поточні фінансові 

інвестиції та грошові кошти тощо. 

У третьому розділі Активу відображають вартість витрат майбутніх періодів - 

витрати, які мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але 

належать до подальших звітних періодів. 

У четвертому розділі Активу відображають вартість необоротних активів, 

утримуваних для продажу активів, що належить до вибуття в результаті операції 

продажу. 

У першому розділі Пасиву розміщується інформація про власний капітал 

підприємства: статутний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток тощо. 

У другому розділі Пасиву відображається вартість сформованих резервів на 

забезпечення наступних витрат та платежів, а саме: на виплату відпусток, додаткових 

пенсій, гарантійних зобов'язань тощо, а також отримані суми цільового фінансування та 

цільових надходжень. 
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У третьому розділі Пасиву наводяться дані про довгострокові зобов'язання - 

зобов'язання, які не будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До них належать: довгострокові кредити 

банків, отримані позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими 

векселями та випущеними облігаціями тощо. 

У четвертому розділі Пасиву відображається інформація про зобов'язання, які будуть 

погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу. До поточних зобов'язань належать короткострокові 

кредити банків та позики, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість з 

постачальниками та за іншими розрахунками тощо. 

У п'ятому розділі Пасиву відображаються доходи майбутніх періодів - доходи, які 

отримані протягом поточного або попередніх звітних та будуть визнані а майбутніх 

звітних періодах. 

Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, 

передбачених відповідними П(С)БО. Сальдо рахунків, які відображаються у 

відповідних статтях Балансу, наведені в табл. 10.1. 

Таблиця 10.1 

Взаємозв'язок Балансу та рахунків (субрахунків) 
 

 

Актив 

 

 

Код 

рядка 

 

 

Визначення статей згідно з П(С)БО 2 „Баланс” 

Рахунки 

(субрахунки), 

сальдо яких 

відображені у 

відповідних 

статтях 

І. Необоротні активи 

иви Нематеріальні 

активи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У статті „Нематеріальні активи” відображається вартість 

об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно 

з відповідними положеннями   (стандартами) 

 

залишкова 

вартість 

 

010 Залишкова вартість визначається як різниця між 

первісною вартістю і сумою зносу 

 

первісна 

вартість 

 

011 Первісна вартість нематеріальних активів Дт 12 

накопичена 

амортизація 

012 Нарахована у встановленому порядку сума амортизації 

нематеріальних активів 

Кт1ЗЗ 

Незавершені 

капітальні  

інвестиції  

020 У статті „Незавершені капітальні  інвестиції” показується 

вартість незавершеного будівництва (включаючи 

устаткування для монтажу), що здійснюється для власних 

потреб підприємства, а також авансові платежі для 

фінансування такого будівництва  

 

Дт15 

Основні 

засоби: 

 

 

 

 

 У статті „Основні засоби” наводиться вартість власних та 

отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і 

орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до 

складу основних засобів згідно з відповідними положеннями 

(стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших 

необоротних матеріальних активів  
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залишкова 

вартість 

 

 

030 До підсумку   Балансу включається залишкова вартість, яка 

визначається як різниця між первісною (переоціненою) 

вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу 

первісна 

вартість 

 

031 Первісна  (переоцінена) вартість Дт 10, Дт 11 

знос 032 Сума зносу основних засобів Кт132 

Довгострокові 

біологічні 

активи:  

справедлива 

вартість 

 

 

 

035 

Справедлива вартість визначається як різниця між 

первісною вартістю і сумою амортизації довгострокових 

біологічних  активів 

 

первісна 

вартість 

 

036 Первісна вартість довгострокових біологічних  активів   

накопичена 

амортизація 

037 Нарахована у встановленому порядку сума амортизації 

довгострокових біологічних  активів 

 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції: які 

облічуються за 

методом участі 

в капіталі 

інших 

підприємств 

 

 

 

040 

У статті „Довгострокові фінансові інвестиції” 

відображаються фінансові інвестиції на період більше одного 

року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно 

реалізовані в будь-який момент 

 

Фінансові інвестиції, які згідно з відповідними 

положеннями (стандартами) облічуються методом участі в 

капіталі 

Дт141 

Інші фінансові 

інвестиці 

045  Дт 142, 143 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

050 У статті „Довгострокова дебіторська заборгованість” 

показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка 

не виникає в ході нормального операційного циклу та буде 

погашена після дванадцяти місяців з дати балансу 

Дт16 

Справедлива 

вартість 

інвестиційної 

нерухомості 

055   

первісна 

вартість  

 

056   

знос 057   

Відстрочені 

податкові 

активи  

060 У статті „Відстрочені податкові активи” відображається 

сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в 

наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між 

обліковою та податковою базами оцінки 

Дт17 

Гудвіл 065   

Інші 

необоротні 

активи 

070 У статті „Інші необоротні активи” наводяться суми 

необоротних активів, які не можуть бути включені до 

наведених вище статей розділу „Необоротні активи” 

Дт 18, 

Кт 19 

Гудвіл при 

консолідації 

075   

Усього за 

розділом І 

080   
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II. Оборотні активи 

ВИ Виробничі 

запаси 

 

100 У статті „Виробничі запаси” показується вартість запасів 

сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, 

купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, 

запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших 

матеріалів, призначених для споживання в ході нормального 

операційного циклу 

Дт 20,  

Дт 22 

Поточні 

біологічні 

активи 

110 У статті „Поточні біологічні активи” відображається 

вартість біологічних активів 

Дт21 

Незавершене 

виробництво 

120 У статті „Незавершене виробництво” показуються витрати 

на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги) 

Дт23 

Готова 

продукція 

130 У статті „Готова продукція” показуються запаси виробів 

на складі, обробка яких закінчена та які пройшли 

випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами 

договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і 

стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам 

(крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, 

показуються у складі незавершеного виробництва 

Дт 25,  

Дт26,     

Дт27 

Товари 140 У статті „Товари” показується вартість товарів, які 

придбані підприємствами для наступного продажу 

Дт28 

Векселі 

одержані 

150 У статті „Векселі одержані” показується заборгованість 

покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену 

продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка 

забезпечена векселями 

Дт34 

Дебіторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, 

послуги: чиста 

реалізаційна 

вартість 

160 У підсумок Балансу включається чиста реалізаційна 

вартість, яка визначається шляхом вирахування з 

дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. У 

статті „Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги” відображається заборгованість покупців або 

замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або 

послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем) 

 

первісна 

вартість 

161  Дт36 

резерв 

сумнівних 

боргів 

162  Кт38 

Дебіторська 

заборгованість 

за розрахун-

ками: 

з бюджетом 

170 У статті „Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом” показується дебіторська заборгованість 

фінансових і податкових органів, а також переплата за 

податками, зборами та іншими платежами до бюджету 

Дт641 

за виданими 

авансами 

180 У статті „Дебіторська заборгованість за виданими 

авансами” показується сума авансів, наданих іншим 

підприємствам у рахунок наступних платежів  

Дт 371,  

Дт 63 

з нарахованих 

доходів 

190 У статті „Дебіторська заборгованість з нарахованих 

доходів” показується сума нарахованих дивідендів, 

процентів, роялті тощо, які підлягають надходженню 

Дт373 
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із внутрішніх 

розрахунків 

200 У статті „Дебіторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків” показується заборгованість пов'язаних сторін 

та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих 

розрахунків 

Дт682, 

Дт 683 та 

Дт 36, 

Дг 377 (у 

частині 

розрахунків з 

пов'язаними 

сторонами) 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

210 У статті „Інша поточна дебіторська заборгованість” 

показується заборгованість дебіторів, яка не може бути 

включена до інших статей дебіторської заборгованості та 

яка відображається у складі оборотних активів 

Дт 372, Дт 374, 

Дт 375, Дт 376, 

Дт 377, Дт 376, 

Дт 642, Дт651, 

Дт643 

Поточні 

фінансові 

інвестиції 

220 У статті   „Поточні  фінансові інвестиції” відображають 

фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного 

року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який 

момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових 

коштів) 

Дт352 

Грошові 

кошти та їх 

еквіваленти: 

в націона-

льній валюті 

 

в націона-

льній валюті 

 

 

 

230 

У статті „Грошові кошти та їх еквіваленти” 

відображаються кошти в касі, на поточних та інших 

рахунках у банках, які можуть бути використані для 

поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів 

Дт 301, Дт 311, 

Дт 313, Дт333, 

Дт351 

в тому числі 

в касі 

231  Дт 301 

в іноземній 

валюті 

240 Кошти з іноземній валюті Дт 302, Дт 312, 

Дт 314,  Дт 334 

Інші 

оборотні 

активи 

250 У статті „Інші оборотні активи” відображаються суми 

оборотних активів, які не можуть бути включені до 

наведених вище статей розділу „Оборотні активи” 

Дт 331, 

Дт 332 

 

Усього за 

розділом II 

260   

III. Витрати 

майбутніх 

періодів 

270 У складі витрат майбутніх періодів відображаються 

витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх 

звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів 

Дт 39 

IV.Необоротні 

активи та 

групи вибуття 

270 У складі необоротних активів та груп вибуття 

відображається вартість необоротних активів, утримуваних 

для продажу та активів, що належать до вибуття в результаті 

операції продажу 

 

Баланс 280   
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Пасив 

 

 

Код 

рядка 

 

 

 

Визначення статей згідно з П(С)БО 2 „Баланс” 

Рахунки 

(субрахунки), 

сальдо яких 

відображені у 

відповідних 

статтях 

1. Власний капітал 

Статутний 

капітал 

300 У статті „Статутний капітал” наводиться зафіксована в 

установчих документах загальна вартість активів, які є 

внеском власників (учасників) до капіталу підприємства 

Кт40 

Пайовий 

капітал 

310 У статті „Пайовий капітал” наводиться сума пайових 

внесків членів спілок та інших підприємств, що 

передбачена установчими документами 

Кт41 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

320 У статті „Додатковий вкладений капітал” акціонерні 

товариства показують суму, на яку вартість реалізації  

випущених акцій перевищує їх номінальну вартість 

Кт421 

Інший 

додатковий 

капітал 

330 У статті „Інший додатковий капітал” відображаються 

сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, 

безкоштовно отриманих підприємством від інших 

юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового 

капіталу 

Кт 422,  

Кт 423, 

 Кт 424, 

 Кт 425 

Резервний 

капітал 

340 У статті „Резервний капітал” наводиться сума резервів, 

створених, відповідно до чинного законодавства або 

установчих документів, за рахунок нерозподіленого 

прибутку підприємства 

Кт 43 

Нерозподілен

ий прибуток 

(непокритий 

збиток) 

350 У статті „Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)” відображається або сума прибутку, яка 

реінвестоаана у підприємство, або сума непокритого 

збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках га 

вираховується при визначенні підсумку власного капіталу 

Кт 44  

(Дт 44) 

Неоплачений 

капітал 

360 У статті „Неоплачений капітал” відображається сума 

заборгованості власників (учасників) за внесками до 

статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і 

вираховується при визначенні підсумку власного капіталу 

Дт 46 

Вилучений 

капітал 

370 У статті „Вилучений капітал” господарські товариства 

відображають фактичну собівартість акцій аласної емісії або 

часток, викуплених товариством у його учасників. Сума 

вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає 

вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу 

Дт 45 

Усього за 

розділом 1 

380   

ІІ..Забезпечення наступних витрат і платежів 
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Забезпечення 

виплат 

персоналу 

400 У складі забезпечень наступних витрат і платежів 

відображаються нараховані у звітному періоді майбутні 

витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, 

гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату 

складання Балансу може бути визначена тільки шляхом 

попередніх (прогнозних) оцінок 

Кт 471,  

Кт 472 

Інші  

забезпечення 

410  Кт 473,  

Кт 474 

Цільове 

фінансування 

420 Залишки коштів цільового фінансування і цільових 

надходжень 

Кт48 

Усього за 

розділом II 

430   

III. Довгострокові зобов'язання 

Довгострокові 

кредити банків 

440 У статті „Довгострокові кредити банків” показується сума 

заборгованості підприємства банкам за отриманими від них 

позиками, яка не є поточним зобов'язанням 

Кт 501, Кт 502, 

Кт 503,  Кт 504 

Інші 

довгострокові 

фінансові 

зобов'язання 

450 У статті „Інші довгострокові фінансові зобов'язання” 

наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства 

щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім 

кредитів банків), на які нараховуються відсотки 

Кт 505, Кт 506, 

Кт 51,  Кт 52 

Відстрочені 

податкові 

зобов'язання 

460 У статті „Відстрочені податкові зобов'язання” показується 

сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх 

періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та 

податковою базами оцінки 

Кт 54 

Інші 

довгострокові 

зобов'яза-ння 

470 У статті „Інші довгострокові зобов'язання” показується 

сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені 

до інших статей розділу „Довгострокові зобов'язання” 

Кт 53, 

Кт 55 

Усього за 

розділом III  

480   

IV. Поточні зобов'язання 

Короткостроко

ві кредити 

банків 

  500 У статті „Короткострокові кредити банків” відображається 

сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за 

отриманими від них позиками 

Кт 60 (за 

виключенням 

Кт 605 - 606) 

Поточна 

заборгованість 

за довгостро-

ковими 

зобов'язаннями 

 510 У статті „Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов'язаннями” показується сума довгострокових 

зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти 

місяців з дати балансу 

Кт 61 

Векселі видані  520 У статті „Векселі видані” показується сума заборгованості, 

на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок 

(робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших 

кредиторів 

Кт б2 

Кредиторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, 

послуги 

530 У статті „Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги” показується сума заборгованості постачальникам і 

підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та 

отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої 

векселями) 

Кт бЗ 
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Поточні 

зобов'язання 

за 

розрахунками

: з одержаних 

авансів  

540 У статті „Поточні зобов'язання за одержаними авансами” 

відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у 

рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт 

(послуг) 

Кт 681 

(Кт 36) 

з бюджетом 550 У статті „Поточні зобов'язання із розрахунків з 

бюджетом” показується заборгованість підприємства за 

всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з 

працівників підприємства 

Кт 641 

з позабюд-

жетних 

платежів 

560 У статті „Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів” 

показується заборгованість за внесками до позабюджетних 

фондів, передбачених чинним законодавством 

Кт 642 

зі страхування 570 У статті „Поточні зобов'язання зі страхування” 

відображається сума заборгованості за відрахуваннями до 

Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування 

майна підприємства та індивідуальне страхування його 

працівників 

Кт б5 

з оплати праці 580  Ктбб 

з учасниками 590 У статті „Поточні зобов'язання за розрахунками з 

учасниками” відображається заборгованість підприємства його 

учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку 

(дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу 

Кт 57 

із внутрішніх 

розрахунків 

600 У статті „Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків” 

відображається заборгованість підприємства пов'язаним 

сторонам та кредиторська заборгованість з 

внутрішньовідомчих розрахунків 

Кт 682, Кт 683, 

Кт 63 (у частині 

заборгованості 

пов'язаним 

сторонам) 

Інші поточні 

зобов'язання 

610 У статті „Інші поточні зобов'язання” відображаються суми 

зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, 

наведених у розділі „Поточні зобов'язання” 

Кт 605, Кт 606, 

Кт 644, Кт684, 

Кт685 

Усього за 

розділом IV 

620   

V. Доходи 

майбутніх 

періодів 

630 До складу доходів майбутніх періодів включаються 

доходи, отримані протягом  поточного або попередніх звітних 

періодів, які належать до наступних звітних періодів 

Кт 69 

Баланс 640   

 

Форма і зміст Звіту про фінансові результати визначені Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”. Звіт про фінансові результати - 

це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Вимоги П(С)БО 3 

стосуються підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб усіх форм 

власності (крім банків і бюджетних установ). Особливості складання консолідованого 

Звіту про фінансові результати визначаються П(С)БО 20. Малі підприємства складають 

такий Звіт за спрощеною формою відповідно до П(С)БО 25. 
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Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів, кожний з яких розкриває 

певний аспект доходів, витрат і фінансових результатів підприємства (табл.10.2). 

Таблиця 10.2 

Структура Звіту про фінансові результати 

 

З
в

іт
 п

р
о
 ф

ін
а

н
со

в
і 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

 

 

Розділи 

 

Призначення 

 

Види підприємств, які 

надають інформацію 

1. Фінансові 

результати 

Визначення чистого 

прибутку (збитку) звітного 

періоду 

Усі (крім кредитних та 

бюджетних) 

II. Елементи операцій-

них витрат 

Класифікація 

операційних витрат звітного 

періоду за економічними 

елементами 

Усі (крім кредитних та 

бюджетних) 

III. Розрахунок 

показників 

прибутковості акцій 

Інформація про прибуток 

та дивіденди на одну просту 

акцію, яка знаходилась в 

обігу 

Тільки акціонерні товариства  

 

В узагальненому вигляді техніка складання Звіту про фінансові результати подана у 

таблиці.10.3.  

Таблиця 10.3 

Узагальнення техніки складання розділу І    Звіту про фінансові результати 

 
 

 

Стаття 

 

 

Код 

рядка 

Підстава для заповнення 

У разі використання 

рахунків  витрат 

класу 8 

У разі використання рахунків 

витрат класу 9 

Дохід (виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

010 Обороти за субрахунками:            Кт 701 

Кт 702 

Кт 703 

Податок на додану 

вартість 

015 Кт 64 - Дт 701, 702, 703  

 

Акцизний збір 020 Кт 64 - Дт 701  702  703 

Інші вирахування з 

доходу 

030 Кт 64, 65 Дт 701. 702, 703 

Дт 701, 702. 703 - Кт 704 

Чистий дохід (виручка) 

від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

035 Рядок 010 - рядки 015, 020, 030 або Дт 70 - Кт 44 
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Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

040 Дт 791 - Кт 26                                

Дт 791 - Кт 28                                 

Дт 791 - Кт 23                                

Валовий: прибуток 

збиток 

050  

Рядок 035 - рядок 040 055 

Інші операційні доходи 060 Рахунок 71 

  Обороти                               Рахунки 

Адміністративні витрати 070 Дт791 - Кт 80-84 92 

Витрати на збут 080 

 

Дт 791 –        Кт 80-84 93  

Інші операційні витрати 090 

 

Дт 791 –  Кт 80-84 94 

Фінансові результати від 

операційної діяльності: 

прибуток 

збиток 

 

100 

Субрахунок 791  

або рядок 050 (055) +(-) рядки 060,  070,  080,  090 

105 

Дохід від участі в 

капіталі 

110 Обороти:  

Інші фінансові доходи 120 Дт 73 - Кт 441 

Інші доходи 130 Дт 74 - Кт 441 

Фінансові витрати 140  Дт 79 - Кт 85                                           Рахунок 95   

Втрати від участі в 

капіталі 

150  Дт 79 - Кт 85                                           Рахунок 96 

Інші витрати 160  Дт 79 - Кт 85                                           Рахунок 97 

Фінансові результати від 

звичайної діяльності до 

оподаткування:  

прибуток 

збиток 

 

 

170 Рядок 100 (105) +(-) рядки 110, 120. 130, 140, 150, 160 

175 

Податок на прибуток від 

звичайної діяльності 

180 Дт 79 - Кт 85                       Дт 79 - Кт 981 

Фінансові результати від 

звичайної діяльності: 

прибуток 

190 Обороти за субрахунками: Дт 791, 792, 793 - Кт 441 

збиток 195 Дт 442 - Кт 791, 792. 793 або рядок 170 (175) - рядок 180 

Надзвичайні: 

доходи 

 

200 

Рахунок 75 

витрати 205 Дт 794 - Кт 85                      

Рахунок 99 

Рахунок 99 

Податки з надзвичайного 

прибутку 

210 Дт 794 - Кт 85 Субрахунок 982 

Чистий: 

прибуток 

 

220 

Обороти Дт 79 - Кт 441  Дт 442 - Кт79 

Або рядок 190 (195) +(-) рядки 200, 205, 210 
збиток 225 

 

Як видно з табл. 10.3, у разі застосування для обліку витрат лише рахунків класу 8 

заповнення таких статей як „Адміністративні витрати”, „Витрати на збут”, „Інші витрати 
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операційної діяльності” потребує відповідно організованого аналітичного обліку на 

кожному з рахунків економічних елементів. 

 

10.4. Організація складання Приміток до фінансової звітності 

Примітки до річного Звіту - це складний додаток до фінансової звітності, який 

можливо поділити на такі складові частини: форма №5 „Примітки до річної фінансової 

звітності”, яка заповнюються всіма підприємствами за єдиною, затвердженою 

формою, що має вигляд окремих таблиць. Всього таких таблиць тринадцять. Кожна з 

них розкриває інформацію по окремому Звіту та відповідає приміткам до окремих 

П(С)БО. Наприклад, розділ І „Нематеріальні активи” і ІІ „Основні засоби” – це 

розгорнута характеристика рахунків 10, 11, 12 на основі П(С)БО 7 „Основні засоби” та 

П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”. Особливістю таких таблиць є наведення не тільки 

сальдо по рахунках, але і оборотів по дебету та кредиту рахунків. Назва строк в 

таблиці відповідає назві субрахунків, тому в таблиці наведені тільки коди відповідних 

строк. Всі строки таблиць заповнюються на основі Головної книги (якщо підприємство 

веде журнально-ордерну форму обліку), або по даним оборотної відомості – при інших 

формах обліку. 

Таким чином, примітки показують: 

- чинники, які вплинули на зміни в звітності;  

- як були розраховані статті окремих форм фінансової звітності;  

- дозволяють зіставити звітність та дані синтетичного обліку.  

Крім кількісних показників в Примітках наводять інформацію в вигляді облікової 

політики, виправлення помилок попередніх звітних періодів, за якою первинною але 

переоціненою вартістю показані основні засоби, перелік сум дебіторської 

заборгованості; доходи та витрати від надзвичайних подій та інші. 

Крім Приміток за формою № 5 підприємства повинні подавати додаткову 

інформацію. Форму представлення додаткової інформації розробляє само 

підприємство. Це може бути текст, таблиці, діаграми, графіки, ілюстрації. 

Підприємства, для яких законодавством не вимагається обов'язкової публікації 

фінансової звітності, в пояснювальній записці обов'язково повинні навести таку 

інформацію: облікову політику підприємства на поточний рік; виправлення помилок, 

якщо вони були виявлені в поточному періоді; зміни методів оцінки об'єктів та 

характеристика вартості активів, що показані в балансі; події, які відбулися після дати 

складання балансу, що вплинули на фінансові результати; перелік основних дебіторів 

та сум довгострокової дебіторської заборгованості; розрахунок коефіцієнтів 

сумнівності для кожної групи дебіторської заборгованості; склад та суму доходів та 

витрат по кожній надзвичайній події; перелік видів та сум гуманітарної допомоги. 

Підприємства, які згідно законодавству повинні оприлюднити річну фінансову 

звітність (акціонерні товариства, банки та ін.), крім вище наведеної інформації повинні 

розкривати додаткову інформацію про кількість та рух акцій, характеристику капіталу, 

наявність облігацій, дивіденди. В Примітках до фінансового Звіту повинно бути 

вказано повна назва підприємства, його організаційно-правова форма, коротка 

характеристика видів діяльності, середня чисельність працюючих підприємства у 

звітному періоді. 
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10.5. Порядок виправлення помилок у звітності 

Відповідно до П(С)БО 6 затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 28 травня 1999 року № 137 „Виправлення помилок і зміни у фінансових Звітах” 

визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у 

фінансовій звітності. Норми цього положення застосовуються у фінансовій 

звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності 

(крім бюджетних установ). 

Терміни, що використовуються у цьому положенні мають таке значення: 

1) дата балансу – дата, на яку складений баланс підприємства; 

2) облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується підприємством з 

метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами;  

3) подія після дати балансу – подія, яка відбувається між датою балансу і 

датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до 

оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати 

діяльності та рух коштів підприємства. 

В П(С)БО наведено класифікацію можливих помилок та методика їх виправлення. 

Відповідно до стандарту виділяють такі можливі неточності в звітності:  

- помилка 

- зміни облікової оцінки 

- зміни облікової політики 

- зміни явищ після дати балансу.  

На жаль, в стандарті наведено механізм виправлення помилки, але відсутнє поняття 

– „помилка”. Помилка – ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті 

арифметичних або логічних помилок в облікових записах і розрахунках, недогляду в 

дотримуванні повноти обліку, неправильного представлення в обліку фактів 

господарської діяльності, наявності складу майна, вимог і зобов’язань, невідповідність 

записів даним обліку.  

В Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО 8) наведено поняття не 

суттєвої і суттєвої помилки, що приводять до неправильного розрахунку фінансових 

результатів.  Вони бувають: 

- математичні 

- від невірного використання методів обліку 

- за неувагою 

- як наслідок шахрайства.  

Така класифікація згідно вітчизняного законодавства не може бути використана. 

Тому в практичній діяльності можливо виділити два види помилок: помилки, які 

допущено в поточному періоді, та/або помилки, допущені у попередніх періодах.  

Для виправлення помилки необхідно з’ясувати суть помилки; визначити порядок 

відображення в бухгалтерському обліку операції для виправлення помилки та, 

водночас, правильність її відображення; провести (у разі необхідності) коригування 

даних фінансової звітності.  

Виправлення помилок у фінансовій звітності здійснюється згідно П(С)БО 6 у 

такому порядку: 

- виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх 

роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на 
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початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину 

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);  

- виправлення помилок, що відносяться до попередніх періодів, потребує повторного 

відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.  

Оскільки внаслідок підприємницької діяльності виникають невизначеності, багато 

статей фінансової звітності не можуть бути точно розраховано, а лише оцінено. 

Процес оцінки передбачає міркування, які ґрунтуються на останній і доступній 

інформації (оцінка безнадійних боргів, застарілих запасів чи термінів корисної служби, 

вигод від амортизованих активів тощо). Використання об'єктивних оцінок є важливою 

частиною складання фінансової звітності. Тому питання зміни в облікових оцінках 

суворо регламентується. 

Зміни в облікових оцінках здійснюються у наступних випадках:  

- зміна обставин, на яких базувалася оцінка; 

- одержання додаткової інформації. 

Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких 

базувалася ця оцінка, або одержано додаткову інформацію. 

Наслідки змін в облікових оцінках включаються до тієї ж статті звіту про фінансові 

результати, яка раніше застосовувалася для відображення доходів чи витрат, 

пов'язаних з об'єктом такої оцінки. Наслідки зміни облікових оцінок необхідно 

включати до звіту про фінансові результати у тому періоді, в якому відбулася зміна, а 

також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.  

Згідно з МСБО 8 результати змін у бухгалтерській оцінці повинні включатися до 

розрахунку чистого прибутку або чистого збитку:  

- у періоді, коли відбулася зміна, якщо вона впливає лише на даний період;  

- у періоді, коли відбулася зміна, і в наступних періодах, якщо ця зміна впливає і на 

інші періоди.  

МСБО 8 встановлено, що результати змін у бухгалтерських оцінках повинні бути 

включені до тих самих класифікаційних статей звіту про прибутки і збитки, в яких 

раніше було враховано ці оцінки (причому характер і величина змін в оцінках, які 

впливають не тільки на поточний період, але й на наступний, розкриваються). Якщо не 

можна здійснити кількісну оцінку, інформація про це також підлягає розкриттю.  

Зміни в обліковій політиці згідно з П(С)БО 6 можуть здійснюватися у випадках, 

якщо змінюються статутні вимоги або вимоги органу, який затверджує положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне 

відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства. Це положення 

повністю відповідає параграфові МСФЗ 8.  

Якщо неможливо розрізнити зміни облікової політики та зміни облікових 

(бухгалтерських) оцінок, то це розглядається і відображається як зміни облікових 

оцінок (з відповідним розкриттям інформації).  

Події, які відбулися після дати балансу і які надають додаткову інформацію про 

визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу, можуть вимагати 

коригування певних статей активів та зобов'язань або розкриття інформації про ці 

події у примітках до фінансових звітів. 

Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:  

1) подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або 

операцій; 
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2) подій або операцій, які не відбувалися раніше. 

Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх 

виникнення, за винятком випадків, передбачених п.13 П(с)БО 6.  

Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів 

відображається у звітності шляхом: 

1) коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року; 

2) повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних 

періодів. 

Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року 

неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на ті 

події і операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики. Коли 

неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну облікових оцінок, то це 

розглядається і відображається як зміна облікових оцінок.  

Події після дати балансу можуть вимагати коригування певних статтей або 

розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів. Події після 

дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов 'язаних з 

умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних 

активів та зобов'язань. Коригування активів та зобов 'язань здійснюється шляхом 

сторнування та додаткових записів і обліку звітного періоду, які відображають 

уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу.  

Події після дати балансу, що вказують на умови, які виникли після цієї дати, не 

вимають коригування статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в 

примітках до фінансових звітів. 

Дивіденди за звітний перод, які оголошені після дати балансу теж слід 

розкривати в примітках до фінансових звітів. 

Якщо події після дати балансу свідчать про наміри підприємства припинити 

діяльність або про неможливість її продовження, то фінансова звітність 

складається без застосування принципу безперервної діяльності.  

У примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформацію щодо 

виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:  

1) зміст і суму помилки; 

2) статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобчислені з 

метою повторного надання порівняльної інформації; 

3) факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або 

недоцільність повторного оприлюднення. 

У разі потреби розкриття події, що відбулася після дати балансу, слід надавати 

інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або 

обгрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку.  

 

10.6. Організація подання та оприлюднення звітності 

Фінансова звітність підприємства є відкритою, крім випадків передбачених 

законодавством. Оприлюднення звітності – це офіційне подання фінансової звітності 

до органів Державного комітету статистики України, Державної податкової 

адміністрації України, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету 
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України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку та інших установ і організацій, які відповідно до 

законодавчих актів України уповноважено для отримання бухгалтерської звітності від 

суб'єктів господарювання, а також офіційна публікація звітів про фінансовий стан 

підприємства в засобах масової інформації, якщо це передбачено законодавством. 

Відкриті акціонерні товариства, підприємства – емітенти облігацій, банки, довірчі 

товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, 

кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові 

установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати 

річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних 

виданнях або розповсюджувати її у вигляді окремих друкованих видань. 

Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні здійснюють відповідні органи в межах їх повноважень, 

передбачених законами. 

Відповідні органи при перевірці поданої на їхню адресу звітності встановлюють 

правильність оформлення звіту і звітних даних, наявність всіх звітних форм, 

взаємозв'язок і погодженість між окремими показниками та формами звітності. 

Затвердження звітності підприємства відповідним органом оформлюється актом 

(протоколом), у якому дається також оцінка діяльності підприємства та пропозиції 

щодо поліпшення його діяльності. 
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Розділ 11.  Організація податкового обліку на підприємстві 

11.1. Поняття податкового обліку та його основні характеристики 

11.2. Предмет податкового обліку та методи його ведення на підприємстві 

11.3. Нормативне регулювання податкового обліку 

11.4. Методика організації податкового обліку на підприємствах 

11.5. Податкова звітність як показник ефективності організації податкового 

обліку 

 

11.1. Поняття податкового обліку та його основні характеристики 

 

Реформування економіки України зумовило необхідність приведення вітчизняного 

обліку у відповідність до загальноприйнятих принципів організації, бо відмінності 

вітчизняної системи від діючої в економічно розвинутих країнах світу ускладнюють 

інтеграцію України у міжнародну економіку, не сприяють залученню іноземних 

інвестицій в Україну. Тому прийнято ряд кардинальних заходів щодо реформування 

методології і методики організації бухгалтерського обліку на підприємствах. Зокрема 

затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, Положення (стандарти), що 

максимально наближені до міжнародних і дають можливість чіткого поділу обліку на 

фінансовий і управлінський, як це прийнято у економічно розвинутих країнах світу. 

Разом із тим особливості податкового законодавства України зумовили необхідність 

ведення податкового обліку, який потрібний для поглиблення інформативності 

фінансового обліку, оскільки на основі даних лише фінансового чи управлінського 

обліку неможливо досягти достовірного забезпечення податкової звітності.  

У 1997 році законодавчо врегульовані правила ведення податкового обліку. Але 

основним недоліком існуючого податкового законодавства України є відсутність у 

ньому визначення терміну „податковий облік”. Податковий облік – це система збору, 

реєстрації, узагальнення, зберігання та передачі інформації для визначення податкової 

бази з податків на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно з 

порядком, передбаченим діючим податковим законодавством. Зазвичай, податковий 

облік здійснюється шляхом суцільного, безперервного та документального обліку 

господарських операцій, пов’язаних з визначенням податкової бази з конкретного 

податку. Податковий облік ведеться з метою формування повної та достовірної 

інформації про господарські операції, що були проведені платником протягом звітного 

періоду з метою оподаткування, а також забезпечення інформацією внутрішніх та 

зовнішніх користувачів для контролю за вірністю нарахування, повнотою та 

своєчасністю перерахування податків. 

Податковий облік має трьохрівневу структуру:  

1 – рівень первинних облікових документів;  

2 – рівень податкових регістрів;  

3 – рівень податкової звітності з кожного податку (збору). 

Первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську 

операцію та підтверджує її здійснення. Форми первинних документів податкового 

обліку можуть бути встановлені діючим податковим законодавством (податкові 
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накладні). Якщо форми первинних документів податкового обліку не встановлені, то 

замість них використовуються первинні облікові документи бухгалтерського обліку. 

Платник податку може розробити первинні документи податкового обліку 

самостійно (довідки бухгалтера, податкові розрахунки, пояснювальні записки). 

До первинних документів бухгалтерського обліку ставляться такі вимоги: 

1. Вони мають бути складені під час здійснення господарської операції, або після 

її закінчення. Для забезпечення більш ефективної обробки даних на основі первинних 

документів складаються узагальнюючі облікові документи (матеріальний звіт). 

2. Первинні та узагальнюючі облікові документи складаються на паперових чи 

машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва документа; дата та 

місце складання; назва підприємства; зміст та обсяг та одиницю виміру господарської 

операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та 

правильність її оформлення; особистий підпис особи, яка приймала участь в здійсненні 

господарської операції. 

Господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та 

зобов'язань, власному капіталі підприємства. 

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або 

машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: 

1) назву документа (форми); 

2) дату і місце складання; 

3) назву підприємства, від імені якого складено документ; 

4) зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 

5) посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та 

правильність її складання;  

6) особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу,яка 

брала участь у здійсненні господарської операції. 

Другий рівень податкового обліку регламентовано тільки за єдиним податком, 

податком на додану вартість та податком з доходів фізичних осіб. 

Податкові регістри – це форми систематизації даних податкового обліку за звітний 

(податковий) період, які згруповані відповідно до вимог податкового законодавства. 

Податкові регістри призначені для систематизації та накопичення інформації, яка 

міститься в первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для 

відображення в податковій декларації. Регістри податкового обліку ведуться на 

паперових чи машинних носіях. 

Третім рівнем податкового обліку є податкова звітність з певних податків та зборів, 

яка складається платником податків виходячи з даних податкового обліку. 

11.2. Предмет податкового обліку та методи його ведення на підприємстві 

Податковий облік доходів і витрат ведеться платником податку на підставі 

документально підтверджених даних із застосуванням відповідних правил і форм 

обліку. 

Предметом податкового обліку виступає діяльність підприємства, в результаті якої 

у платника податків виникають зобов’язання щодо обчислення та сплати податків. 

У податковому обліку застосовується кілька методів: касовий метод; метод 

нарахувань; метод першої події, інші   (рис. 11.1). 
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Податковий облік доходів і витрат платника податків при застосуванні касового 

методу здійснюється виходячи з моменту придбання платником податку права 

користування або розпорядження доходами й часу визнання за ним понесених витрат з 

моментом фактичного одержання доходів і здійснення витрат. Якщо платник податків 

одержує доход або здійснює витрати не в грошовій формі, момент одержання такого 

доходу або здійснення витрат визначається в тому ж порядку, що використовується 

для визначення моменту одержання доходів або здійснення витрат у грошовій формі. 

За касовим  методом дата виникнення податкових зобов’язань визначається як дата 

зарахування коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання 

інших видів компенсацій вартості поставлених ним товарів, а дата виникнення права 

на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку 

платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених 

йому товарів. Моментом здійснення витрат є момент, коли платник податків фактично 

здійснює ці витрати. При виплаті коштів таким моментом є момент виплати наявних 

коштів, при безготівковому платежі – момент одержання банком або кредитною 

установою доручення платника податків перелічити відповідні грошові суми.   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.1. Методи податкового обліку 

У бухгалтерському обліку відповідно до ст. 4 Закону України „Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні” доходи й витрати відображаються на момент 

їхнього виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів, тобто 

методом нарахувань. У міжнародній практиці переважно використовують саме цей 

метод. Він вважається більш об'єктивним порівнянно з касовим методом. Застосування 

касового методу теж допускається, але у виняткових випадках і з певними, 

додатковими поясненнями.  

При використанні методу нарахувань облік доходів і витрат ведеться платником 

податків, виходячи із часу придбання платником податків права на ці доходи або 

визнання за ним цих витрат, незалежно від моменту фактичного одержання їм доходів 

і розрахунків. Якщо платник одержує доходи або здійснює витрати не в грошовій 

формі, то момент одержання таких доходів або здійснення витрат визначається в такий 

же спосіб, як і при визначенні моменту одержання доходів або здійснення витрат у 

грошовій формі.  

Моментом здійснення витрат при використанні платником податку методу 

нарахувань визнається момент, коли можливо однозначно визначити суму фінансового 

зобов'язання.  

 

МЕТОДИ ПОДАТКОВОГО  ОБЛІКУ  

 

Касовий   Метод 

нарахувань  

 

Метод подій і дат 
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Метод ведення податкового обліку є незмінним протягом податкового періоду. 

Зміна підприємством методу податкового обліку протягом строку податкового періоду 

допускається тільки в тому випадку, якщо протягом цього періоду підприємство 

ввійшло до складу консолідованої групи платників податку. Не допускається 

застосування різних методів обліку доходів і витрат, якщо вони стосуються 

однотипних операцій платника податку. 

Ведення податкового обліку забезпечує можливість мати повне уявлення про всі 

операції, пов'язані з діяльністю платника податку, і про його фінансовий стан. Ці 

операції повинні бути відбиті таким чином, щоб можна було простежити їх початок, 

перебіг і закінчення. 

На сучасному етапі розвитку податкового обліку в Україні існує два підходи до 

ведення податкового обліку. 

Перший - передбачає ведення податкового обліку на основі первинної документації 

без використання спеціальних регістрів обліку. 

Другий - передбачає ведення податкового обліку на основі первинної документації 

у регістрах податкового обліку. 

Ці підходи не передбачають використання методологічного аппарату 

бухгалтерського обліку (подвійний запис, рахунків синтетичного та аналітичного 

обліку, балансового узагальнення). Одержання підсумкових даних для складання 

податкової звітності здійснюється шляхом накопичення й групування даних за 

окремими ознаками валових доходів та витрат. 

 

11.3. Нормативне регулювання податкового обліку 

 

Виходячи з мети податкового обліку - формування повної та достовірної інформації 

про розмір та інші характеристики показників (значення показників), що визначають 

об’єкт оподаткування та складання звітності, організація системи цього виду обліку на 

підприємствах повинна включати наступні компоненти: 

- визначення сукупності показників, що прямо або опосередковано впливають на 

розмір податкової бази або об’єкта податкового обліку (об’єкту оподаткування); 

- визначення критеріїв їх систематизації в регістрах податкового обліку; 

- визначення порядку ведення обліку, формування та відображення в регістрах 

інформації про об’єкти обліку. 

Визначення показників, які прямо або опосередковано впливають на податкову базу 

об’єкта податкового обліку, здійснюється за допомогою аналізу законодавчо-

нормативної бази, що регулює питання оподаткування підприємств. 

Слід відзначити, що регулюванню та зміні підлягає не стільки загалом система 

оподаткування підприємств, а окремі елементи правового механізму певного податку, 

які також виступають елементами податкового обліку. Наприклад, не надання 

платникам податку на прибуток права на ведення податкового обліку невиробничих 

фондів та нарахування відповідної амортизації не впливає загалом на методику 

ведення податкового обліку податку на прибуток та складання відповідної податкової 

звітності. Але введення таких обмежень ускладнює облік у зв’язку з необхідністю 

ведення окремого обліку таких об’єктів та витрат на їх утримання, а також постійного 

коригування даних фінансового обліку, у якому об’єкти невиробничих фондів 

обліковують за загальними правилами.  
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Уся система законодавчо-нормативного регулювання податкового обліку 

складається з трьох рівнів: 

1 рівень – законодавчий, на якому встановлюють як загальні положення, що 

регулюють податкову систему в цілому та характеристики податкових важелів, так і 

характеристики окремих податків, механізм їх обчислення і сплати. 

До законодавчого рівня відносять закони України з питань оподаткування, а 

безпосередньо Податковий кодекс України. 

2 рівень - пiдзаконнi нормативні акти - це акти, що містять правові норми i 

приймаються органами державної виконавчої влади. Вони видаються на основі i на 

виконання чинних законів. Пiдзаконнi нормативні акти також мають обов'язково 

виконуватись. Вони видаються для конкретизації прав i обов’язків суб’єктів права, що 

не відображено докладно в законах. До підзаконних нормативних актів належать укази 

нормативного характеру Президента України, Постанови Верховної Ради України, 

постанови Кабінету Мiнiстрiв України, накази, iнструкцiї та iншi акти мiнiстерств, 

відомств України, державних регіональних та місцевих органів управління. Однак, 

головною умовою набрання тим чи іншим актом статусу підзаконного акту є їх 

реєстрація в Мiнiстерствi юстиції України та публікація в офiцiйних виданнях, якщо 

цього не зроблено - акти, не призводять до правових наслiдкiв як такі, що не набрали 

чинності. 

3 рівень складають ненормативні акти, до яких відносяться акти, що містять думку 

контролюючих органів на порядок ведення податкового обліку в певних ситуаціях 

(наприклад, листи ДПСУ, Пенсійного фонду тощо); акти iндивiдуального застосування 

(наприклад, податкові роз’яснення, які були видані на запит рішення судів). Ці акти 

мають роз’яснювальний, тобто не мають обов’язкового для використання, характер. 

Але загальна мета прийняття таких актів – інформування платників податків про ті 

позиції та висновки контролюючих органів щодо організації та ведення податкового 

обліку, які існують на певний проміжок часу. 

 

11.4. Методика організації податкового обліку на підприємствах 

Зважаючи на обов'язковий характер податкових платежів, повністю відмовитися від 

податкових витрат підприємство не в змозі, проте оптимізувати їх суму відповідно до 

цільових установок підприємства можливо. 

Така оптимізація податкових витрат може здійснюватися за допомогою побудови й 

використання на підприємстві раціональної системи організації податкового обліку, 

яка передбачає впровадження на підприємстві: 

- ефективної податкової політики у формі системи заходів, що проводиться у 

галузі податкового обліку і передбачає варіанти (сценарії) його поведінки у взаєминах 

з державою щодо питань обчислення та сплати податкових платежів; 

- створення первинних та облікових регістрів, пов'язаних з процесом визначення 

об’єктів податкового обліку, їх елементів, а також його інтеграція в загальний 

документообіг підприємства; 

- системи ведення податкового обліку, які б забезпечували правильне і своєчасне 

заповнення регістрів податкового обліку; достовірне заповнення і своєчасне подання 

податкової звітності. 
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Раціональна організація податкового обліку дозволяє скоротити витрати 

підприємства, що пов’язані з оподаткуванням, з декількох напрямків, зокрема за 

рахунок: 

- скорочення суми податкових платежів підприємства; 

- уникнення витрат на сплату фінансових санкцій, пов’язаних з некоректним 

веденням податкового обліку на підприємстві; 

- отримання додаткового прибутку завдяки збільшенню оборотності капіталу за 

рахунок недопущення податкових переплат; 

- економії витрат на організацію та ведення податкового обліку. 

При організації податкового обліку на підприємстві керівництву треба враховувати: 

1). Необхідність поділу всіх господарських операцій виходячи з критерію 

можливості їх ідентифікації як операцій, пов'язаних зі здійсненням господарської 

діяльності, при чому такий поділ обов'язковий для обліку як доходів, так і витрат. 

2). Ступінь деталізації обліку, при цьому мінімальна деталізація вже передбачена 

законодавчо-нормативними актами, зокрема, Податковим кодексом України 

передбачена необхідність деталізації облікової інформації про податкові зобов'язання і 

кредит, виходячи з: 

а) групування операцій на оподатковані та неоподатковані з ПДВ; 

б) визначення місця надання товарів (послуг): у межах або за межами України.  

Податковий кодекс України передбачає необхідність групування облікових 

відомостей за: 

а) видами діяльності (наприклад, придбання корпоративних прав, рух 

необоротних активів, рух матеріальних запасів, торгівля борговими зобов'язаннями, 

ЗЕД, страхування і т.д.); 

б) видами активів, що беруть участь в господарських операціях (наприклад, 

основних засобів, запасів, боргових зобов'язань, цінних паперів і т.д.); 

в) групами осіб, які є сторонами в господарських операціях (наприклад, пов'язані 

особи, нерезиденти); 

г) способами розрахунків (наприклад, з використанням національної або 

іноземної валюти, векселів, товарів тощо). 

3). Перелік необхідних первинних документів і реквізитів у них, що формують 

відповідний документообіг. Так, Податковим кодексом України передбачено 

обов'язковість заповнення і отримання податкових накладних, що засвідчують факт 

нарахування (сплати) ПДВ у процесі поставки товарів (послуг). 

4). Перелік потрібних облікових регістрів. Так, Податковим кодексом України 

передбачено необхідність ведення облікових регістрів з нарахування амортизації і 

розрахунку балансової вартості основних засобів, а також приросту (убутку) товарно-

матеріальних запасів.  

5). Організаційно-правові принципи створення підприємства, зокрема це 

особливо важливо для тих підприємств, які мають достатньо розгалужену мережу 

філій або структурних підрозділів. 

Аналіз робіт зарубіжних та вітчизняних спеціалістів у галузі ведення податкового 

обліку показав, що на сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення основних 

понять, складу та змісту податкового обліку, а також його функцій та принципів 

впровадження на українських підприємствах. Тому подальші рекомендації щодо 

організації податкового обліку мають авторський характер. 
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Виходячи з наведеного переліку питань, які повинні бути враховані при організації 

податкового обліку, можна сформулювати загальну трьохрівневу ієрархічну структуру 

податкового обліку на підприємствах (рис.11.2): 

 

 
Рис. 11.2. Загальна концепція організації податкового обліку 

Рівень перший – первинні документи. Форми первинних документів, що можуть 

використовуватися в податковому обліку умовно можуть бути розділені на три групи: 

- встановлені податковим законодавством; 

- первинні документи бухгалтерського обліку; 

- розроблені підприємством самостійно. 

Перша група первинних документів податкового обліку дуже нечисленна та 

встановлена як нормами спеціальних податкових законів (наприклад, податкові 

накладні, заява на використання права на податкову соціальну пільгу), так 

підзаконними нормативними актами. Слід зазначити, що законодавчі акти з питань 

оподаткування не містять форм первинних документів – вони тільки встановлюють їх 

види та напрямки використання. У свою чергу, розробка подальшої форми таких 

документів здійснюється відповідними контролюючими органами, до компетенції 

яких відносяться відповідні повноваження (наприклад, податковими органами). 

У випадку, якщо первинні документи податкового обліку законодавчо не 

встановлені, замість них на практиці використовують первинні облікові документи 

бухгалтерського обліку. Саме вони формують другу групу первинних документів 

податкового обліку. 

До заповнення первинних документів бухгалтерського обліку  встановлено низку 

вимог, які визначені у ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні”: 
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- первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської 

операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення; 

- для контролю і зручності обробки даних на підставі первинних документів 

можуть складатися узагальнюючі облікові документи (наприклад, матеріальний звіт); 

-  первинні й узагальнюючі облікові документи можуть бути складені на 

паперових або машинних носіях і мати обов'язкові реквізити, зазначені у параграфі 

11.1.  

Третя група первинних документів. Крім того, платник податків може розробити 

первинні документи податкового обліку самостійно (наприклад, довідки бухгалтера 

або податкові розрахунки, коректування, пояснювальні записки та ін.). При цьому 

податкові органи не мають права вимагати від платника документів, не встановлених 

законодавством, але мають право не визнати видатки платника, якщо вони не 

підтверджені документально. Підприємство самостійно визначає права працівників на 

підписання відповідних документів, при цьому враховуються посада, яку обіймає 

працівник, і встановлена законодавством форма документа. 

Другий рівень – податкові регістри. Один з головних інструментів податкового 

обліку - групування даних первинних документів в аналітичні регістри згідно з 

вимогами податкового, а не бухгалтерського законодавства для формування та 

визначення об’єктів обліку, податкової бази, а також заповнення податкових 

декларацій та розрахунків. Слід відзначити, що на сьогодні в податковому обліку 

існують регламентовані податкові регістри тільки за єдиним податком та податком на 

додану вартість. Податкові регістри - це зведені форми систематизації даних 

податкового обліку за звітний (податковий) період, згруповані відповідно до вимог 

податкового законодавства. 

Організація системи податкових регістрів, в першу чергу, являє собою визначення 

сукупності показників, які прямо або опосередковано впливають на розмір об’єктів 

обліку та їх податкової бази, критеріїв їх систематизації. 

Виходячи з цього при організації податкових регістрів виникає необхідність 

визначення та використання наступних додаткових категорій: 

- одиниця податкового обліку - об'єкти податкового обліку, інформація про яких 

використовується більше ніж за один звітний (податкового) період. 

- показники податкового обліку - перелік характеристик, істотних для об'єкта 

обліку. 

- дані податкового обліку - інформація про величину або іншу характеристику 

показників (значення показника), що визначають об'єкт обліку, що відображається в 

розроблених таблицях, довідках бухгалтера й інших документах платника податків, що 

групують інформацію про об'єкти обліку; 

- аналітичні регістри податкового обліку - сукупність показників (звідні форми), 

що використовуються для систематизації даних податкового обліку за звітний період, 

згрупованих відповідно до вимог податкового законодавства, без розподілу 

(відображення) за рахунками бухгалтерського обліку. 

Форми регістрів податкового обліку й порядок відбиття в них даних первинних і 

узагальнюючих облікових документів розробляють платники податків самостійно, за 

винятком установлених законодавчо. Наприклад, до встановлених законодавством 

відносяться реєстри отриманих та виданих податкових накладних. 
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Облік в розроблених податкових регістрах організовується так, щоб забезпечити 

безперервне віддзеркалення в хронологічному порядку фактів господарської 

діяльності, які відповідно до встановленого податкового законодавством порядку 

спричиняють або можуть спричинити зміну розміру об’єкта обліку (об’єкта 

оподаткування) та його податкової бази. 

Заповнення регістрів може здійснюватися як на паперових носіях, так й в 

електронному вигляді, до того ж останній варіант є більш привабливим виходячи з 

вимог податкових органів, виходячи з існуючої сьогодні тенденції подання податкових 

декларацій в електронному вигляді через Інтернет. 

Оскільки форми регістрів податкового обліку, дані первинних облікових  

документів визначаються платником податків самостійно, у своїй обліковій політиці 

він може визначити перелік реквізитів, які повинні міститися в формах аналітичних 

регістрів, до яких можуть належати наступні: 

- найменування регістру; 

- період (дата) складання; 

- вимірники операцій (натуральні або грошові); 

- податкові реквізити контрагентів; 

- найменування господарської операції; 

- підпис та розшифрування підпису особи, яка відповідальна за складання 

регістрів. 

Важливим при організації податкового обліку в частині впровадження та 

використання податкових регістрів є організація їх зберігання наряду з податковими 

деклараціями та розрахунками. Необхідність зберігання податкових регістрів у першу 

чергу пов’язана з тим, що саме в них міститься деталізація облікових даних, що 

містяться в податкових деклараціях або розрахунках.  

Строки зберігання документів визначає „Перелік типових документів”, який 

поширюється не тільки на підприємства, але й на фізичних осіб-суб’єктів 

підприємницької діяльності. Для більшості первинних документів та облікових 

регістрів встановлено термін зберігання (три роки) за умови проведення перевірки 

податковими органами на період, до якого відносяться документи. Якщо перевірка не 

була проведена, то цей термін збільшується до закінчення перевірки. Однак документи 

стосовно заробітної плати, а також здійснених нарахувань та перерахунків податку з 

доходів фізичних осіб та страхових внесків до соціальних фондів мають строк 

зберігання до 75 років. 

У випадку зникнення чи знищення первинних документів, облікових регістрів та 

звітів керівник підприємства (установи) письмово сповіщає про це правоохоронні 

органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів 

та розслідування причин їхнього зникнення чи знищення. Результати роботи комісії 

оформлюються актом, який затверджується керівником підприємства (установи).   

Також при зберіганні регістрів податкового обліку необхідно забезпечувати їхній 

захист від несанкціонованих виправлень. Виправлення помилки в регістрі податкового 

обліку повинне бути обґрунтоване й підтверджене підписом особи, яка внесла 

виправлення, з вказівкою дати й обґрунтуванням внесеного виправлення. 

Також якщо виправлення впливають на розмір об’єкта обліку та податкової бази, 

підприємства повинні здійснити уточнення відповідних показників податкових 
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декларацій або розрахунків за правилами, встановленими чинним податковим 

законодавством. 

Третім рівнем податкового обліку є податкова звітність. Як вже відзначалося під 

податковою звітністю слід розуміти систему взаємопов’язаних узагальнених 

показників щодо визначення податкового зобов’язання по сплаті податків, які 

відображають результати діяльності підприємства за звітний період та фіксують 

процес обчислення податку (збору), а також суму, що підлягає сплаті до бюджету. 

Виходячи з існуючої на сьогодні практики ведення податкового обліку на 

українських підприємствах під податковою звітністю розуміються документи, що 

подаються платниками до податкових органів у строки, установлені законодавством, у 

яких наводяться дані, пов'язані з обчисленням і сплатою податку. У тих випадках, коли 

законодавством передбачене подання податкової декларації за певним податком, то, 

якщо прямо не передбачене інше, платник зобов'язаний подавати декларацію, навіть 

якщо в нього в якийсь зі звітних періодів відсутній об'єкт оподаткування податком. 

Існуючий для деяких податків порядок податкового обліку передбачає тільки 

дворівневу систему податкового обліку (відсутній перший або другий рівень). У цьому 

випадку відсутній рівень при розрахунку податкової бази для цих податків не 

використовується. 

 

11.5. Податкова звітність як показник ефективності організації податкового 

обліку 

Звітність - це завершальний результат податкового  обліку. Вона призначена для 

використання зовнішніми і внутрішніми користувачами. 

Держава використовує звітність для контролю за правильністю та своєчасністю 

розрахунків по податкам, зборам, обов’язковим платежам. Показники звітності 

використовуються для моніторингу господарсько-фінансової діяльності підприємств. 

На підприємствах звітність використовують для контролю за виконанням планів, 

аналізу господарської діяльності, формування стратегічних планів. Від якості 

складання звітності залежить якість прийняття рішень тактичного і стратегічного 

плану, ефективність функціонування підприємства і держави в цілому. 

Звітність підприємства поділяється на фінансову, податкову, статистичну. 

Податкова звітність – сукупність дій платника податку по складанню, веденню і 

поданню документів, які містять інформацію про результати діяльності платника 

податку, його майновий стан і фіксують процес обчислення податку, а також суму, яка 

має бути сплачена до бюджету. Податкова звітність складається платником податків 

самостійно і подається до податкових органів за результатами звітного періоду у 

встановлені законодавством терміни. 

Терміни подання податкової звітності встановлюються для кожного податку 

окремо. Першим днем подання звітності вважається день, наступний за днем 

закінчення звітного періоду. У випадках, коли останній день подання звітності є 

вихідним або святковим, днем подання звітності вважається перший робочий день, що 

йде за вихідним (святковим). 

Форми податкової звітності та порядок їх заповнення розробляються Державною 

податковою адміністрацією України з обов’язковим узгодженням профільного 

комітету Верховної Ради України. Форми та періодичність подання податкової 
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звітності по місцевим податкам та зборам розробляються і затверджуються місцевими 

органами влади. 

Виділяють дві групи податкових документів: 

1. Розрахунково-декларативна документація – документи, у яких фіксуються 

податкові розрахунки й суми податків. По кожному податку існує єдиний 

розрахунковий документ, що надає платник податків у податковий орган у 

встановлений законодавством строк. У розрахунково-декларативних документах 

указуються строки подання звітності, база оподаткування, податкові пільги, розмір 

податку. 

2. Довідкова документація – документи, що містять довідкові відомості, що 

деталізують дані для обчислення податків, які розшифровують або обґрунтовують 

податкові розрахунки. Подібна документація ділиться на: документи, необхідні для 

обчислення податків; документи довідкового характеру, що не впливають на 

вирахування сум податків. 

Податкова декларація – документ, що подається платником податків до 

контролюючого органу у строки встановлені законодавством, на підставі якого 

здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу). 

Платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у 

податковій декларації. 

Податкова декларація приймається без попередньої перевірки. Незалежно від 

наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов'язаний 

погасити податкове зобов'язання, самостійно визначене ним у податковій декларації. 

Податкова декларація подається до податкового органу у двох примірниках, один з 

яких повертається платнику з позначкою посадової особи податкового органу про дату 

її прийняття. Підпис посадової особи має бути засвідчений печаткою. 

Податкова декларація повинна містити в собі наступні обов'язкові відомості: 

- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); 

- звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; 

- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);  

- повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами; 

- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та 

організацій України або податковий номер; 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію і номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера і мають відмітку у паспорті); 

- місцезнаходження або місце проживання платника податків; 

- найменування органу державної податкової служби, до якого подається 

звітність; 

- дату подання податковому органу податкової декларації; 

- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб 

платника податків; 

- розмір бази оподатковування; суму й розмір витрат і пільг; 

- суму, не оподатковувану податком; 

- ставку оподаткування; 

- суму податку, що підлягає сплаті. 

Податкові декларації подаються за базовий податковий період (табл.11.1) 
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Таблиця 11.1 

Строки подання податкової декларації 

 

Звітний (податковий період) Строки подання декларації 

Календарний місяць 

на протязі 20 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) місяця 

Календарний квартал чи квартальне 

півріччя 

на протязі 40 календарних днів, що 

слідують за останнім календарним днем 

звітного кварталу (півріччя) 

 

Календарний рік 

 

на протязі 60 календарних днів за 

останнім календарним днем звітного 

періоду 

 

У податковому законодавстві передбачено подання податкової декларації 

незалежно від наявності (відсутності) податкових зобов’язань у платника податків 

(податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість). Єдиним 

иключенням з цього правила є збір на розвиток виноградарства, садівництва та 

хмелярства. Платник податку має право обрати один з трьох порядків подання 

податкової декларації: особисто; поштою; в електронному вигляді. Декларацію 

підписує платник податку чи його представник у межах його повноважень. 

Якщо платник податку після подання декларації знайшов арифметичну помилку 

чи описку, що призвело до заниження (завищення) податку, він може подати 

податковому органу декларацію з уточненнями разом із заявою про це. Така заява 

дорівнюється до подачі нової декларації. 

Строки зберігання різних видів документів визначаються окремими Переліками, 

дія яких поширюється на деякі установи. Окрім того, на території України діють в 

частині, що не суперечить законодавству України, біля 150-ти відомчих (галузевих) 

переліків документів, затверджених міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади. Для основної частини первинних документів 

встановлено строк зберігання три роки за умови проведення перевірки податковими 

органами за період, до якого відносяться документи. Якщо перевірка не була 

проведена, то цей строк збільшується до закінчення перевірки.   

Документи поділяються на дві категорії: ті, що направляються та ті, що не 

направляються до Національного архівного фонду. До Національного архівного 

фонду надходять документи, що мають наукову історико-культурну цінність, до 

яких документи більшості підприємств не відносяться. Однак якщо підприємство 

збирається знищити документи, строк зберігання яких закінчився, ним створюється 

експертна комісія з робітників підприємства та робітника місцевого архіву, яка 

визначає, чи підлягають документи переданню до Національного архівного фонду 

або ні. Але оскільки на більшості підприємств таких документів немає, як правило, 

вони не запрошують робітників архіву для прийняття відповідного рішення. Опис 

документів, що мають бути знищенні, має бути узгоджений з експертно-

перевірочною комісією при архіві. Якщо документи не підлягають переданню до 
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Національного архівного фонду та строки зберігання їх минули, то їх можна 

знищити. 

Документи підлягають переданню організаціям, що займаються заготівкою 

вторинної сировини і їхня передача оформлюється відповідними накладними. При 

незначному об’ємі документів, що підлягають знищенню, вони можуть бути 

спалені, про що в акті робиться відповідна відмітка. 

Навмисне знищення документів, здійснене за корисними мотивами чи внаслідок 

інших особистих інтересів, карається штрафними санкціями. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Принципи бухгалтерського обліку визначені в: 

а)    плані рахунків; 

б)    законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”; 

в)    плані документообігу; 

г)    положенні про інвентаризацію. 

 

Відповідає за організацію обліку на підприємстві: 

а)    правління підприємства; 

б)    головний бухгалтер; 

в)    керівник підприємства;    

г)    податкова служба. 

 

Організація бухгалтерського обліку не включає: 

а)    обліковий процес; 

б)    працю людей, які здійснюють облік; 

в)    управління підприємством; 

г)    забезпечення обліку.                                   

 

Бухгалтерський облік на підприємстві не може вести: 

а)    податкова служба; 

б)    бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером; 

в)    централізована бухгалтерія; 

г)    керівник підприємства. 

 

Метою бухгалтерського обліку є: 

а)    визначення рівня інфляції; 

б)   розповсюдження неправдивої інформації;             

в)    заплутування економічних взаємовідносин;       

г)    надання користувачам інформації для прийняття рішень. 

 

Бухгалтерський облік ведуть на підприємстві: 

а)    з дня постановки на облік у податковій службі; 

б)    з першого числа наступного місяця після створення: 

в)    з дня реєстрації підприємства до його ліквідації; 

г)    з дати прийняття наказу про облікову політику. 

 

Стандарти ведення бухгалтерського обліку затверджує: 

а)    Кабінет Міністрів України; 

б)    Міністерство фінансів України; 

в)    Верховна Рада України; 

г)    керівник підприємства. 

 

Форму ведення бухгалтерського обліку на підприємстві: 

а)    установлює районна державна адміністрація; 
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б)   розробляє податкова інспекція; 

в)    підприємство обирає самостійно; 

г)    затверджує Кабінет Міністрів України. 

 

Облікову політику для підприємства: 

а)    розробляє податкова служба; 

б)   визначає Державне казначейство України; 

в)    готує відділ кадрів; 

г)    підприємство визначає самостійно. 

 

Облікову політику підприємства розкривають у: 

а) балансі; 

б) звіті про фінансові результати; 

в) звіті про рух грошових коштів; 

г) примітках до фінансових звітів. 

 

До принципів бухгалтерського обліку не належать: 

а)    бухгалтерські рахунки; 

б)   обачність; 

в)    автономність; 

г)    періодичність. 

 

Робочий план рахунків на підприємстві розробляє: 

а)    Національний банк України; 

б)   податкова служба; 

в)    головний бухгалтер; 

г)    відділ кадрів. 

 

Облікова політика підприємства - це: 

а)    сукупність способів і прийомів ведення обліку; 

б)   взаємовідносини підприємства з органами управління; 

в)    розроблення перспективи ведення господарства 

г)    модель управління обліком. 

 

Облікову політику на підприємстві оформляють як: 

а)    записку; 

б)   договір; 

в)    акт; 

г)    наказ. 

В облікову політику включають: 

а)    перелік постачальників; 

б)   перелік покупців; 

в)    методику ведення обліку; 

г)    взаємовідносини з керівництвом. 

 

Облікова політика визначена: 
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а) Податковим кодексом України”; 

б) Законом України “Про аудиторську діяльність”; 

в) Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”; 

г) Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. 

 

Облікова політика підприємства визначається: 

а) вищестоящою організацією; 

б) Міністерством фінансів; 

в) самостійно; 

г) держадміністрацією району та податковими органами. 

 

Облікова політика підприємства має враховувати: 

а) умови організації праці робітників та матеріальне заохочення;  

б) форму власності та організаційно-правову структуру;  

в) фінансово-майновий стан підприємства та вартість основних засобів; 

г) ціни на ринку енергоносіїв та відносини з податковими органами. 

 

Обов'язки і права працівника обліку визначені в: 

а)    плані рахунків; 

б)   наказі про приймання на роботу; 

в)    посадовій інструкції; 

г)    договорах поставки. 

 

Працівника бухгалтерії можна звільнити з роботи за: 

а)    відсутність диплома про вищу освіту; 

б)   недостатність стажу на бухгалтерських посадах; 

в)    правильної відповіді немає; 

г)    порушення трудової дисципліни. 

 

Працівник обліку не несе: 

а)    відповідальності за порушення трудової дисципліни; 

б)   адміністративної відповідальності; 

в)    правильної відповіді немає; 

г)    кримінальної відповідальності. 

 

Передавання справ при зміні бухгалтера оформляють: 

а)    договором; 

б)   актом; 

в)    накладною; 

г)    касовим ордером. 

 

До принципів контролю не належать: 

а)    повнота; 

б)   плановість; 

в)    об'єктивність; 

г)    подвійний запис. 
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Підставою для записів у бухгалтерському обліку є: 

а)    первинний документ; 

б)   відомість аналітичного обліку; 

в)    журнал-ордер; 

г)    спостереження бухгалтера. 

 

План документообігу на підприємстві затверджує: 

а)    відділ кадрів; 

б)   головний бухгалтер; 

в)    керівник підприємства; 

г)    канцелярія. 

 

Терміни зберігання документів визначено: 

а)    наказом керівника підприємства; 

б)   розпорядженням головного бухгалтера; 

в)    канцелярією підприємства; 

г)    нормативними актами. 

 

Вилучення та знищення документів оформляють: 

а)    договором; 

б)   актом; 

в)    накладною; 

г)    довідкою податкової служби. 

 

Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях і представництвах 

підприємства: 

а) перший заступник керівника підприємства; 

б) головний бухгалтер; 

в) бухгалтер з обліку праці й оплати; 

г) інспектор податкової інспекції. 

 

Створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером – це: 

а) форма керівництва бухгалтерським обліком; 

б) форма організації звітності; 

в) форма організації бухгалтерського обліку; 

г) форма реалізації прав головного бухгалтера. 

 

Коли керівник самостійно веде бухгалтерський облік і складає звітність, яка не 

оприлюднюється, – це: 

а) форма організації контролю звітності; 

б) форма організації бухгалтерського обліку; 

в) необхідна умова успішного господарювання; 

г) обов'язкова вимога законодавства. 
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Документування здійснених господарських операцій проводять у структурних 

підрозділах і у встановлені терміни ці документи надходять у головну 

бухгалтерію. Така організація обліку: 

а) централізована; 

б) децентралізована; 

в) змішана; 

г) частково централізована. 

 

Якщо філія підприємства виокремлена на окремий баланс, вона: 

а) не зобов'язана вести бухгалтерський облік; 

б) зобов'язана вести бухгалтерський облік; 

в) зобов'язана вести лише оперативний облік; 

г) зобов'язана вести лише податковий облік. 

 

Централізовані бухгалтерії, як правило, обслуговують: 

а) одне підприємство чи установу; 

б) групу однорідних організацій; 

в) групу неоднорідних підприємств, установ; 

г) одну аудиторську фірму і групу промислових підприємств. 

 

За спрощеною формою організовують свій облік: 

а) банки; 

б) університети; 

в) малі підприємства; 

г) громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю.   

 

Виділення окремих відділів (груп) відповідно до найважливіших ділянок 

облікового процесу – це структура бухгалтерії: 

а) міжпредметна; 

б) предметна; 

в) виробнича; 

г) комбінована. 

 

Сформована структура бухгалтерського апарату та розподіл обов'язків між 

працівниками є передумовою: 

а) організації документообороту і форми обліку; 

б) вибору форми обліку і складу звітності; 

в) складу звітності та організації документообороту; 

г)  організації документообороту, форми обліку, складу звітності. 

 

Які нормативні документи є основою для складання наказу про облікову 

політику підприємства: 1) Положення (стандарти) бухгалтерського обліку; 2) 

Закон України “Про аудиторську діяльність”; 3) Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку; 4) Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні”; 5) Закон України “Про державну статистику”; 6) Закон 

України “Про банки і банківську діяльність”: 
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а) 2, 4, 6; 

б) 1, 3, 5; 

в) 2, 4, 5;  

г) 1, 3, 4. 

 

Зміна облікової політики може відбутися за умови: 1) зміни матеріально-

відповідальних осіб; 2) зміни керівника підприємства і головного бухгалтера; 3) 

зміни тривалості операційного циклу; 4) зміни вимог Міністерства фінансів; 5) 

зміни цін на енергоносії; 6) зміни статутних вимог підприємства: 

а) 3, 4, 6; 

б) 1, 2, 3; 

в) 3, 4, 5;  

г) 4, 5, 6. 

 

Яке з наведених нижче тверджень не відповідає принципам континентальної 

моделі: 

а) передбачається тісний зв'язок бізнесу з банками; 

б) облікова політика спрямована на задоволення вимог уряду; 

в) модель характеризується своєю ліберальністю; 

г) облікова політика спрямована на задоволення потреб споживачів. 

 

За даними ознаками визначте модель організації бухгалтерського обліку: “Країна 

має нерозвинуту економіку, фінансовий звіт спрямований на задоволення потреб 

державних органів, облікові дані коригуються на темпи інфляції”: 

а) континентальна; 

б) інтернаціональна модель ООН; 

в) немає правильної відповіді. 

 

Моделі організації бухгалтерського обліку, характерні для США та Німеччини, 

відрізняються за такими ознаками: 

а) відмінності у функціонуванні політичних систем, відмінності в ефективності 

національних економік, відмінності у регламентації облікових принципів; 

б) спільність рівня ефективності національних економік, відмінності в пріоритетах 

щодо цільових користувачів інформації, докорінні відмінності у документуванні 

облікового процесу; 

в) спільність рівня ефективності національних економік, відмінності у регламентації 

облікових принципів, спільність у документуванні облікового процесу. 

 

Визначте, який з переліків країн, що мають подібні облікові моделі, не є 

помилковим: 

а) Аргентина, Еквадор, Австрія, Перу; 

б) Японія, Чилі, Норвегія; 

в) Єгипет, Японія, Португалія, Греція. 

 

Яке з наведених нижче тверджень стосовно МСБО є правильним: 

а) МСБО є обов'язковими для використання; 
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б) МСБО визначають порядок ведення бухгалтерського обліку; 

в)  МСБО використовуються насамперед транснаціональними корпораціями. 

 

Для України характерним є таке застосування МСБО: 

а) МСБО використовуються як національні стандарти, але в деяких випадках можуть 

бути модифіковані для місцевих умов; 

б) національні стандарти розробляються окремо, але в більшості випадків базуються 

на аналогічних МСБО; 

в) те саме, що б), але в національних стандартах немає посилання на МСБО, до того ж 

національні стандарти можуть забезпечувати більший або менший вибір, ніж МСБО. 

 

Яке з визначень національного положення (стандарту) є правильним: 

а) це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який 

визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності, що не суперечать міжнародним стандартам; 

б) це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який 

визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності, що відповідають міжнародним стандартам; 

в) це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який 

визначає порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що 

не суперечать міжнародним стандартам. 

 

Принципи бухгалтерського обліку в Україні встановлюються: 

а) Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”; 

б) П(С)БО; 

в) МСБО; 

г) наказом про облікову політику. 

 

Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні 

здійснюється на підставі: 

а) Постанови Кабінету міністрів України “Про затвердження програми реформування 

системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів”; 

б)  Конституції України; 

в)  Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”; 

г)  П(С)БО. 

 

Регулюванням питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

в Україні займається: 

а) Національний банк України; 

б) Державний комітет статистики; 

в) Міністерство фінансів; 

г) Методологічна рада з питань бухгалтерського обліку. 

 

Державне казначейство України регламентує бухгалтерський облік та складання 

фінансової звітності: 

а) бюджетних установ; 
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б) банків; 

в) акціонерних товариств. 

 

Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними: 

а) найменування підприємства; 

б) номер поточного рахунка підприємства; 

в) порядковий номер документа; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі: 

а) керівник; 

б) головний бухгалтер; 

в) особи, які підписують документ; 

г) касир. 

 

Чи допускаються виправлення в первинних документах: 

а) не допускаються; 

б) допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах; 

в) допускаються; 

г) залежить від того, хто їх робить. 

 

Створення типових бланків документів для оформлення однорідних 

господарських операцій називається: 

а) стандартизацією; 

б) уніфікацією; 

в) контуванням; 

г) гармонізацією. 

 

Бухгалтерським документом називають: 

а) письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції і права на її 

здійснення; 

б) належним чином складений та оформлений діловий папір, який письмово 

підтверджує право здійснення або реальне здійснення господарської операції, містить 

її ознаки і показники, що підлягають відображенню в обліку; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) немає правильної відповіді. 

 

За призначенням документи поділяються на: 

а) первинні й зведені; 

б) розпорядчі й виконавчі; 

в) внутрішні й зовнішні; 

г) аналітичні та синтетичні. 

 

Документооборот — це: 

а) об’єднання однорідних за змістом первинних документів у групи; 

б) рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів; 



 

 237 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильної відповіді не запропоновано. 

 

До первинних документів належать: 

а) документи, які складають на момент здійснення господарської операції; 

б) документи, що складаються на підприємстві відповідно до здійснених операцій; 

в) документи з низьким рівнем стандартизації; 

г) документи в електронному вигляді. 

 

Які з перелічених документів належать до виправданих: 

а) прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер; 

б) статут підприємства, договір на поставку сировини; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильної відповіді не запропоновано. 

 

Чи можна використовувати при заповненні документів простий олівець? 

а) так; 

б) ні; 

в) так, якщо після підтвердження здійснення операції цифри будуть наведені 

кульковою ручкою; 

г) так, якщо поруч буде стояти підпис головного бухгалтера. 

 

Коли мають складатися первинні документи? 

а) під час проведення господарської операції; 

б) перед закінченням звітного періоду; 

в) перед перевіркою контролюючих органів; 

г) на прохання керівника. 

 

Під контуванням документів розуміють: 

а) зазначення кореспондуючих рахунків; 

б) об’єднання однорідних за змістом первинних документів; 

в) цей термін не стосується бухгалтерського обліку; 

г) немає правильної відповіді. 

 

За місцем складання документи є: 

а) міжгалузеві та спеціалізовані; 

б) внутрішні та зовнішні; 

в) службові та особові; 

г) немає правильної відповіді. 

 

 

Яке визначення інвентаризації найточніше: 

а) інвентаризація – це спосіб періодичної перевірки господарських процесів; 

б) інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану засобів і грошових коштів 

підприємства; 
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в) інвентаризація – це спосіб упорядкування складського господарства і порядку 

зберігання майна; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Проведення інвентаризації є обов'язковим: 

а) перед виплатою дивідендів; 

б) у разі зміни керівника підприємства; 

в) перед модернізацією виробництва; 

г) при підвищенні курсу гривні. 

 

Об’єкти інвентаризації – це: 

а) активи, зобов’язання; 

б) власний капітал; 

в) майно, зобов’язання; 

г) немає правильної відповіді. 

 

За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи 

відповідає: 

а) керівник; 

б) головний бухгалтер; 

в) головний економіст; 

г) менеджер. 

 

Робочим (виконавчим) органом суб’єкта інвентаризації є: 

а) матеріально відповідальна особа; 

б) головний бухгалтер; 

в) інвентаризаційна комісія; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Склад інвентаризаційної комісії затверджується: 

а) наказом; 

б) протоколом; 

в) приписом судово-слідчих органів; 

г) рішенням трудового колективу. 

 

До складу інвентаризаційної комісії не можуть входить: 

а) особи, що притягувалися до адміністративної відповідальності; 

б) порушники трудової дисципліни; 

в) матеріально відповідальні особи; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Інвентаризацію на підприємстві проводить: 

а) керівник підприємства з головним бухгалтером; 

б) контролюючий державний орган; 

в) спеціально створена інвентаризаційна комісія; 

г) трудовий колектив. 
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Принцип своєчасності передбачає: 

а) проведення інвентаризації за встановленими нормативними (плановими) строками; 

б) проведення інвентаризації в день виявлення факту розкрадання; 

в) проведення інвентаризації до складання річного звіту; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Виходячи з основних принципів бухгалтерського обліку, пріоритетною оцінкою 

активів є: 

а) продажна вартість; 

б) поточна вартість; 

в) фактична собівартість; 

г) пріоритетного способу оцінки не виділяється. 

  

Яка грошова одиниця може використовуватися для ведення обліку та складання 

бухгалтерської звітності в Україні: 

а) гривня; 

б) гривня та валюта інших держав, за вибором підприємства; 

в) гривня або валюта інших держав, використання якої дозволено законом; 

г) це питання не регламентується? 

 

Первісна вартість активу — це: 

а) вартість придбання; 

б) вартість, за якою актив зараховується на баланс; 

в) поточна вартість активу; 

г) вартість списання активу. 

 

Справедлива вартість активу — це: 

а) вартість придбання та доведення до стану, в якому актив придатний до 

використання; 

б) вартість, за якою може бути здійснений його обмін між обізнаними, зацікавленими 

та незалежними сторонами; 

в) поточна ринкова вартість активу; 

г) теперішня вартість майбутніх надходжень від використання активу. 

 

Склад фактичних витрат, що становлять первісну вартість того чи іншого 

активу, як правило, визначається: 

а) Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”; 

б) нормативними актами міністерств та відомств; 

в) відповідних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку; 

г) підприємством самостійно. 

 

Первісною вартістю активів, внесених у статутний фонд, є: 

а) сума фактичних витрат на їх придбання; 

б) поточна ринкова вартість;  

в) справедлива вартість, що погоджена засновниками;  
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г) чиста реалізаційна вартість. 

 

Первісною вартістю активів, одержаних підприємством безоплатно, є: 

а) справедлива вартість; 

б) поточна ринкова вартість; 

в) сума фактичних витрат на їх придбання; 

г) чиста реалізаційна вартість. 

 

Які з перелічених фактичних витрат не включаються до первісної вартості 

придбаного об’єкта основних засобів: 

а) оплата праці робітників, які здійснюють монтаж об’єкта;  

б) витрати на сплату відсотків за кредит, який було отримано для придбання цього 

об’єкта; 

в) ввізне мито; 

г) немає правильної відповіді. 

  

Балансова вартість основних засобів — це: 

а) первісна вартість; 

б) первісна або переоцінена вартість за вирахуванням зносу; 

в) поточна ринкова вартість; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Чи може збільшуватись первісна вартість нематеріальних активів: 

а) може, на суму витрат, здійснених для підтримання їх у придатному стані; 

б) може, на суму витрат, спрямованих на забезпечення зростання очікуваних 

економічних вигід від їх використання; 

в) не може; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Склад фактичних витрат, що становлять первісну вартість матеріальних 

ресурсів (матеріалів, товарів тощо), які прибавляє підприємство, визначається: 

а) у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”; 

б) у П(С)БО № 9 “Запаси”; 

в) у П(С)БО № 16 “Витрати”; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Визначити первісну вартість матеріалів, які придбаває підприємство, якщо 

продавцю сплачено 1200 грн, у тому числі ПДВ 200 грн, оплата праці вантажників 

100 грн, внески у фонди соціального та пенсійного страхування з підприємства 30 

грн: 

а) 1300 грн; 

б) 1200 грн;  

в) 1130 грн; 

г) 1000 грн. 
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Склад витрат, що становлять виробничу собівартість готової продукції власного 

виробництва, визначається: 

а) у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”; 

б) у П(С)БО № 9 “Запаси”; 

в) у П(С)БО № 16 “Витрати”; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Товари на підприємствах роздрібної торгівлі, як правило, оцінюються: 

а) за історичною собівартістю;  

б) за продажною вартістю; 

в) за справедливою вартістю; 

г) за ринковою вартістю. 

 

Відповідно до П(С)БО № 9 запаси в бухгалтерському обліку і звітності 

відображаються: 

а) за первісною вартістю; 

б) за чистою вартістю реалізації; 

в) за найменшою з двох наведених вище оцінок;  

г) П(С)БО № 9 не регламентує це питання.  

 

Скільки економічних елементів витрат виділяють: 

а) три;  

б) п’ять; 

в) десять; 

г) кількість визначається підприємством самостійно. 

 

Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції визначаються: 

а) у П(С)БО № 16 “Витрати”; 

б) у П(С)БО № 9 “Запаси”; 

в) типовими положеннями з планування, обліку і калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг); 

г) підприємством самостійно. 

 

Які з перелічених витрат не входять до виробничої собівартості продукції: 

а) витрати на утримання адміністративних будівель; 

б) витрати на аудиторські послуги; 

в) витрати на гарантійний ремонт продукції; 

г) всі перелічені вище. 

 

Який метод калькулювання собівартості продукції доцільно використовувати в 

однопродуктовому виробництві: 

а) простий; 

б) попроцесний; 

в) позамовний; 

г) нормативний? 
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Визначення фактичної собівартості продукції шляхом підсумовування здійснених 

витрат не властиве для такого методу калькулювання: 

а) простого; 

б) попроцесного; 

в) позамовного; 

г) нормативного. 

 

Інвентаризацію матеріальних цінностей проводить: 

а)    начальник відділу кадрів; 

б)   головний бухгалтер; 

в)    комісія; 

г)    керівник підприємства. 

 

Виявлені лишки в результаті інвентаризації: 

а)    оприбутковують у бухгалтерському обліку; 

б)   забирає інвентаризаційна комісія; 

в)    знищують; 

г)    забирає матеріально відповідальна особа. 

 

Нематеріальні активи включають: 

а) цінні папери інших підприємств, малоцінні та швидкозношувані предмети, бланки 

первинних документів; 

б) права користування майном, програмні продукти для ЕОМ, гудвіл; 

в) технічні документацію, правила експлуатації обладнання.  

 

Термін корисного використання необоротного активу – це: 

а) проміжок часу між придбанням необоротного активу та отриманням коштів від 

реалізації продукції, виготовленої за допомогою такого необоротного активу; 

б) термін, протягом якого використання активу буде приносити користь підприємству; 

в) період часу, протягом якого актив, як очікується, буде використовуватись 

підприємством. 

 

Ліквідаційна вартість активу – це: 

а) сума коштів, яку підприємство очікує отримати в кінці терміну корисної 

експлуатації активу після вирахування витрат, пов’язаних з його вибуттям; 

б) різниця між балансовою вартістю активу і сумою, що фактично одержана в 

результаті його ліквідації; 

в) сума, на яку одержано запасні частини і брухт у результаті ліквідації основних 

засобів. 

 

Які витрати не включаються до первісної вартості запасів: 

а) витрати на транспортування, навантаження і розвантаження; 

б) суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються 

підприємству; 

в) суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги, пов’язані з 

придбанням запасів. 
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Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що: 

а) запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх залишку на початок 

звітного місяця й вартості одержаних протягом місяця запасів на сумарну кількість 

запасів на початок місяця і одержаних у звітному місяці запасів; 

б) запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на 

підприємство; 

в) запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони надходили на 

підприємство. 

 

До складу собівартості продукції не включаються такі витрати: 

а) адміністративні; 

б) загальновиробничі; 

в) прямі виробничі. 

 

Облік прямих виробничих витрат ведеться на рахунку: 

а) 26 “Готова продукція”; 

б) 23 “Виробництво”; 

в) 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”.  

 

Калькуляція – це: 

а) групування витрат за статтями; 

б) обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат; 

в) групування витрат виробництва за елементами. 

 

Готова продукція – це: 

а) вся виготовлена продукція;  

б) продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, 

укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, 

пройшла технічний контроль і здана на склад або замовнику; 

в) продукція, яка здана на склад.  

 

Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо 

включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються: 

а) постійними; 

б) непрямими; 

в) прямими. 

 

Яка кореспонденція рахунків відповідає операції: “Списана фактична 

собівартість реалізованої продукції”: 

а) Дт 79 – Кт 90; 

б) Дт 90 – Кт 26; 

в) Дт 90 – Кт 79. 

 

На рахунку 70 “Доходи від реалізації” відображають: 

а) за дебетом і кредитом купівельну вартість проданої продукції;  
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б) за дебетом – собівартість реалізованої продукції, а за кредитом – продажну вартість 

продукції; 

в) за дебетом – суму непрямих податків (акцизний збір, ПДВ), а за кредитом – 

продажну вартість продукції. 

 

До доходів від інвестиційної діяльності відносять: 

а) одержані штрафи, пені, неустойки; 

б) дохід від реалізації оборотних активів;  

в) дохід від реалізації майнових комплексів. 

 

Витрати на збут є витратами від: 

а) операційної діяльності; 

б) фінансової діяльності; 

в) інвестиційної діяльності. 

 

Об’єктом обкладання податком на додану вартість є: 

а) фонд заробітної плати; 

б) виручка; 

в) прибуток. 

 

Ціна обладнання без ПДВ становить 1200 грн. Ціна з ПДВ становитиме: 

а) 1440; 

6) 1600; 

в) 1000. 

  

Податок на додану вартість – це: 

а) місцевий податок; 

б) прямий податок; 

в) непрямий податок. 

 

Касові операції на підприємстві здійснює: 

а)  головний бухгалтер; 

б)  керівник підприємства; 

в)  касир; 

г)  начальник відділу кадрів. 

 

Видатковий касовий ордер підписують: 

а)  головний бухгалтер, касир, особа, яка одержала гроші; 

б)  керівник, головний бухгалтер, касир, особа, яка одержала гроші; 

в)  керівник, головний бухгалтер, касир; 

г)  керівник, головний бухгалтер, особа, яка одержала гроші. 

 

Звіт касира за наявності операцій складають: 

а)  щодня; 

б)  один раз на тиждень; 

в)  один раз на місяць; 
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г)  перед складанням балансу. 

 

На банківських платіжних документах: 

а)  можна виправити реквізити, які не містять суми коштів; 

б)  факт виправлення завіряють підписами і печаткою; 

в)  не можна робити ніяких виправлень; 

г)  немає правильної відповіді 

 

Підприємство відкриває поточний рахунок: 

а)  лише в населеному пункті, в якому знаходиться підприємство; 

б)  в банку, який визначає податкова інспекція; 

в)  в Національному банку України; 

г)  в будь-якому банку за згодою сторін. 

 

Платіжне доручення банку для оплати податків виписує: 

а)  податкова інспекція; 

б)  підприємство, яке проводить оплату; 

в)  покупець; 

г)  немає правильної відповіді. 

 

Дебіторську заборгованість: 

а)    відображають в пасиві балансу; 

б)   відображають в активі балансу; 

в)    в балансі не відображають; 

г)    немає правильної відповіді. 

 

В бухгалтерському обліку амортизацію нараховують: 

а)  один раз на місяць; 

б)  щодня; 

в)  один раз на квартал; 

г)  один раз на рік. 

 

Пооб'єктний облік основних засобів ведуть: 

а)    у шнуровій книзі; 

б)   у касовій книзі; 

в)    в інвентарних картках; 

г)    немає правильної відповіді. 

 

Основні засоби відображають в балансі: 

а)    в активі у розділі II. Оборотні активи; 

б)   в пасиві у розділі III. Довгострокові зобов'язання;  

в)    в активі у розділі І. Необоротні активи; 

г)    немає правильної відповіді. 

  

Податкову накладну з податку на додану вартість виписує: 

а)    продавець товарів; 
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б)   покупець товарів; 

в)    податкова інспекція; 

г)    немає правильної відповіді. 

 

До виробничої собівартості продукції не включають: 

а)    прямих витрат сировини і матеріалів; 

б)   прямих витрат на оплату праці; 

в)    загально виробничих витрат; 

г)    адміністративних витрат. 

  

Проценти за кредит відносять на: 

а)    витрати на збут; 

б)   загальновиробничі витрати; 

в)    адміністративні витрати; 

г)    фінансові витрати. 

 

Кредиторську заборгованість: 

а)    відображають в активі балансу; 

б)   відображають в пасиві балансу; 

в)    в балансі не відображають; 

г)    немає правильної відповіді. 

 

Первинний документ для нарахування заробітної плати: 

а)    наряд; 

б)   накладна; 

в)   лімітно-забірна карта; 

г)    довіреність. 

 

Трудові книжки постійних працівників знаходяться: 

а)    за місцем роботи за сумісництвом; 

б)   в податковій інспекції; 

в)    на підприємстві за місцем основної роботи; 

г)    на руках у працівника. 

 

Первинна скарга про перегляд рішення органу контролю подається: 

а)    міліції; 

б)   до суду; 

в)    органу місцевої влади; 

г)    органу контролю. 

 

Не відносять до власного капіталу: 

а)    пайовий капітал; 

б)   статутний капітал; 

в)    податкові зобов'язання; 

г)    нерозподілений прибуток. 
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До фінансової звітності не відносять: 

а)    балансу; 

б)   звіту про фінансові результати; 

в)    звіту про рух грошових коштів; 

г)     податкової декларації. 

 

Фінансову звітність подають: 

а)    податковій службі: 

б)   покупцям; 

в)    постачальникам; 

г)    органам статистики. 

 

Баланс складають на підставі: 

а)   аналітичного обліку; 

б)  податкового обліку; 

в)  даних  головної  книги; 

г) первинних документів. 

 

Податкову звітність подають: 

а)    податковій інспекції; 

б)   органам статистики; 

в)   державному казначейству; 

г)    керівній організації. 

 

Статутний капітал обліковують на рахунку: 

а) 60; 

б) 50; 

в) 40; 

г) 70. 

 

Розробку форм бухгалтерської звітності в Україні покладено на: 

а) Методологічну раду з бухгалтерського обліку; 

б) Міністерство фінансів; 

в) Державний комітет статистики. 

 

Баланс включає інформацію про грошову оцінку: 

а) активів, господарських засобів, витрат; 

б) доходів і витрат, зобов’язань;  

в) активів, капіталу та зобов’язань;  

г) джерел господарських засобів, витрат, доходів. 

 

Баланс відображає інформацію: 

а) станом на певну дату;  

б) за певний період; 

в) станом на певну дату і за період;  

г) немає правильної відповіді. 
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Частина балансу, в якій відображають господарські засоби, називається: 

а) розділом пасиву балансу; 

б) статтею зобов’язань; 

в) активом; 

г) пасивом. 

 

Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО, 

називається: 

а) розділом; 

б) активом;  

в) статтею;  

г) пасивом. 

 

Метою складання балансу є: 

а) надання інформації про фінансові результати; 

б) надання інформації про фінансовий стан; 

в) надання інформації про зміни у фінансовому стані підприємства за період; 

г) надання інформації про всі наведені вище аспекти. 

 

Яка форма побудови балансу є традиційною для України: 

а) горизонтальна; 

б) вертикальна; 

в) змішана; 

г) жодна з перелічених. 

 

Традиційно в Україні актив балансу будується в порядку: 

а) зростання строковості зобов’язань; 

б) зростання ліквідності активів; 

в) зменшення строковості зобов’язань; 

г) зменшення ліквідності активів. 

 

Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк погашення: 

а) власний капітал; 

б) довгострокові зобов’язання; 

в) поточні зобов’язання; 

г) забезпечення наступних витрат та платежів. 

 

Найбільш ліквідними активами є: 

а) виробничі запаси; 

б) товари; 

в) нематеріальні активи; 

г) еквіваленти грошових коштів. 

 

Форма балансу в Україні: 

а) визначається підприємством самостійно; 
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б) є уніфікованою формою звітності; 

в) різна для кожного виду діяльності; 

г) залежить від форми власності підприємства, що його складає. 

 

Актив відображається у балансі, якщо виконується така умова (умови): 

а) очікується отримання економічних вигод від його використання; 

б) оцінка його може бути достовірно визначена; 

в) виконуються обидві зазначені вище умови; 

г) його поточна оцінка не менша собівартості. 

 

Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи – це: 

а) активи, призначені для використання у процесі виробництва; 

б) активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 12 місяців; 

в) всі активи, що не є оборотними;  

г) активи призначені для продажу. 

 

Зобов’язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом 

попередніх оцінок, відображається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 

б) довгострокових зобов’язань; 

в) поточних зобов’язань;  

г) не відображається в балансі.  

 

Автомобілі, придбані автосалоном для продажу, відображаються в статті: 

а) основні засоби;  

б) виробничі запаси;  

в) товари; 

г) нематеріальні активи. 

 

Автомобілі, що утримуються для надання їх в оренду, відображаються  у статті: 

а) основні засоби;  

б) виробничі запаси;  

в) товари; 

г) нематеріальні активи. 

 

Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, відображається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 

б) довгострокових зобов’язань; 

в) поточних зобов’язань; 

г) власного капіталу. 

 

Сума п’ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, 

відображається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 

б) довгострокових зобов’язань; 

в) поточних зобов’язань; 
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г) власного капіталу. 

 

Програма автоматизації бухгалтерського обліку, придбана для використання в 

господарській діяльності підприємства, відображається у складі: 

а) основних засобів; 

б) нематеріальних активів; 

в) інших необоротних активів; 

г) інших оборотних активів. 

 

Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у 

складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 

б) довгострокових зобов’язань; 

в) поточних зобов’язань; 

г) власного капіталу. 

 

Сума нарахованих процентів за депозитом, що підлягають одержанню через два 

місяці з дати балансу відображається у складі: 

а) фінансових інвестицій; 

б) доходів майбутніх періодів; 

в) дебіторської заборгованості; 

г) кредиторської заборгованості. 

 

Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: “Отримані матеріали 

від постачальників, які будуть оплачені пізніше”: 

а) зміни відбудуться лише в активі; 

б) зміни відбудуться лише в пасиві; 

в) зросте підсумок балансу; 

г) зменшиться підсумок балансу. 

 

Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: “Погашений кредит 

банку”: 

а) зміни відбудуться лише в активі; 

б) зміни відбудуться лише в пасиві; 

в) зросте підсумок балансу; 

г) зменшиться підсумок балансу. 

 

Нарахування дивідендів акціонерам приведе до таких змін у балансі: 

а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі; 

б) відбудуться протилежні зміни двох статей у пасиві; 

в) зросте підсумок балансу; 

г) зменшиться підсумок балансу. 

 

Випуск готової продукції з виробництва приведе до таких змін у балансі: 

а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі;  

б) відбудуться протилежні зміни двох статей в пасиві; 
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в) зросте підсумок балансу; 

г) зменшиться підсумок балансу.  

 

Яка з операцій приведе до зміни підсумків балансу: 

а) здійснено внесок у статутний капітал готівкою;  

б) відпущено у виробництво матеріали; 

в) здійснено відрахування до резервного капіталу;  

г) отримано матеріали, які були раніше оплачені. 

 

Яка з операцій не викличе зміни підсумків балансу: 

а) здійснено до оцінку основних засобів; 

б) погашено кредит банку; 

в) отримано цільове фінансування з бюджету; 

г) проведено попередню оплату за товари. 

 

Який з наведених показників зменшиться в результаті операції “Отримана 

довгострокова позика банку”: 

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

б) коефіцієнт покриття; 

в) коефіцієнт фінансової незалежності; 

г) жоден із наведених. 

 

Який з наведених показників зміниться в результаті такої операції “Проведена 

попередня оплата за матеріали”: 

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

б) коефіцієнт покриття; 

в) коефіцієнт фінансової незалежності; 

г) коефіцієнт ліквідності. 

 

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути: 

а) меншим за 12 місяців; 

б) більшим за 15 місяців; 

в) 2 роки; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Метою складання фінансової звітності є: 

а) звіт перед податковими органами; 

б) внутрішні потреби; 

в) надання інформації користувачам; 

г) надання інформації керівнику. 

 

Що не є якісною характеристикою фінансової звітності: 

а) зрозумілість; 

б) обов'язковість подання; м) достовірність; 

г) порівнянність. 
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Інформація, якщо вона впливає на економічні рішення користувачів шляхом 

надання допомоги в оцінюванні ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій, є: 

а) зрозумілою; 

б) доречною;  

в) суттєвою;  

г) достовірною. 

 

Інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на 

економічні рішення користувачів, прийняті  на основі фінансової звітності, є: 

а) зрозумілою; 

б) доречною; 

в) суттєвою; 

г) достовірною. 

 

Інформація, коли вона вільна від суттєвих помилок та упередженості, й 

користувачі можуть покластися на неї, є: 

а) зрозумілою; 

б) доречною; 

в) суттєвою; 

г) достовірною. 

 

Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у 

майбутньому: 

а) зобов'язання; 

б) власний капітал; 

в) доходи; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Звітність, у якій інформація наводиться на певну дату, містить: 

а) моментні показники; 

б) інтервальні показники; 

в) проміжні; 

г) немає правильної відповіді. 

 

За якою ознакою розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну, 

внутрішньогосподарську звітність: 

а) терміном подання; 

б) змістом і джерелами формування; 

в) ступенем узагальнення; 

г) обсягом. 

 

За якою ознакою розрізняють нормативну та строкову звітність: 

а) терміном подання; 

б) обсягом; 

в) періодичністю подання; 
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г) охопленням видів діяльності. 

 

Звітність поділяється на первинну і зведену за: 

а) змістом і джерелами формування; 

б) обсягом; 

в) ступенем узагальнення; 

г) охопленням видів діяльності. 

 

За характером спрямування розрізняють звітність: 

а) внутрішню і зовнішню; 

б) типову і галузеву; 

в) повну і скорочену; 

г) річну і проміжну. 

 

Які підприємства подають консолідовану фінансову звітність: 

а) малі підприємства; 

б) іноземні представництва; 

в) великі підприємства; 

г) підприємства, що мають дочірні підприємства? 

  

Хто зацікавлений в інформації щодо безперервності діяльності підприємства: 

а) інвестори; 

б) акціонери; 

в) працівники; 

г) клієнти. 

 

Хто зацікавлений у незмінності облікової політики підприємства: 

а) акціонери; 

б) працівники;  

в) дебітори; 

г) позикодавці. 

 

Підприємства подають фінансову звітність: 

а) органам, до сфери управління яких належать; 

б) трудовим колективам на їх вимогу;  

в) власникам; 

г) всі відповіді правильні. 

  

 

Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 

актини, зобов’язання і власний капітал – це: 

а) баланс; 

б) звіт про фінансові результати; 

в) звіт про рух грошових коштів; 

г) звіт про власний капітал. 
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Надходження і вибуття грошових коштів показує: 

а) баланс; 

б) звіт про фінансові результати; 

в) звіт про рух грошових коштів; 

г) звіт про власний капітал. 

 

Спеціальна таблиця, призначена для відображення документально оформлених 

господарських операцій у системі рахунків, накопичення та зберігання облікової 

інформації – це: 

а) обліковий регістр; 

б) план рахунків;  

в) баланс; 

г) звіт про фінансові результати. 

 

Регістри бухгалтерського обліку мають містити: 

а) назву; 

б) період реєстрації господарських операцій; 

в) прізвища і підписи; 

г) все викладене вище. 

 

Облікові регістри поділяються на книги, картки і окремі листки за: 

а) обсягом змісту; 

б) зовнішнім виглядом; 

в) видами бухгалтерських записів; 

г) будовою. 

 

Облікові регістри поділяються на регістри синтетичні, аналітичного обліку та 

комбіновані за: 

а) обсягом змісту; 

б) зовнішнім виглядом; 

в) видами бухгалтерських записів; 

г) будовою. 

 

Облікові регістри поділяють на хронологічні, синтетичні та комбіновані за: 

а) обсягом змісту; 

б) зовнішнім виглядом; 

в) видами бухгалтерських записів; 

г) будовою. 

 

Облікові регістри поділяють на односторонні, двосторонні, багатосторонні та 

шахові за: 

а) обсягом змісту; 

б) зовнішнім виглядом; 

в) видами бухгалтерських записів; 

г) будовою. 
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Облікові регістри зберігаються протягом: 

а) 1 року;  

б) 3 років; 

в) 5 років; 

г) 10 років 

 

Перекручення інформації тільки в одному обліковому регістрі називається: 

а) локальною помилкою; 

б) випадковою помилкою; 

в) транзитною помилкою; 

г) тимчасовою помилкою. 

 

За допомогою якого способу неправильний запис закреслюють однією рискою 

так, щоб можна було прочитати закреслене, а верху пишуть правильну суму або 

текст: 

а) “червоного сторно”; 

б) додаткових записів; 

в) коректурного способу; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Основними обліковими регістрами журнально-ордерної форми є: 

а) журнали-ордери; 

б) Головна книга; 

в) меморіальні ордери; 

г) реєстраційний журнал. 

 

Реєстраційний журнал використовується при: 

а) формі обліку Журнал-Головна;  

б) меморіально-ордерній;  

в) журнально-ордерній; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Журнали-ордери побудовані за: 

а) дебетовою ознакою; 

б) кредитовою ознакою; 

в) дебетово-кредитовою ознакою; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Кожен журнал-ордер містить: 

а) постійний номер; 

б) кореспонденцію рахунків; 

в) однорідні синтетичні рахунки; 

г) все вищевказане. 

 

До журналів-ордерів відкривають: 

а) окремі відомості; 
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б) меморіальні ордери; 

в) реєстраційний журнал; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Яка форма бухгалтерського обліку є найбільш поширеною: 

а) Журнал-Головна;  

б) меморіально-ордерна; 

в) журнально-ордерна; 

г) комбінована. 

 

Журнально-ордерна форма включає: 

а) 5 журналів; 

б) 6 журналів; 

в) 7 журналів; 

г) 8 журналів. 

Для відображення аналітичних даних за кожною номенклатурою обліку 

застосовуються: 

а) бухгалтерські книги;  

б) картки; 

в) журнали-ордери; 

г) накопичувальні відомості. 

 

Коли неправильно складено запис або сума на рахунках більша, ніж вона мала 

місце, у господарській операції використовується: 

а) метод додаткових проводок; 

б) коректурний метод; 

в) метод “червоне сторно”; 

г) немає правильної відповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

 


