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ППЕЕРРЕЕДДММООВВАА  
 

 
 

Навчальний посібник «Організація обліку» є актуальним і 

таким, що відповідає вимогам часу. Це обумовлено в першу чергу 

потребою постійного оновлення навчальних матеріалів з облікових 

дисциплін, які серед економічних мають найбільшу залежність від 

постійних змін чинних нормативно-правових актів. Посібник 

висвітлює питання не лише організації облікового процесу, а й 

методику обліку, щоб забезпечити повторення матеріалу з попередніх 

облікових дисциплін та освоєння нових знань. 

Навчальний посібник відповідає анотації змісту дисципліни 

«Організація обліку», яка є нормативною циклу професійної 

підготовки студентів спеціальності облік і аудит. Докладно розглянуто 

загальні положення організації обліку, особливості організації 

бухгалтерського, управлінського і податкового обліку на підприємстві, 

організацію роботи по складанню фінансової, статистичної і 

управлінської звітності. При викладенні матеріалу враховані зміни і 

доповнення до нормативно-правових актів, чинних в Україні станом 

на 1 квітня 2013 року. 

Для розвитку логічного мислення і поглибленого вивчення 

окремих питань авторами в навчальному посібнику охарактеризовані 

ситуації, які зустрічаються в практичній діяльності підприємств, 

мають дискусійний характер і неоднозначність щодо їх вирішення та 

потребують самостійного опрацювання нормативно-правової бази.  

Текст навчального посібника викладено логічно, наочно, з 

наведенням таблиць, схем, рисунків, що сприяють кращому розумінню 

матеріалу та допомагають його викладанню. Особливу увагу 

зосереджено на організації і методиці кожного з видів обліку: по 

кожній темі пропонується опис методичного, технічного і 

організаційного рівнів організації обліку. 

Навчальний посібник вирішує важливе завдання дисципліни 

організація обліку, яке полягає в тому, щоб на достатньому  рівні 

подати студентам навчальний матеріал, максимально наближаючи 

виробничі ситуації до дійсності, навчити студентів спрямувати теорію 

організації обліку на належне його функціонування в господарській 

діяльності підприємств різних форм власності. 
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Навчальний посібник може бути використано у вищих 

навчальних закладах, коледжах, а також для бажаючих самостійно 

оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками з 

організації обліку. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  11  
Загальні положення організації обліку та 

облікового процесу 

 
 

1.1. Загальні положення організації обліку 
 

 Роль облікової інформації в системі управління 

 Сутність і правове регулювання організації обліку  

 Облікова політика підприємства 

 Предмет і метод організації обліку 

 

1.1.1. Роль облікової інформації в системі управління 

 

Бухгалтерський облік – поєднуюча ланка між господарською 

діяльністю і особами, які приймають рішення, є «мовою бізнесу». 

Користувачами облікової інформації є: 

- адміністрація 

- користувачі з окремим фінансовим інтересом 

- користувачі з непрямим фінансовим інтересом 

Адміністрація — група працівників, котрі несуть повну 

відповідальність за управлінську діяльність підприємства 

(індивідуальні власники, співвласники, рада директорів, 

управлінський апарат підприємства, менеджери, керівники 

підрозділів, майстри); 

Користувачі з прямим фінансовим інтересом — нинішні та 

потенційні інвестори, які аналізують звітність, аби визначити 

фінансову перспективу підприємства, і нинішні та потенційні 

кредитори, котрі визначають фінансовий стан підприємства з метою 

своєчасного погашення заборгованості; 

Користувачі з непрямим фінансовим інтересом — державні 

податкові адміністрації, установи банку, органи статистики та інші 

органи, що контролюють або вивчають фінансову звітність 

підприємств. 

Інформація поділяється на види (рис.1.1): 
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Рис.1.1. Види інформації 

 

Структура бухгалтерського обліку виявляється в двох аспектах 

(рис.1.2). 

 

 
Рис.1.2. Аспекти бухгалтерського обліку 

 

Крім того, первинна облікова інформація групується: 

1) з метою формування звітності  

- фінансовий облік; 

- податковий облік; 

2) для узагальнення і прийняття управлінських рішень 

- управлінський облік. 

Інформація з фінансового обліку необхідна для: 

- прийняття рішень щодо придбання, продажу та володіння 

цінними паперами 

технічна 

 
економічна 

 
соціальна 

нормативна 

облікова 

контрольна 

аналітична 

планова 

Операційна 

Ретроспективна 

перспективна 

Обстеження  

Тематична перевірка 

Ревізія 

Оперативний облік 

Статистичний облік 

Бухгалтерський облік 

ІН
Ф

О
Р

М
А

Ц
ІЯ

 

Фінансовий  

Облік для 

внутрішнього 

виробничого 

управління 

Облік для управління 

фінансовою 

діяльністю всередині 

підприємства 

Облік та 

звітність для 

зовнішніх 

користувачів 

Управлінський 



РРООЗЗДДІІЛЛ  11..  Загальні положення організації обліку та облікового процесу 

 

 
9 

- прийняття рішень щодо участі в капіталі підприємства 

- оцінка якості управління 

- оцінка забезпеченості зобов’язань підприємства 

- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу 

- регулювання діяльності підприємства.  

 

 

1.1.2. Сутність і правове регулювання організації обліку  

 

Організація – це упорядкування, налагодження координації 

окремої системи, спрямоване на досягнення та збереження стану 

певної впорядкованості елементів (вузлів) системи в цілому, 

підтримання якісної її визначеності. 

Загалом визначено п’ять рівнів нормативно-правового 

регулювання організації бухгалтерського обліку в Україні (рис. 1.3). 

 

Закон України «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні» № XIV

від 16.07.99 р.

Укази, постанови, які встановлюють
норми бухгалтерського

обліку в Україні

Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку

з окремих напрямів

Рекомендації, інструкції
з організації методики ведення

бухгалтерського обліку

Наказ власника (керівника)
підприємства про облікову політику V рівень

IV рівень

III рівень

II рівень

I рівень

 
Рис. 1.3. Рівні нормативно-правового регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні 
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Перший рівень нормативно-правового регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні визначається Законом «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № XIV від 

16.07.99 р. встановлює правові основи регулювання, організації, 

ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності в 

Україні. Закон має п’ять розділів. 

У першому розділі визначено: сферу чинності закону, ціль, 

основні принципи та валюту бухгалтерського обліку й фінансової 

звітності. 

У другому розділі — «Державне регулювання бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності» — розглянуті питання відповідного 

регулювання бухгалтерського обліку й фінансової звітності в Україні, 

функції та завдання методологічної ради з бухгалтерського обліку. 

У третьому розділі — «Організація і ведення бухгалтерського 

обліку» — наведені питання організації бухгалтерського обліку на 

підприємствах, основні вимоги до порядку ведення первинних 

облікових документів та регістрів згаданого обліку, правові основи 

проведення інвентаризації активів і зобов’язань. 

У четвертому розділі — «Фінансова звітність» — установлені 

загальні вимоги до фінансової звітності, розглянуто основи організації 

консолідованої та зведеної звітностей, визначені звітний період, 

порядок надання й обнародування фінансової звітності, а також 

контроль за дотриманням законодавства про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність. 

П’ятий розділ містить порядок набуття законом сили. 

Другий рівень забезпечується нормативними актами Кабінету 

Міністрів України, інших урядових органів, що встановлюють 

принципи, які є обов’язковими для використання під час розробки 

положень третього й четвертого рівнів. 

Третій рівень регулюється Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку (з 6 по 34) та Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 

2013 р. за № 336/22868. Основне призначення національних 

стандартів — розкриття порядку ведення обліку по окремих ділянках, 

і правила складання фінансової звітності. 

Четвертий рівень передбачає розробку рекомендацій з 

організації й ведення бухгалтерського обліку окремих видів активів, 
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зобов’язань, інших господарських операцій для забезпечення 

раціональної системи обліку з метою формування оперативної і 

достовірної облікової інформації. 

П’ятий рівень стосується безпосередньо підприємства, тобто 

власником (керівником) підприємства (організації) складається наказ 

про облікову політику підприємства, де закладено основні правила 

організації бухгалтерського обліку відповідно до чинного 

законодавства та специфіки технологічних умов, форм 

господарювання та системи управління. 

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні здійснюється з метою:  

1) створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності; 

2) удосконалення бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності. 

 

 

1.1.3. Облікова політика підприємства 

 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» облікова політика - це сукупність 

принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством 

для складання та подання фінансової звітності.  

Формування облікової політики полягає в тому, що з усієї 

сукупності способів реалізації названих прийомів обираються 

придатні на даний момент за конкретних умов. Обрані способи 

ведення бухгалтерського обліку повинні забезпечувати обліковий 

процес, в результаті якого формується повна і достовірна картина 

майнового і фінансового стану підприємства. 

До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи 

групування та оцінки фактів господарської діяльності, відшкодування 

вартості майна, що амортизується, організація документообігу, 

інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського 

обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації 

та інші відповідні способи та прийоми. 

Безпосередню участь при формуванні облікової політики, а 

також відповідальність за її формування, як правило, беруть на себе 

директор і головний бухгалтер. Інженерно-технічна, планово-
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економічна та інші служби підприємства, відповідальні за планування 

таких важливих показників, як собівартість виробленої і реалізованої 

продукції, класифікації витрат, амортизації тощо, розробляють і 

вносять свої пропозиції з питань формування облікової політики. 

З обліковою політикою підприємства повинні бути 

ознайомлені: 

- керівник підприємства, який несе відповідальність за її 

формування; 

- бухгалтер підприємства, за участю якого можна грамотно та 

всебічно обґрунтувати зміст облікової політики; 

- аудитор, оскільки облікова політика є одним з об'єктів 

дослідження, з вивчення яких розпочинається процес аудиторської 

перевірки; 

- податковий інспектор, адже від багатьох принципів 

облікової політики залежить порядок формування того чи іншого 

об'єкту оподаткування. 

Облікова політика повинна відповідати вимогам повноти, 

обачності, принципам превалювання сутності над формою, 

послідовності, безперервності, періодичності та іншим принципам, 

передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні». 

Облікова політика підприємства затверджується наказом 

керівника Про облікову політику підприємства.  

Облікова політика передбачає з точки зору:  

1) теорії - сукупність принципів обліку, законодавчих актів, 

наукових положень, тобто визначаються теоретичні основи 

бухгалтерського обліку (предмет, методи, правила складання 

документів, реєстрів, звітності); 

2) методології – розглядаються принципи та правила 

отримання, обробки, фіксації, передачі інформації, оцінка, ведення 

рахунків, критерії розмежування основних засобів та МШП, 

нарахування амортизації та зносу, обліку ремонтів, оцінки запасів та 

готової продукції, створення резервів, списання накладних витрат, 

формування додаткового капіталу, тощо; 

3) технології – розробляється:  

- робочий план рахунків; 

- форми бухгалтерського обліку; 

- документообіг; 
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- організація внутрішнього контролю; 

- порядок складання регістрів обліку і звітності; 

4) організації:  

- структура бухгалтерії (централізована, децентралізована); 

- розробка інструкцій; 

- внутрішніх стандартів; 

- взаємодія бухгалтерії з іншими службами. 

Облікова політика складається з двох рівнів: 

 державне регулювання бухгалтерського обліку; 

 власна політика підприємства,  

На вибір облікової політики впливають фактори: 

1) форма власності та організаційно-правова форма (ТзОВ, 

ПАТ, ПрАТ, виробничий кооператив, приватне підприємство (ПП), 

мале підприємство (МП); 

2) галузь або вид діяльності (промисловість, будівництво, 

торгівля, транспорт); 

3) система оподаткування (звільнення, пільги, ставки, 

спрощення); 

4) ступінь свободи дій в умовах переходу до ринку 

(самостійно, вищестояще, стратегія фінансово-господарського обліку, 

наявність матеріальної бази, рівень кваліфікації бухгалтерських 

кадрів, обсяг діяльності, чисельність працівників). 

Структура наказу про облікову політику 

І. Загальні положення 

ІІ. Методика обліку 

ІІІ. Техніка обліку 

ІV. Організаційні положення 
 

Обґрунтована облікова політика позитивно впливає на 

діяльність підприємства, забезпечує ефективну роботу бухгалтерії. 

Зміна облікової політики відбувається, якщо : 

- змінюються статутні вимоги; 

- змінюються П(С)БО; 

- зміна забезпечує достовірні дані. 

Доповнення, а не зміна облікової політики проводиться, якщо: 

- відбуваються події, які не були раніше; 

- відбуваються події, які не були схожі за змістом. 
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1.1.4. Предмет і метод організації обліку 

 

Предмет організації обліку охоплює: 

- обліковий, контрольний і аналітичний процеси 

- працю людей, які здійснюють облік 

- забезпечення обліку і контролю 

Предмет розглядається в двох аспектах: 

- технологічному 

- структурному 

Технологічний – це сукупність та послідовність операцій. 

(рис.1.4). 

первинний 
 

механічні 

поточний 
 

переробні 

підсумковий 
 

творчі 

види обліку види операцій 

   

Рис.1.4. Взаємозв’язок видів обліку та операцій 

 

Структурний - передбачає впорядкування праці виконавців 

облікового процесу. 

Бухгалтерський облік за топологічною ознакою має структуру: 

- грошові кошти; 

- основні засоби; 

- оборотні засоби; 

- виробництво, реалізація  готової продукції; 

- розрахунки; 

- заробітна плата і пов’язані з нею розрахунки; 

- позики банку; 

- власний капітал тощо. 

Методи організації обліку  

1) моделювання (матричні, математичні формули) 

2)проектний – докладна розробка точного порядку, 

організаційних форм і прийомів здійснення облікового, контрольного 

процесів, праці виконавців з метою забезпечення найбільшої 
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раціональності та ефективності їх функціонування. Проект складають 

на основі діючого законодавства і особливостей технології 

підприємства. 

3)графічний, в якому можна виділити види:    

 текстові і символьні 

 табличні і сітьові 

 матричні і лінійні 

 таблично-текстові 

 таблично-стрічкові. 

 

 

1.2. Організація облікового процесу  
 

 Загальна побудова облікового процесу 

 Облікові номенклатури і носії інформації 
 Організація документування операцій 

 Сутність форм організації облікового процесу 

 Організація роботи облікового апарату 

 

1.2.1. Загальна побудова облікового процесу 

 

Обліковий процес - це технологічний процес, де із вхідних 

даних в результаті обробки та переробки дістають вихідну продукцію 

у формі показників. 

За своїм характером технологія бухгалтерського обліку 

поділяється на три етапи доказовості: первинне, вторинне та третинне.  

Основу технології облікового процесу формують операції, які 

поділяють на три види (категорії): механічні-первинні, переробні-

поточні, творчі-підсумкові. 

 

Етапи 

доказовості 

 Види 

технологій 

 Операції 

Первинний  Механічний  Первинні 

Вторинний  Переробний  Поточні 

Третинний  Творчий  Підсумкові 

Рис.1.5. Етапи облікового процесу 
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Першим етапом облікового процесу є первинний облік. Його 

зміст становлять:  

1) первинне спостереження та сприйняття господарського 

факту (явища або процесу); 

2) вимірювання в натуральному та вартісному вираженні; 

3) фіксування в носіях облікової інформації — документах.  

Первинний облік — основа всіх видів обліку, контролю й 

аналізу господарської діяльності. Це сукупність робіт з утворення 

доказів господарських фактів — явищ та процесів, — тобто процес 

документування, створення тих носіїв первинних даних, на підставі 

яких надалі відбуваються всі облікові, контрольні та аналітичні 

процеси стосовно господарських фактів у тому чи іншому 

господарстві. 

Важливим аспектом організації первинного обліку є 

забезпечення його нормального функціонування, для чого потрібні 

технічні засоби організаційної техніки, обчислювальна техніка, носії 

інформації.  

Поточний облік (реєстрація даних первинного обліку в системі 

рахунків — в облікових реєстрах) — другий етап облікового процесу. 

На його здійснення в разі ручної обробки витрачають майже половину 

часу. Це свідчить про те, що його організація є дуже важливим 

об'єктом. Під поточним обліком розуміють обробку, реєстрацію та 

запис даних первинного обліку, тобто носіїв інформації, в облікові 

реєстри, групування та їх перегрупування з метою отримати потрібну 

результатну інформацію. 

Поточний облік поділяється на види: 

 реєстрація (запис); 

 арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, 

ділення, розрахунки); 

 групування та перегрупування даних.  

На другому організаційному етапі технології бухгалтерського 

обліку  здійснюють реєстрацію даних первинного обліку у 

відповідних облікових реєстрах, групування та перегрупування таких 

даних. 

Підсумковий (узагальнюючий) облік — це упорядкована 

сукупність операцій з формування показників, що відображують 
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результати виробничої та господарської діяльності підприємства за 

певний період. 

Організація підсумкового обліку залежить від якості 

організації первинного та поточного обліку. 

 

 

1.2.2. Облікові номенклатури і носії інформації 

 

Облікова номенклатура — це перелік господарських фактів 

про форми функціонування майна — засобів господарства, а також 

капіталу — джерела утворення зазначених засобів, про господарські 

:операції, а також результати господарської діяльності, які мають 

знайти відображення у бухгалтерському обліку. 

Облікова номенклатура формується залежно від фактичних 

умов організації, технології та інших факторів. При цьому особливу 

увагу приділяють даним первинного, вторинного та кінцевого 

оформлення. До даних первинного оформлення відносять первинні 

відомості, наприклад видачу грошей із каси, матеріалів зі складу 

(комори), наявність матеріальних цінностей на складі під час 

інвентаризації тощо. Даними вторинного оформлення є відомості, які 

дістають уже після первинної реєстрації в облікових реєстрах даних 

первинного оформлення, наприклад розрахунки розподілу 

загальновиробничих, загальногосподарських витрат тощо. До даних 

кінцевого оформлення належать показники бухгалтерського балансу 

та звітності. 

Важливим при розробці облікових номенклатури є створення 

системи довідкової та нормативної інформації. 

Безпосередньо вибір облікової номенклатури здійснюється, як 

і для первинного або поточного обліку, проте має деякі особливості. 

Облікові номенклатури підсумкового обліку як система 

фінансової звітності регламентовані законодавчими актами та 

стандартами бухгалтерського обліку. Тому кожну таку номенклатуру 

вибирають, переглядаючи ці нормативні акти. 

Показники внутрішньої звітності формують відповідно до 

потреб управління кожного структурного підрозділу залежно від 

характеру діяльності та інших характеристик. 
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Організація носіїв облікової інформації потребує додержання 

трьох особливостей бухгалтерського обліку як процесу формування 

доказів:  

1) кожний господарський факт — явище або процес — 

має бути насамперед зафіксований на носії як доказ, тобто 

оформлений документально. 

2) усі господарські факти — явища та процеси — із 

первинних документів, тобто доказів про їх реальність, підлягають 

обов'язковому запису (реєстрації) і нагромадженню в облікових 

реєстрах, які стають автоматично носіями облікової  інформації. 

3) підсумкові дані мають бути перенесені із облікових 

реєстрів у звітні форми, які після заповнення їх автоматично стають 

носіями облікової (підсумкової, звітної) інформації та відповідно 

доказами. 

 

 

1.2.3. Організація документування операцій 

 

Документування - це сукупність технологічних і методичних 

прийомів створення документа. 

Документ — це письмовий доказ здійсненої господарської 

операції.  

Організація документування операцій передбачає перелік 

операцій, які належить документувати в даному підприємстві, 

визначення документів для оформлення операцій, кількість 

примірників кожного документа та їх призначення, а також порядок 

складання кожного документа. Важливе значення при цьому має 

правильно спланований документообіг.  

Документообіг – це організована система створення пер-

винних документів, опрацювання їх в бухгалтерії (перевірка: 

формальна, юридична, арифметична; розцінка, тасування і 

контирування) та передача в архів. 

Обов’язковим є затвердження порядку обробки інформації, що 

зазначена в первинних документах, тобто графіку документообігу. 

Графік регламентує строки складання, надання та обробки первинних 

документів; визначає перелік документів, час їх просування й 

обробки, посадових осіб, відповідальних за складання документів, 

порядок передачі документів по інстанціях для обробки, строк 
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надходження документів до бухгалтерії від комірників, майстрів та 

інших, термін обробки і проходження документів всередині 

облікового відділу та завершення всіх робіт за звітний період до 

складання бухгалтерського балансу й звітності. 

Розробка механізму управління документообігом є необхідною 

складовою організації бухгалтерського обліку, що забезпечує: 

 стабільність роботи бухгалтерської служби; 

 чіткість руху та оперативність обробки документів; 

 своєчасність прийняття управлінських рішень. 

Кожна господарська операція, що здійснена на підприємстві, 

повинна бути відображена в бухгалтерському обліку. У зв'язку з тим, 

що документи оформлюють працівники, які здійснюють господарські 

операції, на підприємстві необхідно чітко розмежувати 

відповідальність за оформлення і подання первинних документів до 

місць їх обробки та зберігання. 

Для того, щоб спроектувати систему документообігу, 

необхідно встановити порядок створення і руху цих документів, а 

також визначити коло осіб, відповідальних за їх заповнення чи 

прийняття рішення по них. 

Основні етапи документообігу: 

1) складання й оформлення 

документа; 

2) прийняття документа бухгалтерією 

(обліковим центром підприємства); 

3) рух документів по відділах і робочих місцях до бухгалтерії 

(облікового центру), їх обробка і використання для бухгалтерських 

записів; 

4) передача документів на засоби обчислювальної техніки 

(машинно-облікові станції) і повернення їх назад (при ручному 

веденні бухгалтерського обліку); 

5) передача документів до архіву. 

На основі структурної схеми підприємства, положень про 

структурні підрозділи та посадові інструкції співробітників, інших 

внутрішніх нормативних актів підприємства розробляється графік 

документообігу на підприємстві, який є додатком до Наказу про 

облікову політику. 

Графік документообігу — це затверджений порядок обробки 

інформації, що зазначена в первинних документах, який регламентує 

Основні етапи 

документообігу 
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строки складання, надання та обробки первинних документів; 

визначає перелік документів, час їх просування та обробки, посадових 

осіб, відповідальних за складання документів, порядок передачі 

документів по інстанціях для обробки, строк надходження документів 

до бухгалтерії від комірників, майстрів тощо, термін обробки і 

проходження документів всередині облікового відділу і завершення 

всіх робіт за звітний період до складання бухгалтерського балансу та 

звітності. 

Графік документообігу розробляється головним бухгалтером, 

затверджується і вводиться в дію наказом керівника для того, щоб 

бути безумовно обов'язковим не тільки для облікових, але й для інших 

працівників, пов'язаних з первинними документами та веденням 

обліку. 

У відповідності до пп. 6.1 – 6.5 

Положення № 88, для передачі до архіву всі 

первинні документи комплектувати в 

хронологічному порядку з оформленням 

довідки для архіву, де зазначати: 

1) найменування облікового 

регістру, до якого відносяться такі первинні документи; 

2) період, до якого відносяться скомплектовані документи; 

3) перелік скомплектованих первинних документів; 

4) дата комплектації і передачі документів до архіву; 

5) підпис відповідальної особи. 

Згідно з правилами архівної роботи документи минулого року 

зберігаються в бухгалтерії протягом всього наступного року, після 

чого здаються до постійного архіву підприємства. 

Порядок поточного зберігання первинних документів і 

регістрів бухгалтерського обліку призначений забезпечити швидкість 

і зручність пошуку необхідного документу. Поточний архів 

заснований на чіткій класифікації документів і системному 

формуванні їх в справи. 

Рекомендовано наступний розподіл справ в номенклатурі у 

порядку поточного зберігання документів: 

1) організаційно-розпорядча документація вищестоящих 

органів; 

2) внутрішня організаційно-розпорядча документація 

(положення, накази тощо); 

Порядок 

зберігання 

документів 
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3) первинні документи; 

4) облікові регістри; 

5) планова і звітна документація; 

6) листування. 

Розміщення справ супроводжується присвоєнням індексів, 

тобто умовним позначенням кожної справи. Індекс справи містить 

номер структурного підрозділу і порядковий номер заголовку справи. 

Сформована номенклатура справ затверджується керівником 

підприємства. 

Поточний архів підприємства можна зберігати в папках, або 

зв’язаних пачках на стелажах, полицях, у шафах і ящиках столів у 

приміщенні бухгалтерії, якщо вона в неробочий час надійно 

замикається, що виключають можливість їх втрати або псування. У 

випадку втрати або знищення первинних документів керівник 

підприємства призначає комісію по розслідуванню причин їх втрати 

або знищення. Результати роботи комісії оформлюються актом, який 

затверджується керівником підприємства. Одразу ж після складання 

бухгалтерського звіту за місяць, до якого належать документи 

поточного архіву, їх передають до постійного архіву. 

Постійний архів організовують у спеціально обладнаному 

приміщенні зі стелажами для розміщення на них папок з документами. 

Входити до архіву мають право тільки головний бухгалтер і завідувач 

архівом (архіваріус). Обов’язки архіваріуса можуть бути покладені на 

будь-кого з працівників центральної бухгалтерії, призначеного 

наказом керівника. В постійному архіві зберігаються документи, що 

передаються з поточних архівів, бухгалтерські регістри, річна і 

квартальна звітність. 

Прийняті на зберігання справи архіваріус реєструє в архівній 

книзі, зі зазначенням на кожній папці її номеру за архівною книгою. 

Архівна книга орієнтовно може мати форму, наведену в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Зразок архівної книги 

Дата 

прийняття 

на 

зберігання 

Номер 

папки 

(справи) 

Назва 

справи Р
ік

 і
 

м
іс

я
ц

ь
 Зміст 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ар
к
у

ш
ів

 

П
р

и
м

іт
к
а
 

Почат-

ковий 

номер 

Кінце-

вий 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

… … … … … … … … 
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Архіваріус зобов’язаний щорічно вибраковувати справи, 

термін зберігання яких минув, робити про це відмітку в архівній книзі, 

стежити за збереженістю і порядком архіву. Ключі від архіву 

зберігаються в архіваріуса. Справи з архіву архіваріус видає тільки за 

письмовою вимогою головного бухгалтера. При цьому на місце 

виданого документа прикріпляють розписку особи, яка взяла його в 

тимчасове користування. 

Строки зберігання документів наведені у „Переліку типових 

документів, які створюються в результаті діяльності держкомітетів, 

міністерств, відомств та інших установ, організацій підприємств із 

зазначенням строку зберігання». Документи зі строком зберігання не 

більше одного року можуть здавати до архіву після звичайного 

підшивання в папки або пачки будь-якої товщини без картонної 

обкладинки. Решту документів слід оформлювати в папки до трьох 

сантиметрів товщини. На верхній обкладинці кожної папки 

зазначають: назву підприємства, назву справи, індекс справи за 

номенклатурою виробництва, рік і місяць початку та закінчення 

справи. На внутрішній стороні нижньої обкладинки проставляють 

кількість аркушів у папці (аркуші попередньо нумерують кольоровим 

олівцем), а також перший та останній номер журналу. 

Для роботи в архіві потрібно дотримуватись систематизації 

архівного зберігання документів, тобто створити опис справ. 

Опис справ – це архівний довідник, що являє собою 

систематизований перелік заголовків справ і призначений для 

розкриття складу і змісту справ, закріплення їх систематизації 

всередині фонду та обліку справ. Описи складаються окремо на: 

- справи постійного зберігання; 

- справи тимчасового (понад 10 років) зберігання; 

- справи щодо особового складу та інші одно типові справи; 

- справи, що складаються із специфічних, характерних тільки 

для цієї організації, документів (раціоналізаторські пропозиції, судові 

та слідчі справи, наукові звіти за темами тощо); 

- службові відомчі видання. 

Для знищення документів, створюється експертна комісія, до 

складу якої входять як працівники підприємства, так і працівники 

Держархіву: голова – заступник керівника, секретар – керівник 

архівного підрозділу або відділу кадрів, члени комісії – провідні 
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спеціалісти підприємства. Свої засідання комісія провадить не менше 

одного разу на рік. Рішення комісії вважається правомірним, якщо на 

її засіданні були присутні не менш як дві третини її складу і за таке 

рішення проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. 

Комісія є дорадчим органом. Її рішення обов’язкові для виконання 

всіма структурними підрозділами підприємства після затвердження 

керівником підприємства. 

Утилізація документів проводиться шляхом їх спалювання або 

передачі до пункту вторинної сировини з обов’язковим отриманням 

приймально-передавальної накладної із зазначенням кількості справ, 

ваги та з печаткою такого підприємства. В архівній книзі зазначають, 

які справи вилучені з архіву. Після цього складається опис таких 

документів і акт про вилучення для знищення. 

 

1.2.4. Сутність форм організації облікового процесу 

 

Форма організації бухгалтерського облікового процесу — це 

певна система взаємопов’язаних облікових реєстрів (хронологічних і 

системних) певного зразка і змісту для здійснення обліку наявності та 

руху майна (засобів) правовласників, зміни правових відносин, а 

також процесів господарської діяльності. 

Ознаки форм організації бухгалтерського облікового процесу 

такі: 

 наявність певної системи реєстрів хронологічного та 

систематичного (аналітичного і синтетичного) обліку; 

 форма та зміст облікових реєстрів (окремі аркуші, книги, 

машинограми з відповідними реквізитами) та їх розміщення; 

 взаємозв’язок окремих реєстрів; 

 способи та технічні засоби запису господарських операцій у 

відповідні реєстри (уручну, за допомогою технічних засобів тощо). 

З часу виникнення бухгалтерського обліку існувало багато 

його форм. Їхній розвиток зумовлений розвитком суспільства: 

матеріального виробництва, продуктивних сил і виробничих відносин. 

Форма організації бухгалтерського облікового процесу має 

забезпечити: 

щоденний облік у хронологічному та систематичному порядку 

всіх здійснюваних господарських операцій; 
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максимальну економність витрат на проведення 

бухгалтерського обліку; 

найбільш раціональний розподіл між обліковими 

працівниками комплексу облікових робіт; 

оперативний контроль за рухом та наявністю майна, 

розрахунків, затрат, фінансових результатів тощо; 

оперативне одержання відомостей про діяльність 

підприємства, його підрозділів та їхню результативність; 

широке використання технічних засобів; 

забезпечення функцій інформаційної системи. 

За технічними ознаками існують дві форми організації бухгал-

терського облікового процесу: ручна та автоматизована. 

До ручної форми бухгалтерського обліку належать спрощена, 

меморіально-ордерна, журнально-ордерна (повна, спрощена), книж-

ково-журнальна тощо.  

Автоматизована форми організації бухгалтерського облікового 

процесу ґрунтується на тих же документах, що й ручна, однак обробки 

їх здійснюється з використанням спеціального програмного 

забезпечення. 

 

1.2.5. Організація роботи облікового апарату 

 

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 виробничими підрозділами підприємства, 

отримує від них необхідну для обліку і контролю документацію та 

надає їм економічну інформацію.  

Бухгалтер (головний бухгалтер) - це особа, яка пов'язана з 

підприємством трудовими відносинами. Він уповноважений діяти від 

імені підприємства, в тому числі підписувати фінансову звітність, 

складену від імені підприємства. 

Організація роботи бухгалтерської служби передбачає 

визначення прав та обов'язків головного бухгалтера та підлеглих йому 

облікових працівників, визначає побудову бухгалтерської служби на 

підприємстві, її місце в системі управління та взаємодію з іншими 

підрозділами підприємства тощо.  
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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. 

Закон  України  «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» передбачає наступні самостійні форми організації 

бухгалтерського обліку  

Введення  до   штату  підприємства   посади  бухгалтера   або  

створення бухгалтерської служби. Такий бухгалтер добре знає 

специфіку діяльності підприємства і особливості організації 

виробництва. Він розуміє проблеми, з якими стикається підприємство. 

Керівництво підприємства або його власники, у свою чергу, мають 

можливість постійно контролювати діяльність бухгалтера чи 

бухгалтерії, оперативно вирішувати ті або інші питання, своєчасно 

вносити корективи у раніше прийняті рішення.  

Підприємство може скористатися послугами спеціаліста з 

бухгалтерського обліку - фізичної особи, зареєстрованої як суб'єкт 

підприємницької діяльності, довіривши йому ведення обліку (у 

повному обсязі або частково 

Поширення цієї форми організації бухгалтерського обліку 

зумовлене двома чинниками. Перший - поява значної кількості 

невеликих приватних і колективних підприємств, на яких постійна 

присутність бухгалтера недоцільна. Другий - поява спрощеної системи 

оподаткування для фізичних осіб, запровадження єдиного податку.  

Договір зі спеціалізованою бухгалтерською або аудиторською 

фірмою (так званий бухгалтерський супровід) - ще одна форма 

організації бухгалтерського  обліку. Вона  дає  підприємству  

можливість перекласти частину відповідальності за результати обліку 

на фахівців спеціалізованої фірми. За вимогою фахівці таких фірм 

можуть представляти інтереси підприємства у суперечках з 

податковими органами і в господарських судах.  

Перевагою ведення обліку «зовнішнім» бухгалтером є те, що 

підприємство звільняє себе від необхідності готувати звіти та 

відслідковувати нормативну базу; кваліфікація власного бухгалтера 

перестає бути визначальною; відповідальність за помилки в 

документах несе бухгалтерська фірма, яка до того ж страхує ризики 

внутрішнього ринку. 
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Форма ведення бухгалтерського обліку власником або 

керівником підприємства найекономніша, але і найризикованіша. 

Адже, як правило, бухгалтерський облік потребує спеціальних знань. 

Ведення обліку некомпетентними людьми може стати причиною 

фінансового краху підприємства.  

Процедура передачі справ 

складається з кількох етапів: 

1. Видання наказу про 

призначення на посаду нового 

головного бухгалтера. 

2. Підготовка комплекту 

бухгалтерських документів. 

3. Перевірка стану бухгалтерського, податкового обліку та 

звітності підприємства. 

4. Інвентаризація майна та зобов'язань підприємства. 

5. Складання акта приймання-передавання справ. 

Здача і прийом справ головними бухгалтерами проводиться на 

підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства. У філіях і 

дочірніх підприємствах призначення на посаду та звільнення з посади 

головного бухгалтера відбуваються за погодженням з головним 

підприємством. 

У наказі керівника зазначають такі дані: 

• прізвище, ім'я, по батькові особи, яка приймає обов'язки 

головного бухгалтера або особи, яка його заміняє; 

• дані про характер виконання обов'язків (тимчасовий або 

постійний); 

• період, протягом якого відбувається передача справ 

(встановлюють з огляду на умови конкретного підприємства, 

звичайно у межах 5 - 7 днів); 

• необхідність залучення третіх осіб (аудиторської фірми, 

представників вищестоящої організації). 

Дату передачі справ, зазначену в наказі керівника 

підприємства, погоджують із головним бухгалтером, який 

звільнюється. Найкраще приурочити дату передачі справ закінченню 

минулого звітного періоду - початку наступного (кварталу, в ідеалі - 

року). Якщо все-таки це неможливо, то передачу справ проводять на 

підставі останнього поданого бухгалтерією балансу та декларації про 

прибуток підприємства. 

Порядок передачі справ 

новопризначеному 

бухгалтеру 
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Наказом по підприємству створюється комісія з передачі 

справ, до складу якої (крім колишнього і нового головного 

бухгалтера) доцільно включити представника адміністрації 

підприємства, а для філій або дочірніх підприємств - представника 

адміністрації головного підприємства, який володіє необхідними 

знаннями. 

Якщо участь попереднього головного бухгалтера організації у 

передачі справ неможлива, новопризначений головний бухгалтер і 

представник адміністрації підприємства складають акт приймання-

передавання у звичайному порядку. 

На момент передачі справ кандидатуру нового головного 

бухгалтера може бути і не визначено. У цьому разі приймає справи 

працівник підприємства, який тимчасово виконує обов'язки головного 

бухгалтера (за умови відсутності штатного заступника) на підставі 

наказу по підприємству. При цьому слід мати на увазі, що згідно зі 

ст.33 КЗпП тимчасове переведення працівника підприємства на іншу 

роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається тільки за 

згодою цього працівника. У разі, коли працівник підприємства не 

дасть своєї згоди на виконання обов'язків головного бухгалтера або у 

штаті підприємства немає працівника відповідної кваліфікації, то 

справи відповідно до норм ст.8  Закону України „Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність» облік зобов'язаний прийняти власник 

або керівник підприємства. 

На визначену та погоджену з головним бухгалтером, який 

звільнюється, дату передачі бухгалтерських справ усі облікові 

операції за минулий період повинні бути завершені. 

Облікові операції вважаються завершеними, якщо: 

• виконано всі бухгалтерські записи за минулий період;  

• заповнено відомості податкового обліку (відомості обліку 

валового доходу та валових витрат); 

• укомплектовано в справи створені бухгалтерією та іншими 

підрозділами підприємства первинні документи, які є підставою для 

кожного виконаного запису в бухгалтерському та податковому обліку; 

• сформовано оборотний баланс (або інший аналогічний 

регістр бухгалтерського обліку); 

• заповнено форми фінансової та податкової звітності 

підприємства. 
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Під час передачі справ проводять інвентаризацію окремих 

видів майна і зобов'язань підприємства у добровільному порядку за 

угодою між головним бухгалтером, який звільнюється, новим 

головним бухгалтером і керівником підприємства. 

Результати проведення інвентаризації оформляють актом, 

копію якого додають до акта приймання-передавання справ. 

Акт приймання-передавання справ повинен розмежувати 

відповідальність між діяльністю головного бухгалтера, який приймає 

справи, і головного бухгалтера, який передає справи. Разом із тим, 

мета складання акта полягає у виявленні такого: 

• основних фінансових показників діяльності підприємства; 

• стану первинної документації, обліку та звітності 

підприємства; 

• заходів, необхідних для поліпшення організації обліку і 

внутрішнього контролю на підприємстві. 

Акт приймання-передавання справ складають у двох 

примірниках. Перший залишають у бухгалтерії підприємства, другий - 

у головного бухгалтера, який передає справи. Якщо справи передає 

філія або дочірнє підприємство, акт складають у трьох примірниках, 

один з яких подають до головного підприємства. 

Підписують акт приймання-передавання справ головний 

бухгалтер, який передає справи, і головний бухгалтер, який приймає 

справи, та інші члени комісії з передачі справ. Далі акт затверджує 

керівник підприємства. 

У разі незгоди головного бухгалтера, який передає справи, або 

головного бухгалтера, який приймає справи, з якими-небудь 

положеннями акта приймання-передавання справ, вони мають право 

зробити відповідні мотивовані застереження. Представник 

адміністрації у цьому разі робить письмовий висновок за наявними 

розбіжностями. 

Якщо у керівника підприємства є обґрунтовані претензії до 

головного бухгалтера, який звільнюється (у частині ведення 

бухгалтерського або податкового обліку), то останній зобов'язаний 

внести в облік відповідні виправлення. У свою чергу, головний 

бухгалтер, який приймає справи, має право вимагати від керівника 

підприємства призначення документальної ревізії (аудиту). 

Головний бухгалтер може бути притягнутий до матеріальної 

або карної відповідальності відповідно до чинного законодавства, 
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якщо виявлено порушення або зловживання у його діяльності. Так, 

наприклад, працівники підприємства (утому числі й головний 

бухгалтер) у випадках, передбачених ст.134 КЗпП, несуть повну 

матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну з їх вини 

підприємству. 

Після затвердження акта приймання-передавання справ 

головний бухгалтер, який здає справи, звільняється від керівництва 

бухгалтерією. Одночасно оформляють право підпису розрахункових 

документів, що пред’являють у банк, який обслуговує це 

підприємство (платіжних доручень, чеків для отримання готівки 

тощо) на новопризначеного головного бухгалтера. До оформлення 

права підпису головний бухгалтер, який звільнюється, підписує 

платіжні документи за погодженням з новопризначеним головним 

бухгалтером. 

Після завершення розглянутих етапів процедури передачі 

справ необхідно повідомити співробітників підприємства про початок 

роботи нового головного бухгалтера, основних партнерів, за потребою 

- митні органи і, звичайно, органи податкової служби за місцем 

реєстрації підприємства як платника податків. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  22  
Організація бухгалтерського обліку 

 

 
 

2.1. Організація обліку основних засобів 
 

 Основи організації обліку основних засобів 

 Організації обліку основних засобів: методичний аспект 

 Організаційно-технічні аспекти організації обліку основних 

засобів 

 

Прийняття ефективних управлінських рішень щодо 

використання основних засобів залежить від ступеня об’єктивності 

облікової інформації. Чітко організований облік основних засобів 

передбачає реалізацію наступних завдань: 

 вибір способу оцінки, класифікаційної групи в процесі 

визнання об’єкта основним засобом;  

 вибір методики обліку основних засобів з врахуванням 

особливостей діяльності підприємства (рахунки, методи 

амортизації та ін.); 

 організація технологічної складової обліку основних засобів 

(організація пооб’єктного обліку, документообороту, 

формування регістрів, підбір форм звітності); 

 розподіл обов’язків з обліку основних засобів між 

працівниками облікової служби. 

 

2.1.1. Основи організації обліку основних засобів 

 

Визнання об’єктів основних засобів 

(фондів) для цілей організації обліку має 

враховувати відмінності, що існують у їх 

визначенні в економічній літературі та 

законодавстві з метою забезпечення інформацією 

всі рівні управління. Визначення основних засобів згідно облікового, 

юридичного та економічного підходів наведено в табл. 2.1.1. 

 

Визнання 

основних 

засобів 
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Таблиця 2.1.1 

Основні підходи до визначення  основних засобів 

П
ід

-

х
о

д
и

 

Джерело Визначення Умови визнання 

О
б

л
ік

о
в
и

й
 

П(С)БО №7 

«Основні 
засоби», 

затверджено  

Наказом 
Міністерства 

фінансів 

України  
27.04.2000 р. № 

92 

Основні засоби – матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, 

здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року(або операційного 

циклу, якщо він довший за рік).  

1) матеріальність; 

2) надходження 
економічних вигод від 

використання; 

3) можливість 
достовірної оцінки; 

4) використання 

протягом періоду 
більшого за 1 рік. 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 

Ковальчук І.В. 
Економіка 

підприємства: / 

Ковальчук І.В. 
Навч. посіб. – 

К.: Знання, 2008. 

– 679 с.  

Основні засоби – це вартісна форма 
існування засобів праці, які тривалий час, не 

змінюючи при цьому своєї натуральної 

форми, багаторазово беруть участь у 
процесі виробництва, поступово 

спрацьовуються і частинами (як 

амортизаційні відрахування) переносять 
свою вартість на вартість виготовленої 

продукції. 

1) належність до засобів 
праці; 

2) можливість тривалого 

використання; 
3) багаторазово беруть 

участь у господарській 

діяльності 

Ю
р

и
д

и
ч
н

и
й

 

Податковий 

кодекс України 
від 2 грудня 

2010 року 

№ 2755-VI 

Основні засоби - матеріальні активи, у тому 

числі запаси корисних копалин наданих у 
користування ділянок надр (крім вартості 

землі, незавершених капітальних інвестицій, 

автомобільних доріг загального 

користування, бібліотечних і архівних 

фондів, матеріальних активів, вартість яких 
не перевищує 2500 гривень, невиробничих 

основних засобів і нематеріальних активів), 

що призначаються платником податку для 
використання у господарській діяльності 

платника податку, вартість яких перевищує 

2500 гривень і поступово зменшується у 
зв'язку з фізичним або моральним зносом та 

очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких з дати введення в 
експлуатацію становить понад один рік (або 

операційний цикл, якщо він довший за рік) 

1) використання у 

господарській діяльності 
2) тривалість 

використання більше 365 

календарних днів; 

3) вартість об’єкта 

перевищує 2500 грн. . 

 

В процесі визнання основних засобів основне завдання 

організації обліку це виділити з багатьох об’єктів тих, що 

відповідають: 

 бухгалтерському визначенню основних засобів, до яких 

застосовуватимуться правила обліку, встановлені П(С)БО 7 «Основні 
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засоби», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 

27.04.2000 « 92; 

 податковому визначенню основних засобів, облік яких 

регламентовано ст 144-148 Розділу ІІ Податкового кодексу України. 

Окремою складовою організації обліку є 

забезпечення наявності інформації про склад 

основних засобів, структуру груп тощо. 

Класифікація використовується при побудові 

аналітичних рахунків, облікових відомостей. 

Для цілей бухгалтерського обліку основні 

засоби класифікують за такими групами (рис. 

2.1.1).  

 

 

 
Рис. 2.1.1. Класифікаційні групи основних засобів в 

бухгалтерському обліку 

 

З метою оподаткування застосовується аналогічна 

класифікація з окремими відмінностями (табл. 2.1.2): відсутня група 

інвестиційна нерухомість та незавершені капітальні інвестиції. 

Натомість до складу основних засобів віднесено довгострокові 

Інші необоротні 

матеріальні активи 

Незавершені капітальні 
інвестиції  

Основні засоби 

Класифікаційні групи основних засобів 

 Інвестиційна нерухомість; 

 Земельні ділянки; 

 Капітальні витрати на поліпшення 

земель; 

 Будинки та споруди; 

 Машини та обладнання; 

 Транспортні засоби; 

 Інструменти, прилади та інвентар; 

 Тварини; 

 Багаторічні насадження; 

 Інші основні засоби 

 Бібліотечні фонди; 

 Малоцінні необоротні 

матеріальні активи; 

 Тимчасові (нетитульні) 

споруди; 

 Природні ресурси; 

 Інвентарна тара; 

 Предмети прокату; 

 Інші необоротні 

матеріальні активи 

Класифікація 

основних 

засобів 
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біологічні активи. Крім того в цілях податкових розрахунків 

передбачено мінімально допустимі терміни корисного використання. 

Таблиця 2.1.2 

Класифікація основних засобів для цілей податкових 

розрахунків 

 

Окрім загальновідомих класифікацій, які перелічено вище, 

вчені-обліковці виділяють ще ряд ознак, за якими проводять 

групування об’єктів основних засобів для різних цілей. Окремі з них 

представлено на рис.2.1.2. Якщо підприємство класифікує свої активи 

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 (в тому числі стільникові), 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 1 5 - предмети прокату 5 

група 1 6 - довгострокові біологічні активи 7 
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як інвестиційна нерухомість, до них застосовуються правила П(С)БО 

32. 

 
Рис. 2.1.2 Групування основних засобів за галузевою ознакою, 

функціональним призначенням, використанням та належністю 

 

Організація обліку виробничих і невиробничих, діючих і 

недіючих, власних і орендованих основних засобів має відмінності 

щодо наступних моментів: 

- облік на балансових і позабалансових рахунках (основні 

засоби отримані в операційну оренду обліковуються поза балансом, 

основні засоби, які перестали відповідати ознакам активів, слід також 

показувати поза балансом); 

- відображення в обліку нарахування амортизації (з метою 

нарахування податкової амортизації до уваги беруться тільки 

виробничі основні засоби, тому необхідно її відображати на окремих 

субрахунках і т.д. ) та ін. 
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сільськогосподарські 

будівельні 

виробничі 

зв’язку 

транспортні 

діючі 

недіючі 

невиробничі 

орендовані 

власні 

промислові 

приймають безпосередньо участь у процесі 

виробництва і пов’язані із створенням конкретного 

продукту, виконанням робіт та наданням послуг 

не приймають безпосередньо участь у процесі 

виробництва, робота яких  спрямована на забезпечення 

соціальних і культурно-побутових потреб працівників 

підприємства, називаються невиробничими 

приймають участь у роботі підприємства на даний час 

не використовуються в даний період в господарській 

діяльності у зв’язку із тимчасовою консервацією або 
очікуванням часу введення їх в експлуатацію 
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Помилки бухгалтерської класифікації, тобто неправильне 

віднесення об’єкта основних засобів до тієї чи іншої підгрупи, може 

мати вагомі наслідки, що пов’язано з нарахуванням штрафів.  

В процесі використання основні засоби 

зношуються.  

Зношування основних виробничих засобів 

– це втрата ними своїх споживчих якостей і 

вартості внаслідок їх експлуатації, підвищення 

вимог екологічних та соціальних стандартів, впливу навколишнього 

середовища і науково-технічного прогресу.  

Розрізняють такі види зносу основних засобів (рис.2.1.3). 

 

 
Рис.2.1.3. Види зносу основних засобів 

 

Облік використовується в якості джерела інформації про 

ступінь зносу основних засобів, тому він має бути організовано таким 

чином, щоб реально відображати вартість активів. Ступінь 

зношування основних засобів унаслідок використання залежить від 

багатьох причин. Одним із факторів зношування є рівень 

інтенсивності експлуатації обладнання, що враховується під час 

вибору методу амортизації. Погіршення техніко-економічних 

показників використання основних засобів унаслідок зношування 

вказує на недоцільність подальшої експлуатації активів.  

Повне моральне зношування основних засобів відрізняється 

від їхнього повного фізичного зношування тим, що цей засіб праці не 

втрачає спроможності функціонувати. Тому повністю морально 

зношена техніка на даний момент може перебувати у резерві і 

Види зносу 

Фізичний знос Моральний знос 

зношування в процесі зберігання чи 
бездіяльності, наприклад, під 

впливом атмосферних умов 

зношування в процесі виробничої 
діяльності 

внаслідок скорочення 

виробничих витрат на 

виготовлення основних засобів 

внаслідок збитковості 

використання засобів праці 

Знос 

основних 

засобів 
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обліковуватись поза балансом, а за сприятливих умов ефективно 

залучатися до господарського функціонування. 

 

2.1.2. Організації обліку основних засобів: методичний 

аспект 
Першочерговим завданням організації 

обліку основних засобів є визначення об’єкта, 

щодо якого будуть здійснюватись операції. На 

кожен об’єкт заводиться окрема інвентарна картка. 

Варіантів є декілька: 

- закінчений пристрій з усіма 

пристосуваннями і приладдям до нього (трактор, автомобіль); 

- конструктивно відокремлений предмет призначений для  

певних самостійних функцій (змінне обладнання до трактора: ковш, 

сівалка і т.д.); 

- відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів 

однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування 

загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, 

унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а 

комплекс - певну роботу тільки складі комплексу, а не самостійно 

(виробнича лінія); 

- інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, бо 

частина такого активу, що контролюється підприємством.  

Прийняття рішення щодо обліку основного засобу як єдиного 

цілого або декількох об’єктів може прийматись бухгалтером на 

підставі технічної документації, яка підтверджує різні строки 

використання окремих частин активу, можливість їх відокремлення і 

перенесення до інших основних засобів та ін. 

Облік основних засобів повинен бути організований на всіх 

етапах їх руху, враховуючи всю різноманітність операцій з цими 

активами та можливі альтернативні рішення щодо їх визнання, оцінки, 

переоцінки та ін. Основна частина операцій, від яких залежить 

порядок визначення первісної, залишкової вартості та суми зносу 

основних засобів наведено на рис. 2.1.4. 

Оцінка об’єкта для кожної з операцій, наведених на рис.2.1.4 

визначається по-різному згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 

32 «Інвестиційна нерухомість» 

Об’єкт 

основних 

засобів 
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 Рис. 2.1.4. Основні операції з основними засобами 
 

Надходження 

основних 

засобів 

Визначення первісної вартості при придбанні 

Вибуття 

основних 

засобів 

Розрахунок 

амортизації 

(зносу) 

Переоцінка, зменшення корисності, поліпшення 

Придбання за гроші  

Як внесок до статутного капіталу 

В обмін на неподібний об’єкт 

В обмін на подібний об’єкт 

Самостійне виготовлення 

Безоплатне отримання 

Переведення з оборотних активів 

Визначення залишкової вартості і зносу  після переоцінки, поліпшення, 

зменшення корисності 

Метод зменшення залишкової вартості 

Метод прискореного зменшення залишкової вартості 

Кумулятивний метод 

Виробничий метод 

Прямолінійний метод 

Продаж за гроші  

Безоплатна передача  

Списання 

Внесення в статутний капітал іншого підприємства 

Передача в обмін на неподібний актив 

Передача в обмін на подібний актив 
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Відображення в обліку надходження 

основних засобів та їх оцінка залежать від того, 

яким чином вони були придбані (табл. 2.1.3). 

Таблиця 2.1.3 

Оцінка об’єкта основних засобів в залежності від виду операцій 

надходження 
№ 

з/п 
Операція Спосіб оцінки 

1 Придбання за гроші 

Сума, що сплачується постачальникам, реєстраційні 

збори, мито, витрати на страхування, транспортування, 

установку, монтаж та ін, що пов’язані з доведенням 

об’єкта до стану, в якому він придатний до 

використання (п.8 П(С)БО 7) 

2 
Одержання як внесок 

до статутного капіталу 

Справедлива вартість, узгоджена із засновниками (п.10 

П(С)БО 7)  

3 
Самостійне 

виготовлення 

Фактична (історична) собівартість (вартість фактично 

понесених витрат на створення об’єкта), яка включає 

вартість запасів, затрачених на їх виготовлення, 

зарплату працівників, які безпосередньо беруть участь 

у виробництві, витрати на соціальні відрахування, 

пов’язані з даною зарплатою, амортизація основних 

засобів, за допомогою яких створено об’єкт основних 

засобів   

4 
Безкоштовне 

одержання 

Справедлива вартість на дату одержання (п.8 П(С)БО 7 

«Основні засоби» 

5 
Обмін на подібні 

об’єкти 

Залишкова вартість переданого об’єкта (п.12 П(С)БО 

7) 

6 
Обмін на неподібні 

об’єкти 

Справедлива вартість переданого об’єкта, збільшена 

або зменшена на суму коштів або їх еквівалентів, 

переданих чи отриманих при обміні (п.13 П(С)БО 7) 

 

Оцінка інвестиційної нерухомості при придбанні здійснюється 

за такими ж правилами, як і придбання основних засобів. 

При придбанні основних засобів бухгалтеру 

необхідно здійснити наступні дії: 

- визначити первісну вартість об’єкта 

основних засобів (перелік витрат відповідно до п.8 

П(С)БО №7 «Основні засоби»), яка буде зазначатись 

в первинних документах (Дт 15 – Кт 63, 68); 

- відобразити об’єкт в складі активів підприємства, 

присвоївши йому інвентарний номер, скласти інвентарну картку та акт 

приймання-передачі основних засобів (Дт 10 – Кт 15); 

Оцінка при 

надхо-

дженні 

Облік при 

надхо-

дженні 
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- провести розрахунки з постачальниками (платіжне 

доручення); 

- здійснити розрахунки з бюджетом за податками, зборами, 

обов’язковими платежами, пов’язаними з купівлею основних засобів 

(платіжне доручення). 

За умов придбання основного засобу за рахунок кредитних 

коштів, витрати на сплату відсотків за користування кредитом 

включаються до первісної вартості основних засобів з врахуванням 

норм П(С)БО 31 «Фінансові витрати». 

У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення 

кваліфікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає 

включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є фактичні, 

визнані у звітному періоді, фінансові витрати, які пов'язані з цим 

запозиченням (за вирахуванням доходу від тимчасового фінансового 

інвестування запозичених коштів). Кваліфікаційний актив – це актив, 

який обов’язково потребує суттєвого часу для його створення. 

Приклади кваліфікаційних та не кваліфікаційних активів 

наведено у таблиці 5.41. 

Таблиця 5.41  

Склад та характеристика  кваліфікаційних та 

некваліфікаційних активів 
Кваліфікаційні активи Некваліфікаційні активи 

Найменування 
активу 

Складові активу Найменування 
активу 

Складові активу 

Незавершене 

виробництво 
продукції з тривалим 

операційним циклом 

Вино, коньяк, що 

потребує кілька років 
(місяців) технологічної 

витримки 

Фінансові 

інвестиції 

Інвестиції в боргові цінні 

папери або інструменти 
власного капіталу 

Незавершені 

капітальні інвестиції 

Будівництво 

приміщень, будинків, 
будівель, споруд, 

виготовлення і монтаж 

устаткування, розробка 
програмного продукту, 

вирощування багато 

річних насаджень тощо 

Незавершене 

виробництво 
продукції з 

коротким 

(несуттєвим) 
операційним 

циклом 

Незавершені вироби 

Інвестиційна 

нерухомість 

Будівля, яка потребує 

добудови, 

реконструкції, 
реставрації та іншого 

поліпшення 

Активи, які 

готові для 

використання 
із 

запланованою 

метою або 
продажу 

Активи, придбані для 

продажу, готова продукція, 

сировина, матеріали тощо, 
придбані для використання у 

виробництві продукції та 

іншій операційній діяльності 
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У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення 

кваліфікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає 

включенню до собівартості  кваліфікаційного активу, є фактичні, 

визнані у звітному періоді, фінансові витрати, які пов'язані з цим 

запозиченням (за вирахуванням доходу від тимчасового  фінансового 

інвестування запозичених коштів). 

Якщо запозичення безпосередньо не пов’язані зі створенням 

кваліфікаційного активу, то сума фінансових витрат, що підлягає 

визначається як добуток норми капіталізації та середньозважених 

витрат на створення такого кваліфікаційного активу. 

Витрати на самостійне виготовлення основних засобів у 

бухгалтерському обліку визнають капітальними інвестиціями і 

збираються на субрахунку однойменного рахунка 15. При 

самостійному виготовленні основних засобів бухгалтер, який 

відповідає за облік таких об’єктів, здійснює наступні процедури: 

- визначає первісну вартість об’єкта основних засобів 

(фактична (історична) собівартість) на підставі калькуляцій, актів; 

- відображає введення в експлуатацію на рахунках 

бухгалтерського обліку (кореспонденція Дт 10-Кт 15), складає 

інвентарну картку та акт приймання-передачі. 

У бухгалтерському обліку основні засоби, що надійшли як 

внесок до статутного фонду, відображаються за первісною вартістю в 

наступній послідовності: 

- визначення первісної вартості об’єкта основних засобів на 

підставі протоколів зборів акціонерів та рішень засновників та інших 

витрат, пов’язаних з їх надходженням; 

- відображення у складі активів підприємства, складання 

інвентарної картки та акту-приймання-передачі основних засобів; 

- розрахунки з бюджетом з ПДВ (якщо емітент є платником 

ПДВ). 

Первісною вартістю безкоштовних основних засобів визнають 

їх справедливу вартість, визначення якої наведено в П(С)БО №19 

«Об’єднання підприємств»: справедлива вартість – сума, за якою 

може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в 

результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними 

сторонами. Для визначення цієї вартості бухгалтер: 
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1) користується послугами професійних оцінювачів, 

експертний висновок яких є підставою для оцінки активу (найбільш 

витратний, але законодавчо визнаний підхід); 

2) самостійно досліджує ринок аналогічних активів за 

допомогою засобів масової інформації і визначає середню вартість, за 

якою оцінює актив; 

3) формує комісію, яка несе відповідальність за визначений 

результат та подає акт оцінки з підкріпленими документами, що 

засвідчують правильність розрахунку вартості. 

Доход на вартість безоплатно отриманого об’єкта основних 

засобів визнають не відразу, а поступово, в міру нарахування 

амортизації.  

В бухгалтерському обліку безоплатне одержання 

відображається в наступній послідовності: 

- визначається справедлива вартість об’єкта основних 

засобів, яка підтверджується актами, розрахунками чи висновками 

експертів; 

- відображається введення в експлуатацію, складаються 

інвентарна картка та акт приймання-передачі основних засобів. 

Для забезпечення контролю за 

використанням об’єктів і їх збереженням на 

підприємстві ведеться аналітичний, пооб’єктний 

облік, варіанти організації якого представлено на 

рис. 2.1.5. 

 

 
Рис. 2.1.5. Варіанти організації аналітичного обліку основних 

засобів 

 

Недоліки і переваги кожного з варіантів організації 

аналітичного обліку наведено в табл. 2.1.4. Кожен з наведених в табл. 

2.4 методів може використовуватись як самостійно, так і у поєднанні з 

іншими, що забезпечить більшу аналітичність інформації. 

Аналітичний облік основних засобів ведеться 

за інвентарними 
об’єктами 

за видами 

основних засобів 

за місцями 

експлуатації 

за матеріально-

відповідальними 

особами 

Аналітич-

ний облік 
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Таблиця 2.1.4 

Недоліки і переваги варіантів організації аналітичного обліку 

основних засобів 
Варіант ведення 

аналітичного 

обліку основних 

засобів 

Недоліки Переваги 

за інвентарними 

об’єктами 

Недоцільність застосування 

за умов наявності великої 

кількості інвентарних 

об’єктів, так як призводить 

до трудомісткості пошуку 

необхідної інформації 

Доцільно використовувати на 

невеликих підприємствах із 

незначною кількістю основних 

засобів, так як не вимагає 

проведення додаткових 

класифікації об’єктів 

за видами 

основних засобів 

Не дає додаткової інформації 

про активи, вимагає 

звернення до даних про 

кожен інвентарний об’єкт 

Універсальний у застосуванні 

для всіх підприємств, так як 

співпадає з класифікацією на 

рахунках бухгалтерського 

обліку 

за місцями 

експлуатації 

Недоцільно використовувати 

на підприємствах, де мало 

структурних підрозділів 

Доцільно використовувати на 

підприємствах, які мають 

багато структурних підрозділів 

і цехів 

за матеріально-

відповідальними 

особами 

Велика ймовірність 

існування нерівномірних по 

наповненню груп 

Дозволяє отримувати 

оперативну інформацію про 

стан основних засобів від 

матеріально-відповідальних 

осіб 
 

Перед введенням в експлуатацію на 

підприємстві повинні бути визначені строк 

експлуатації основного засобу та метод 

амортизації, які зазначаються у інвентарній картці 

та регістрах. Нарахування амортизації 

здійснюється щомісячно на всі об’єкти основних засобів (крім землі та 

незавершених капітальних інвестицій) протягом терміну корисного 

використання (експлуатації) та призупиняється на період 

реконструкції, модернізації, добудови, доналагодження та консервації.  

Метод амортизації обирають, коли формують облікову 

політику підприємства у відповідному наказі. Для організації обліку 

амортизації основних засобів дуже важливо встановити об’єктивний 

строк корисного використання, що є періодом, протягом якого 

підприємство передбачає використовувати відповідний об’єкт або 

Строк 

викрис-

тання 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 
43 

обсяг продукції (послуг), який підприємство очікує отримати від його 

використання. 

Строк корисного використання об’єкта основних засобів для 

цілей бухгалтерського обліку визначається підприємством самостійно 

на підставі: 

1) положень статті 145 Податкового кодексу України, яким 

встановлені мінімальні строки; 

2) висновків незалежних експертів; 

3) акту спеціально створеної на підприємстві комісії, яка 

підписує документи на оприбуткування активу. Важливе професійне 

судження технологів, інженерів, власника підприємства щодо 

технічних можливостей об’єкта. Вони приймають остаточне рішення 

щодо строку корисного використання об’єкта. 

В разі вибору другого або третього варіанту на підприємстві 

можуть виникати тимчасові податкові різниці, які необхідно буде 

відображати в обліку. 

Строк корисного використання об’єкта основних засобів 

визначається з врахуванням: 

 очікуваної потужності або фізичної продуктивності 

об’єкту; 

 очікуваного фізичного зносу; 

 морального зносу (внаслідок технічного прогресу або 

зміни попиту на продукцію); 

 правових або аналогічних обмежень щодо використання 

об’єкта (наприклад, строк оренди, передбачений угодою або 

законодавством, що визначає граничний строк безпечної експлуатації 

певних об’єктів тощо).  

Термін експлуатації активу може переглядатись за умов зміни 

технології виробництва, проведення капітальних ремонтів, 

модернізації основних засобів, що покращують його стан. 

Обрані методи амортизації основних 

засобів є елементами облікової політики, тому їх 

вибір підприємство здійснює самостійно. 

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» метод 

нарахування амортизації має враховувати форму, в 

якій економічна вигода від активу отримується 

підприємством. Для виконання цього завдання передбачено вибір 

одного з п’яти методів, наведених в табл. 2.1.5. 

Методи 

аморти-

зації 
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Таблиця 2.1.5 

Недоліки і переваги методів амортизації основних засобів 

№ 

з/п 

Метод 

нарахування 

амортизації 

Переваги Недоліки 

1 Прямолінійний 

метод 

- Простота використання; 

- незмінність сум 

амортизації протягом 

строку корисного 

використання 

- Не враховує зміни у 

використанні активу протягом 

років експлуатації, а також 

моральний знос 

2 Метод 

зменшення 

залишкової 

вартості 

- Швидке відшкодування 

інвестованих коштів;  

- протидія моральному 

зносу;  

- економічна вигідність 

- Складність використання; 

- існує велика відмінність між 

сумами амортизації у перші та 

наступні роки; 

- не застосовується для активів, 

ліквідаційна вартість яких 

дорівнює нулю; 

- потреба у коригуванні суми 

амортизації об’єкта за останній 

рік експлуатації.  

3 Метод 

прискореного 

зменшення 

залишкової 

вартості 

- Для розрахунку 

амортизації не потребує 

визначення ліквідаційної 

вартості 

- Необхідність коригування суми 

амортизації об’єкта за останній 

рік експлуатації 

4 Кумулятивний 

метод 

- Найбільша інтенсивність 

використання 

нематеріальних активів 

припадає на перші роки, 

коли вони ще нові; 

- накопичення грошових 

коштів для заміни об’єкта, 

що амортизується, у 

випадку його морального 

старіння та інфляції 

- Складність у визначенні 

кумулятивних коефіцієнтів за 

кожен рік експлуатації об’єктів 

5 Виробничий 

метод 

- Враховує ступінь 

завантаження основних 

засобів у часі 

- Складність у визначенні обсягу 

продукції, робіт, послуг, 

неточність 

 

Для окремих об’єктів основних засобів передбачено певні 

обмеження у використанні методів амортизації, які наведено в табл. 

2.1.6.  
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Таблиця 2.1.6 

Обмеження у використанні методів амортизації 

Групи основних засобів Методи амортизації 

Основні засоби з невизначеним 

строком використання (земляні 

ділянки) 

Амортизація не нараховують, оскільки 

термін корисного використання не 

визначений 

Тимчасові (не титульні) споруди; 

природні ресурси; інвентарна тара; 

предмети прокату; інші необоротні 

матеріальні активи 

 Прямолінійний; 

 виробничий 

Бібліотечні фонди; малоцінні 

необоротні матеріальні активи 

 100 % у першому місяці використання 

об’єкта; 

 50 % під час введення в експлуатацію, 

50% – в місяці вилучення з активів; 

 прямолінійний; 

 виробничий 

Незавершені капітальні інвестиції Амортизація не нараховують до моменту 

введення в експлуатацію 

Для цілей податкових розрахунків (стаття 145.1.6 ПКУ) 

Машини і обладнання, транспортні 

засоби 

Тільки для цих груп дозволяється метод 

прискореного зменшення залишкової 

вартості 

Інші основні засоби, тимчасові (не 

титульні) споруди, інвентарна тара, 

предмети прокату 

Прямолінійний 

виробничий 

малоцінні необоротні матеріальні 

активи 
 100 % у першому місяці використання 

об’єкта; 

50 % під час введення в експлуатацію, 50% – 

в місяці вилучення з активів 

Земельні ділянки, природні ресурси Амортизація не нараховується 

 

Амортизація розпочинається із місяця наступного за місяцем, в 

якому актив став придатним до використання. Завершується  місяцем, 

в якому актив вибув. Підприємство має право переглянути метод 

нарахування амортизації об’єкту основних засобів у випадку зміни 

майбутніх економічних вигод від його використання. Нарахування 

амортизації за новим методом починається з наступного місяця після 

прийняття рішення про зміни методу амортизації. Рішення 

приймається керівником підприємства за згодою з керівниками 

технічних і планово-економічних служб.  
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Нарахування амортизації відображається кореспонденцією Дт 

Витрати – Кт 13. Однак існують певні відмінності в залежності від 

того, яким чином об’єкт надійшов на підприємство. Особливістю 

обліку безоплатно отриманих активів та основних засобів придбаних 

за рахунок коштів цільового фінансування є те, що в міру нарахування 

амортизації відображається поступове визнання доходу на цю ж суму 

(кореспонденція Дт 424 – Кт 13 для безплатно отриманих і Дт 69 – Кт 

746 для придбаних за рахунок коштів цільового фінансування).  

Вибір методу амортизації впливає на обсяг витрат періоду, 

показники собівартості готової продукції та в кінцевому результаті на 

прибутки і збитки підприємства. 

З метою підтримання основних засобів у 

робочому стані на підприємстві виконують 

ремонти. 

Ремонт основних засобів проводиться відповідно до плану 

розробленого службою головного механіка на підставі системи 

планово-попереджувального ремонту. Ця система передбачає 

розробку положення про ремонти, в якому зазначаються перелік робіт, 

які відносяться до поточного і капітального ремонтів. Рішення що 

віднесення витрат на ремонт до поточного або капітального повинен 

приймати головний механік або інша уповноважена особа, яка володіє 

відповідною кваліфікацією на підставі розроблено плану.  

В залежності від складності, періодичності проведення, 

способу здійснення розрізняють наступні види ремонту (рис. 2.1.6). 

Організація обліку кожного з них має свої особливості. 

 

 
Рис. 2.1.6. Види ремонтів основних засобів 

За 

складністю, 

періодич-

ністю 

проведення 

Поточний 

Капітальний 

Середній 

вибірковий 

комплексний 

непередбачуваний 

профілактичний (плановий) 

Залежно від 

способу 

здійснення 

Підрядний  

Господарський  

Ремонти 
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До робіт з обслуговування, а також поточного і середнього 

ремонту об’єктів основних засобів відносяться роботи по 

систематичному і своєчасному запобіганню їх передчасному зносу і 

підтриманню в робочому стані (фарбування, усунення дрібних 

дефектів, заміна зношених легко замінних вузлів або частин машин і 

механізмів тощо). План ремонту і систему планово-профілактичного 

ремонту затверджує керівник підприємства. Для визначення розміру 

передбачуваних витрат на ремонт основних засобів використовуються 

наступні документи: 

 належним чином оформлені дефектні відомості, де зазначені 

перелік і види ремонтних робіт; 

 кошториси витрат на здійснення ремонту. 

Витрати на поточний і середній ремонт основних засобів 

обліковуються на рахунках 23 «Виробництво», 91 «Загально 

виробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на 

збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» залежно від тог, де їх 

використовують: у виробництві при реалізації продукції, у житлово-

комунальному господарстві чи соціально-культурній сфері.  

Якщо витрати на поліпшення об’єкта основних засобів 

(капітальний ремонт, модернізація, модифікація, добудова тощо) 

призводять до збільшення економічних вигод, первісно очікуваних від 

використання цього об’єкта, такі витрати збільшують його первісну 

вартість. Збільшення первісної вартості об’єкта зазвичай передує 

відображенню вартості робіт, які призводять до збільшення 

економічних вигод, у складі капітальних інвестицій. Витрати на 

поліпшення, в тому числі капітальні ремонти, спочатку 

накопичуються на субрахунку рахунку 15 «Капітальні інвестиції» і 

лише після закінчення робіт списуються з кредиту рахунку 15 у дебет 

рахунку 10 або 11. 

Згідно П(С)БО 7 первісна  вартість основних засобів може 

бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та 

ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим 

законодавством, тобто у сумі, що перевищує 10% сукупної балансової 

вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на 

початок року (стаття 146.11 ПКУ). 

Прядок відображення витрат на ремонти основних засобів 

узагальнено на рис. 2.1.7  
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Рис. 2.1.7. Відображення в обліку витрат на ремонт основних 

засобів 

 

В організаційному плані суб’єктові господарювання, у якого 

постала потреба щось відремонтувати, передусім, слід вирішити, може 

він упоратися з цим завданням власними силами чи залучить сторонні 

організації. Тобто йдеться про те, у який спосіб – господарський чи 

підрядний – будуть виконуватися ремонтні роботи.  

Відрізняється також організація обліку цих витрат. Якщо 

ремонт проводять господарським способом, спеціалісти інженерної 

служби підприємства складають відомість дефектів на ремонт 

машини. У ній зазначають виявлення дефекти, вказують потребу в 

запасних частинах і матеріалах, обсяг робіт і визначають нормативну 

вартість ремонту.  

На основі затвердженої керівником відомості дефектів 

виписують лімітно-забірну картку чи накладну на видачу матеріалів і 

запасних частин для ремонтів, складають наряд на відрядну роботу. 

Після виконання робіт у відомості дефектів відображають фактичні 

витрати запасних частин та оплати праці й обчислюють собівартість 

ремонту. 

В бухгалтерському обліку витрати по такому ремонту 

збираються за дебетом рахунку 23 «Виробництво» (для поточного 

ремонту) або 15 «Капітальні інвестиції» (для капітального ремонту) із 
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 Включаються до первісної вартості, якщо понесені 

витрати призводять до збільшення майбутніх економічних 

вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта 

Включаються до складу витрат, якщо вони 

здійснюються для підтримання об’єкта у робочому 

стані та отримання первісно визначеної суми 

майбутніх економічних вигод від його використання 
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Включаються до первісної вартості в сумі, що перевищує 

10% сукупної балансової вартості всіх груп основних 

засобів, що підлягають амортизації, на початок року 

Включаються до складу витрат в сумі, що не 

перевищу 10% сукупної балансової вартості всіх груп 

основних засобів на початок звітного року  
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зазначенням субрахунків ремонтних цехів та кредиту відповідних 

рахунків (наприклад, 13, 20, 63, 65, 66 і т.д.). 

Підрядний спосіб передбачає укладення договорів зі 

спеціалізованими господарствами. Отримавши рахунок за виконаний 

ремонт від підрядника, здійснюється  запис у дебет рахунків, на яких 

збираються витрати з експлуатації основних засобів, нараховується 

амортизація (для поточного ремонту) або 15 «Капітальні інвестиції» 

(для капітального ремонту). 

При підрядному способі виконання ремонтних робіт 

підприємство приймає документи на оплату від підрядних організацій 

за надані послуги і відносить їх на такі рахунки (рис. 2.1.8). 
 

 
Рис. 2.1.8 Кореспонденція рахунків при ремонті підрядним і 

господарським способами 

Дебет рахунку 15 
«Капітальні 

інвестиції» 

Кт 131 «Знос основних засобів»; 

Кт 201 «Сировина і матеріали» (вартість 

списаних матеріалів); 

Кт 203 «Паливо» (вартість спожитого 

палива); 

Кт 205 «Будівельні матеріали» (вартість 

будівельних матеріалів); 

Кт 207 «Запасені частини» (вартість 

запасних частин); 

Кт 22 «МШП»; 

Кт 23 «Виробництво» (вартість послуг 

інших допоміжних підприємств); 

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками»; 

Кт 65 «Розрахунки за страхування»; 

Кт 66 «Розрахунки з оплати праці»; 

Кт 91 «Загально виробничі витрати» та 

інші рахунки. 

Дт23 «Виробництво» Дт 39 «Витрати 

майбутніх періодів» (вартість ремонтів  

Дт 91 «Загально виробничі витрати Дт92 

«Адміністративні витрати»  

Дт 93 «Інші витрати операційної 

діяльності»  

Кт 63 «Розрахунки з 
постачальниками та 

підрядниками». 

Дебет рахунку 23 

«Виробництво» 

Облік ремонтів виконаних господарським способом 

Капітальний 

ремонт 

Поточний 

ремонт Облік ремонтів виконаних підрядним способом 

Дебет рахунку 15 «Капітальні 

інвестиції» 
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Облік ремонтів основних засобів та їх реконструкції і 

модернізації доцільно вести на окремих рахунках. Оскільки, облік 

ремонту і модернізації основних засобів потрібно організувати таким 

чином, щоб забезпечити виявлення всіх витрат та правильне 

включення їх до витрат або первісної вартості об’єкта. 

На підприємстві через різні причини 

(непридатність для подальшої експлуатації 

внаслідок повного зносу, застарілість, 

непотрібність, продаж, непотрібність, продаж, 

вимушену ліквідацію тощо) відбувається вибуття 

основних засобів. 

Основні засоби можуть бути подаровані, передані у тимчасове 

користування (оренду), внесені до статутного капіталу іншого 

підприємства, викрадені або знищені внаслідок стихійного лиха. Різні 

за своєю суттю і значенням операції у П(С)БО 7 названо одним 

словом: вибуття. Це пов’язано з тим, що порядок відображення у 

бухгалтерському обліку операцій з вибуття необоротних активів 

практично не залежить від причини вибуття, класифікації об’єкта, що 

вибуває, і від того, в якому напрямі його використовують до вибуття. 

В усіх випадках маю бути зроблені наступні розрахунки: 

 списати залишкову вартість об’єкта; 

 списати суму накопиченого зносу, що належить до нього; 

 відобразити доходи від реалізації або списання (при 

наявності); 

 скласти первинні документи із зазначенням причин 

вибуття і підписами відповідальних осіб; 

 провести розрахунки податків, які виникли внаслідок 

реалізації і списання; 

 з місяці, наступного за місяцем вибуття припинити 

нараховувати амортизацію на цей об’єкт. 

Залишкова вартість об’єкта належить до витрат поточного 

періоду. Вибір субрахунків для відображення витрат залежить від 

причини вибуття: 

 якщо об’єкт вибуває у зв’язку з реалізацією (продаж, 

обмін, передача до статутного капіталу іншого підприємства, 

безоплатна передача), для відображення залишкової вартості 

використовують рахунок 286 «Необоротні активи, утримувані для 

продажу»: Дт 286-Кт10, 11, Дт 94 – Кт 286; 

Облік при 

вибутті 
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 якщо об’єкт вибуває у зв’язку з ліквідацією або через 

невідповідність критеріям визнання активів, залишкова вартість 

відображається на субрахунку 976 «Списання необоротних активів»: 

Дт 976 – Кт 10, 11; 

 якщо причиною вибуття стали надзвичайні події (стихійне 

лихо, техногенна аварія тощо), то залишкова вартість об’єкта та інші 

витрати, пов’язані з його ліквідацією, обліковуються на субрахунках 

рахунку 99 «Надзвичайні витрати»: Дт 99 – Кт 10, 11.  

На цих же субрахунках відображаються і витрати, пов’язані з 

реалізацією або ліквідацією, сума податкових зобов’язань з податку на 

додану вартість, що нараховується під час ліквідації об’єктів основних 

засобів у випадках і в порядку, визначених Податковим кодексом 

України. Списання при вибутті суми накопиченого зносу 

відображається у всіх випадках однією кореспонденцією Дт 13 – Кт 

10,11.  

Коли об’єкт ліквідують частково, його первісну (переоцінену) 

вартість та знос зменшують, відповідно, на суму первісної 

(переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини. 

Якщо в результаті вибуття об’єкта підприємство не отримає 

компенсації (ліквідація, безоплатна передача тощо), інших записів в 

обліку не буде. Якщо ж компенсація очікується (продаж, обмін, 

передача до статутного капіталу тощо), то слід визнати:  

- інший операційний дохід при реалізації (Дт 37 – Кт 719); 

- інші доходи при списанні ( Дт 37 – Кт 746); 

- надзвичайні доходи при відшкодування втрат від 

надзвичайних лих (Дт 37 (65) – Кт 75). 

Винятком з цього  правила є операції з обміну подібними 

активами, коли компенсація є (замість об’єкта, що вибув, на баланс 

підприємства зараховується інший об’єкт), а дохід відповідно до п.9 

П(С)БО 15 не визначається. 

Якщо списується об’єкт, який раніше дооцінювався, був 

безоплатно отриманий, слід одночасно із списанням самого об’єкта 

списати суму його дооцінки (Дт 423 – Кт 746) та залишкової вартості 

(для безоплатно отриманих) (Дт 424 – Кт 746). Узагальнено вплив 

операцій з основними засобами та їх оцінку подано в табл. 2.1.7. 

Облік орендних операцій здійснюють 

відповідно до П(С)БО 14 «Оренда», згідно якого 

оренда – це угода, за якою орендар набуває права  

Облік 

оренди 
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Таблиця 2.1.7 

Операції, які впливають на оцінку об’єктів основних засобів 
Вплив операцій на оцінку об’єктів 

операції зменшення операції збільшення 

амортизація капітальний ремонт, модернізація, дообладнання, модифікація та 
ін. що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, 

первісно очікуваних від використання об’єкта 

уцінка дооцінка 

зменшення корисності збільшення корисності 

вибуття придбання 

 

 користування необоротним активом за плату протягом погодженого з 

орендодавцем строку.  

Існує два види оренди: фінансова та операційна, організація 

обліку яких має суттєві відмінності. 

Фінансова оренда – оренда, що передбачає передачу орендарю 

всіх ризиків та вигод, пов’язаних з правом користування та володіння 

активом. Операційна оренда – інша, ніж фінансова. 

В таблиці 2.1.8 наведено стислу порівняльну характеристику 

організації обліку операційної та фінансової оренди. 

Таблиця 2.1.8 

Порівняльна характеристика операційної та фінансової оренди 

Ознака Операційна Фінансова 

Облік у орендаря Поза балансом на рахунку 01 

«Орендовані необоротні 

активи» 

На субрахунках рахунку 10, 11 з 

одночасним визнанням довгострокових 

зобов’язань з фінансової оренди, рахунок 
53 

Облік у 

орендодавця 

На аналітичних рахунках до 

рахунків 10, 13. Наприклад, 

105.1 «Транспортні засоби в 
операційній оренді» 

Відображається реалізація необоротного 

активу з одночасним визнанням 

довгострокової дебіторської 
заборгованості, рахунок 18 

Строк дії договору 

оренди 

Згідно договору Більшу частину строку використання 

об’єкта 

Здійснення 
ремонту 

Орендодавцем, орендарем 
лише поточний ремонт 

Орендарем як поточний, так і капітальний 

Нарахування 

амортизації 

Орендодавцем Орендарем 

Інвентарні картки Зберігаються в орендодавця, 

орендар отримує копію 

Зберігаються в орендаря 

 

П(С)БО передбачено, що підприємства 

відображають в обліку основні засоби за первісною 

або переоціненою вартістю. При цьому, якщо 

проводилась переоцінка, то наділі вона повинна здійснюватись 

Переоцінка  
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регулярно. Однак для ініціювання переоцінки основних засобів не 

достатньо тільки рішення керівника, вона повинна бути узгоджена з 

обліковою політикою підприємства. 

В першу чергу це пов’язано з визначенням порогу суттєвості 

переоцінки і затвердженням його в Наказі про облікову політику. 

Тобто переоцінку можна проводити в тому випадку, якщо ринкова 

вартість відрізняється від залишкової на величину більшу, ніж та, що 

зазначена в наказі про облікову політику. Поріг суттєвості може 

встановлюватись в наступних одиницях: у відсотках до залишкової 

вартості, доходу підприємства, нерозподіленого прибутку і т.д.; у 

фіксованій величині, наприклад 2000 грн.; у коефіцієнтах, наприклад, 

коли індекс переоцінки основних засобів більший 1,1 або менший 0,9. 

Рішення про проведення переоцінки і спосіб визначення 

ринкової вартості визначаються спеціальною комісією, до кладу якої 

обов’язково включається бухгалтер з основних засобів. Комісією 

приймається рішення про спосіб обчислення ринкової вартості: 

1) із залученням незалежного експерта; 

2) на підставі вивчення ринку аналогічних активів. 

На підставі визначеної комісією переоціненої вартості 

бухгалтер відображає доходи і витрати підприємства, пов’язані з 

переоцінкою, зменшуючи і збільшуючи знос та первісну вартість 

основних засобів. До основних правил переоцінки належать: 

1) перша дооцінка збільшує додатковий капітал підприємства, 

перша уцінка відноситься на витрати; 

2) якщо дооцінка здійснюється після попередньої уцінки, то її 

сума (але не більше попередньої уцінки) відноситься на доходи, а 

позитивна різниця суми дооцінки і уцінки збільшує додатковий 

капітал; 

3) якщо уцінка проводилась після попередньої до оцінки, то її 

сума зменшує додатковий капітал (але не більше попередньої до 

оцінки), а позитивна різниця суми уцінки і до оцінки списується на 

витрати підприємства. 

Щодо інвестиційної нерухомості, то на дату балансу вона 

відображається у фінансовій звітності за справедливою вартістю, або 

за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з 

урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її 

відновлення, що визнаються відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», 
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затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 

№ 817 та зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України  13.01.2005 

за № 35/10315. Обраний підхід застосовується до оцінки всіх подібних 

об'єктів інвестиційної нерухомості. 

Важливим моментом в організації 

бухгалтерського обліку за використання основних 

засобів є  інвентаризація. Як правило, за 2-3 місяці 

до дати, станом на яку проводиться інвентаризація, 

перевіряють наявність і стан технічних паспортів або іншу технічну 

документацію за інвентарними об’єктами. За відсутності документів 

слід забезпечити їх отримання чи оформлення.  

Періодичність інвентаризації основних засобів визначається 

підприємством, але не рідше:  

1) будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів –один раз на 

три роки; 

2) бібліотечних фондів – один раз на 5 років; 

3) інших основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних 

предметів - один раз на рік. 

Інвентаризація проводиться шляхом перевірки фактичної 

наявності об’єктів, їх цілісності та місцезнаходження. 

Оцінка виявлених інвентаризацією не відображених в обліку, 

об’єктів повинна бути проведена з врахуванням ринкових цін, а знос 

визначений за дійсним технічним станом об’єктів з оформленням  

відомостей про оцінку та знос відповідними актами. 
 

2.1.3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

основних засобів 

Для обліку й узагальнення інформації про 

наявність та рух власних або отриманих на умовах 

фінансового лізингу об’єктів, які віднесені до 

складу основних засобів, призначено рахунок 10 «Основні засоби», 

для орендованих – 01 «Орендовані необоротні активи» з відповідними 

субрахунками. 

Субрахунки, передбачені Планом рахунків до рахунку 10 

«Основні засоби», та їх характеристика подано в таблиці 2.1.9. 

Облік основних засобів за групами відповідно до субрахунків 

не забезпечує достатню аналітичність інформації для цілей 

управління. Для зручності та деталізації процесів виробничо-

Рахунки  

Контроль    
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господарської діяльності працівники бухгалтерії розробляють план 

рахунків новими субрахунками третього, четвертого порядків.  

Робочий план рахунків не повинен суперечити чинному 

законодавству з врахуванням наступного: 

- відповідати особливостям використання основних засобів на 

підприємстві; 

- передбачати групування об’єктів за групами, інформація про 

які важлива на підприємстві; 

- уникати таких ознак класифікації, які можуть призвести до 

появи «пустих» груп та ін. 

Таблиця 2.1.9 

Характеристика рахунку 10 «Основні засоби» 
Субрахунки 

Дт Кт 
Підстава для запису за 

рахунком 
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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 робоча та продуктивна худоба 

108 багаторічні насадження 

109 інші основні засоби 

Кодифікація є доцільною, адже розширені шифри субрахунків 

рахунку 10 «Основні засоби» несуть додаткову інформацію про 

окремі об’єкти обліку.  

У таблиці подано зразок формування робочого плану рахунків 

щодо основних засобів (табл. 2.1.10). 

На підставі розробленого плану рахунків 

доцільно проводити присвоєння інвентарних 

номерів кожному об’єкту основних засобів. 

Інвентарні номери обов’язково наводяться в 

первинних документах з обліку основних засобів (акти ф. ОЗ-1, ф. ОЗ-

2, ф. ОЗ-3, ф. ОЗ-4). На основі акта прийому основних засобів (ф. ОЗ-

1) одразу ж відкривається інвентарна картка, яка служить своєрідним 

паспортом, де містяться дані про конкретний об’єкт, а також його 

інвентарний номер. Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на 

Первинні 

документи   
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кожний об’єкт чи групу  об’єктів. У випадку групового обліку картка 

заповнюється шляхом позиційних записів окремих об’єктів основних 

засобів. 

Таблиця 2.1.10 

Кодифікація рахунку 10 «Основні засоби» 
№ цифри 

рахунку 

Приклад Пояснення 

1 1 клас рахунків 

2 10 синтетичний рахунок згідно плану рахунків 

3 104 субрахунок «Машини та обладнання» згідно плану рахунків 

4 104.1 машини та обладнання за місцями експлуатації (104.01– ливарна 

дільниця; 104.02– механічна дільниця тощо) 

5 104.1.1 машини та обладнання за матеріально відповідальними особами 

(104.01.02 – бригадир механічної дільниця Наливайко П.П. тощо) 

6 104.1.1.2 машини та обладнання підприємства за термінами використання 

(1 – до 5 років; 2  –  10-15 років; 3 – до 25 років тощо) 

7 104.1.1.2.1 машини та обладнання підприємства за методом нарахування 
амортизації (1 - прямолінійний, 2 – виробничий і т.д.) 

8 104.1.1.2.1.1 Порядковий номер об’єкта у відповідній групі 

 

Важливим моментом організації обліку основних засобів є 

правильне заповнення первинних документів, основні вимоги до якого 

розкриті в Положенні про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів 

України від 24.05.1995 р. №88. Перелік типових форм первинної 

документації, якими оформлюють операції їх руху основних засобів, 

затверджено законодавчо  наказом Міністерства статистики України 

«Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995 

р. №352 (рис.2.1.9).  

Аналітичний облік основних засобів організовується шляхом 

застосування одного з наведених нижче первинних документів в 

залежності від обраного варіанту (табл. 2.1.11). 

Таблиця 2.1.11 

Типові документи аналітичного обліку основних засобів 
Варіант ведення аналітичного 

обліку основних засобів 

Код доку-

мента 
Назва  

Для обліку за інвентарними 

об’єктами 

ОЗ-6,  

ОЗ-7  

«Інвентарна картка» 

«Опис інвентарних карток по обліку 
основних засобів» 

 Для обліку за видами основних 

засобів 

ОЗ-8  «Картка обліку руху основних засобів» 

Для облік за місцями експлуатації та 
за матеріально-відповідальними 

особами 

№ 0З-9 «Інвентарний список основних засобів» 
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Рис. 2.1.9. Документування операцій з основними засобами 

 

Характеристика документів, які використовуються для 

оформлення господарських операцій з основними засобами наведено в 

табл. 2.1.12. 

Таблиця 2.1.12 

Характеристика документів з обліку основних засобів 

Назва 

документа 
Код  

Призна-

чення 

Відповідальна 

особа 
Кількість 

Строки 

передачі в 

обробку 

1 2 3 4 5 6 

Акт приймання-
передачі 

ОЗ-1 Приймання 
або 

передача 

основних 
засобів 

комісія внутрішнє 
переміщення – 2 

шт.; безкоштовна 

передача – 2 шт.; 
купівля – 3 шт. 

на дату 
приймання 

1. форма ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) ОЗ»; 

2. форма ОЗ-5 «Акт про установку, пуск та демонтаж 

будівельної машини»; 

3. форма ОЗ-8 «Картка облік руху ОЗ»; 

4. форма ОЗ-9 «Інвентарний список ОЗ (за місцем 

надходження, експлуатації)» 

1. форма ОЗ-2 «Акт приймання-передачі 

відремонтованих, реконструйованих та 

модернізованих об’єктів» 

Р
ем

о
н

т 

о
сн

о
в
н

и
х

 

за
со

б
ів

 

1. форма ОЗ-14 «Розрахунок амортизації основних 

засобів» (для промислових підприємств); 

2. форма ОЗ-15 «Розрахунок амортизації основних 

засобів» (для будівельних підприємств); 

3. форма ОЗ-16 «Розрахунок амортизації основних 

засобів»; 

4. самостійно розроблені відомості розрахунку 

амортизації 

В
и

б
у

тт
я
 

о
сн

о
в
н

и
х

 

за
со

б
ів

 

1. наказ керівника підприємства про створення 

ліквідаційної комісії; 

2. форма ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) ОЗ; 

3. форма ОЗ-3 «Акт на списання ОЗ» 

Р
о

зр
ах

у
н

о
к
 

ам
о
р

ти
за

ц
ії

 
Н

ад
х
о

д
ж

ен
н

я
 

о
сн

о
в
н

и
х

 з
ас

о
б

ів
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Продовження табл. 2.1.12 
1 2 3 4 5 6 

Акт приймання-

здачі 

відремонтова-
них, рекон-

струйованих та 

модернізованих 
об’єктів 

ОЗ-2 при 

прийнятті 

відремонтов
аних, 

реконструйо

ваних 
об’єктів ОЗ 

особа, яка 

уповноважена 

прийняти 
об’єкт 

власними силами 

– 1 шт.; 

сторонніми 
організаціями – 2 

шт. 

на дату 

приймання 

Акт на списання 

автотранспортн

их засобів 

ОЗ-4 при 

списанні 

комісія у 2-х 

примірниках 

на день 

списання 

Акт про 

установку, пуск 

та демонтаж 
будівельної 

машини 

ОЗ-5 при 

установці, 

пуску та 
демонтажу 

будівельних 

машин 

Представником 

машино-

прокатної бази 
та будівельної 

дільниці, що 

експлуатує 
машини та 

механізми 

у 2-х 

примірниках 

на момент 

запуску 

 

Для всіх первинних документів на підприємстві складають 

графік документообігу, зразок якого для Акта приймання-передачі 

основних засобів подано в табл. 2.1.13 та 2.1.14. 

Таблиця 2.1.13 

Графік документообігу для типового документу «Акт приймання-

передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів» 

Н
а

зв
а

 

го
с
п

о
д
а

р

-с
ь
к
о

ї 

о
п

ер
а

ц
ії

 

Зміст роботи з 

документами 
Строк виконання Виконавець 

Одержува

ч 

1 2 3 4 5 

П
р

и
й

м
ан

н
я 

о
б

’є
к

ту
 

Підготовка технічної 

документації 

за три робочі дні до дати 

приймання передачі 

Відділ, який 

передає об’єкт 

Приймаль-

на комісія  

Складання  та 

підписання 
документу 

в день приймання приймальна 

комісія 

Бухгал-

терія 

Перевірка та 

підписання 

документу 

протягом одного робочого дня 

після приймання 

бухгалтерія директор 

Затвердження 

документа 

після трьох робочих днів після 

приймання, але не пізніше 
закінчення поточного місяця 

директор Бухгал-

терія 

Відображення даних 

у регістрах 

бухгалтерського 
обліку 

протягом одного робочого дня 

після находження документації, 

але не пізніше другого 
робочого дня місяця, 

наступного за звітним 

бухгалтерія  



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 
59 

Продовження табл. 2.1.13 
1 2 3 4 5 

В
н

у
тр

іш
н

є 
п

ер
ем

іщ
ен

н
я
 Складання та 

підписання документу   

Перший примірник - в день 

приймання-передачі 

Цех (відділ), 

який пере-

дає об’єкт 

бухгалтерія 

Другий примірник - в день 
приймання-передачі 

Цех (відділ), 
який пере-

дає об’єкт 

цех (відділ) - 
одержувач  

 

Перевірка та 
відображення даних у 

регістрах 

бухгалтерського 
обліку 

протягом першого робочого дня 
після находження, але не пізніше 

другого робочого дня місяця, 

наступного за звітним 

бухгалтерія  

Б
ез

о
п

л
ат

н
а 

п
ер

ед
ач

а 

Складання документу 

в двох примірниках 

За три робочі дні до дати 

приймання передачі 

Цех (відділ), 

який 

передає 
об’єкт 

бухгалтерія 

Перевірка та підписи 

документів 

протягом одного робочого дня 

після надходження документу 

бухгалтерія директор 

Затвердження 
документу 

протягом двох робочих днів директор Цех (відділ), який 
передає об’єкт 

Підписання документу 

одержувачем 

в день приймання-передачі Цех (відділ), 

який 
передає 

об’єкт 

бухгалтерія (1-й 

примірник),одер-
жувач (2-й 

примірник) 

Відображення даних в 
регістрах 

бухгалтерського 

обліку 

протягом першого робочого дня 
після находження, але не пізніше 

другого робочого дня місяця, 

наступного за звітним 

бухгалтерія  

П
р

о
д
аж

 

Складання документу 
в трьох примірниках 

за три робочі дні до дати 
приймання передачі 

Цех (відділ), 
який 

передає 

об’єкт 

бухгалтерія 

Перевірка та 

підписання документу 

протягом першого робочого дня 

після находження документу 

бухгалтерія директор 

Затвердження 

документу 

протягом двох робочих днів директор бухгалтерія 

(перший 
примірник),одер

жувач (другий 

примірник) 

підписання документу в день приймання-передачі Цех (відділ), 

який 

передає 
об’єкт 

бухгалтерія 

(перший, другий 

примірник),одер
жувач (третій 

примірник 

Відображення даних в 

регістрах 
бухгалтерського 

обліку 

протягом першого робочого дня 

після находження, але не пізніше 
другого робочого дня місяця, 

наступного за звітним 

бухгалтерія  
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Працівники бухгалтерії зобов’язані розробити та надати, в 

строки, які встановлені графіком документообігу, первинні 

документи, що стосуються сфери їх відповідальності. Для цього у 

кожного працівника повинен бути витяг з графіка документообігу, в 

якому наводиться перелік первинних документів, що стосуються саме 

його обов’язків, строки їх складання та передачі, підрозділи 

підприємства, до яких передаються ці документа тощо. 

В процесі організації обліку підприємство 

самостійно вибирає перелік регістрів, на підставі 

яких буде узагальнюватись інформація. 

Найпоширенішою формою ведення обліку є 

журнально-ордерна, якою передбачено ведення 

журналів за кредитом рахунків 10, 11 та відомостей за дебетом цих же 

рахунків. 

Приклади регістрів журнально-ордерної форми, які 

використовуються на підприємствах наведено в табл. 2.1.14. 

Таблиця 2.1.14 

Регістри основних засобів журнально-ордерної форми 

бухгалтерського обліку 
Назва і призначення регістрів Рахунки 

Журнал-ордер  По кредиту рахунків: 
10 «Основні засоби» 

11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 

Відомість аналітичного обліку  По дебету рахунків: 
10 «Основні засоби» 

11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 

Розрахунок нарахування 

амортизації основних засобів  

Дебет рахунків витрат, кредит 13 

 

В аналітичних даних відображають за кожним рахунком і в 

розрізі субрахунків залишок на початок місяця, обороти по дебету і 

кредиту і залишок на кінець місяця. Підсумок по кожному рахунку 

звіряють з даними синтетичного обліку рахунків  в Головній книзі. 

На підставі складених регістрів з обліку 

основних засобів заповнюються відповідні 

показники фінансової і статистичної звітності. Всі 

підприємства зобов’язані до 9 лютого подати до Державної служби 

статистики України Звіт про наявність і рух  основних засобів, 

амортизацію (11-ОЗ) (11.12.2012 №514).  

Облікові 

регістри   

Звітність    



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 62 

Щокварталу подається звіт про Капітальні інвестиції 

(20.07.2012 №308) (2-інвестиції), а щороку звіт про Капітальні 

інвестиції,вибуття й амортизація активів (20.07.2012 №308) 

При цьому слід враховувати спеціалізацію підприємства, так 

як окремі форми статистичного спостереження складаються не всіма 

підприємствами, а залежно від виду діяльності. Зокрема 

сільськогосподарські підприємства складають звіт про Наявність 

сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах 

у 20 __ році (17.07.2012 №301) 

Щороку звітність до Державної служби статистики України 

поновлюється, про що повідомляють всі підприємства,. Форми для 

подання звітності можна отримати безпосередньо в статистиці або на 

сайті: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» підприємства не залежно від форм 

власності на основі даних бухгалтерського обліку зобов’язані 

складати фінансову звітність. 

Використовуючи дані синтетичних та аналітичних регістрів з 

обліку основних засобів працівники бухгалтерії підприємства 

заповнюють відповідні рядки форм звітності. Будова аналітичних 

реєстрів має передбачати можливість накопичення інформації за 

групами основних засобів, напрямки та інтенсивність використання, 

так як це необхідно для складання зовнішніх звітів. 

В таблиці 2.1.15 наведено основні форми звітності, де 

знаходять своє відображення операції з основними засобами. З 2012 

року порядок складання звітності визначається НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», які узгоджуються з основними 

положеннями міжнародних стандартів обліку та звітності. 

Облік основних засобів є досить 

масштабною ділянкою бухгалтерського обліку, яка 

потребує точності, обґрунтованості, правильності 

та оперативності. Важливим етапом забезпечення 

функціонування такої облікової системи є 

затвердження наказом по підприємству посадових 

інструкцій осіб, відповідальних за окремі напрямки діяльності у цій 

сфері. 

 

 

Обов’язки 

облікової 

служби    
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Таблиця 2.1.15 

Відображення інформації про основні засоби у звітності 

№ 

з/п 
Показник 

Фінансова звітність Статистична звітність 

Б
ал

ан
с,

 ф
.1

 

З
в
іт

 п
р

о
 с

у
к
у

п
н

і 
д

о
х
о

д
и

 

ф
.2

, 
 

З
в
іт

 п
р

о
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л
ас

н
и

й
 к

ап
іт

ал
, 

ф
.4

 

П
р

и
м

іт
к
и

, 
 

З
в
іт

 п
р

о
 н
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в
н

іс
ть

 і
 р

у
х

 

о
сн

о
в
н

и
х

 з
ас

о
б
ів

, 

ам
о
р

ти
за

ц
ію

 (
зн

о
с)

, 
№

1
1

-

О
З

 

К
ап

іт
ал

ьн
і 

ін
в
ес

ти
ц

ії
 ,
 

№
2

-і
н

в
ес

ти
ц

ії
 

1 Первісна вартість основних 

засобів 

Х   Х   

2 Залишкова вартість і знос 
основних засобів 

Х   Х   

3 Дооцінка основних засобів  Х Х Х   

4 Уцінка основних засобів  Х Х Х   

5 Наявність і рух основних 

засобів в розрізі груп 

   Х   

6 Наявність і рух основних 

засобів за видами 

економічної діяльності 

   Х Х  

7 Амортизація, річна сума  Х  Х Х  

8 Амортизація, річна сума за 

групами 

   Х Х  

9 Капітальні інвестиції Х   Х Х В розрізі 

джерел 
фінансуванн

я, напрямів 

використан
ня і т.д. 

 

За допомогою правильно складених посадових інструкцій 

можна уникнути непорозумінь в спірних питання щодо операцій з 

відповідними активами, пришвидшити процес їх обліку, 

проконтролювати роботу працівників на відповідність затвердженим 

обов’язкам тощо. 

Інструкції повинні містити описи робіт з деталізацією прав та 

меж відповідальності кожного з працівників. Посадова інструкція 

бухгалтера з обліку основних засобів може містити наступні пункти 

щодо обов’язків: 
 несе відповідальність за правильність формування первісної 

вартості об’єкта в бухгалтерському обліку і податкових розрахунках; 
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 здійснює контроль за здійсненням первинного обліку на 

підприємстві, розробка спеціалізованих форм документів з обліку основних 

засобів, інформування та навчання матеріально-відповідальних осіб з їх 

заповнення та подання до бухгалтерії підприємства;  

 приймає звіти матеріально-відповідальних осіб разом з 

прикладеними до них первинними документами; 

 здійснює відображення в обліку надходження, зберігання та 

вибуття основних засобів, правильне визначення їх вартості, в тому числі 

ліквідаційної вартості, строку корисного використання;  

 організовує синтетичний і аналітичний облік господарських 

операцій з основними засобами;  

 здійснює бухгалтерський контроль за збереженням основних 

засобів, як власних так і орендованих, оформлює результати інвентаризації. 

Обов’язково присутній у складі інвентаризаційної комісії;  

 нараховує і відображає в обліку амортизацію (знос) основних 

засобів;  

 проводить контроль за витратами на ремонт основних засобів, 

дотримання затверджених кошторисів;  

 відображає в системі бухгалтерських рахунків результатів 

реалізації основних засобів або їх іншого вибуття; 

 відображає в обліку оренду (лізинг) основних засобів, контролює 

зберігання та ефективне використання цих основних засобів згідно 

укладеного договору оренди; 

 складає будь-яку звітність, що стосується основних засобів.  

 

Однак головним обов’язком працівників бухгалтерії, а отже і 

бухгалтера з обліку основних засобів, залишається оперативне 

реагування на зміни в чинному законодавстві, які регламентують 

будь-яку ділянку бухгалтерського обліку. 

Варто зазначити, що на підприємстві за наявність, рух та 

технічний стан об’єктів основних засобів несе відповідальність не 

тільки бухгалтер з обліку основних засобів, а й інженер, технолог по 

безпеці та ін. Для них в посадових інструкціях визначаються 

обов’язки, права та межі відповідальності. 

Збір та систематизація облікової інформації про наявність та 

рух основних засобів на підприємстві здійснюється за допомогою 

зв’язків між підрозділами, виробничими ділянками, 

адміністративними відділами підприємства. Щодо інформації про рух 

основних засобів, то обмін бухгалтерськими даними відбувається 

наступними чином (рис. 2.1.10). 
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Рис. 2.1.10. Схема інформаційних зв’язків  про  руху основних 

засобів  
Пояснення до рис.2.1.10. 

1 – зі складу передаються звіти матеріально-відповідальних осіб з 

обліку товарно-матеріальних цінностей (витрати на ремонт); 

2 – відомості дефекту, довідки щодо необхідності проведення 

профілактичних робіт тощо; 

3 – акти інвентаризації активів підприємства; 

4 – договори, накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (при 

ремонті) та ін.; 

5 – акти приймання-передачі, списання основних засобів; 

6 – документи по нарахуванню заробітної плати (при ремонтах), 

звіти матеріально-відповідальних осіб тощо. 

Для виконання контрольної функції управління в наказі про 

облікову політику потрібно прописати склад постійно діючої комісії 

для проведення інвентаризації майна на підприємстві та визначити 

строки її проведення. Зазвичай план-графік роботи інвентаризаційної 

комісії носить формальний характер, тому проведення позапланових 

перевірок за ініціативи керівництва підприємства чи організації 

сприяє більшій довірі до інформації, яку містять акти інвентаризації, і 

спростовує припущення, що інвентаризаційний процес носить 

формальний характер.  

Для акціонерних товариств передбачено створювати ревізійні 

комісії, які б здійснювали контроль за фінансово-господарської такого 

товариства. Комісія обирається з числа акціонерів, за виключенням 

членів правління та інших посадових осіб підприємства. Діяльність 

Склад 

Інженер-

технолог 

Виробничі 

дільниці, цехи 

Бухгалтерія  

Покупці Постачальники 

Комісія з інвентаризації 

1 

2 

3 

4 4 

6 

Комісії із оприбуткування і 

списання основних засобів 

5 
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ревізійної комісії повністю відповідає принципу незалежності від 

органів правління. 

Усі первинні документи, якими оформляються операції з руху 

основних засобів, складаються і підписуються членами комісії, 

призначеної розпорядженням (наказом) керівника підприємства. До 

складу такої комісії повинно входити не менше трьох осіб: 

 усі перші особи підприємства: головний бухгалтер, головний 

інженер, головний механік, головний технолог, головний енергетик; 

 посадові особи тих підрозділів, в яких знаходиться (або куди 

передається) об’єкт основних засобів: керівник (або його заступник, 

начальник або майстер зміни, ділянки), механік, технолог, бухгалтер 

Наказ про призначення такої комісії може видаватися як у 

кожному випадку здійснення операції з основними засобами, так і 

загальний, яким призначається єдина комісія для контролю і 

документального оформлення усіх здійснюваних операцій з 

основними засобами протягом певного періоду (наприклад, рік) або 

без обмежень у часі. 

Для визначення непридатності об’єктів основних засобів до 

подальшого використання, неможливості або неефективності 

відновлення, а також для оформлення документації на списання 

вказаних об’єктів на підприємстві наказом керівника може бути 

створена постійно діюча комісія, до складу якої входять відповідні 

посадові особи, в тому числі головний бухгалтер і особи, на яких 

покладено відповідальність за збереження основних засобів. Для 

участі в роботі комісії можуть запрошуватися представники 

відповідних інспекцій. 

До компетенції комісії входить: 

 огляд об’єкту, який підлягає списанню з використанням 

необхідної технічної документації, а також даних бухгалтерського 

обліку, встановлення непридатності об’єкту до відновлення і 

подальшого використання; 

 встановлення причин списання об’єкту (фізичний і 

моральний знос, реконструкція, порушення умов експлуатації, аварії, 

стихійні лиха та інші надзвичайні ситуації тощо); 

 виявлення осіб, з вини яких виникло передчасне вибуття 

основних засобів з експлуатації, внесення пропозиції про залучення 

цих осіб до відповідальності, встановленої чинним законодавством; 
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 можливість використання окремих вузлів, деталей, 

матеріалів об’єкту, що списується, і оцінка, виходячи з цін можливого 

використання, контроль за вилученням з основних засобів кольорових 

і дорогоцінних металів, що списуються, визначення ваги і здача на 

відповідний склад; 

 складання акту на списання основних засобів (ф. ОЗ-3), акту 

на списання автотранспортних засобів (ф. ОЗ-4) (з додаванням актів 

про аварії; причини, які викликали аварію, якщо вони мали місце). 

В наказі про облікову політику на 

підприємстві слід передбачити всі можливі 

альтернативи обліку, які визначені чинним 

законодавством (табл. 2.1.16) 

Таблиця 2.1.16. 

Елементи облікової політики щодо основних засобів 
Складові облікової політики  Можливі варіанти Підстава 

1 2 3 

Строк корисного використання 
основних засобів 

самостійно встановлюється 
підприємством  

П(С)БО 7 
«Основні засоби»  

Методи амортизації основних 

засобів  

– прямолінійний  

– зменшення залишкової вартості  

– прискореного зменшення залишкової 
вартості  

– кумулятивний  

– виробничий  

П(С)БО 7 

«Основні засоби»  

Методи амортизації інших 

необоротних матеріальних 

активів  

– прямолінійний  

– виробничий  

– метод нарахування 50 % 
амортизовуваної вартості в першому 

місяці використання об'єкта і решти 50 % 

амортизовуваної вартості в місяці їх 
вилучення з активів (списання з балансу)  

– метод нарахування 100 % вартості в 

першому місяці використання об'єкта  

П(С)БО 7 

«Основні засоби»  

Переоцінка необоротних активів  самостійно встановлюється 

підприємством  

П(С)БО 7 

«Основні засоби»  

Періодичність зарахування сум 

дооцінки необоротних активів до 

нерозподіленого прибутку  

самостійно встановлюється 

підприємством  

П(С)БО 7 

«Основні засоби»  

Величина вартісного критерію 

належності матеріального активу 
до малоцінних необоротних  

самостійно встановлюється 

підприємством  

П(С)БО 7 

«Основні засоби»  

Наказ про 

облікову 

політику  
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Продовження табл. 2.1.16 
1 2 3 

Суттєвий час (час, який для цілей 

класифікації активу як 

кваліфікаційного є суттєвим) 

самостійно обирається 

підприємством:  

– час, що перевищує три місяці 

П(С)БО 31 

«Фінансові 

витрати»  

Кваліфікаційні активи самостійно визначаються 

підприємством з урахуванням 

суттєвості часу, необхідного для їх 
створення 

П(С)БО 31 

«Фінансові 

витрати»  

Методи оцінки об'єктів 
інвестиційної нерухомості 

– за справедливою вартістю, якщо її 
можна достовірно визначити 

– за первісною вартістю, 

зменшеною на суму нарахованої 

амортизації з урахуванням втрат від 

зменшення корисності та вигод від 

її відновлення  

П(С)БО 32 
«Інвестиційна 

нерухомість» 

Критерії розмежування об'єктів 
операційної нерухомості та 

інвестиційної нерухомості 

самостійно визначаються 
підприємством  

П(С)БО 32 
«Інвестиційна 

нерухомість»  

 

 

 

2.2. Організація обліку нематеріальних активів 
 

 Основи організації обліку нематеріальних активів 

 Методичні аспекти організації обліку нематеріальних 

активів 

 Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

нематеріальних активів  

 

Організація обліку нематеріальних активів передбачає 

використання особливих процедур, що пов’язано з їх властивостями. 

Основними завданнями, які стоять перед обліковою службою в 

процесі відображення  нематеріальних активів є: 

- визначення належності об’єктів до нематеріальних активів, 

способу їх оцінки та вартості; 

- розподіл витрат на дослідження і розробки при обліку витрат 

на створення нематеріального активу; 

- вибір методу нарахування амортизації; 
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- вибір первинних документів для обліку нематеріальних активів 

та витрат на їх створення; 

- визначення ліквідаційної вартості; 

- визначення кола осіб відповідальних за оцінку і списання 

нематеріальних активів; 

- вибір методики обліку надання та отримання в оренду 

нематеріальних активів, відображення роялті і паушальних платежів 

та ін. 

При організації обліку нематеріальних активів необхідно 

пам’ятати, що більшість з них підлягають обов’язковій державній 

реєстрації (патент на винахід; свідоцтво на корисну модель; патент на 

промисловий зразок; товарний знак; знак обслуговування).  

 

 

2.2.1. Основи організації обліку нематеріальних активів 
 

Багато об’єктів, що відображаються 

на балансі підприємства, за своєю 

природою нематеріальні, але не всі вони 

відносяться до нематеріальних активів 

(наприклад, дебіторська заборгованість 

чи витрати майбутніх періодів). Основними ознаками нематеріальних 

активів є: 

- належність до необоротних активів з всіма притаманними їм 

властивостями (можливість ідентифікації, оцінки, контролю, здатність 

приносити економічні вигоди, використання протягом періоду більше 

одного року); 

- другорядне значення матеріального носія (він наявний, однак 

його вартість незначна); 

- немонетарність. 

Нематеріальним активом може бути тільки той об’єкт, на який 

підприємство має всі права: продавати, використовувати у власній 

діяльності, забороняти використання іншими суб’єктами тощо. 

Особливо це стосується прав інтелектуальної власності. 

В таблиці наведено порівняння економічного, юридичного і 

облікового підходів до визнання нематеріальних активів. 

 

 

Визнання 

нематеріального 

активу  
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Таблиця 2.2.1 

Основні підходи до визначення нематеріальних активів 

П
ід

х
о

д
и

 

Джерело Визначення Умови визнання 

О
б

л
ік

о
в
и

й
 П(С)БО №8 

«Нематеріальні активи», 
зареєстровано в 

Міністерстві  юстиції 

України  2 листопада 
1999 р.  за N 750/4043 

Нематеріальні активи – це  

немонетарний актив, який не має  
матеріальної форми та може бути 

ідентифікований 

1) немонетарність; 

2) нематеріальність; 
3) ідентифікованість 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 Бойчик Г.М. Економіка 

підприємства / Г.М. 

Бойчик. – К.: Атіка, 2002. 

– 480с. 

Нематеріальні активи – права 
власності і захист доступу до 

нематеріальних ресурсів підприємства 

та їх використання в господарській 
діяльності з метою одержання доходу 

(С.172) 

1) належність до 
нематеріальних 

ресурсів; 

2) можливість 
отримання доходу від 

використання 

Ю
р

и
д

и
ч
н

и
й

 

Податковий кодекс 

України від 2 грудня 

2010 року 
№ 2755-VI 

Нематеріальні активи – це право 

власності на результати інтелектуальної 

діяльності, у тому числі промислової 
власності, а також інші аналогічні 

права, визнані об'єктом права власності 

(інтелектуальної власності), право 
користування майном та майновими 

правами платника податку в 

установленому законодавством 
порядку, у тому числі набуті в 

установленому законодавством порядку 

права користування природними 
ресурсами, майном та майновими 

правами. 

1) належність до 

інтелектуальної 

власності; 
2) є об’єктом права 

власності платника 

податку. 

 

Для цілей організації обліку достатньо вести одну базу 

нематеріальних активів на підприємстві, так як суттєвих відмінностей 

у їх визнанні немає. 

Визнання нематеріальних активів, їх зарахування на баланс 

передбачає визначення критеріїв і моменту їх визнання. Критерії 

визнання містять основні правила, за якими потрібно або не потрібно 

визнавати ті або інші немонетарні активи як нематеріальні. Момент 

визнання фіксує дату визнання нематеріального активу, за якою об’єкт 

зараховується на баланс. 

Критерії визнання нематеріальних активів відповідно до 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» подано на рис. 2.2.1. При цьому ще 

перед початком визнання слід врахувати певні обмеження, характерні 

для нематеріальних активів (табл. 2.2.2). 
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Рис 2.2.1. Критерії визнання нематеріальних активів 

Таблиця 2.2.2 

Особливості визнання нематеріальних активів в обліку 
№ 

з/п 
Умова визнання активів Перешкоди у застосуванні 

1 Підприємство має намір, технічну 
можливість та ресурси для доведення 

нематеріального активу до стану, в 

якому він придатний для реалізації 

або використання 

Виконання вимоги залежить від суб’єктивного 
судження винахідника (творця), який володіє 

інформацією щодо необхідних ресурсів для 

завершення робіт 

2 Підприємство в змозі достовірно 

оцінити витрати, пов’язані  розробкою 

Об’єктивній оцінці підлягають тільки витрати на 

реєстрацію, так як тільки з цього моменту об’єкт 
відповідає ознакам активу, що зумовлює 

заниження собівартості розробок 

3 Ймовірне отримання майбутніх 
економічних вигод від реалізації або 

використання нематеріального активу 

Надходження майбутніх економічних вигод, як і 
період їх отримання є невизначеними, умовними, 

так як розраховуються на підставі прогнозів 

 

У випадку, коли нематеріальні активи не відповідають 

наведеним критеріям, усі витрати, які були понесені у зв’язку з його 

придбанням, створенням тощо, визнаються, як витрати звітного 

періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання їх у 

майбутньому нематеріальними активами. 

Хоча нематеріальні активи «безтілесні» за своєю природою, 

вони мають матеріальну субстанцію, на якій збережено всі їх 

властивості. В процесі організації обліку слід враховувати, що 

більшість нематеріальних активів складаються з двох складових 

(документа і носія (диск, файл, конструкція, примірник і т.д.)              

(рис. 2.2.2). 

Критерії визнання активом 

 Придбаний або отриманий нематеріальний актив: 

- існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, 

пов’язаних з його використанням; 

- його вартість може бути достовірно визначена  

Отриманий в результаті розробки нематеріальний актив: 

- підприємство має намір, технічну можливість та ресурси для 
доведення активу до стану, у якому він придатний для реалізації 

або використання; 

- підприємство має можливість отримання майбутніх 

економічних вигод від реалізації або використання активу; 

- підприємство має інформацію для достовірного визначення 

витрат, пов’язаних з розробкою активу  
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Рис.2.2.2. Облікові складові нематеріального активу 

Облік нематеріальних активів 

організовується за групами, передбаченими 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»                

(рис. 2.2.3). Серед негативних аспектів діючої класифікації слід 

відзначити об’єднання однакових видів майнових прав у складі різних 

груп нематеріальних активів. Зокрема, у світовій практиці знаки для 

товарів і послуг належать до промислової власності. Тому з метою 

уникнення непорозумінь слід чітко дослідити перелік активів, що 

належать до кожної з груп, затвердити його у внутрішньофірмовій 

документації.  

 

 
Рис. 2.2.3. Класифікація нематеріальних активів  
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Підтвердження наявності 

об’єкта інтелектуальної 

власності 

Документ, що підтверджує право володіти, 

користуватись і розпоряджатись об’єктом 

Матеріальний носій, який уособлює 

результати інтелектуальної діяльності 

Класифікація   

Інтелектуальна власність 
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У практиці підприємницької діяльності все 

частіше виникають проблеми, пов’язані з оцінкою 

вартості нематеріальних активів. Названа оцінка, 

зокрема, необхідна за таких обставин: включення об’єктів 

інтелектуальної власності до статутного фонду; визначення 

майнових частин у статутному фонді за злиття або поділу 

організацій; оцінка та переоцінка нематеріальних активів з метою 

повного обліку всіх активів підприємства; розв’язання питань щодо 

купівлі (продажу) прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

здійснення фінансової звітності підприємств; оцінка застави під 

отримуваний кредит; визначення збитків від порушення прав на 

об’єкти інтелектуальної власності; організація франчайзингу тощо. 

Чинним законодавством передбачено дві альтернативні моделі 

оцінки нематеріальних активів, одну з яких підприємство обирає 

самостійно: 

 модель собівартості (базовий підхід) – актив відображається 

в Балансі за його собівартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації і збитків від зменшення його корисності; 

 модель переоцінки (альтернативний підхід) – актив 

відображається за переоціненою (справедливою) вартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від зменшення його 

корисності. 

Для реалізації першої моделі достатньо володіти інформацією 

про фактично понесені витрати, другої – володіти методикою 

експертної оцінки або ж мати вільні кошти для залучення експертів. 

З метою оцінки об’єктів інтелектуальної власності, у 

відповідності до міжнародних стандартів оцінки та Національного 

стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності «, 

використовуються витратний, ринковий (порівняльний) або доходний 

підходи. Для кожного з них передбачені свої методи. Частина методів 

відповідає тим, що використовуються в бухгалтерському обліку в 

залежності від наявної доступної інформації про нематеріальні активи 

(рис.2.2.4) і конкретного випадку оцінки. 

Перед початком вибору того чи іншого способу оцінки слід 

врахувати переваги і недоліки моделей, а також очікувані результати. 

Для більшості нематеріальних активів ринкова ціна не встановлена, 

так як пропонуються унікальні об’єкти, вартість яких ще не 

визначалась. Щодо витратного підходу, то зазвичай дуже велика 

Оцінка   
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частина витрат на створення списується на фазі досліджень, 

зменшуючи собівартість активу. 

 
Рис 2.2.4. Співставлення методів оцінки майнових прав 

інтелектуальної  власності з методами, передбаченими П(С)БО 8 

«Нематеріальні активи» 

Витрати на створення об’єкта 

класифікуються на етапи досліджень і 

розробок. В бухгалтерському обліку під 

дослідженнями розуміють заплановані 

підприємством дослідження, які проводяться 

ним уперше, з метою отримання і розуміння нових наукових та 

технічних знань, розробка – застосування підприємством результатів 

досліджень та інших знань для планування і проектування нових або 

значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, 

систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва або 

використання. 

Дослідження і розробка - пов’язані між собою етапи, між якими 

немає законодавчо визначеної чіткої межі. 
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П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» передбачено, що дослідження 

не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат 

періоду. Розробки ж капіталізуються і складають основу первісної 

вартості об’єкта інтелектуальної власності. Однак на практиці 

розмежувати ці два етапи досить складно, що впливає на обчислену 

собівартість. 

Основними характеристиками процесів дослідження та розробки 

є наступні (табл. 2.2.3). 

Таблиця 2.2.3 

Основні характеристики процесів дослідження та розробки 
Характеристика Процес дослідження Процес розробки 

Новизна  
планується підприємством 

вперше 

застосування результатів 

дослідження 

Характер робіт теоретичний характер прикладний характер 

Очікуваний результат нові знання в певній галузі 
новий продукт, процес, 

зразок і т.д. 

Використовувані ресурси в основному інформаційні матеріальні 

 

Витрати на розробку в процесі їх обліку треба також піддавати 

ретельному аналізу з метою перевірки на відповідність ознакам 

активу. До остаточного відображення розробок у складі 

нематеріальних активів потрібно  отримати позитивні відповіді на ряд 

умов (рис. 2.2.5).  

 
 

Рис. 2.2.5. Умови капіталізації витрат на розробку  

Етап дослідження Етап розробки 

 

Капіталізація витрат і 

зарахування об’єкта на баланс 

Списання всіх витрат на 

фінансові результати 

Документальне 

 оформлення прав 

на об’єкт інтелектуальної 

власності 

так 
ні 

Неможливо визначити 

належність робіт 

Створення об’єкта інтелектуальної власності  
1. Розподіл 

проведених 

робіт на етапи 

дослідження і 

розробки 

 
 

Виконання критеріїв 

віднесення активів до 

нематеріальних 
2. Дослідже-

ння об’єкта на 

відповідність 

ознакам 

активу 

так ні 

3. Документ-

тальне 

оформлення 

прав на об’єкт 

інтелектуаль-

ної власності 
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2.2.2. Методичні аспекти організації обліку нематеріальних 

активів 

 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку 

інформації про нематеріальні активи і розкриття такої інформації у 

фінансовій звітності визначаються П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 

Об’єктом обліку нематеріальних 

активів є нематеріальний засіб, за допомогою 

якого здійснюється виробничо-комерційна 

діяльність або інший вид діяльності. 

Одиницею обліку нематеріальних активів є 

назва, яка визначається технічним документом та об'єкти, установлені 

цим документом. Перелік документів до кожного виду нематеріальних 

активів наведено в табл.2.2.4, окремі з них є чинними тільки після 

реєстрації в Державній службі департаменті інтелектуальної власності 

(ДСІВ). 

Таблиця 2.2.4 
Документи, що засвідчують права власності на об’єкти 

інтелектуальної власності 

№ 

з/п 

Об’єкт 

інтелектуальної 

власності 

Охоронний документ 
Документ, за яким передаються майнові 

права третім особам 

Назва  
Реєстрація в 

ДДІВ 
Назва  

Реєстрація в 

ДДІВ 

1 2 3 4 5 6 

1 
Знаки для 
товарів і послуг 

Свідоцтво Реєструється 

Письмовий договір 

про уступку 

товарного знака, 
ліцензійний договір 

про надання прав 

використання 

Реєструються 

2 
Географічне 

зазначення 
Свідоцтво Реєструється Не передається  

3 
Промисловий 

зразок 
Патент Реєструється 

Письмовий договір 

про передавання 

патенту, письмовий 

ліцензійний договір 

про надання прав 
використання 

Реєструється 

4 
Винахід і 

корисна модель 

Патент, 

свідоцтво на 

корисну модель 

Реєструється Реєструється  

5 
Авторські і 

суміжні права 
Не оформляється  Авторський договір 

Не 

реєструється 

6 

Компонування 

(топографія) 

інтегральних 

мікросхем 

Свідоцтво за 

бажанням 

правовласника 

По бажанню 

Письмовий договір 

на уступку майнових 

прав 

За згодою 

сторін 

7 Порода тварин 
Свідоцтво про 

авторство 
Реєструється Відсутній документ  

Об’єкт 

нематеріальних 

активів 
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Продовження табл.2.2.4 
1 2 3 4 5 6 

8 Сорт рослин Патент Реєструється Ліцензійний договір 
Не 

реєструється 

9 
Комерційна 
таємниця 

Договір 
Не 
реєструється 

Договір  
Не 
реєструється 

10 

Найменування 

місця 

походження 

товару  

Свідоцтво на 

право 

користування 

найменуванням 

місця походж-

ення товару 

Реєструється 

Дозвіл на 

використання 

найменування місця 

походження товару 

надавати заборонено 

Не 

реєструється 

11 

Комп'ютерні 

програми і бази 

даних 

Свідоцтво за 

бажанням 

правовласника 

Реєструється 

Договір про 

передавання права на 

використання 

За згодою 

сторін 

 

З метою обліку подальших операцій з нематеріальними 

активами (використання, реалізація, списання і т.д.) їх необхідно 

класифікувати на чотири групи: 1) незавершені капітальні інвестиції в 

нематеріальні активи; 2) нематеріальні активи з визначеним строком 

корисного використання; 3) нематеріальні активи з невизначеним 

строком корисного використання; 4) нематеріальні активи, призначені 

для продажу. 

Для кожної з цих груп законодавством передбачено окремий 

набір облікових процедур: амортизація, переоцінка та перевірка на 

наявність ознак зменшення і відновлення корисності (табл. 2.2.5).  

Таблиця 2.2.5 

Облікові процедури, які застосовуються до нематеріальних активів 

Процедура 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції в 
нематеріальні 

активи 

Нематеріальні 

активи з 

визначеним 
строком 

використання 

Нематеріальні 

активи з 

невизначеним 
строком корисного 

використання 

Нематеріальні активи, 

призначені для 
продажу 

Амортиза-
ція 

Не 
амортизуються 

(п.29 П(С)БО 8) 

Амортизують-
ся (п.25 П(С)БО 

8) 

Не амортизуються 
(п.25 П(С)БО 8) 

Не амортизуються (п.6 
розділу ІІ П(С)БО 27) 

Переоцінка За певних умов 

може 

застосовува-

тися (п.19-20 

П(С)БО 8) 

За певних умов 

може 

застосовува-

тися (п.19-20 

П(С)БО 8) 

За певних умов 

може 

застосовуватися 

(п.19-20 П(С)БО 8) 

Відображаються на 

дату балансу по 

найменшій із двох 

величин – балансовій 

вартості або чистій 
вартості реалізації (п.9 

розділу ІІ П(С)БО 27) 
Перевірка на 

наявність ознак 

зменшення і 

відновле-ння 

корисності 

Застосовується 
(п.6 П(С)БО 28) 

Застосовується 
(п.6 П(С)БО 28) 

Застосовується 
(п.6 П(С)БО 28) 

Не застосовується 
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Формування первісної вартості й елементи, 

з яких вона складається, залежить від способу 

надходження активу на підприємство. 

Нематеріальні активи, які були придбані чи 

створені власними силами підприємства 

зараховуються на баланс за їх первісною вартістю. 

Згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» існує такий порядок 

визначення первісної вартості нематеріальних активів (табл. 2.2.6).  

Таблиця 2.2.6 

Складові первісної вартості нематеріальних активів в залежності від 

способу їх надходження на підприємство  

№ 

з/п 

Спосіб надходження 

активів на підприємство 

Складові первісної вартості нематеріального активу 

Оцінка безпосередньо об’єкта 
Інші витрати, пов’язані з 

придбанням 

1 

Придбані за кошти (п.11 
П(С)БО 8) 

Сума сплачена (що підлягає 
сплаті) постачальнику 

Мито, непрямі податки, що не 

підлягають відшкодуванню, та 
інших витрат, пов’язаних з 

придбанням 

2 Отримані в обмін на 

подібний об’єкт (п.12 
П(С)БО 8) 

Менша з  двох вартостей 

переданого об’єкта: 
залишкова або справедлива) 

– 

3 
Отримані в обмін на 

неподібний об’єкт (п.12 

П(С)БО 8) 

Справедлива вартість 
переданого активу 

Вартість збільшується 

(зменшується) на суму коштів, 
що була передана  (отримана) 

під час обміну 

4 
Отримані безкоштовно 

(п.13 П(С)БО 8) 

Справедлива вартість 

триманого об’єкта 

Мито, непрямі податки, що не 
підлягають відшкодуванню, та 

інших витрат, пов’язаних з 

придбанням 

5 
Отримані як внесок до 

статутного капіталу (п.14 
П(С)БО 8) 

Погоджена з засновниками 

справедлива вартість 

Мито, непрямі податки, що не 
підлягають відшкодуванню, та 

інших витрат, пов’язаних з 

придбанням 

6 Отримані внаслідок 

об’єднання підприємств 

(п.15 П(С)БО 8) 

Справедлива вартість 
триманого об’єкта 

– 

7 Отриманого разом з 
іншими об’єктами, 

сплаченими загальною 

сумою (п.16 П(С)БО 8) 

Сплачена сума, розподілена 
пропорційно до справедливої 

вартості кожного з придбаних 

об’єктів 

– 

8 Створені самостійно 

(п.7-9, 17 П(С)БО 8) 

Собівартість, що включає 

витрати на розробку 
– 

 

В процесі організації обліку подальших витрат, пов’язаних з 

використанням нематеріальних активів, слід враховувати їх вплив на 

продуктивність активу. Якщо були проведені вдосконалення 

Первісна 

вартість 
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нематеріального активу, що призвели до збільшення в майбутньому 

економічних вигід від активу чи продовження терміну їх корисного 

використання, то усі понесені витрати в такому випадку будуть 

збільшувати первісну вартість даного нематеріального активу. Ті ж 

затрати, які дозволяють отримати тільки первісно визначені майбутні 

економічні вигоди (і не більше того), та підтримують об’єкт 

нематеріальних активів у придатному для використання, експлуатації 

стані, включають до складу витрат  того періоду, у якому такі затрати 

були понесені. Приймати рішення щодо включення витрат на 

модернізацію до вартості активів повинна спеціальна комісія, яка 

компетентна у цих питаннях і подає в бухгалтерії відповідні 

документи. 

Кожне підприємство має право здійснення 

переоцінки нематеріальних активів до 

справедливої вартості, проте це відноситься 

тільки до тих активів, які існують на активному 

ринку. На підприємстві повинно бути обрано і 

затверджено один з двох підходів до відображення нематеріальних 

активів у звітності: за собівартістю або переоціненою вартістю. Вибір 

другого варіанту означає постійне з року в рік проведення процедур 

оцінки активів. Перший варіант є більш ощадливим, однак не 

дозволяє показати реальну вартість активів підприємства.   

Використання нематеріальних активів може вплинути на 

зменшення їх корисності. При чому це визначає не облікова служба 

підприємства, а уповноважені особи із спеціальною освітою. В 

обов’язки бухгалтера входить тільки визначити суму доходів і витрат, 

пов’язаних зі зміною корисності і відображення цих операцій в обліку. 

Для забезпечення виконання законодавства щодо проведення 

процедур переоцінки слід налагодити чіткий розподіл обов’язків і 

повноважень на підприємстві щодо ініціювання процедури 

переоцінки, визначення вартості, доведення інформації до бухгалтерії, 

відображення операцій у звітності і т.д. 

Значна частина прав інтелектуальної 

власності як складової частини 

нематеріальних активів не купується, а 

отримується у тимчасове користування на 

підставі ліцензійних угод. За всіма видами 

ліцензійних договорів ліцензіат володіє правами на об’єкт 

Переоцінка, 

зміна 

кориснсті  

Надання прав у 

користування  
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інтелектуальної власності, відмінність яких полягає лише в обсязі цих 

прав (обмеження територією, кількістю продукції і часом) (табл. 4.5).  

Таблиця 2.2.7 

Порівняльна характеристика договорів на видачу ліцензій 

Показник 

Пере-

дача 
права 

Види ліцензій 

виключна невиключна одинична 

Кількість ліцензіатів один один необмежена один 

Права, що отримує 
ліцензіат 

всі 
права 

використовувати 

у власній 
діяльності та 

реалізовувати 

використовувати 

у власній 
діяльності та 

реалізовувати 

використовувати 

у власній 
діяльності та 

реалізовувати 

Використання 

ліцензіаром об’єкта 

права у сфері, 

обмеженій ліцензією 

обме-

жено  
обмежено необмежено необмежено 

Видача іншим особам 

ліцензій на 

використання об’єкта 
у сфері, обмеженій 

ліцензією 

обме-

жено 
обмежено необмежено обмежено 

 

Існують суттєві розбіжності в порядку обліку ліцензій. 

Податковим законодавством чітко визначено, що до нематеріальних 

активів належать лише виключні права. Згідно цього підходу частина 

нематеріальних активів (невиключні права) переноситься на 

позабалансовий облік через відсутність всіх прав власності, зокрема 

права вільно розпоряджатись активом. 

В бухгалтерському обліку ліцензії є активом при дотриманні 

наступних умов: право отримане за ліцензійним або іншим договором, 

який передбачає захист прав на інтелектуальну власність; 

підприємство має можливість отримати від використання майнових 

прав економічну вигоду; вартість майнових прав можна достовірно 

оцінити. Тобто це можуть бути і виключні і невиключні права. 

Для визначення приналежності придбаних ліцензій до активів 

підприємства (виключні права) чи відображення їх поза балансом 

(невиключні права) облікова служба повинна отримати відповідний 

висновок від юриста, оскільки тільки останній є компетентним у цих 

питаннях. Один з варіантів можливого відображення ліцензій в обліку 

наведено в табл.2.2.8  

За придбані на основі ліцензійного договору права ліцензіат 

сплачує роялті, паушальний платіж або комбінований платіж, який 

поєднує два попередні. Для ліцензіара роялті буде вважатись доходом 
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від надання інтелектуальної власності у користування, для ліцензіата – 

витратами. 

Таблиця 2.2.8 

Відображення угод на передачу об’єктів інтелектуальної 

власності на рахунках бухгалтерського обліку 

Учасник 

ліцензій-
ної угоди 

Відобра-

ження в 
обліку 

Види договорів 

Передача 

виключних 

прав 

Передача не 
виключних прав  

Договори, за якими 

неможливо 
визначити 

собівартість  

ліцензіар 

на балансі В залежності 

від умов 

договору 

На субрахунках до рахунків 123, 124, 125 або 

126 

поза 

балансом 
- - 

ліцензіат 

на балансі 
На рахунку 123, 

124, 125 або 126 
- - 

поза 

балансом 
- 

01 «Орендовані 

необоротні активи» 

Пропонуємо 041.1 

«Не оцінені об’єкти 

інтелектуальної 
власності» 

 

Нематеріальні активи за характером 

функціонування і дією на кінцеві результати 

виробництва ідентичні основним виробничим 

засобам. Вони споживаються і 

використовуються тривалий час з метою одержання додаткового 

доходу в перспективі, тому амортизуються протягом терміну їх 

використання за тими ж методами, що й основні засоби. Вибраний 

метод амортизації зазначається в Наказі про облікову політику  

При визначені строку нарахування амортизації нематеріальних 

активів потрібно врахувати, що строк їх корисного використання не 

повинен перевищувати термін  дії правовстановлюючого документа, 

передбачений відповідними нормативними актами з охорони об’єктів 

інтелектуальної власності. Для цілей податкових розрахунків 

обмеження терміну корисного використання таке ж саме (ст. 145.1.1. 

ПКУ). Спеціально створена комісія на підприємстві затверджує 

терміни експлуатації нематеріальних активів з врахуванням 

морального зносу нематеріальних активів, правових обмежень щодо 

тривалості використання, строків корисного використання подібних 

активів. 

Згідно з нормами П(С)БО 8 нематеріальний 

актив списують з балансу у разі його вибуття або Вибуття   

Амортизація 
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внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання 

підприємством надалі економічних вигод від його використання. 

Списання з балансу відбувається на підставі рішення спеціальної 

комісії і санкціонується керівником підприємства. 

При списанні з балансу існують певні особливості для 

безоплатно отриманих і переоцінених активів. При вибутті раніше 

переоціненого нематеріального активу перевищення попередніх 

дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості 

включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним 

зменшенням додаткового капіталу. При вибутті безоплатно 

отриманого активу недоамортизована сума додаткового капіталу 

підлягає списанню на нерозподілений прибуток. 

В умовах конкуренції та високої цінності 

нематеріальних активів керівництво 

підприємства повинно приймати заходи для 

захисту, включаючи фізичну охорону, своєї промислової та іншої 

інтелектуальної власності. 

Стосовно промислових таємниць або „ноу-хау» необхідно 

обов’язково призначити осіб, які б відповідали за збереження 

інформації, що містить „ноу-хау»; обмежити коло осіб, які мають 

доступ до цієї інформації; розробити посадові інструкції для осіб, які 

зберігають таку інформацію; порядок доступу та ознайомлення з „ноу-

хау» тощо.  

Одним з шляхів контролю за збереженням об’єктів 

нематеріальних активів є проведення своєчасної і правильної 

інвентаризації. Основним завданням інвентаризації є як виявлення 

фактичної наявності нематеріальних активів, так і документів на права 

користування ними, перевірка реальності визначення їх вартості з 

урахуванням зносу та законності оприбуткування. 

Основними напрямками перевірки є : 

1) документальне оформлення нематеріальних активів; 

2) наявність об’єктів і документів, які підтверджують права 

власності на нематеріальні активи або права на їх використання; 

3) термін володіння правами та інші документально 

підтверджені умови закріплення прав власності чи прав використання 

даних об’єктів; 

4) порядок оформлення режиму службової та комерційної 

таємниці щодо нематеріальних активів групи „ноу-хау»; 

Контроль   
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5) перевірка правильності оцінки, нарахування амортизації та 

ін. 

Нематеріальні активи записуються до інвентаризаційних описів 

за наявності документів, які є підставою для взяття їх на облік, а саме: 

рахунок, патент, свідоцтво, авторський договір та інших. 

 

 

2.2.3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

нематеріальних активів  

 

Створюючи робочий план рахунків з 

обліку нематеріальних активів слід врахувати 

незначну різноманітність таких об’єктів на 

підприємстві, так як зазвичай спостерігається певна спеціалізація. На 

одних підприємствах слід ввести деталізацію рахунків, що 

відображають промислову власність (рахунок 124), на інших – 

розширити перелік інших нематеріальних активів (рахунок 127).  

Нематеріальні активи обліковуються на рахунках, зазначених в 

табл. 2.2.9. 

Таблиця 2.2.9 

Перелік субрахунків до рахунку 12 «Нематеріальні активи» 

Субрахунки Види нематеріальних активів 

121 „Права користування 
природними ресурсами» 

Права користування надрами, іншими ресурсами 
природного середовища, геологічною та іншою 

інформацією про природне середовище 

122 „Права користування майном» Права користування земельною ділянкою, будівлею, 
право на оренду приміщень тощо 

123 „Права на комерційні 

позначення» 

Права на товарні знаки, торговельні марки, фірмові 

назви тощо 

124 „Права на об’єкти промислової 
власності» 

Права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 
сорт рослин, породи тварин, „ноу-хау», захист від 

недобросовісної конкуренції тощо 

125 „Авторське правов та суміжні з 

ними права» 

Права на літературні і музичні твори, програми для 

ЕОМ, бази даних тощо 

127 „Інші нематеріальні активи» Права на здійснення діяльності, використання 
економічних та інших привілеїв тощо 

154 «Придбання (створення) 

нематеріальних активів» 

Витрати на розробки при створенні нематеріального 

активу та витрати на придбання 

941 «Витрати на дослідження і 
розробки» 

Витрати на дослідження і розробки, які списуються на 
фінансові результати 

Для забезпечення аналітичності інформації слід затвердити 

окрему кодифікацію для всіх субрахунків, яка передбачала облік за 

Рахунки   
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місцями створення і використання, вид правової охорони і за 

необхідності порядковий номер об’єкта. Ці номери будуть 

проставлятись на первинних документах, з метою відслідковування 

об’єктів, на які проводяться витрати. Кодифікація дозволить уникнути 

громіздких назв і формувати оперативну інформацію про витрати. 

Зразок запропонованої кодифікації наведено в табл. 2.2.10 

Таблиця 2.2.10 

Кодифікація аналітичних рахунків 

Назва  
Пози-

ція 
Приклад 

Зна-
чення 

Приклад 

Номер 

структур-

ного 

підрозділу 

4 124.1 1 Лабораторія  

2 Виробничий цех 

3 Відділ збуту 

4-9 Інші  

Класифі-

каційні 

ознаки 

5 124.1.3 1 Об’єкти авторського права 

2 Об’єкти суміжних прав 

3 Об’єкти, що підлягають патентуванню 

4 Засоби індивідуалізації особи 

5 «Ноу-хау» 

6 Ліцензійні договори 

7 Інші 

Порядко-

вий номер  

6 124.1.3.1 Порядкові номери наукових розробок відповідно до 

тематики 7  

 

Кожне підприємство може самостійно розроблювати додаткові 

субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, 

конкретних потреб, завдань управління та контролю. 

Аналітичний облік нематеріальних активів організовується за 

видами нематеріальних активів та інвентарними об’єктами, на кожний 

з яких відкривається картка обліку нематеріальних активів.  

Важливою проблемою, яку необхідно 

вирішувати в процесі організації обліку 

нематеріальних активів, є вибір бланків форм 

первинних документів. При надходженні об’єкта 

інтелектуальної власності на підприємство, використанні та вибутті 

складаються типові документи, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 22.11.2004 №732 та наказом Міністерства 

статистики України від 10.08.2004 № 469. Для нематеріальних активів, 

які не належать до об’єктів інтелектуальної власності (права на 

природні ресурси, інші нематеріальні активи), спеціальних документі 

не передбачено, тому можна використовувати ці ж самі або 

самостійно розроблені. 

Первинні 

документи 
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Характеристику типових форм з обліку нематеріальних активів 

подано в табл. 2.2.11. 

Таблиця 2.2.11 

Типові форми обліку нематеріальних активів 

Назва форми Призначення 
Кількість 

екземплярів 

Відповідальні 

за складання 

Особи, що 

підписують 

НА-1 «Акт 

введення в 

господарський 
оборот об'єкта 

права 

інтелектуальної 

власності у складі 

нематеріальних 

активів» 

для оформлення 

операцій із введення 
в господарський 

оборот і 

використання 
окремих придбаних 

(створених) об’єктів 

права 
інтелектуальної 

власності 

2 екземпляри 

(перший 
передається до 

бухгалтерії, 

другий 
залишається у 

особи, що була 

відповідальною 
за використан-

ня) 

приймальна 
комісія, 

призначена 

наказом 
(розпорядженн

ям) власника 

або уповнова-
женого органу  

голова та 

члени комісії, 

особа, 
відповідальна 

за прийняття 

для 
використання, 

головний 

бухгалтер,  
затверджується 

керівником 

підприємства  

НА-3 «Акт 

вибуття 
(ліквідації) об'єкта 

права 

інтелектуальної 
власності у складі 

нематеріальних 

активів» 

для оформлення 

вибуття об’єктів при 

їх списанні 
(ліквідації) 

у двох 

примірниках 

(перший - 
передається до 

бухгалтерії, 

другий - 
залишається у 

особи, що була 

відповідальною 

за використання  

комісія, 

призначена 
наказом 

(розпоря-

дженням) 
власника або 

уповноваж-

женого органу  

голова та 

члени комісії, 

особа, що була 
відповідально

ю за 

використання, 
затверджується 

керівником 

підприємства  

НА-4 

«Інвентаризаційни

й опис об’єктів 
прав 

інтелектуальної 

власності у складі 
нематеріальних 

активів» 

для оформлення 

даних інвентаризації 

окремо за кожним 
місцезнаходженням 

та за кожною 

особою, 
відповідальною за 

використання  

в одному 

примірнику 

інвентаризацій

на комісія 

інвентаризацій

на комісія 

НА-2 «Інвентарна 
картка обліку 

об'єкта права 

інтелектуальної 
власності у складі 

нематеріальних 

активів» 

для аналітичного 
обліку, а також для 

аналітичного обліку 

групи однотипних за 
призначенням та 

умовами 

використання 
об’єктів, що 

надійшли в одному 

календарному місяці 
та одній 

відповідальній за їх 

використання особі 

в одному 

примірнику 
Бухгалтерія  

- 
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Окрім бухгалтерських документів для об’єктів інтелектуальної 

власності передбачено реєстри оперативного обліку, затверджені 

наказом Міністерства статистики України від 10.08.2004 № 469 – 

форми ІВ-1, ІВ-2, ІВ-3, ІВ-4, ІВ-5, ІВ-6. Усі об’єкти інтелектуальної 

власності, які використовують на підприємстві, реєструють у формі 

ІВ-3 - Журналі реєстрації використаних об’єктів інтелектуальної 

власності. У ньому потрібно вказувати назву, номер охоронного 

документу, дату і обчислені доходи від використання об'єкта, в тому 

числі надання прав на нього у користування. В цьому регістрі 

відображують також отримані ліцензії. Це єдиний типовий документ, 

який реєструє всі об’єкти інтелектуальної власності незалежно від їх 

обліку. 

Форми первинного обліку об’єктів права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів згідно Наказу Міністерства 

фінансів України №732 заповнюються в бухгалтерії підприємств. 

Щодо форм первинної облікової документації з обліку об’єктів права 

інтелектуальної власності, затверджених наказом Міністерства 

статистики України №469, їх заповнення передбачається у підрозділах 

з питань інтелектуальної власності або іншого підрозділу, на який 

покладено виконання цих функцій.  

Процес документування операцій із створення об’єкта 

інтелектуальної власності наведено на рис. 2.2.6. Придбання 

нематеріальних активів оформляється за допомогою первинних 

документів, наведених на рисунку, починаючи з етапу отримання 

охоронного документу. Після завершення розробок і подання заявки 

заповнюється журнал реєстрації заявок  (форма ІВ-1), затверджений 

Наказом Міністерства статистики України. Фома ІВ-1 містить 

інформацію про назву створеного об’єкту інтелектуальної власності, 

його автора, сплачені збори за реєстрацію права. Дані цього реєстру 

використовуються для заповнення статистичної звітності, і 

відображаються в бухгалтерському обліку тільки в частині сплачених 

коштів. На підставі отриманого охоронного документу складається 

Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів за формою НА-1, 

затверджена наказом Міністерства фінансів України. 

Дані з Акту введення в господарський оборот об’єкта права 

інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів заносяться 

до Інвентарної картки обліку об’єкта права інтелектуальної власності 
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у складі нематеріальних активів (форма НА-2), яка використовується 

для аналітичного обліку. Реєстрація охоронного документу на 

підприємстві відбувається шляхом заповнення Акту про 

використання об’єкта інтелектуальної власності за формою ІВ-6, 

передбаченою Наказом Міністерства статистики України.  

 

 

 
 

 

Рис. 2.2.6. Документування процесу створення об’єкта 

інтелектуальної власності 

 

Графік документообороту бухгалтерських документів з обліку 

нематеріальних активів представлені в таблиці 2.2.12.  

Для узагальнення інформації про 

наявність і рух нематеріальних активів та їх 

амортизацію, а також для відображення 

капітальних інвестицій при журнальній формі 

обліку призначений Журнал  і Відомість, де 

наведена така інформація (табл. 2.2.13) 

 

 

Розробка 
Всі витрати узагальнюються на Дт 154 

«Придбання (створення) нематеріальних 

активів» у Відомості обліку витрат по 

капітальних вкладеннях 
*Пропонуємо відомість аналітичного обліку 

витрат на створення об’єкта інтелектуальної 

власності 

Подання 

заявки 
Журнал  реєстрації заявок 

(форма ІВ-1, ІВ-2) 

Первинні документи з 

обліку робочого часу, 

виробітку, договори на 

надання послуг, накладні і 

т.д. з чітким зазначенням 

об’єкту. 

Платіжне доручення на сплату мита за 

подання заявки і експертизу 

Отримання 

охоронного 
документу, 

введення в 

господарськ

ий оборот 

Акт введення в господарський оборот 

об’єкта права інтелектуальної власності у 

складі нематеріальних активів (форма НА-

1), інвентарна картка (НА-2). 

 
* Пропонуємо Акт введення в господарський 

оборот об’єкта інтелектуальної власності та 

інших нематеріальних активів та Картку 

аналітичного обліку об’єкта інтелектуальної 

власності та інших нематеріальних активів 

Наказ на затвердження 

комісії з оприбуткування 

нематеріальних активів, 

Акт про використання 

об’єкта інтелектуальної 

власності (ІВ-6), Журнал 

реєстрації використаних 

об’єктів інтелектуальної 

власності (ІВ-3) 

Етап 
Документи, що складаються бухгалтерією Документи, що складаються 

іншими підрозділами 

Облікові 

реєстри 
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Таблиця 2.2.12 

Зведений графік документообороту бухгалтерських 

документів з обліку нематеріальних активів 

Зміст 

господарської 
операції 

Номер 

форми 

Викона-

вець 
Утримувач 

Перевірка 

Строк 

виконання 
Відповідаль-

ний за 

 перевірку 

Хто 

представля

є 

Приймання 
об’єкту 

Типова 

форма № 

НА-1 

Бухгалтер  

по ОЗ та 

НА 

Бухгалтер  по 
ОЗ та НА 

Головний 

бухгалтер 

підприємства 

Бухгалтер 

по ОЗ та 

НА 

У день 
приймання 

Внутрішнє 

переміщення 

Типова 

форма № 
НА-1 

Відділ, який 

передає 

1) Бухгалтер  
по ОЗ та НА 

2) Відділ-

одержувач 

Головний 

бухгалтер 
підприємства 

Бухгалтер 

по ОЗ та 
НА 

У день 

приймання-
передачі 

Безоплатна 
передача 

Типова 

форма № 

НА-3 

Відділ, який 
передає 

Бухгалтер  по 
ОЗ та НА 

Головний 

бухгалтер 

підприємства 

Бухгалтер 

по ОЗ та 

НА 

За 3 робочі 

дні до дати 

приймання 

Продаж 

Типова 

форма № 
НА-3 

Відділ, який 

передає 

Бухгалтер  по 

ОЗ та НА 

Головний 

бухгалтер 
підприємства 

Бухгалтер 

по ОЗ та 
НА 

За 3 робочі 
дні до дати 

приймання 

- передачі 

 

Таблиця 2.2.13 

Регістри основних засобів журнально-ордерної форми 

бухгалтерського обліку 
Назва і призначення регістрів Рахунки 

Журнал  По кредиту рахунків: 

12 «Нематеріальні активи» 

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»« 
19 «Гудвіл» 

Відомість аналітичного обліку  По дебету рахунків: 

12 «Нематеріальні активи» 

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»« 
19 «Гудвіл» 

Розрахунок нарахування 

амортизації  

Дебет рахунків витрат, кредит 133 

 

Дані з реєстрів після відображення у 

Головній книзі заносяться у звітність. Фінансова 

звітність містить багато узагальненої інформації 

про всі необоротні активи, основні засоби і нематеріальні активи 

(табл. 2.2.14). Спеціалізованих форм фінансової звітності чи навіть 

окремих статей, в яких би відображалась проведена наукова робота, 

понесені витрати по об’єктам інтелектуальної власності немає. 

Найбільше інформації містить статистична звітність, проте суми 

Звітність 
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вказані в ній не пов’язані з даними обліку, тобто їх неможливо 

співставити з бухгалтерськими рахунками, фінансовою звітністю. 

Таблиця 2.2.14 

Відображення нематеріальних активів та об’єктів права 

інтелектуальної власності у фінансової звітності підприємств 

Форма 

звітності 
Показник 

Код 

рядка 

Узагальнені 

дані про всі 

необоротні 
активи 

Дані про 

немате-

ріальні 
активи 

1 2 3 4 5 
Баланс  Залишкова вартість нематеріальних активів 1000  Х 

Первісна вартість нематеріальних активів 1001  Х 

Накопичена амортизація нематеріальних активів 1002  Х 

Звіт про 

сукупний 

дохід 

Собівартість списаних необоротних активів 2270 Х  

Дохід від реалізації необоротних активів 2120 Х  

Амортизація необоротних активів 2515 Х  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 Х  

Звіт про рух 

грошових 

коштів  

Надходження коштів від реалізації необоротних 

активів 

190 
Х  

Придбані за грошові кошти необоротні активи 3260 Х  

Амортизація  3505 Х  

 
У примітках до фінансової звітності розкривається вся 

інформація згідно П(С)БО 12 «Нематеріальні активи». 

В таблиці 2.2.15 наведено форми статистичного спостереження, 

в яких розкривається наукова та інноваційна діяльність підприємств, 

тобто окремі показники використання нематеріальних активів.  

Таблиця 2.2.15 

Форми статистичного спостереження, в яких розкривається 

інформація про інноваційну діяльність підприємства 

№

 

з/
п 

Найменування форми 

(дата затвердження) 

Ін
д

ек
с 

ф
о
р

м
и

 

П
ер

іо
д

и
ч

н
іс

ть
 

Хто подає 
Кому 

подається 

Строк 

подання 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Звіт про виконання 

наукових   та науково-
технічних робіт 

 

(10.08.2010 №323) 

1
-н

ау
к
а 

к
в
ар

та
л
ь
н

а 

Юридичні особи всіх 
організаційно-правових форм 

господарювання та їх 

відокремлені підрозділи, які 
виконували наукові та 

науково-технічні роботи 

Органу 
державної 

статистики  

за 
місцезнаход

женням 

не 
пізніше 

25 числа 

після 
звітного 

періоду 
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Продовження табл. 2.2.15 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Звіт про виконання 

наукових та науково-
технічних робіт 

(20.11.2012 №471) 

3
-н

ау
к
а 

р
іч

н
а 

Юридичні особи всіх 

організаційно-правових форм 
господарювання та їхні 

відокремлені підрозділи, які 

виконували наукові та 
науково-технічні роботи 

Органу 

державної 
статистики  

за місцезна-

ходженням 

не 

пізніше 5 
лютого 

після 

звітного 
року 

3. Обстеження 
інноваційної 

діяльності 

промислового 
підприємства 

(20.11.2012 №471) 

1
-і

н
н

о
в
ац

ія
 

р
іч

н
а 

Юридичні особи всіх 
організаційно-правових форм 

господарювання та їхні 

відокремлені підрозділи, які 
проводять діяльність, 

класифікаційний код якої за 

КВЕД «С», «D», «E», 
незалежно від основного виду 

діяльності 

Органу 
державної 

статистики 

за місцезна-
ходженням 

не 
пізніше 9 

лютого 

після 

звітного 

року 

4. Звіт про створення та 

використання 
передових технологій 

та об’єктів права 

інтелектуальної 
власності 

 

(20.11.2012 №471) 

1
-т

ех
н

о
л
о

гі
я 

р
іч

н
а 

Юридичні особи всіх 

організаційно-правових форм 
господарювання та видів 

економічної діяльності, які 

виконували роботи зі 
створення та використання 

об'єктів права інтелектуальної 

власності 

Органу 

державної 
статистики 

за місцезна-

ходженням 

не 

пізніше 

10 
лютого 

 

Для ведення наявності, приймання та 

вибуття нематеріальних активів на підприємстві 

доцільно залучити бухгалтера, який паралельно 

займався б і обліком основних засобів.  

До основних обов’язків бухгалтера з обліку 

нематеріальних активів, які повинні бути прописані у його посадовій 

інструкції, належать: 
 відображати господарські операції з обліку нематеріальних 

активів на рахунках бухгалтерського обліку, складати відповідні документи; 

 брати участь в розробці і здійсненні заходів, направлених на 

раціональне використання об’єктів і їх збереження; 

 здійснювати прийом і контроль первинної документації з обліку 

нематеріальних активів; 

 залучати експертів до оцінки нематеріальних активів; 

 розробляти робочий план рахунків, форми первинних документів, 

що застосовуються для оформлення господарських операцій, по яких не 

передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої 

бухгалтерської звітності; 

 готувати дані по своїй ділянці бухгалтерського обліку для 

Обов’язки 

облікової 

служби 
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складання звітності, стежити за збереженням бухгалтерських документів, 

оформляти їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву; 

 забезпечувати конфіденційність інформації про використовувані 

об’єкти інтелектуальної власності та ін. 

Для ведення обліку нематеріальних активів відповідно до 

чинного законодавства бухгалтеру необхідно залучати спеціально 

створені комісії та сторонніх осіб: 

- комісія з приймання-передачі та списання нематеріальних 

активів (складається з працівників підприємства); 

- інвентаризаційна комісія (складається з працівників 

підприємства); 

- експерти (для проведення оцінки в разі потреби); 

- юристи (для визначення обсягу придбаних або переданих 

прав на нематеріальний актив); 

- винахідники та розробники для розподілу витрат при 

створенні на дослідження і розробку. 

Основні моменти, що стосуються 

можливих альтернатив у виборі методики 

обліку нематеріальних активів, організації 

облікового процесу відображаються в Наказі 

про облікову політику на підприємстві 

(табл.2.2.16).  

Таблиця 2.2.16 

Основні пункти наказу про облікову політику щодо основних 

засобів 
Складові облікової політики  Можливі варіанти Підстава 

Строк корисного використання 

нематеріальних активів  

самостійно встановлюється 

підприємством  

П(С)БО 8 

«Нематеріальні 
активи»  

Методи амортизації нематеріальних 

активів  

– прямолінійний  

– зменшення залишкової вартості  
– прискореного зменшення 

залишкової вартості  

– кумулятивний  

– виробничий  

П(С)БО 8 

«Нематеріальні 
активи»  

 

В наказі про організацію обліку доцільно зазначити: 

- спосіб оцінки нематеріальних активів, наприклад: придбані 

нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю, створені – 

шляхом залучення незалежного оцінювача. 

Наказ про 

облікову 

політику 
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- спосіб визначення терміну використання, наприклад: строк 

корисного використання нематеріальних активів встановлюється 

комісією з приймання нематеріальних активів на кожний окремий 

об'єкт (або групу однорідних об'єктів), виходячи з умов одержання 

майбутніх економічних вигод, передбачуваного морального зносу та 

правових або інших подібних обмежень щодо терміну використання, 

але не більше: 

- спосіб розподілу витрат на дослідження і розробку: розподіл 

витрат на дослідження і розробки здійснює робоча група на чолі із 

винахідниками і творцями; 

- відповідальні за оприбуткування і списання: для 

оприбуткування і списання нематеріальних активів створюється 

відповідна комісія, до складу якої входить бухгалтер з обліку 

нематеріальних активів  

 

2.3. Організація обліку виробничих запасів 
 

 Основи організації обліку виробничих запасів 

 Організація обліку виробничих запасів: методична складова 

 Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

виробничих запасів 

 

Виробничі запаси займають одну з найбільших часток в 

структурі оборотних активів виробничих підприємств. Організація їх 

обліку і контролю безпосередньо впливає на ефективність 

використання та собівартість продукції. Тому основними завданнями 

організації обліку виробничих запасів є: 

- встановлення межі суттєвості для оприбуткування запасів до 

складу активів; 

- визначення одиниці обліку запасів та формування 

номенклатури-цінника; 

- визначення первісної вартості запасів; 

- формування системи аналітичного обліку виробничих запасів; 

- організація складського обліку; 

- обґрунтування методу оцінки запасів при вибутті; 

- підбір первинних документів з обліку виробничих запасів на 

виробництві; 
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- розподіл обов’язків між працівниками облікової служби та 

матеріально-відповідальними особами щодо обліку виробничих 

запасів; 

- визначення умов переоцінки запасів на дату балансу та ін. 

 

2.3.1 Основи організації обліку виробничих запасів 

Запаси для цілей обліку – це активи, які утримуються для 

подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності; перебувають у процесі 

виробництва для подальшого продажу продукту 

виробництва; утримуються для споживання під 

час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також 

управління підприємством. Склад запасів дуже різноманітний. Окрему 

групу становлять виробничі запаси, які утримуються для споживання 

під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. 

Визнання виробничиз запасів не має суттєвих відмінностей 

для потреб різних користувачів інформації (табл. 2.3.1). 

Таблиця 2.3.1 

Підходи до визначення виробничих запасів 

П
ід

х

о
-д

и
  

Джерело Визначення Умови визнання 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 

С. В. Мочерний, 

Ларіна Я. С., Устенко 
О. А., Юрій С. І. 

Економічний 

енциклопедичний 
словник: І 2т. Т1/За 

ред. С. В. Мочерного. 

– Львів: Світ, 2005. – 
616с. 

Виробничі запаси – це 
частина оборотних виробничих 

фондів, переважно предмети праці 

споживаються в одному 
виробничому циклі і повністю 

переносять свою вартість на 

створений продукт  

1) належність до 
оборотних фондів;  

2) перенесення вартості 

на створений продукт 

О
б

л
ік

о
в
и

й
 

НП(С)БО 12 «Загальні 

вимоги до фінансової 

звітності» 

Виробничі запаси – це 

придбані або самостійно 
виготовлені запаси, що підлягають 

подальшій переробці на 

підприємстві або утримуються для 
іншого споживання у ході 

нормального операційного циклу 

1) належність до запасів з 

відповідними умовами 
визнання; 

2) підлягають переробці; 

3) використовуються в 
ході нормального 

операційного циклу  

Ю
р

и
д

и
ч
н

и
й

 

Господарський кодекс 

України, стаття 139 

Виробничі запаси – 

відносяться до майна підприємства 
(рухомого майна) і є цінностями, 

вартість яких відображається в 

самостійному балансі підприємства 

1) є майном 

підприємства; 
2) вартість визначається 

на підставі даних 

звітності 

Визнання  
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Всі запаси визнаютья як актив у разі задоволення наступних 

умов: 

 існує ймовірність того, що підприємство отримає в 

майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; 

 їх вартість може бути достовірно визначена. 

При чому вважається, що суттєві ризики і вигоди, пов'язані з 

власністю на об'єкт запасів, передані підприємству. 

Так з правової точки зору (з точки зору права власності на 

запаси) до запасів підприємства включаються всі запаси, на які 

підприємство має право власності на визначену дату (наприклад, на 

дату складання балансу) незалежно від місця їх знаходження. Момент 

передачі права власності на запаси визначається у договорі на 

придбання (продаж) і залежить від базових умов поставки. За 

сучасних економічних відносин, базові умови поставки визначають за 

Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів 

«ІНКОТЕРМС». Ці терміни застосовуються у всіх країнах світу і в 

Україні.  

При організації обліку слід врахувати, що виробничі запаси – це 

складова запасів підприємства, основними особливостями яких є: 

1) використання протягом одного виробничого циклу; 

2) перетворення у виробництві на готову продукцію або 

списання в процесі надання послуг; 

3) перенесення вартості на створений продукт. 

Склад виробничих запасів для підприємстві різної спеціалізації 

відрізняється, що зумовлює свої особливості в обліку і контролі. 

Класифікація виробничих запасів 

необхідна для раціональної організації 

складського господарства, ведення аналітичного 

обліку, а також для нормування, планування, 

обліку, аналізу, управління запасами та інших потреб підприємства. 

Базовою є класифікація запасів закладена в законодавстві, а саме в 

Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій (рис. 2.3.1).  

Цей поділ має умовний характер і часто залежить лише від 

кількості матеріалу, використаного на виробництво різних видів 

продукції: сировина може стати паливом, а паливо – сировиною і т.д. 

Один і той же вид запасу може бути одночасно і матеріалом і 

паливом. У цьому випадку їх доцільно відносити до тих або інших 

Класифікація  
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видів запасів за ознакою переважності використання на цьому 

підприємстві. 
 

 
Рис. 2.3.1. Класифікація виробничих запасів 

 

Для цілей організації обліку запасів важливе значення також 

має їх класифікація за іншими ознаками: місцезнаходження, наявність 

права власності, рівнем наявності (табл. 2.3.2). 

Таблиця 2.3.2 

Характеристика основних видів запасів 
№ 
з/п 

Класифікаційн
і групи запасів 

Вид запасів Характеристика Вплив на організацію обліку 

1 2 3 4 5 

1 
За місцем 
знаходження 

Складські 
Запаси, що знаходяться на 

складах підприємства 

Організовується окремий 

контроль за кожною групою 
запасів в різних структурних 

підрозділах за різними 

матеріально-

відповідальними особами 

У виробництві 
Запаси, що знаходяться в 

процесі обробки 

В дорозі 

Продукція, що відвантажена 

споживачу, і ще ним не 
отримана  

2 
За рівнем 
наявності на 

підприємстві 

Нормативні 

Запаси, що відповідають 

запланованим обсягам запасів, 
необхідним для забезпечення 

безперебійної роботи 

підприємства 

Використовуються окремі 

документи для списання 
запасів в межах норм і понад 

норму 

Понад норма-
тивні 

Запаси, що перевищують їх 
нормативну кількість 

Виробничі запаси 

Сировина і матеріали 

Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби 

Паливо 

Тара і тарні матеріали 

Будівельні матеріали 

Матеріали передані у переробку 

Запасні частини 

Матеріали сільськогосподарського призначення 

Інші матеріали  
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Продовження табл. 2.3.2 
1 2 3 4 5 

3 

Наявність 

права 

власності 

Балансові 

Запаси, що є власністю 

підприємства і відображаються 

в балансі 

Організовується окремий 

облік на балансових і 

позабалансових рахунках 

Позабалансові 
Запаси, що не належать 

підприємству, і знаходяться у 

нього через певні обставини 

 

 

2.3.2. Організація обліку виробничих запасів: методична 

складова 

 

Оцінка запасів є важливою передумовою 

організації обліку цієї ділянки, адже вона впливає 

на собівартість продукції. 

Виробничі запаси оцінюються в бухгалтерському обліку за 

кожним етапом їх надходження, зберігання чи використання. За 

основу використовують принципи оцінки, передбачені П(С)БО 9 

«Запаси» (рис. 2.3.2). 

 
Рис. 2.3.2. Оцінка виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 

«Запаси» 

 

На дату балансу запаси оцінюються за найменшою величиною – 

за собівартістю або чистою вартістю можливої реалізації. При вибутті 

Оцінка виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» 

Оцінка при вибутті 

первісна вартість 

Оцінка на дату балансу Оцінка при надходженні 

ідентифікована собівартість 

чиста вартість 

реалізації 

справедлива вартість 

виробнича собівартість, яка 

визначається за П(С)БО 16 

«Витрати» 
собівартість перших за 

часом надходження (ФІФО) 

середньозважена 

собівартість 

первісна вартість 

нормативних витрат 

фактичні витрати 

ціни продажу 

Оцінка  
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запасів в більшості країнах застосовується свій набір методів оцінки з-

поміж представлених в Міжнародних стандартах фінансової звітності. 

Порівняльна характеристика методів вибуття, поширених в світовій 

практиці, наведена в табл. 2.3.3. 

Таблиця 2.3.3 

Порівняльна характеристика методів оцінки вибуття 

виробничих запасів 

№ 
з/п 

Критерії 
порівняння 

Методи вибуття виробничих запасів 

ідентифікованої 

собівартості 
відповідної 

одиниці запасів 

Середньо-

зваженої 

собівартості 

ФІФО ЛІФО 
Норматив-
них затрат 

1 

Метод 

застосо-
вується 

Для виробничих 
запасів поштучно 

або в обсягах 

невеликих партій 

окремо для кожної сукупності відображених в обліку 

запасів, однакових за призначенням і споживчими 
характеристиками 

2 
Ефективно 
застосовува

ти, коли: 

запаси не є 

однорідними за 
своїми 

споживчими 

якостями 

Для оцінки 

взаємозамін
них 

виробничих 

запасів 

для таких 
видів 

запасів які 

повинні 
реалізуват

ися у 

першу 
чергу, щоб 

уникнути 

збитків від 

їх 

псування 

МСБО 

не 
передбач 

пер, в 

Україні 
не 

застосов

ується 

Для оцінки 

взаємозамін
них 

виробничих 

запасів 

3 

Доцільно 
застосовува

ти при 

виробництв
і: 

автомобілів, 
дорогоцінностей, 

товарів з 

високою ціною і 
в малій кількості 

Виготовлення великої кількості однорідної продукції 

 

Важливою умовою правильної та 

раціональної організації бухгалтерського 

обліку матеріалів являється розробка їх 

номенклатури – переліку матеріалів, який 

упорядковано за їх технічних властивостей та 

роллю у процесі виробництва. Одиницею обліку виробничих запасів є 

їх найменування чи однорідна група (вид). Розробка номенклатури 

розпочинається із визначення переліку груп, які використовуються на 

підприємстві. Кількість та назва груп залежить від загальної кількості 

назв матеріалів; їх властивостей; економічного призначення у 

виробництві, а також вимог до групування при розрахунку потреби, 

Номенклатурна 

одиниця  
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плануванні процесу постачання, контролю за використанням та 

складанням звітності. Мінімальна кількість груп обмежена кількістю 

рахунків та субрахунків, максимальна дорівнює 10 при шифруванні 

груп достатньо було одного цифрового знака. Група повинна 

відобразити техніко-економічний зміст, включених до неї матеріалів. 

На підставі номерів груп та підгруп у схемі та порядкових номерів, 

названих у підгрупі встановлюється номенклатурний номер матеріалів. 

Номенклатури-цінники використовуються усіма службами. 

Правильну побудову номенклатури матеріальних запасів у 

кожному господарстві можна здійснити лише тоді, коли наявна їхня 

типова класифікація. Основною ознакою такої класифікації 

виробничих запасів варто визнати призначення матеріальних ресурсів 

і їхні властивості. 

Найдоцільнішим для технічної класифікації вважають 

групування за шістьма ознаками а саме: 

1) клас (рахунок); 

2) група (субрахунок); 

3) підгрупа (підсубрахунок); 

4) вид, найменування (субаналітичні й аналітичні рахунки); 

5) сорт, марка, профіль (приналежність до аналітичного 

рахунку); 

6) місце перебування – матеріально-відповідальна особа 

(аналітичний рахунок). 

У даній класифікації може бути встановлена єдина система 

умовних позначень, причому шифрування перших двох підрозділів 

(клас і група) виробничих запасів тісно пов'язане з балансовими 

рахунками першого і другого порядку. 

Основними джерелами надходження 

виробничих запасів є придбання за плату, 

внесення в статутний капітал, обмін та ін. 

Залежно від шляхів надходження виробничих 

запасів їх первісна вартість визначатиметься за різними способами 

(рис. 2.3.3). За допомогою нескладних операцій і правильного вибору 

шляху надходження виробничих запасів можна впливати на первісну 

вартість запасів при надходженні. 

Також важливою при управлінні запасами на підприємстві є 

мінімізація витрат, пов'язаних з їх придбанням. Значною часткою 

таких витрат є транспортно-заготівельні. 

Оцінка при 

надходженні  
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Рис. 2.3.3. Методика визначення первісної вартості виробничих 

запасів при їх надходженні 

 

Формування первісної вартості виробничих запасів 

Собівартість 

виробничих запасів, 

яка складається з 

фактичних витрат: 

прямі витрати на оплату праці 

прямі матеріальні витрати 

інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням 

виробничих запасів та доведенням їх до стану, в якому 

вони придатні для використання у запланованих цілях 

транспортно-заготівельні витрати: витрати на заготівлю, 

оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні 

роботи і транспортування виробничих запасів до місця 

їх використання, включаючи витрати зі страхування 

ризиків транспортування 

сума ввізного мита та непрямих податків у зв’язку з 

придбанням виробничих запасів, які не 

відшкодовуються підприємству 

 

Придбані за плату 

Виготовлені 

власними силами 

сума, що сплачується постачальнику (продавцю) згідно 

з договором за вирахуванням непрямих податків 

Виробнича собівартість, 

яка визначається за 

П(С)БО 16 «Витрати»: 

інші прямі витрати 

змінні загальновиробничі витрати 

постійно-розподілені загальновиробничі витрати 

Одержані 

безоплатно 

Придбані в 
результаті обміну 

на подібні активи 

Придбані в 

результаті обміну 
на неподібні активи 

Внесені до 

статутного капіталу 
Погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива 

вартість з врахуванням витрат, передбачених при придбанні виробничих 

запасів відповідно до п.9 П(С)БО 9 «Запаси» 

Справедлива вартість виробничих запасів з врахуванням витрат, 

передбачених при придбанні виробничих запасів відповідно до п.9 П(С)БО 9 

«Запаси» 

 Балансова вартість переданих виробничих запасів. Якщо балансова вартість 

перевищує справедливу вартість, то первісною їх вартістю є справедлива 

вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих 

виробничих запасів включається до складу витрат звітного періоду 

Справедлива вартість переданих виробничих запасів, збільшена (зменшена) 

на суму грошових коштів або її еквівалентів, які були передані (одержані) в 

процесі обміну 
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Облік придбання запасів в залежності від формування 

транспортно-заготівельних витрат може вестися трьома способами, 

один з яких підприємство обирає самостійно та зазначає про це у 

Наказі про облікову політику: 

 за фактичною собівартістю (якщо підприємство купує один 

вид запасів) із безпосереднім включенням суми транспортно-

заготівельних витрат до собівартості; 

 за купівельними цінами з виділенням транспортно-

заготівельних витрат (якщо підприємство купує декілька видів 

запасів); 

 за обліковими цінами з виділенням відхилень транспортно-

заготівельних витрат (якщо підприємство купує декілька видів запасів 

і встановлює на них облікові (фіксовані) ціни. 

Так, якщо облік придбання виробничих запасів здійснюється 

за фактичною собівартістю, то до первісної вартості відносять 

фактично понесені витрати, в тому числі, транспортно-заготівельні. 

При веденні обліку придбання виробничих запасів за другим 

та третім способом до первісної вартості включаються всі фактично 

понесені витрати, крім транспортно-заготівельних. Транспортно-

заготівельні витрати, що відносяться до запасів, відпущених у 

виробництво, на потреби управління або для інших потреб, 

підлягають списанню на рахунки виробництва.  

Таке списання доцільно здійснювати залежно від обороту 

виробничих запасів, їх обсягів: 

 один раз на тиждень; 

 один раз на 10 днів; 

 щомісячно; 

 в міру необхідності. 

Транспортно-заготівельні витрати, які виникають в процесі 

придбання виробничих запасів, можуть обліковуватися за двома 

варіантами: 

1) прямо включатися до собівартості придбаних виробничих 

запасів; 

2) відображатися на окремому субрахунку і щомісячно 

розподілятися між залишками невикористаних та використаних за 

місяць виробничих запасів на підставі розрахунку середнього відсотку 

згідно П(С)БО 9 «Запаси». Зазвичай для обліку транспортно-
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заготівельних витрат використовується рахунок 289 «Трнаспортно-

заготівельні витрати». 

Перевагу зазвичай віддають останньому, бо вважається, що на 

практиці підприємства не можуть точно облічити транспортно-

заготівельні витрати й прямим шляхом включити їх до собівартості 

запасів. Спосіб розрахунку ТЗВ слід передбачити в Наказі про 

облікову політику. 

Особливістю обліку виробничих запасів є 

те, що на багатьох підприємствах облік запасів 

ведеться паралельно трьома підрозділами з 

різною метою: 

 на складі в натуральному вираженні враховується все, що там 

фізично знаходиться; основна мета складського обліку – збереження 

запасів; 

 у торговому відділі формується й аналізується інформація про 

рух і залишки товарів з метою ефективного продажу; 

 у бухгалтерії облік запасів ведеться з використанням 

встановлених П(С)БО 9 методів для формування фінансової та 

податкової звітності. 

Для забезпечення виробничої програми запасами на 

підприємствах можуть створюватися як спеціалізовані центральні 

склади, так і комори, які виконують функції проміжних складів. 

Кожному складу наказом по підприємству присвоюється постійний 

номер, який надалі вказується в усіх документах, які відносяться до 

операцій даного складу. 

Для ефективного ведення складського обліку запаси доцільно 

розміщувати за секціями, а всередині них – за партіями, групами, 

підгрупами, за сортами в штабелях, контейнерах, ящиках, на 

стелажах, поличках, лунках та піддонах. Крім того, на кожен 

номенклатурний номер запасів матеріально-відповідальні особи 

повинні заповнювати матеріальний ярлик і прикріплювати його до 

місця зберігання запасів або заводити спеціальну картку. У ньому 

необхідно вказати найменування запасів, номенклатурний номер, 

одиницю вимірювання, ціну та ліміт наявності запасів. Така 

організація складського господарства забезпечить оперативність і 

швидкість прийому та відпуску запасів, а також контроль за 

відповідністю фактичної їх наявності встановленим нормам запасу. 

Складський 

облік  
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У зв'язку з різними виробничими умовами споживання запасів 

та їх фізичними властивостями існує декілька варіантів організації їх 

складського обліку (рис. 2.3.4). 
 

 

 

 

Рис. 2.3.4. Організація обліку виробничих запасів на складах та 

в бухгалтерії 

 

Різні варіанти обліку виробничих запасів подано в таблиці 2.3.4. 

Кожне підприємство самостійно обирає варіант обліку виробничих 

запасів залежно від виду діяльності, форми господарювання, 

технологічних процесів тощо і зазначає його в Наказі про облікову 

політику. 

Виробничі запаси відображаються в 

бухгалтерському обліку та звітності за 

найменшою з двох оцінок: первісною вартістю 

або чистою вартістю реалізації. Методика 

визначення чистої вартості реалізації виробничих запасів наведена на 

рис. 2.3.5. Для визначення  сум зменшення корисності запасів та 

відображення їх в обліку і звітності слід керуватись положеннями 

П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». 

 

 

 

 

За видами об’єктів, 

що зберігаються 

Складський облік запасів 

За місцями 

зберігання 

За матеріально-

відповідальними 

особами 

Облік запасів в бухгалтерії 

Сортовий облік Облік за партіями Сальдовий (оперативно-

бухгалтерський) 

Оцінка на 

дату балансу 
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Таблиця 2.3.4 

Варіанти обліку виробничих запасів 
Варіанти Характеристика варіанту 

С
о
р

то
в
и

й
 На підставі первинних документів на кожен вид виробничих запасів 

відкривається картка аналітичного обліку, де їх обліковують в натуральному і 
грошовому вираженні. По закінченні звітного періоду складається оборотні 

відомості аналітичного обліку. Залишки і обороти по них порівнюються з 

даними карток складського обліку 

З
а 

п
ар

ія
м

и
 

п
о

ст
ав

-

к
и

 

Первинні документи групуються за номенклатурними номерами і в кінці 

звітного періоду кінцеві дані по кожному з номерів заносяться до оборотних 

відомостей. Оборотні відомості складаються в натуральному і грошовому 
вираженні по кожному складу і для кожного рахунку 

С
ал

ь
д
о
в
и

й
 

(о
п

ер
ат

и
в
н

о
-

б
у

х
га

л
те

р
сь

к
и

й
) 

Сальдовий метод обліку базується на використанні регістрів аналітичного 

обліку карток складського обліку. Щоденно (щотижня, раз на 10 днів) 

працівником бухгалтерії перевіряється правильність записів про надходження і 
витрачання виробничих запасів на складі і  

підтверджується залишок по картці складського обліку особистим підписом 

бухгалтера, а кожного першого числа місяця залишок по кожному 
номенклатурному номеру переноситься до відомості обліку залишків матеріалів 

на складі (без оборотів витрат і надходження виробничих запасів). На підставі 

даних відомості виводяться підсумки по складу 

 

 

 
Рис. 2.3.5. Порядок визначення і відображення чистої вартості 

реалізації виробничих запасів 

 

Виробничі запаси відображаються за чистою вартістю реалізації 

тільки тоді, коли їх реалізаційна ціна на дату балансу знизилася або 

Чиста вартість реалізації виробничих запасів  
– це очікувана ціна реалізації виробничих запасів в умовах звичайної діяльності за 

вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізації 

Коли запаси оцінються за чистою 

вартістю реалізації: якщо на дату балансу 

ціна  запасівзнизилася, або вони зіпсовані, 

застарілі, або іншим чином втратили свою 

первісну очікувану економічну вигоду 

Спосіб обчислення чистої вартості 

реалізації: визначається по кожній одиниці 

виробничих запасів шляхом вирахування 

очікуваних витрат на завершення 

виробництва і збут з очікуваної ціни продажу 

Відображення в обліку: сума, на яку 

первісна вартість виробничих запасів 

перевищує чисту вартість їх реалізації 

та вартість повністю втрачених 

(зіпсованих, або яких не вистачає) 

виробничих запасів списується на 

витрати звітного періоду 

Подальше збільшення чистої вартості 

реалізації: якщо чиста вартість реалізації тих 

виробничих запасів, що раніше були уцінені та є 

активами на дату балансу, надалі збільшується, то 

на суму збільшення чистої вартості реалізації, але 

не більше суми попереднього зменшення, 
сторнується запис про попереднє зменшення 

вартості цих запасів 

1 

2 

3 

4 
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якщо вони втратили первісно очікувану від їх використання 

економічну вигоду. Коли одна з цих подій сталася, підприємству 

потрібно порівняти собівартість (первісну вартість) запасів і чисту 

вартість їх реалізації. Якщо перша величина істотно більша ніж друга, 

то потрібно організувати уцінку запасів. Їх відносять до операційних 

витрат. Крім П(С)БО 9 «Запаси», доцільно скористатися Положенням 

про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи 

товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного 

призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей, 

затвердженим наказом Мінекономіки і Мінфіну України від 15.12.99 

р. № 149/300. Відповідно до цього документу уцінка здійснюється за 

рішенням керівника, якщо: 

 виробничі запаси не мають збуту більше 3-х місяців; 

 виробничі запаси частково втратили свої первісні якості; 

 необхідність її проведення встановлена за даними 

інвентаризації. 

На цьому етапі їх обліку необхідно організувати постійне 

надходження в бухгалтерію інформації про кількість зіпсованих 

запасів і їх вартість на ринку. В залежності від завантаженості 

облікового апарату ці функції можна покласти на бухгалтера, 

завідувача складом чи відділ постачання. 

Порядок оцінювання запасів залежить від 

багатьох факторів, основним з яких є обрана 

підприємством система обліку запасів. Для 

відображення запасів та одержання інформації 

про їх наявність та рух підприємства можуть застосовувати систему 

постійного та періодичного обліку. 

При застосуванні постійної системи обліку факт вибуття запасів 

в обліку фіксується за датою їх фактичного споживання (продажу, 

використання). Система постійного обліку запасів дає можливість 

визначити собівартість реалізованої продукції та кінцеве сальдо без 

проведення фізичної інвентаризації цінностей. Згідно з цією 

системою, кінцеве сальдо визначається за формулою; 

З1 + Н – Срт = З2                                                                      (2.3.1) 

де З1 — залишки товарів на початок звітного періоду; 

 Н — надходження товарів упродовж звітного періоду; 

 Срт — собівартість реалізованих товарів (вартість запасів, 

яку належить списати); 

Оцінка при 

вибутті 
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 З2 — залишки товарів на кінець звітного періоду.  

Собівартість продажу в цьому випадку визначають як добуток 

кількості реалізованих запасів і собівартості одиниці цих запасів, яка 

визначається в момент продажу, а не по закінченню місяця. 

При системі періодичного обліку запасів надходження та 

вибуття запасів на рахунках запасів не відображують. Наприкінці 

звітного періоду сальдо рахунків запасів на початок періоду та сальдо 

рахунку «Закупівлі» списують на рахунок фінансових результатів та 

проводять інвентаризацію запасів у місцях їх зберігання. На основі її 

результатів визначають та оцінюють залишки запасів на кінець 

звітного періоду, які списують на рахунки відповідних запасів з 

кредиту рахунку фінансових результатів. При використанні 

періодичної системи обліку вибуття запасів рух запасів фіксується 

періодично, наприклад, раз на місяць. Отже, у системі періодичного 

обліку запасів собівартість продажу визначають балансовим методом: 

      З1 + Н – З2 = Срт                                                                    (2.3.2) 

Порівняльну характеристику двох систем подано в таблиці 2.3.5. 

Таблиця 2.3.5 

Порівняльна характеристика систем обліку виробничих запасів 
№ 

з/п 
Критерії порівняння Система постійного обліку Система періодичного обліку 

1 2 3 4 

1 

Періодичність 

фіксування руху 

виробничих запасів 

За датою їх фактичного 

споживання та надходження 

протягом звітного періоду 

Періодично, наприклад, раз на 
місяць 

2 
Визначення кінцевого 

сальдо 

Розрахунково шляхом 

додавання до початкового 

залишку надходжень і 
віднімання вибуття 

На підставі інвентаризації 

3 
Визначення вартості 

виробничих запасів, яку 

необхідно списати 

За даним щоденного обліку 

Розрахунково шляхом 

додавання до початкового 

залишку надходжень і 
віднімання залишків на кінець 

4 

Застосування рахунку 

«Собівартість 

реалізованих товарів» 

використовується Не використовується 

5 Здійснення контролю постійний періодичний 

6 Переваги 

Постійний контроль за 

наявністю товарно-
матеріальних цінностей, 

собівартістю реалізованих 

товарів 

Невелика трудомісткість 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 106 

Продовження табл. 2.3.5 
1 2 3 4 

7 Недоліки Трудомісткість операцій 

необхідність проведення 

інвентаризації кожного звітного 

періоду, невідомі залишки запасів і 
собівартість реалізованих товарів 

 

Незалежно від шляхів вибуття виробничих запасів, на практиці 

виникає проблема їх оцінювання, оскільки собівартість надходження 

(придбання), виробництва в різних періодах різна. Вибір методу 

оцінки вибуття запасів залежить, зокрема, від виду запасів, а також від 

особливостей організації бухгалтерського обліку на конкретному 

підприємстві. Одночасно можна використовувати різні методи, при 

цьому треба дотримуватися ст. 140.4 ПКУ: для всіх одиниць запасів, 

що мають однакове призначення та однакові умови використання, 

застосовується лише один із дозволених методів оцінки їх вибуття, 

наведених на рис. 2.3.6. Існує ще один метод – ціни продажу, однак 

його доцільно використовувати тільки в роздрібній торгівлі. 

 

Рис. 2.3.6. Коротка характеристика методів оцінки вибуття 

виробничих запасів 

середньозваженої 

собівартості 

ідентифікованої 

собівартості 

відповідної 

одиниці запасів 

Для виробничих запасів, що відпускаються для спеціальних замовлень і 

проектів, а також для тих, які не змінюють одне одного 

Оцінка проводиться по кожній одиниці виробничих запасів шляхом ділення 

сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і 

вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів 

на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. Оцінка 

кожної операції з вибуття виробничих запасів може здійснюватися 

діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну 

кількість запасів на дату операції 

собівартості 

перших за часом 

надходження 

запасів (ФІФО) 

Оцінка базується на припущенні, що виробничі запаси використовуються в 

тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, тобто, запаси, 

які першими вибувають оцінюються за собівартістю перших за часом 

надходження запасів 

Оцінка полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, 

послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів 

використання запасів, праці, виробничих потужностей та діючих цін. 

Оцінка продукції за нормативними витратами коригується до фактичної 

виробничої собівартості. 

нормативних 

затрат 

Назва методу вибуття 

виробничих запасів 
Характеристика методів вибуття виробничих запасів 
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На підприємстві обліковою службою вибирається і 

затверджується в Наказі про облікову політику метод, яки найбільше 

відповідає умовам діяльності підприємства. Переваги та недоліки 

методів вибуття запасів наведено таблиці  2.3.6. 

Таблиця 2.3.6 

Переваги та недоліки методів оцінки вибуття запасів 

№ 

з/п 

Методи вибуття 
виробничих 

запасів 

Переваги використання Недоліки використання 

1 

ідентифікованої 
собівартості 

відповідної 

одиниці запасів 

відображений у бухгалтерському 
обліку вартісний потік повністю 

відповідає фізичному потоку 

цінностей, що обліковуються 

потрібно проводити ідентифікацію; 
однакові запаси обліковуються за 

різною вартістю, що не завжди 

зручно 

2 
середньозваженої 
собівартості 

оцінку вартості відпущених 
запасів та їх залишків можна 

отримати одразу в момент 

здійснення операції, що дає 
об’єктивну інформацію про 

вартість запасів і практично не 

дозволяє здійснювати маніпуляції 
з цифрами 

складність визначення середньої 

ціни в умовах, коли виробничі 
запаси надходять або витрачаються 

щоденно 

3 ФІФО 

простий, систематичний і 

об’єктивний, запобігає 

маніпулювання прибутком, 
забезпечує відображення в балансі 

суми запасів, яка збігається з 

поточною ринковою вартістю 

не виправдовує себе в умовах 

високої інфляції, що призводить до 
завищення вартості залишків 

запасів, заниження собівартості 

продукції та завищення результатів 

від реалізації – прибутку 

підприємства 

4 
нормативних 

затрат 

норм витрат на одиницю продукції 
встановлюється підприємством з 

урахуванням нормальних рівнів 

використання запасів, праці, 
виробничих потужностей і діючих 

цін  

складний механізм включення 

виробничих запасів до собівартості 
продукції; невідома фактична 

собівартість продукції, яка 

виготовляється протягом звітного 
періоду; норми затрат і ціни 

повинні регулярно у нормативній 

базі перевірятися і переглядатися 

5 Ціни продажу 

Зменшує трудомісткість оцінки 

великої номенклатури товарів 

шляхом застосування середнього 
відсотка націнки 

Може застосовуватись тільки на 

підприємствах роздрібної торгівлі, 

не передбачений для виробничих 
запасів 

 

Обраний метод оцінки виробничих запасів впливає на 

формування собівартості, прибуток та на залишки запасів. При виборі 

методу оцінки вибуття виробничих запасів підприємство повинне 

орієнтуватися на результат, який воно хоче отримати. 
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Здійснення контролю використання 

виробничих запасів стає одним із найважливіших 

завдань системи управління. 

Оперативно-технічний контроль 

виробничих запасів на підприємствах здійснюється за: їх 

надходженням на підприємство, оприбуткуванням і зберіганням за 

кількісно-якісними показниками, оформленням первинних документів 

руху запасів, аналітичним обліком на складах, станом складського 

господарства, його спеціалізації, забезпеченості ваговимірювальними 

приладами та належного зберігання виробничих запасів, станом 

нормативного господарства. Цей вид контролю здійснюють виробничі 

підрозділи та функціональні служби підприємства. 

Для здійснення контролю за надходженням, зберіганням та 

вибуттям виробничих запасів використовуються різні методи, коротка 

характеристика яких наведена у таблиці.2.3.7. 

Таблиця 2.3.7 

Характеристика методів контролю надходження, зберігання та 

вибуття виробничих запасів 

Назва методів 

контролю 
Характеристика методів контролю 

Періоди-
чність 

проведен-

ня 

1 2 3 

формальна  

перевірка 

документів 

з’ясування правильності складання первинної документації 

господарських операцій з руху виробничих запасів та 

обґрунтованості відображення операцій на рахунках і в регістрах 
бухгалтерського обліку способом подвійного запису (складання 

бухгалтерських проведень) 

мають бути наявні всі обов’язкові реквізити 

В момент 

візування 

документу 

арифметична 
перевірка 

документів 

порівнюються записи в облікових регістрах з відповідними 

первинними та зведеними бухгалтерськими документами, які є 

основою для записів. При цьому перевіряється арифметична 
відповідність підсумків, виведених в облікових регістрах. Це 

дозволяє виявляти необґрунтовані первинними документами 

записи, встановлювати віднесення сум не на відповідні рахунки, 
щоб приховати розкрадання. 

щомісячно 

логічний 

контроль 

Перевіряється логічність, доцільність, можливість здійснення 

певних операцій, пов’язаних з рухом виробничих запасів, 
наскільки дані операції є обгрунтованими. Перевірка об’єктивної 

можливості виконання документально оформлених 

господарських операцій 

В момент 
візування 

документу 

вибіркові 

спостереження 

вибіркові спостереження – здійснення контролю якісних 
характеристик об’єкта, коли суцільний контроль технічно 

неможливий (наприклад, для визначення дефектів виробничих 

запасів); 

В момент 
прийняття 

виробничи

х запасів 

Контроль  
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Продовження табл. 2.3.7 
1 2 3 

Зустрічна 

перевірка 

мета такого зіставлення – встановити тотожність даних, які 

містяться в усіх примірниках відповідного документа. Зустрічна 

перевірка документів полягає в порівнянні окремих примірників 
одного й того самого документа, які перебувають у різних 

організаціях, а також документів, пов’язаних між собою однією 

операцією (наприклад, документів по надходженні та вибутті 
виробничих запасів). 

В міру не 

обхідності 

Метод 
зворотного 

рахунку 

ґрунтується на попередній експертній оцінці матеріальних 

витрат, з метою подальшого визначення (зворотним рахунком) 

величини безпідставних списувань сировини та матеріалів на 
виробництво окремих видів продукції 

В міру не 

обхідності 

технологічна 

експертиза 

Здійснення контролю інженерної і технічної підготовки 

виробництва, а також якості продукції, що випускається 
(наприклад, контрольний запуск сировини і матеріалів у 

виробництво, який застосовується для визначення 

обґрунтованості норм витрат матеріальних ресурсів, і вихід 
готової продукції); 

Не рідше 1 

разу на 
місяць або 

в міру 

необхід-
ності 

інвентаризація 

спосіб фактичної перевірки наявності виробничих запасів, а 

також контролю за їх зберіганням. Більшість випадків нестач, 
крадіжок, розтрат виявляється за допомогою інвентаризації. 

Не рідше 1 

разу на рік 

або в міру 
необхід-

ності 

 

Організація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей 

трудомісткий процес, під час якого слід врахувати наступні вимоги 

Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і 

документів та розрахунків, затверджена Наказом міністерства 

фінансів N 69 від 11.08.94:  

а) переважування, обмір, підрахунок товарно-матеріальних 

цінностей проводиться у порядку розміщення цінностей у даному 

приміщенні, не допускаючи безладного переходу комісії від одного 

виду цінностей до іншого. При зберіганні товарно-матеріальних 

цінностей в різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально 

відповідальної  особи інвентаризація проводиться послідовно за 

місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід  до  приміщення  

пломбується  і  комісія переходить у наступне приміщення; 

б) інвентаризаційні описи складаються окремо на товарно-

матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, не оплачені у строк 

покупцями відвантажені товари і цінності,  та  на  ті,  що перебувають  

на  складах  інших  підприємств  (на  відповідальному зберіганні, на 

комісії, у переробці); 
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в) кількість цінностей, що зберігаються в непошкодженій 

упаковці постачальника, може визначатися на підставі документів  

при  обов'язковій  перевірці в натурі частини вказаних цінностей; 

г) на прибуткових документах на товарно-матеріальні 

цінності, що надійшли на об'єкт і прийняті під час його інвентаризації 

матеріально відповідальною особою у  присутності членів 

інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться  відмітка 

«після інвентаризації» з посиланням на дату опису,  де записані ці 

цінності; 

д) на видаткових документах про товарно-матеріальні 

цінності, які  відпущені зі складу під час інвентаризації з дозволу 

керівника підприємства і головного бухгалтера у присутності членів 

інвентаризаційної комісії за підписом її голови, робиться відмітка, та 

вони заносяться до окремого опису в порядку, аналогічному для  

цінностей, що надійшли під час інвентаризації; 

е) допускається складання групових інвентаризаційних  описів 

малоцінних та швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне 

користування працівників,  із зазначенням у них відповідальних  за ці  

предмети осіб (на яких ведуться особові картки) з їх розпискою в 

опису. 

Інформація про виробничі запаси на 

підприємстві відображається практично у всіх 

формах фінансової звітності. Тому одне з 

завдань організації обліку забезпечити 

необхідними даними всіх працівників облікової служби для зведення 

показників звітності. При складанні фінансової звітності важливу роль 

відіграють методи, які використовуються на підприємстві при вибутті 

запасів, так як вони безпосередньо впливають на фінансовий 

результат. 

 

 

2.3.3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

виробничих запасів 

 

Облікова номенклатура поточного обліку є 

основою робочого плану рахунків. На кожному 

підприємстві план рахунків деталізується для 

поточних потреб управління. Конкретизація здійснюється відповідно 

Узагальнення 

інформації  

Рахунки   
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до технологічних та організаційних особливостей підприємства. При 

розробці робочого плану рахунків складають систематизований 

перелік об’єктів поточного обліку. Кожному об’єкту, групі, підгрупі, 

субпідгрупі присвоюють порядковий номер. Приклад робочого плану 

рахунків для виробничих запасів промислового підприємства 

наведено в табл. 2.3.8. 

Таблиця 2.3.8 

Робочий план рахунків до рахунка 20 «Виробничі запаси» 

(витяг) 

К
л
ас
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) 
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су
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у
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) 

Субаналітичні та 
аналітичні рахунки 

Приналежність до аналітичного рахунку 

1 2 3 4 5 

2
0
 В

и
р

о
б
н

и
ч

і 
за

п
а

си
 

2
0
1

 С
и

р
о

в
и

н
а 

і 

м
ат

ер
іа

л
и

 

201.01 

Сталь 

201.011 Сталь 
кругла (арматура) 

201.0111 Арматура 5мм 

201.0112 Арматура 10мм 

201.012 Сталь 

листова 

201.0121 Сталь листова 2мм 

201.0122 Сталь листова 3мм 

201.02 Мідь 

201.021 Мідь кругла 

(арматура) 

201.0211 Арматура 5мм 

201.0212 Арматура 10мм 

201.022 Мідь 

листова 

201.0221 Мідь листова 2мм 

201.0222 Мідь листова 3мм 

2
0
2

 К
у

п
ів

ел
ь
н

і 
н

ап
ів

ф
аб

р
и

к
ат

и
 

202.01 

Комплекту

ючі 

202.011 Куповані 

комплектуючі 

202.0111 Комплект для АТС 

202.0112 Комплект для охоронної 

сигналізації 

202.012 

Комплектуючі 

власного 
виробництва 

202.0121 Комплект для автоматичного 

регулювання тиску води 

202.0122 Комплект для вирівнювання 

напруги на автономних ЕС 

202.02 

Напівфабри
кати 

202.021 
Напівфабрикати 

куповані 

202.0211 Заморожені овочеві суміші 

202.0212 Заморожені плодово-ягідні 
суміші 

202.022 

Напівфабрикати 
власного 

виробництва 

202.0221 Каркас стальний  

202.0222 Каркас мідний 

 

Належним чином сформований аналітичний робочий план 

рахунків виробничих запасів дасть змогу організувати ефективний 

облік та контроль за їх надходженням, зберіганням та вибуттям, а 

також своєчасно приймати управлінські рішення та усунути 

можливість виникнення пересортиць. 
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В залежності від номенклатури 

виробничих запасів, розмірів підприємства, 

кількості операцій з приймання і видачі сировини 

на підприємстві  вибирається один із способів 

документування на складах: 

- книга складського обліку; 

- книга (картки) обліку запасів за партіями; 

- картки складського обліку. 

Характеристика вказаних способів складського обліку наведена 

в таблиці 2.3.9. 

Таблиця 2.3.9 

Характеристика способів документування операцій з 

виробничими запасами на складі 

Характери-

тика 

Облік за допомогою 

книги складського 

обліку 

Облік за допомогою 

книги (карток) обліку 

запасів за партіями 

Облік за допомогою 

карток складського 

обліку 

Основні реєстри 

Книга складського 
обліку, в якій записи 

здійснюються в двох 

примірниках 

книга (картки) 

партійного обліку запасів 

картка складського 

обліку 

Звіти 

матеріально 

відповідальних 
осіб 

Відривний аркуш 
книги складського 

обліку 

звіт про рух 

матеріальних цінностей 

звіт про рух 
матеріальних 

цінностей 

Номенклатура 

запасів 
Обмежена Довільна Довільна 

Інформація в 

реєстрах 

На кожній сторінці 

книги інформація про 
один вид запасів 

На одній сторінці 
(картці) інформація про 

партію однорідних 

запасів 

На кожній картці 

інформація про один 
вид запасів 

Підприємства, 
на яких 

доцільно 

використову-
вати 

Малі 

Харчової промисловості, 
із щоденними 

багаторазовими 

операціям по списанню 
запасів 

Великі 

 

Організація носіїв первинного обліку 

запасів починається з відбору з альбому форм, 

рекомендованих Міністерством статистики 

України. Якщо окремі форми не повністю 

відповідають вимогам роботи підприємства, їх 

дороблюють і затверджують в індивідуальному порядку. Перелік 

типових форм з обліку виробничих запасів наведено в табл. 2.3.10. 

 

Документи 

складського 

обліку  

Первинні 

документи  
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Таблиця 2.3.10 

Перелік первинних документів для реєстрації операцій з 

виробничими запасами 

№ 

з/п 

Форма і назва 

документу 

Операції при яких 

використовується даний 

документ 

Чим затверджено 

форму документа 

Кількість 

екземплярів і хто 

складає 

1 2 3 4 5 

І. Документи з надходження та оприбуткування виробничих запасів 

1 
М-4  

Прибутковий 

ордер 

Оприбуткування матеріальних 

цінностей на склад 

Наказ Міністерства 

статистики України 

від 21.06.96р. №193 
(далі – наказ №193) 

1 примірник 

МВО 

2 

М-7 

Акт про 
приймання 

матеріалів 

Оприбуткування матеріальних 

цінностей на склад, коли виявлені 
невідповідності якості та кількості 

виробничих запасів даним 

супровідних документів, коли 
виробничі запаси надійшли без 

документів 

Наказ №193 

2 примірника 

приймальна 
комісія з 

обов'язковою 

участю МВО та 
представника 

відправника 

3 

Ф. 63 

Рахунок-
фактура 

Придбання та реалізація 

виробничих запасів 
Наказ №193 

2-4 примірника 

бухгалтер 

4 

1-ТН 
Товарно-

транспортна 

накладна 

Призначена для оприбуткування 
виробничих запасів, які надійшли 

автомобільним транспортом  та 

розрахунків за їх перевезення  

Наказ Міністерства 

транспорту України і 
Міністерства 

статистики України 

від 29.12.95р. 

№488/346 

4 примірника 

бухгалтер 

5 
М-2 

Довіреність 

Застосовується для одержання 

виробничих запасів від 
постачальника через довірену особу 

 
1 примірник 

бухгалтер 

6 

Акт закупки 

ТМЦ 
(закупівельний 

акт) 

Використовується при закупівлі 

запасів підзвітними особами у 

фізичних осіб на ринку та в інших 
місцях торгівлі. Форма Акту 

повинна бути затверджена наказом 

про облікову політику.  

Довільна форма 
2 примірника 

Відділ постачання 

7 

М-1 
Журнал обліку 

вантажів, що 

надійшли 

Застосовується для реєстрації  

транспортних документів 

пов’язаних з отриманням вантажів 
та оприбуткуванням їх на склад 

підприємства 

Наказ №193) Відділ постачання 

ІІ. Документи складського обліку виробничих запасів 

8 

М-12 

Картка № 
складського 

обліку 

матеріалів 

Використовують для обліку 

виробничих запасів на складі. 
наказ № 193 

МВО 
(комірником, зав. 

складом) на 

кожен 
номенклатурний 

номер 
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Продовження табл. 2.3.10 
1 2 3 4 5 

9 

М-14 

Відомість обліку 

залишків матеріалів 
на складі 

Відображення залишків запасів на 
складі підприємства на кінець 

звітного періоду 

наказ № 193 
1 примірник 

МВО 

10 
М-16 

Матеріальний ярлик 

Позначення однорідних груп (видів) 

запасів у місцях зберігання 
наказ № 193 

зав.складом на 

кожний 

номенклатурний 
номер 

11 

М-18 

Сигнальна довідка 
про відхилення 

фактичного залишку 

матеріалів від 
встановлених норм 

запасу 

Складається завскладом у разі 

виявлення відхилень фактичного 
залишку, виробничих запасів від 

встановлених норм 

наказ № 193 

1 примірник 

завідуючий 
складом 

(комірник) 

12 
М-19 

Матеріальний звіт 

Складає МВО і передається до 

бухгалтера, відображає рух запасів на 
складі за певний період 

наказ № 193 
1 примірник 

МВО 

13 

М-13 

Реєстр прийняття-
здачі документів 

Приймання та здавання первинних 

документів 
наказ № 193 

1 примірник 

МВО 

ІІІ. Документи з відпуску (списання), вибуття виробничих запасів  

14 

М-8,9, 

28, 28а 

Лімітно-забірна 
картка 

Використовується для 

систематичного відпуску у 

виробництво лімітованих матеріалів, 

а також для поточного контролю за 

дотриманням встановлених лімітів їх 

відпуску. Зазначається місячний ліміт 
відпуску певному цеху 

Наказ №193 

2 примірника 

відділ 
постачання або 

плановий відділ 

на одне або 
декілька 

найменувань 

матеріалів  

15 

М-10 

Акт-вимога на заміну 

(додатковий відпуск) 
матеріалів 

Відпуск матеріалів понад 

встановлений ліміт, заміна матеріалів. 
Заповнюється при разовому відпуску 

запасів для виробничих та 

господарських потреб 

Наказ №193 

2 примірника 

Комірник 

16 

М-11 
Накладна-вимога на 

відпуск (внутрішнє 

переміщення) 
матеріалів 

Внутрішні переміщення, відпуск 
виробничим та іншим структурним 

підрозділам підприємства, котрі 

розташовані на іншій території, ніж 
підрозділ, що їх випускає 

Наказ №193 

2 примірника 

Бухгалтер або 
МВО 

17 

Опис-акт уцінки 
товарів і продукції, 

що залежалися, та 

надлишкових 
товарно-

матеріальних 

цінностей 

Уцінка 

наказ 

Мінекономік

и і Мінфіну 
від 10.09.96 

р. № 120/190 

2 примірника 
Комісія з 

обов'язковою 

участю МВО 
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Для окремих видів діяльності (швейної, взуттєвої, 

машинобудівельної галузі, сільського господарства тощо) розроблені 

спеціалізовані форми обліку виробничих запасів, які враховують 

специфіку виробничого процесу. 

Для скорочення кількості первинних документів там, де це 

можливо, відпуск запасів доцільно оформляти безпосередньо в 

картках складського обліку. В цьому випадку документи на відпуск 

запасів не оформлюються, а сама операція здійснюється на основі 

встановлених лімітів. Факт отримання запасів підтверджується 

підписом представника цеха-одержувача безпосередньо в картці 

складського обліку. Підрахований залишок після кожної реєстрації 

первинного документа зіставляється з нормою запасу. Це дає 

можливість одержати важливу інформацію про стан виробничих 

запасів та замовляти необхідні матеріальні ресурси. 

Порядок передачі запасів та документування на прикладі 

запасних частин можна представити за допомогою схеми (рис. 2.3.7). 

 

 
Рис. 2.3.7. Документування операцій з використання запасних 

частин 

 

З метою забезпечення ефективного оперативного обліку 

наявності та руху матеріалів, на підприємстві розробляється графік 

передачі документів до бухгалтерії завідуючим складу, в якому 

зазначені документи, порядок та строки їх подання до матеріального 

відділу бухгалтерії, та оперограми руху кожного документу окремо на 

прикладі лімітно-забірної картки (табл. 2.3.11). 

БУХГАЛТЕРІЯ 

- виписує лімітно-

забірну картку (2 

прим); 

- реєструє лімітно-

забірну картку в 

Книзі обліку; 

- відображає в 

обліку списання 

запасних частин 

Інженер-

механік 

Відомість дефектів на ремонт машин або кошторис 

Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин 

Звіт про рух матеріальних цінностей (в кінці місяця) 

Матеріально-відповідальна особа: 

- підписується в отриманні 

цінностей. 

Завідувач складом (комірник): 

- виводить залишки; 

- підписується  про видачу; 

- складає Звіт про рух матеріальних 

цінностей 

КЕРІВНИК 

- підписує 
відомість 
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Графіком передбачається порядок звітування матеріально-

відповідальної особи: в кінці кожного місяця завідуючий складом 

складає та передає до бухгалтерії відомість з обліку матеріалів на 

складі, де, відповідно, зазначаються залишки матеріалів на початок 

місяця, обороти по надходженню та вибуттю матеріалів та залишки на 

початок наступного місяця; матеріально-відповідальна особа цеху, 

дільниці (прораб, майстер, комірник) здають до бухгалтерії 

матеріальний звіт, де зазначають залишок матеріалів в цеху (коморі) 

на початок місяця, надходження та витрачання, залишок на кінець 

місяця. Вказують випадки перевитрат матеріалів із зазначенням їх 

причин. 

Набір реєстрів аналітичного обліку 

залежить від обраної форми обліку. На кожному 

підприємств організовується власна система 

узагальнення облікових даних для складання 

фінансової звітності. 

Відображення операцій у фінансовій 

звітності у тому чи іншому рядку залежить від 

напрямків відпуску виробничих запасів та 

способів їх надходження на підприємство. 

Виробничі запаси поєднують між собою дві основні форми 

фінансової звітності: Баланс (звіт про фінансовий стан) та Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупні доходи). Так, нереалізовані 

виробничі запаси відображаються як запаси у Балансі, а реалізовані 

впродовж звітного періоду – у Звіті про фінансові результати як 

витрати. Це собівартість реалізованих товарів. Згідно з принципом 

відповідності, витрати, пов'язані з виробничими запасами 

(собівартість реалізованих товарів) відображаються в обліку у тому ж 

звітному періоді, що й доходи від реалізації цих запасів.  

В балансі запаси відображаються в рядку 1100, а в разі 

суттєвості цієї статті можливий розподіл за наступними групами: 

виробничі запаси (рядок 1101); незавершене виробництво (рядок 

1102); готова продукція (рядок  1103), товари (рядок 1104). 

Також на підприємстві організовується складання та подання 

статистичної звітності. Набір форм статистичного спостереження 

підбирається в залежності від особливостей діяльності підприємства. 

Інспектор Державної служби статистики України за 

Звітність  

Облікові 

реєстри  
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місцерозташуванням підприємства повідомляє бухгалтера про 

необхідність складання окремих форм.  

До операцій із виробничими запасами 

долучаються працівники різних відділів 

підприємства, які забезпечують надходження, 

використання та контроль за ними. Для 

налагодження інформаційних зв’язків між цими 

працівниками і різними підрозділами доцільно на кожному 

підприємстві вивчити функції та провести розподіл обов’язків між 

відділами щодо складання документів та подання їх до бухгалтерії. 

Перелік осіб, які прямо чи опосередковано причетні до операцій з 

виробничими запасами та їх збереження наведено  у табл. 2.3.14. 

Таблиця 2.3.14 

Перелік осіб, які прямо чи опосередковано причетних до операцій з 

виробничими запасами та їх збереження 
№ 

з/п 
Посада  

Функції осіб, причетних до операцій з виробничими запасами та їх 

збереження 

1 

Матеріально-

відповідальна 
особа, 

завідуючий 

складом 
(комірник) 

Здійснює ведення складського обліку – кількісно-сортового обліку 

матеріальних цінностей на місці їх зберігання. 
Є відповідальним за приймання та відпуск матеріальних цінностей на 

склад, за правильне і своєчасне оформлення цих операцій, а також 
цілісність матеріальних цінностей. Несе відповідальність за 

забезпечення оптимального запасу за кожним найменуванням 

матеріалів, що надходять на склад. 

2 

Бухгалтер з 

обліку 
виробничих 

запасів 

Вибирає з типових та розробляє форми регістрів обліку, інструктує 
матеріально-відповідальних осіб про порядок ведення складського 

обліку та систематично слідкує за ефективністю ведення складського 

обліку. Здійснює ведення обліку виробничих запасів, складає 
документи з оприбуткування і списання запасів, формує звітність 

3 
Головний 
бухгалтер 

Дає згоду на прийняття на роботу, переміщення та звільнення 

матеріально-відповідальної особи. Є відповідальним за організацію 
бухгалтерського обліку виробничих запасів. Контролює дотримання 

встановлених правил проведення інвентаризації. 

4 

Головний 

технолог, 
інженер 

Встановлює норми витрачання виробничих запасів для виготовлення 

продукції (виконання робіт, надання послуг). Перевіряє якість 
виробничих запасів. Складає акти списання матеріалів. 

5 
Керівник 

підприємства 

Підписує наказ чи розпорядження про визначення осіб, які мають право 

підписувати документи на одержання і відпуск зі складів окремих видів 
виробничих запасів на ті чи інші господарські потреби. 

Відповідає за організацію інвентаризації та створює необхідні умови 

для її проведення у стислі строки, визначає об’єкти, кількість і строки 
проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення 

інвентаризації є обов’язковим. 

6 
Відділ 

постачання 

Контролює надходження матеріалів на підприємство. Стежить за тим, 

чи сумлінно постачальник виконує договірні зобов’язання, і якщо ні – 
пред’являє до нього претензії щодо якості та нестачі виробничих 

запасів. Веде Журнал обліку вантажів, що надійшли. 

Обов’язки 

облікової 

служби 
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Для бухгалтера з обліку виробничих запасів посадові 

інструкції готує головний бухгалтер, в якій зазначаються наступні 

обов’язки: 

 самостійно і в повному обсязі веде облік виробничих запасів 

за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з 

додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку 

та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології 

оброблення даних;  

 забезпечує повне та достовірне відображення інформації 

щодо обліку виробничих запасів, що міститься у прийнятих до обліку 

первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку;  

 бере участь у проведенні інвентаризації виробничих запасів, 

оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням 

втрат під нестачі, крадіжки й псування виробничих запасів;  

 готує дані щодо виробничих запасів для включення їх до 

фінансової звітності, а також форм іншої періодичної звітності, яка 

ґрунтується на даних бухгалтерського обліку виробничих запасів.  

 бере участь у підготовці пропозицій щодо: 

- внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил 

документообігу щодо виробничих запасів; 

- розроблення додаткової системи рахунків і регістрів 

аналітичного обліку, звітності й контролю виробничих запасів; 

- забезпечення збереження виробничих запасів, раціонального 

та ефективного їх використання; 

 постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-

методичні та довідкові документи з питань організації та ведення 

бухгалтерського обліку виробничих запасів та вносить пропозиції 

щодо їх впровадження на підприємстві;  

 виконує окремі службові доручення щодо операцій з 

виробничими запасами свого безпосереднього керівника. 

Розробка окремих положень посадових інструкцій, що 

стосуються операцій з виробничими запасами здійснюється для тих 

працівників підприємства, які прямо чи опосередковано причетні до 

операцій з виробничими запасами та їх збереження (табл. 2.3.15). 
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Таблиця 2.3.15 

Окремі положення посадових інструкцій, що стосуються 

операцій з виробничими запасами для працівників підприємства, які 

прямо чи опосередковано причетні до операцій з виробничими 

запасами та їх збереження 

№ 

з/п 

Поса-

дова 

особа 

Положення посадових інструкцій щодо операцій з виробничими 

запасами 

1 2 3 

1 

к
ер

ів
н

и
к
 п

ід
п

р
и

єм
ст

в
а
 

Повинен знати норми витрачання сировини і матеріалів. 

Зобов’язаний створити необхідні умови для проведення 

інвентаризації у стислі строки, визначити об’єкти, кількість і строки 

проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення 

інвентаризації є обов’язковим. 

Зобов’язаний вжити заходів із забезпечення підприємства 

кваліфікованим бухгалтером з обліку виробничих запасів. 

Зобов’язаний створити наказ про визначення осіб, які мають право 

підписувати документи на одержання і відпуск зі складів виробничих 

запасів на ті чи інші господарські потреби. 

Несе відповідальність за організацію інвентаризації. 

2 

го
л
о

в
н

и
й

 б
у

х
га

л
те

р
 

Повинен знати будь-які моменти, пов’язані з організацією обліку 

виробничих запасів. 

Зобов’язаний проконтролювати дотримання встановлених правил 

проведення інвентаризації виробничих запасів. 

Зобов’язаний раціонально організувати облік виробничих запасів. 

Має право перевіряти дотримання порядку приймання, зберігання та 

списання виробничих запасів. 

Несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку 

виробничих запасів. 

Зобов’язаний встановити форми регістрів обліку виробничих запасів, 

оформляти і передає їх на склад. 

Зобов’язаний проінструктувати матеріально-відповідальних осіб про 

порядок ведення складського обліку та систематично слідкувати за 

ефективністю ведення складського обліку. 

3 

го
л
о

в
н

и
й

 

те
х

н
о

л
о

г 

Повинен знати технологію виробництва продукції, виробничих 

запасів та норми їх витрачання. 

Зобов’язаний встановити норми витрачання виробничих запасів для 

виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг). 

Зобов’язаний повідомити керівництво про норми витрачання 

виробничих запасів. 

Має право перевірити якість виробничих запасів. 
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Продовження табл. 2.3.15 
1 2 3 

4 

за
в
ід

у
ю

ч
и

й
 с

к
л
ад

о
м

 

(к
о

м
ір

н
и

к
) 

Повинен знати методику оформлення операцій з виробничими запасами; 

порядок і терміни складання внутрішньої звітності по виробничих запасах.  
Зобов’язаний здійснювати ведення складського обліку – кількісно-сортового 

обліку матеріальних цінностей на місці їх зберігання. 

Зобов’язаний укласти типовий письмовий договір у встановленій формі про 
повну індивідуальну матеріальну відповідальність. 

Зобов’язаний мати в себе картку із взірцями підписів посадових осіб, які мають 

право на отримання виробничих запасів. 
Несе відповідальність за приймання та відпуск виробничих запасів на склад, за 

правильне і своєчасне оформлення цих операцій, а також цілісність матеріальних 

цінностей. 
Несе відповідальність за забезпечення оптимального запасу за кожним 

найменуванням матеріалів, що надходять на склад. 

5 

н
ач

ал
ь
н

и
к
 в

ід
д

іл
у

 

п
о

ст
ач

ан
н

я 

Зобов’язаний контролювати надходження виробничих запасів на підприємство. 
Зобов’язаний стежити за тим, чи сумлінно постачальник виконує договірні 

зобов’язання, і якщо ні – зобов’язаний пред’явити до нього претензії щодо якості 

та нестачі виробничих запасів. 
Зобов’язаний вести Журнал обліку вантажів, що надійшли. 

Зобов’язаний вести журнал оперативного обліку виконання договорів 

постачання та відмічати в ньому виконання умов договору про постачання з 
асортименту виробничих запасів, їх якості, ціни, термінів відвантаження тощо. 

 

При відпуску запасів зі складу у виробництво матеріально-

відповідальна особа (завскладом, комірник) повинна дотримуватись 

наступних вимог: 

1) запаси обліковувати за вагою, обсягом, масою у суворій 

відповідності до нормативів витрат на визначений обсяг виробництва; 

2) відпуск запасів здійснювати в межах попередньо 

встановлених лімітів; 

3)  узгоджувати з головним бухгалтером списки осіб, яким 

надано право вимагати зі складів матеріали, і брати зразки їх підписів. 

В операціях із виробничими запасами приймають участь 

наступні комісії, які складаються з працівників підприємства: 

- інвентаризаційна комісія; 

- комісія для визначення нестач і уцінки виробничих запасів. 

Щоб провести уцінку, керівник затверджує комісію, до складу 

якої найчастіше входять: заступник керівника (голова комісії), 

головний бухгалтер, товарознавець, економіст з цін, технолог та інші 

спеціалісти підприємства, які ознайомлені з кон'юнктурою і попитом 

на ринку. 

Підготовку до інвентаризації  запасів на місцях здійснюють 

працівники підприємства (таблиця 2.3.16). 
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Таблиця 2.3.16 

Порядок підготовки до інвентаризації запасів на місцях 
№ 

з/п 

Місце 

підготовки 
Суть підготовки до інвентаризації 

1 бухгалтерія на дату початку інвентаризації готує облікові дані про залишки виробничих 
запасів підприємства 

2 матеріально 

відповідаль-
на особа 

готує виробничі запаси до інвентаризації – групує, сортує, розкладає за 

назвами у порядку, зручному для підрахунку. У разі планової інвентаризації 
це робиться завчасно, а при раптовій – у присутності інвентаризаційної 

комісії. 

В присутності комісії складає звіт про рух матеріальних цінностей і разом з 
документами здає його в бухгалтерію; дає комісії розписку, в якій зазначає, 

що всі прибуткові і видаткові документи здані до бухгалтерії і всі матеріальні 

цінності, довірені їй, знаходяться в приміщенні складу або в інших місцях 

(вказується де). 

3 робоча 

інвентариза
ційна 

комісія 

перевіряє правильність вимірювальних приладів, опломбовує приміщення, де 

є відокремлені входи і виходи, бере у матеріально відповідальних осіб 
розписки про оприбуткування, зберігання і списання виробничих запасів, 

готує необхідні бланки інвентаризаційних документів 

 

У Наказі про облікову політику 

зазначається один із способів ведення обліку 

придбання запасів, який підприємство обирає 

самостійно, метод оцінки запасів. 

За загальноприйнятою практикою, 

підприємству не дозволяється вільний перехід від одного методу 

оцінки виробничих запасів до іншого, цим забезпечується 

порівнюваність показників фінансових звітів. Зміна в обліковій 

політиці – досить значна подія, і у фінансовій звітності повинні бути 

розкриті всі причини, що викликали цю зміну, а також всі їх наслідки. 

Основні положення з обліку виробничих запасів, що 

наводяться в про облікову політику наведено на рис. 2.3.8.  

 
Рис. 2.3.8. Основні положення обліку виробничих запасів, що 

наводяться в наказі про облікову політику підприємства 

В наказі про облікову 

політику необхідно 

передбачити 

Періодичність визначення 

середньозваженої собівартості одиниці 

запасів 

метод оцінки і 

списання виробничих 

запасів 

одиниці бухгалтерського 

обліку запасів, їх 

найменування або 

однорідна група (вид) 

Призначення та 

умови використання  

запасів 

обрану підприємством систему обліку запасів 

для відображення виробничих запасів та 

одержання інформації про їх наявність та рух 

Порядок розподілу 

транспортно-

заготівельних витрат 

Наказ про 

облікову 

політику 
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Характеристика складових облікової політики щодо 

виробничих запасів наведено в табл. 2.3.17. 

Таблиця 2.3.17 

Характеристика складових облікової політики щодо 

виробничих запасів 
Складові облікової 

політики 
Можливі варіанти Підстава 

Одиниця обліку запасів   – найменування  
– однорідна група (вид) 

П(С)БО 9 
«Запаси»  

Порядок розподілу 

транспортно-

заготівельних витрат 

– із застосуванням окремого субрахунку обліку 

транспортно-заготівельних витрат  

– із застосуванням оцінки товарів за цінами 
продажу та окремого субрахунку обліку 

транспортно-заготівельних витрат (на 

підприємствах роздрібної торгівлі) 

П(С)БО 9 

«Запаси»  

Методи оцінки вибуття 

запасів  

– ідентифікованої собівартості відповідної 

одиниці запасів  

– середньозваженої собівартості  
– собівартості перших за часом надходження 

запасів (FIFO)  

– нормативних витрат  
– ціни продажу  

П(С)БО 9 

«Запаси»  

Призначення та умови 

використання запасів 

самостійно встановлюється підприємством  П(С)БО 9 

«Запаси»   

Періодичність 
визначення 

середньозваженої 

собівартості одиниці 
запасів  

самостійно встановлюється підприємством  П(С)БО 9 
«Запаси»  

 

В наказі про організацію обліку додатково необхідно 

зазначити:  

- порядок ведення аналітичного обліку, наприклад: облік 

запасів вести по кожній номенклатурній одиниці за місцем знахо-

дження та матеріально відповідальними особами.  

- порядок обліку списаних запосів: запаси, які не принесуть 

економічних вигод у майбутньому, визнавати неліквідними та 

списувати їх на витрати звітного періоду з одночасним відображенням 

їх вартості на позабалансовому рахунку «Списані активи».  Кожен 

факт втрати (псування) запасів розслідувати для відшкодування 

втрати за рахунок винних осіб. 

- рахунок для обліку ТЗВ: облік придбання запасів вести за 

фактичною собівартістю (якщо підприємство купує один вид запасів) 

із безпосереднім включенням суми розподілених транспортно-
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заготівельних витрат до собівартості. Транспортно-заготівельні 

витрати, які виникають в процесі придбання виробничих запасів 

відображатися на окремому субрахунку 201/ТЗВ і щомісячно 

розподілятися між залишками невикористаних та використаних за 

місяць виробничих запасів на підставі коефіцієнта розподілу. 

- порядок уцінки запасів: для проведення уцінки запасів 

створювати відповідну комісію, до складу якої включити бухгалтера з 

обліку виробничих запасів. 
 

 

2.4. Організація обліку готової продукції та 
незавершеного виробництва 

 

 Основи організації обліку готової продукції та 

незавершеного виробництва 

 Організація обліку готової продукції та незавершеного 

виробництва: методична складова 

 Організаційно-технічні аспекти обліку готової продукції 

та незавершеного виробництва 
 

Процес організації обліку готової продукції залежить від виду 

продукції, що випускає підприємство, термінів її зберігання, 

асортименту та ін. Великий асортимент готової продукції впливає на 

документообіг підприємства. Так як готова продукція і є одним з видів 

запасів підприємства, то вивченню підлягають також питання вибору 

методів оцінки при реалізації та на дату балансу. Одне з 

найскладніших питань, що вирішується в процесі формування 

облікової політики – це обчислення собівартості: перелік статей 

калькуляції, метод розподілу витрат, метод калькуляції і т.д. 

Тому основними завдання організації обліку готової продукції 

та незавершеного виробництва є: 

- обґрунтування статей калькуляції і методу калькулювання; 

- затвердження переліку змінних і постійних 

загальновиробничих витрат і методу їх розподілу; 

- вибір методу оцінки готової продукції при відпуску зі складу 

та на дату балансу; 

- розробка внутрішніх форм обліку готової продукції при 

випуску з виробництва та здачі її на склад або в експедицію; 
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- формування оперативної інформації щодо стану запасів 

готової продукції на складі, своєчасності та правильності її 

оприбуткування, забезпечення зберігання, відвантаження, а також 

щодо виконання обов’язків за поставками продукції споживачам та ін. 
 

2.4.1. Теоретичні основи організації обліку готової 

продукції та незавершеного виробництва 
 

Підприємства виробляють продукцію у 

відповідності із укладеними договорами, 

розробленими плановими завданнями з 

асортименту, кількості і якості. При чому не всі запаси, які надходять 

з виробництва є готовою продукцією. Окремою групою слід 

організовувати облік напівфабрикатів, браку, незавершених виробів 

(незавершене виробництво)  

Керівництво підприємства повинно бути забезпечене 

інформацією про наявність і рух готової продукції за місцями 

зберігання та матеріально-відповідальними особами. З цією метою 

важливого значення набуває визначення ознак готової продукції і її 

відмінностей від інших запасів підприємства. Економічний, 

юридичний та обліковий підходи щодо визначення готової продукції 

наведено в табл. 2.4.1. 

Таблиця 2.4.1 

Основні підходи щодо визначення готової продукції 
Джерело Визначення Умови визнання 

1 2 3 

Економічний підхід 

Мешко Н.П Трансформація 

процесів управління реалізації 
готової продукції в умовах 

переходу до ринку. 

Автореф.дис.канд.екон.наук:08
.02.03./Дніпропетровський 

держ.ун-т.-Д, 2000.-20с.  

Готовою продукцією є готові вироби, 

виготовлені основними  відділами, 
цехами підприємств і призначені для 

продажу стороннім замовникам, а 

також своїм непромисловим 
господарствам і власному капітальному 

будівництву.  

- активи 

виготовлені на 
підприємстві; 

- призначені для 

продажу. 

Обліковий підхід 

Інструкція про застосування 
Плану рахунків 

бухгалтерського обліку    

активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій 

підприємств і організацій, 

Затверджено Наказом 
Міністерства фінансів України 

30.11.99 №291 

До готової продукції належить 
продукція, обробка якої закінчена та 

яка пройшла випробування, приймання, 

укомплектування згідно  з  умовами 
договорів із замовниками і відповідає 

технічним умовам і стандартам. 

- закінчена обробка; 
- пройшла 

випробовування; 

- відповідає 
технічним умовам і 

стандартам. 

Визначення 
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Продовження табл. 2.4.1 
1 2 3 

 Браком у  виробництві вважається 

продукція,  напівфабрикати, деталі, вузли й 

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 тільки  після  

додаткових витрат  на  виправлення. 

- не  відповідають  за 

своєю якістю  

встановленим  
стандартам або 

технічним  умовам; 

- не можуть бути 
використані за своїм 

прямим призначенням  

 До  напівфабрикатів належить продукція,  

що не пройшла всіх установлених  
технологічним  процесом  стадій  

виробництва  й потребує  доопрацювання  

або  укомплектування. 

- не пройшла всіх 

стадій  виробництва; 

- потребує  
доопрацювання. 

Юридичний підхід 

Державний комітет  

України по 

стандартизації, 
метрології та 

сертифікації. Державний 

класифікатор України. 
Класифікатор відходів 

ДК 005-96 29.02.1996 

№89 

Продукція -  результат діяльності  

виробничих процесів,  що має корисні 
властивості та призначений для 

використання споживачем. 

- результат виробничих 
процесів; 

- призначений для 

використання 
споживачем 

 

Основні характеристики готової продукції, що відрізняють її 

від інших активів, це: 

- вироби, послуги, які виготовлені на підприємстві; 

- повністю закінчена обробка; 

- вироби відповідають технічним умовам і стандартам. 

Якщо не виконується перша умова облік таких запасів слід 

організовувати у складі товарів, друга – у складі напівфабрикатів, 

третя – у складі браку. 

При організації обліку готової продукції 

важливе значення має її класифікація. Продукцію 

групують за формою, ступенем готовності і 

технологічною складністю. Також існують і інші 

класифікації готової продукції, які застосовуються в різних сферах 

господарювання (рис.2.4.1). 

За формою продукцію поділяють на таку, яка має речову форму, 

тобто виріб, і таку, яка має форму результату роботи (ремонт) або 

форму послуги (перевезення вантажу). Організація обліку такої 

продукції відрізняється в частині використання рахунків (для послуг 

рахунки запасів не використовуються), відсутністю складського 

Класифікація 
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обліку, та специфічним документуванням. 

 

 
Рис.2.4.1. Класифікація готової продукції  

 

За ступенем готовності продукцію поділяють на готову, 

напівфабрикати (напівпродукти) та неготову. Готова – це продукція, 

яка завершена в обробці й призначена для реалізації; напівфабрикати 

– продукція, що не завершена в обробці, але готова для реалізації; 

неготова – незавершена у виробництві, але така, що має бути 

завершена. Облік кожного з цих видів організовується окремо на 

різних рахунках. 

За технологічною складністю продукцію поділяють на просту та 

складну. При цьому вона може бути основною, побічною або 

супутньою. За своїми технічними й іншими характеристиками побічна 

та супутня продукція майже не відрізняється від основної, тому їх 

кількісні та якісні параметри визначають аналогічно основній 

продукції.  

Класифікація готової продукції 

уречевлена 

результати виконаних робіт 

результати наданих послуг 

складна: основна; побічна; супутня 

засоби виробництва:  засоби праці,  предмети 

праці 

предмети споживання:  продовольчі товари, 

непродовольчі товари 

готова 

напівфабрикати 

неготова (незавершене виробництво) 

За технологічною 

складністю 

За формою 

За економічним 

призначенням 

За ступенем 

готовності 

проста 
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Супутня продукція - це продукція, отримана в одному 

технологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона 

відповідає стандартам і призначена для подальшої обробки або 

відпуску споживачам. Супутня продукція як вихідний елемент 

виробничого процесу має якісні та кількісні параметри, які повинні 

одержати вартісну характеристику.   

Побічна продукція - це продукція, яка іноді утворюється в 

комплексних виробництвах при виробництві основної і, на відміну від 

супутньої, не потребує додаткових витрат. 

Готова продукція обліковується на 

підприємствах за місцями зберігання та 

окремими видами у встановлених одиницях 

виміру : 

- натуральних, які характеризують 

кількість, обсяг та вагу продукції відповідно до 

їх фізичних властивостей; 

- умовно – натуральних, які необхідні для одержання 

узагальнених показників з обліку однорідної продукції. 

Обсяг продукції у вартісному виразі на більшості підприємств 

різних галузей виробничої сфери визначається показниками товарної, 

валової, чистої продукції, реалізованої, умовно – чистої, нормативно – 

чистої і т.д..  

Товарна продукція – це продукція виготовлена протягом 

певного часу і призначена для реалізації за межами підприємства, 

тобто підготовлена для передачі у народногосподарський обіг. 

Розраховують її заводським методом. Вона включає у себе:  вартість 

готових виробів і запасних частин, призначених для 

реалізації;вартість напівфабрикатів власного виробництва і продукції  

допоміжних цехів для реалізації на сторону; вартість продукції і 

напівфабрикатів, які поставляють своєму капітальному будівництву і 

непромисловим господарствам свого підприємства; вартість робіт і 

послуг промислового характеру, які виконують за замовленнями з 

боку, або для непромислових господарств і організацій свого 

підприємства, включаючи роботи з капітального ремонту і 

модернізації устаткування та транспортних засобів свого 

підприємства; роботи промислового характеру, пов'язані з освоєнням і 

впровадженням нової техніки;- тару, що не входить в оптову ціну 

виробу. Товарна продукція такий показник, що дає змогу 

Показники 

обсягу 

готової 

продукції 
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підсумовувати виготовлення різних видів продукції і завдяки цьому 

визначати загальний обсяг виробництва на тому чи іншому 

підприємстві. 

Показник валової продукції, окрім елементів, які входять до 

складу товарної продукції, включає також зміну залишків 

незавершеного виробництва протягом розрахункового періоду, 

вартість сировини й матеріалів замовника та деякі інші елементи 

залежно від галузевих особливостей виробничої діяльності 

підприємства. Причому динаміка залишків незавершеного 

виробництва враховується лише на тих підприємствах 

машинобудування та металообробки, де тривалість виробничого 

циклу для переважної більшості видів продукції перевищує два місяці. 

Готова продукція повинна оцінюватись 

за первісною вартістю. Відповідно первісною 

вартістю запасів, що виготовляються власними 

силами підприємства, визнається їхня 

виробнича собівартість. Виробнича 

собівартість – це не що інше, як виражені в грошовій формі поточні 

витрати підприємства на її виробництво. До складу виробничої 

собівартості включають: прямі матеріальні витрати, прямі витрати  на 

оплату праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати. 

Виробнича собівартість як комплексний економічний показник 

має максимально синтезувати та у вартісній формі відображати 

технологічні й організаційно-економічні умови виробництва готової 

продукції. Тільки в цьому разі показник виробничої собівартості може 

бути успішно використаний для поліпшення управління 

виробництвом, оцінки економічної ефективності основних і 

оборотних активів, вибору оптимальних варіантів технології 

виробництва та організації його управління. 

Серед основних проблем обчислення виробничої собівартості є 

економічно обґрунтований розподіл витрат звітного періоду між 

готовою продукцією і незавершеним виробництвом. При цьому 

способи обчислення собівартості продукції поєднуються з методами 

обліку витрат, чітко не виокремлюються. Проте, використовуючи різні 

способи, можна отримати неоднакову величину собівартості певного 

виду продукції, хоча загальна сума витрат при цьому залишається 

незміною. Тому вибір конкретних методів калькулювання собівартості 

Собівартість 

готової 

продукції 
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залежить від потреб отримання необхідної інформації для прийняття 

рішень. 

Правильна і своєчасно визначена собівартість готової 

продукції дає змогу: 

1. Розрахувати собівартість окремих видів продукції і 

встановити чинники технічного, технологічного і економічного 

характеру, що впливають на її рівень. 

2. Систематично контролювати виконання завдань зниження 

собівартості в окремі періоди. 

3. Мати всю інформацію, яка необхідна для встановлення 

планово-розрахункових і відпускних цін. 

4. Визначати результати (виробничі і фінансові) діяльності 

окремо взятого підприємства. 

5. Порівнювати досягнуті величини собівартості готової 

продукції за певні періоди для виявлення найбільш оптимальної 

структури витрат виробництва. 

 

2.4.2. Організація обліку готової продукції та 

незавершеного виробництва: методична складова 

 

Для загальної характеристики продукції 

(роботи, послуг) практичне значення має 

застосування системи вимірників її обсягу. 

Вимірники обсягу продукції поділяються 

на: 

1. Натуральні (фізичні одиниці): штука; тонна (центнер, 

кілограм); метр (лінійний, квадратний); кіловат – годинна . 

2. Вартісні ( грошові одиниці): валова; товарна; реалізована; 

чиста; вартість роботи (послуги). 

На складі облік готової продукції може вестись тільки в 

натуральних одиницях, в бухгалтерії всі фізичні показники 

обов’язково супроводжуються вартісними.  

Організація аналітичного обліку готової 

продукції залежить від характеристик готової 

продукції і умовно поділяється на два види: 

1) що має кількісні характеристики та 

складується; 

Одиниця обліку 

готової 

продукції 

Аналітичний 

облік 
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2) роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі 

незавершеного виробництва.  

В першу чергу аналітичний облік повинен враховувати 

характер готової продукції, її номенклатуру і асортимент. 

Номенклатура продукції — це перелік найменувань виробів, завдання 

з випуску яких передбачено планом виробництва продукції. 

Асортимент — це сукупність різновидів продукції кожного 

найменування, що різняться за відповідними техніко-економічними 

показниками (за типорозмірами, потужністю, продуктивністю, 

дизайном тощо). 

Для управління готовою продукцією інформація повинна 

формуватися щодо стану запасів готової продукції на складі, 

своєчасності та правильності її оприбуткування, забезпечення 

зберігання, своєчасності відвантаження, а також щодо виконання 

обов’язків за поставками продукції споживачам, тобто керівництво 

підприємства повинно бути забезпечене інформацією про наявність і 

рух готової продукції за місцями зберігання та матеріально 

відповідальними особами. З цією метою важливого значення набуває 

організація аналітичного обліку готової продукції за багатьма 

напрямками (рис.2.4.2). 

 

Рис. 2.4.2. Побудова аналітичного обліку готової продукції 

 

У місцях зберігання готова продукція обліковується у 

кількісному вираженні. Кількісний облік готової продукції за її 

Напрямки аналітичного обліку готової продукції 

за видами готової продукції 

(асортимент) 

за найменуваннями й сортами 

(номенклатура) 

за місцями зберігання 

за відповідальними особами 

Одиничне виробництво Серійне (масове) виробництво 

за замовленнями 
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видами та місцями зберігання може бути організований декількома 

способами (табл. 2.4.2). 

Таблиця 2.4.2 

Варіанти організації кількісного обліку готової продукції у 

місцях зберігання 

№ 

з/п 

Спосіб 

організації 

кількісного 

обліку 

Суть способу Недоліки 

1 В сортових 

картках 
складського 

обліку (або 

Книзі) 

В бухгалтерії складають та обробляють 

групувальні відомості оприбуткування 
продукції за її видами в розрізі 

підрозділів-виробників та за місцями 

зберігання, інформацію заносять в 
картки 

Значна трудомісткість, великий 

обсяг документації 

2 Без картковим 

способом 

Кожен день складають оборотні 

відомості обліку випуску продукції з 

виробництва та руху готової продукції 
у розрізі складів та інших місць 

зберігання 

Необхідно постійно звертати 

увагу на збалансованість даних 

з оприбуткування, відпуску та 
по залишках продукції. 

Залишки готових виробів 

періодично інвентаризуються 

3 Автоматизо-

вана система 

Необхідні для управління дані 

отримують як інформацію по запиту. 

Картки замінюються оперативними 
машинопрограмами залишків і руху 

готової продукції за кожним 

найменуванням і видом 

Недоступність даних у разі 

псування техніки, що 

компенсується оперативністю і 
зручністю подання інформації 

 

Враховуючи специфіку роботи підприємства, слід застосовувати 

такий спосіб аналітичного обліку готової продукції, який найкраще 

підходить для цього підприємства.  

Щодо аналітичного обліку у вартісних одиницях, то на 

підприємстві відповідно до умов технологічного процесу також слід 

визначитись з порядком його організації, так як це залежить від 

обраного способу оцінки готової продукції: за фактичною 

собівартістю чи обліковою (плановою). 

При значній кількості видів (груп) готової продукції найбільш 

доцільним і раціональним є облік продукції за розрахунково-

відпускними (плановими) цінами з окремим аналітичним обліком 

відхилень фактичної собівартості готової продукції від її облікової 

вартості. Від’ємна сума відхилень відображається методом червоного 

сторно, додатна – звичайним записом. 

Аналітичний облік незавершеного виробництва організовується 

за видами виробництв або видами продукції. Він має бути 
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побудований таким чином, що отримати інформацію про всі витрати, 

пов’язані з виробництвом окремого виробу (групи однорідних 

виробів). 

Під методом обліку витрат розуміють 

сукупність способів відображення, групування 

та систематизації даних про витрати, що 

забезпечують досягнення визначеної мети, 

вирішення конкретного завдання. 

Взаємозв’язок  основних методів обліку витрат за схемою наведеною 

на рисунку 2.4.3.  
 

МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

За оперативністю контролю За повнотою включення 

витрат 

Облік 

фактичних 

витрат 

Облік 

нормативних 

витрат 

Повної 

собівартості 

Неповної 

собівартості 

За періодичністю  

калькулювання 

Позамовний 

метод 

Попроцесний 

метод 

Рис. 2.4.3. Взаємозв’язок методів обліку витрат на виробництво 

 

Облік фактичних витрат полягає у формуванні собівартості 

продукції на основі фактичних витрат підприємства, які послідовно 

накопичуються, без відображення в обліку даних про величину витрат 

за нормами.  

Сутність методу нормативних витрат полягає у тому, що в 

обліку фіксуються не ті витрати, що вже здійснені, а ті, які повинні 

бути – тобто стандартні витрати. Основним завданням, яке ставить 

перед собою ця система, є облік відхилень від стандартів (норм) і 

аналіз причин, їх виникнення. 

Характеристика методів обліку фактичних і нормативних  

витрат наведена в табл. 2.4.3. 

В залежності від типу виробництва (періодичності 

калькулювання) витрати можуть обліковуватися за декількома 

методами: позамовним, попередільним, попроцесним, нормативним та 

котловим (табл. 2.4.4). 

 

Методи обліку 

витрат на 

виробництво 
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Таблиця 2.4.3 

Характеристика методів фактичних і нормативних витрат 

М
е
т

о
д
 

в
и

т
р
а

т
 

Характерні риси Переваги Недоліки 

М
ет

о
д

 ф
ак

ти
ч

н
и

х
 в

и
тр

ат
 

повне та документально 

оформлене відображення прямих 
витрат на виробництво; 

локалізація витрат за видами 

виробництв, характером витрат, 
місцями виникнення, об’єктами 

обліку та носіями витрат; 

віднесення фактичних 
виробничих витрат на об’єкти їх 

обліку та калькулювання, 

порівняння фактичних 
показників із плановими 

дозволяє визначити 

фактичну собівартість 

виключає можливість 

оперативного контролю 
за використанням 

ресурсів, виявлення та 

усунення причин 
перевитрат та недоліків 

в організації 

виробництва, порушень 
технологічних процесів, 

пошуку та мобілізації 

внутрішніх виробничих 
резервів 

М
ет

о
д

 н
о
р

м
ат

и
в
н

и
х

 в
и

тр
ат

 формування собівартості за 

нормативними витратами, які 
попередньо розробляються на 

кожному підприємстві в 

залежності від його 
технологічних особливостей; 

попереднє нормування витрат за 

статтями 

дозволяє оптимізувати 

запаси матеріальних 
цінностей;  

виявляє приховані резерви 

економії та продуктивності;  
забезпечує співставність 

даних для аналізу тенденцій 

економічних циклів;  
стимулює роботу окремих 

працівників і цілих 

колективів.  

потребує розробки 

науково-обгрунтованих 
норм 

 

Таблиця 2.4.4 

Методи обліку витрат 

М
е
т

о
д
 

Застосування Загальні характеристики 

1 2 3 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

и
й

 

Застосовується для 

щоденного виявлення 

відхилень від діючих 
норм на виробництво 

з метою запобігання 

понаднормативних 

витрат 

Витрати на виробництво обліковуються з поділом їх на 

три елементи: 

- витрати в межах норм (плану, кошторису); 
- зменшення (економія) збільшення (перевитрати) 

витрат порівняно з нормою внаслідок зміни норм під 

впливом технічного процесу; 

- відхилення витрат порівняно з нормою в бік 

зменшення (економія) або збільшення (перевитрати). 

П
о

п
р
о

ц
ес

н
и

й
 

(п
р

о
ст

и
й

, 

о
д

н
о

п
ер

ед
іл

ь
-

н
и

й
) 

Застосовується у 
виробництвах, де 

технологічний 

процес не 
поділяється на стадії 

Здійснюються наступні операції: 
- облік витрат на підставі первинних документів; 

- розподіл витрат за визначеними процесами та 

категоріями; 
- розрахунок суми загальної величини витрат; 

- розподіл витрат в залежності від виду продукції. 
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Продовження табл. 2.2.4 
1 2 3 

П
о

п
ер

ед
іл

ьн
и

й
 

(б
аг

ат
о

п
ер

ед
іл

ь

н
и

й
) 

Застосовується в тому 

випадку, якщо 

сировина та матеріали 
проходять декілька 

закінчених стадій 

обробки (переділів) 

Витрати обліковуються в розрізі технологічних переділів, 

видів продукції, напівфабрикатів. Контроль витрат при 

цьому проводиться за кожним об’єктом обліку 
(технологічний процес, стадія, фаза виробничого процесу). 

Прямі витрати перевіряються по кожному переділу окремо, 

а в середині переділу – за видами продукції. 

П
о

за
м

о
в
н

и
й

 Застосовується в 

індивідуальних та 
дрібносерійних 

виробництвах 

Об’єктом обліку витрат є окреме замовлення, оформлене 

договором між виробником та замовником. Виробничі 
витрати групуються по окремому цеху, далі сумуються в 

цілому по підприємству і потім здійснюється облік 

собівартості одиниці продукції по сумі усіх витрат. 

К
о

тл
о
в
и

й
 

Застосовується на 
підприємствах будь-

якого типу 

виробництва та галузі 

Витрати накопичуються в цілому по підприємству, а потім 
розподіляються пропорційно прийнятій базі. 

 

Кожне підприємство може обрати певний метод обліку витрат 

відповідно до особливостей свого виробництва продукції, 

затвердивши його в обліковій політиці. 

Для правильного визначення собівартості продукції необхідно 

також визначитись з методом калькулювання собівартості продукції, 

характеристику основних з  них наведено в таблиці 2.4.5. 

Таблиця 2.4.5 

Методи калькулювання собівартості продукції  

(робіт, послуг) 
Метод  Особливості методу 

Простий метод 
(однопереділь 

ний) 

Застосовується у випадку, коли підприємство випускає однорідну 
продукцію або надає однорідні послуги і при цьому не має незавершеного 

виробництва. Суть методу полягає в тому, що шляхом ділення вартості 

усіх виробничих витрат (прямих і непрямих), які були понесені на 
підприємстві протягом звітного періоду, на загальну кількість виробів 

готової продукції, яка була виготовлена протягом звітного періоду, 

визначається вартість одного виробу або вартість одиниці продукції. 

Виключення 
витрат на побічну 

продукцію 

Від загальної сформованої вартості певної продукції потрібно відняти 
вартість побічної продукції. 

Метод 
коефіцієнтів 

Застосовується у разі випуску однорідної продукції, яка відрізняється, 
наприклад, різною ваговою упаковкою, якістю. При цьому технологія 

виробництва часто практично однакова. Всі витрати діляться на фактичний 

обсяг виготовленої продукції. Визначається вартість одного продукту і 
далі шляхом застосування коефіцієнтів калькулюють собівартість 

продукції. 
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Продовження табл. 2.4.5 
1 2 

Нормативний 

метод 

Застосовується у серійному та масовому виробництві. На готову 

продукцію розраховується нормативна і фактична потужність. 

За змінними 

витратами 

Виробничі витрати поділяються на змінні, які залежать від обсягу 

виробництва, і постійні, що не залежать від обсягу виробництва. При 
цьому постійні витрати вважаються витратами поточного періоду період, 

не відносяться на собівартість, не розподіляються між виробами 

(об’єктами калькулювання), а прямо відносяться на результати 
господарської діяльності. Облік витрат і визначення собівартості готової 

продукції ведеться тільки за змінними витратами. За змінними витратами 

оцінюються також незавершене виробництво та залишки готової 
продукції. 

Пареметричний 

метод  

Застосовується для обчислення собівартості собівартості продукції 

визначеної якості. З усієї сукупності корисних речовин, що містяться в 
продукті, виділяється основний параметр, що найбільш повно і точно 

характеризує його споживчу вартість. 

Комбінований 

метод 

Заснований на одночасному застосуванні кількох методів обчислення 

собівартості. 

 

З даних таблиці бачимо, що підприємство може обрати вигідний 

для нього метод калькулювання собівартості продукції відповідно до 

особливостей свого виробництва та виготовленої продукції. 

Оцінка готової продукції для 

кожного підприємства є індивідуальним 

процесом, так як залежить від багатьох 

факторів: 

- наявності незавершеного 

виробництва; 

- переліку змінних і постійних витрат; 

- обраної бази розподілу витрат і т.д. 

В бухгалтерському обліку готова продукція повинна 

оцінюватись відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» за первісною вартістю. 

Але оскільки вартість продукції може бути визначена лише після 

збирання усіх витрат і калькулювання її фактичної собівартості, 

постає потреба в щоденному обліку наявності та руху готової 

продукції для визначення її вартісних характеристик. 

Відповідно до п.10. П(С)БО 9 «Запаси» первісною вартістю 

запасів, що виготовляються власними силами підприємства, 

визнається їхня виробнича собівартість –виражені в грошовій формі 

поточні витрати підприємства на її виробництво. Відповідно до 

П(С)БО 16 виробнича собівартість складається з витрат, перелік яких 

наведено на рис.2.4.4. 

Оцінка готової 

продукції та 

незавершеного 

вирбництва 
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Рис 2.4.4. Витрати, які відносяться до виробничої собівартості 
 

На підприємстві необхідно встановити і відповідним чином 

затвердити перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих 

витрат. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на 

обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що 

змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу 

діяльності. До постійних загальновиробничих витрат відносяться 

витрати на обслуговування і управління виробництвом, що 

залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу 

діяльності. 

Складові виробничої собівартості готової продукції 

Прямі 

матеріальні 

витрати 

- Сировина і основні матеріали; 

- Купівельні напівфабрикати; 

- Комплектуючі вироби; 

- Допоміжні та інші матеріали 

Прямі витрати на 

оплату праці 

- Заробітна плата; 

- Інші виплати працівникам, зайнятим у 

виробництві продукції, які можуть бути 

безпосередньо віднесені до конкретного її виду 

- Відрахування на соціальні заходи працівників, 

заробітна плата яких включається до прямих 

витрат; 

- Плата за оренду земельних і майнових паїв; 

- Амортизація; 

- Інші витрати, які можна безпосередньо віднести 

до конкретного виду продукції 

- Витрати на управління виробництвом; 

- Амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів загальновиробничого призначення; 

- Витрати на удосконалення технології й 

організації виробництва; 

- Інші витрати 

Змінні загально-

виробничі та 

постійні 

розподілені 

загально-

виробничі 

витрати 

Інші прямі 

витрати 
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Змінні і постійні загальновиробничі витрати розподіляються 

по різному. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на 

кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу, яка обирається 

підприємством самостійно виходячи з фактичної потужності звітного 

періоду. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на 

кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу обраної 

підприємством при нормальній потужності. Приклади баз розподілу, 

які зазначаються в наказі про облікові політику:  годин праці; 

заробітна плата; прямі витрати та  інші. 

Підприємству слід обрати ту базу розподілу, яка точно 

відображає зв’язок між загальновиробничими витратами і обсягом 

готової продукції (наприклад, години праці для підприємств, де обсяг 

виробітку залежить від відпрацьованого часу). 

Порядок  розрахунку собівартості реалізованої продукції (робіт, 

послуг) наведено на рисунку 2.5.6. 

 
Рис. 2.4.6. Порядок визначення собівартості реалізованої 

продукції (робіт, послуг) 
 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(робіт, 

послуг) 

Виробнича 

собівартість 

реалізованої 

продукції 

(робіт, 
послуг) 

Нерозподіле

ні постійні 

загальновир

обничі 

витрати 

Наднорма

тивні 
виробничі 

витрати 

Прямі матеріальні витрати 

Сировина та матеріали, купівельні 

напівфабрикати, комплектуючі вироби, 

інші матеріальні витрати, які можуть 

бути безпосередньо віднесені до 

конкретного обліку витрат 

Прямі витрати на оплату праці 

Заробітна плата й інші виплати 

робітникам, зайнятим у виробництві 

продукції, які можуть бути 

безпосередньо віднесені до 

конкретного об’єкту витрат 

Загальновиробничі витрати 

Витрати на управління виробництвом, 

амортизація основних засобів і нематеріальних 

активів загальновиробничого призначення, 

витрати на вдосконалення технології та 

організації виробництва, витрати на 

обслуговування виробничого процесу, витрати на 

охорону праці, техніку безпеки й охорону 

навколишнього середовища, інші витрати 

Інші прямі витрати 

Усі інші витрати, які 

можуть бути 

безпосередньо віднесені до 

конкретного об’єкту витрат 

Змінні загальновиробничі витрати Постійні розподілені загальновиробничі 

витрати 
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При визначенні загальновиробничих витрат потрібно 

враховувати ряд особливостей, які впливають на їх величину. Перш за 

все поділ витрат на постійні та змінні. Постійні загальновиробничі 

витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази 

розподілу при нормальній потужності. При цьому під нормальною 

потужністю розуміють 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. Порядок 

розподілу загальновиробничих витрат наведено на рис. 2.4.7. 

 

 

Рис. 2.4.7.  Порядок розподілу загальновиробничих витрат 

 

 

Перший етап: всі загальновиробничі витрати поділяються на постійні (що  не залежать 

від обсягів виробництва) і змінні (безпосередньо пов’язані за зміною обсягу діяльності) 

Другий етап: вибір бази розподілу. Підприємство самостійно 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. 

Третій етап: визначення нормальної потужності підприємства та вираження її в одиницях виміру 

обраної бази. Щоб розрахувати нормальну потужність, необхідно врахувати не тільки технічний 

потенціал обладнання, але і змінний режим роботи, тенденції попиту на продукцію.  

Четвертий етап: обчислення суми постійних і змінних загальновиробничих витрат за 

умови досягнення підприємством нормальної потужності. 

П’ятий етап: 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 

кожну відпрацьовану машино-годину, на кожну гривню відрядної зарплати промислово-

виробничого персоналу, на одиницю випущеної продукції). 

Розподіл загальновиробничих витрат 
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На тих підприємствах, де є незавершене виробництво, сума 

витрат на їх виробництво коригується з урахуванням змін залишків 

незавершеного виробництва. На величину збільшення (зменшення) 

залишків незавершеного виробництва зменшується (збільшується) 

сума витрат на виробництво готової продукції. Одержана величина 

дорівнює виробничій собівартості готової продукції (2.4.1). 

СВП=НВ(п) + ВВ – НВ(к)                                 (2.4.1.) 

де: СВП – собівартість виробленої продукції; 

          НВ(п) – незавершене виробництво на початок періоду; 

          НВ(к) – незавершене виробництво на кінець періоду; 

          ВВ – витрати на виробництво продукції за період. 

Величину незавершеного виробництва можна визначити одним 

із способів, наведених в табл. 2.4.8. Вибір способу оцінки залежить від 

технологічного процесу, номенклатури продукції та ін. 

Таблиця 2.4.8 

Способи оцінки незавершеного виробництва 
№ 

з\п 
Спосіб оцінки Суть методу Сфера застосування 

1 Інвентаризація 

незавершеного 

виробництва 

Визначення кількості і 

фактичної наявності 

незавершеного виробництва 

Для виробничих процесі, 

продукція яких 

піддається кількісному 

вимірюванню 

2 Розрахунок відсотку 

готовності виробу 

Визначення величини витрат, 

що відносяться до 

незавершеного виробництва 

Для підприємств з 

тривалим циклом 

виготовлення 

3 За собівартістю 

сировини і матеріалів, 

що знаходяться в 

процесі виробництва 

Кількість сировини, 

матеріалів визначається 

шляхом проведення замірів, 

аналізів 

На підприємствах з 

безперервним 

технологічним процесом 

4 Метод нормативних 

затрат 

Оцінка витрат проводиться на 

підставі встановлених норм 

списання матеріалів 

На підприємствах, де 

розроблені і встановлені 

норми 
 

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському 

обліку зазначаються дві її оцінки: 

- оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою 

політикою, – первісна вартісна;  

- оцінка, що визначається за домовленістю сторін, – реалізаційна 

ціна. 

Собівартість реалізованої продукції складається з наступних 

витрат (рис. 2.4.8). 
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Для визначення собівартості продукції, що була реалізована 

протягом місяця, застосовується така формула: 

СРП = ГП(п) + СВП – ГП(к)                             (2.4.2) 

де: ГП(п) – залишки готової продукції на початок періоду; 

       СРП – собівартість реалізованої продукції; 

       ГП(к) – залишки готової продукції на кінець періоду. 

 

 
Рис. 2.4.8. Склад собівартості реалізованої готової продукції 

 

Оцінка готової продукції при її продажу залежить від 

облікової політики підприємства, так як при цьому можуть 

застосовуватись методи, передбачені П(С)БО 9 «Запаси». При цьому в 

залежності від потреб підприємства можуть використовуватись 

наступні системи оцінки одиниці готової продукції при реалізації 

(табл. 2.4.7) 

При використанні облікових цін необхідно розрахувати 

відхилення фактичної виробничої собівартості від вартості готової 

продукції за обліковими цінами при списанні готової продукції: 

 
 

Сума 

відхилень 
= 

% 

відхилень 
х 

Вартість відпущеної 

зі складу готової 

продукції за 

обліковими цінами. 

(2.4.3) 

 

 

 

 

% 

відхилень 
= 

Сума відхилень на початок місяця – Відхилення з 

продукції, що надійшла на склад з виробництва за 

звітний місяць 

(2.4.4) Вартість залишку готової продукції за обліковими 

цінами на початок місяця – Вартість оприбуткованої за 

звітний місяць з виробництва на склад готової продукції 

за обліковими цінами 

Собівартість реалізованої готової продукції 

Виробнича собівартість продукції, що була реалізована за звітний 

період 

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати 

Понаднормативні виробничі витрати 
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Таблиця 2.4.7 

Оцінка одиниці готової продукції при реалізації 
Харак-
тери-

стика 

Спосіб оцінки 

За обліковими цінами За фактичною собівартістю 
За середньорічною 

плановою собівартістю 

1 2 3 4 

С
у

ть
 о

ц
ін

к
и

 

Випущена з виробництва 
готова продукція 

оприбутковується протягом 

місяця за розрахунково-
відпускними (плановими) 

цінами. В кінці місяця 

списуються відхилення 
фактичної собівартості від 

планової 

Окремі види або групи 
однорідної продукції 

обліковуються за 

фактичною виробничою 
собівартістю, визначеною 

станом на кінець звітного 

місяця або в окремих 
випадках за собівартістю 

станом на початок місяця 

Собівартість продукції 
визначається як 

середньорічна за 

попередній період 

С
ф

ер
а 

за
ст

о
су

-

в
ан

н
я 

на виробничих 
підприємствах, які 

здійснюють масовий випуск 

продукції широкого 
асортименту 

в разі виготовлення 
підприємством незначної 

кількості видів (груп) 

продукції 

Аналогічна до оцінки за 
обліковими цінами 

О
б

л
ік

 

Готову продукцію 

обліковують за обліковими 

розрахунково-відпускними 
(плановими) цінами. В кінці 

місяця відображають 
відхилення фактичної 

виробничої собівартості від 

вартості її за обліковими 
цінами 

Готова продукція 

оприбутковується 

наприкінці місяця 
підсумком за місяць 

Готову продукцію 

обліковують за 

середньорічною плановою 
собівартістю. Відхилення 

планової собівартості від 
фактичної обліковують 

окремо 

П
ер

е-

в
аг

и
 

дає можливість здійснювати 

постійний поточний облік 

незалежно від калькуляції 
фактичної собівартості 

Не потребує додаткових 

розрахунків відхилень 

Простота розрахунку 

планової (облікової) 

собівартості 

О
б

л
ік

 н
а 

ск
л
ад

ах
 

оперативно – 

бухгалтерським методом 

звіт про наявність та рух 

готової продукції 
складають один раз 

загалом за місяць (якщо 

оцінка за собівартістю на 
початок, то частіше) 

оперативно – 

бухгалтерським методом 

Н
ео

б
х

ід
н

і 

р
о

зр
ах

у
н

к
и

 

Розраховується відхилення 

фактичної виробничої 

собівартості від вартості 

готової продукції за 
обліковими цінами при 

списанні готової продукції 

Обчислення фактичної 

собівартості 

Розраховується 

відхилення фактичної 

виробничої собівартості 

від середньорічної 
планової собівартості 

готової продукції в кінці 

місяця 
 

Сума 

відхилень на 

початок 

= 

Вартість залишку готової 

продукції на початок місяця за 

даними рахунку 26 «Готова 

- 

Вартість залишку 

готової продукції 

за обліковими 
(2.4.5) 
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місяця продукція» цінами 

Виходячи з конкретних умов роботи головний бухгалтер 

(бухгалтер) підприємства самостійно вирішує, який із варіантів 

організації обліку готової продукції доцільно застосовувати. 

Оскільки готова продукція в бухгалтерському обліку 

відображається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або 

чистою вартістю реалізації, то виникає необхідність в уцінці готової 

продукції, порядок проведення якої аналогічний уцінці виробничих 

запасів. 

Узагальнення методів оцінки готової наведено на рис. 2.4.9. 

 

 

Рис. 2.4.9.  Оцінка готової продукції 

 

У залежності від виду готової продукції її 

випуск і реалізація відображається в обліку по-

різному. Якщо продукція має речовий характер 

(вибір), то її буде передано на склад. Якщо 

продукція не здається на склад, а її передають покупцеві або вона не 

має натуральних параметрів (робота, або послуга), то факт її випуску 

відображається в бухгалтерському обліку в момент реалізації. 

Законодавством для обліку реалізації встановлено метод 

нарахування. При методі нарахування датою реалізації вважається 

дата передачі права власності на продукцію (роботи, послуги) згідно з 

базисними умовами поставки, визначеними сторонами, незалежно від 

строку здійснення платежів. У цьому разі датою реалізації вважається 

дата відвантаження готової продукції покупцям (а для робіт, послуг – 

дата оформлення документів, які засвідчують їх виконання).  

Контрольні процедури операцій пов’язаних з 

випуском і реалізацією готової продукції наведені 

Оцінка 

готової 

продукції 

У балансі - за найменшою з двох оцінок: за фактичною 

собівартістю або чистою вартістю реалізації 

При реалізації за договірними (контрактними) цінами 

По закінченні звітного місяця, після завершення процесу 

виробництва – за фактичною собівартістю 

Протягом місяця – за обліковими цінами виробництва 

(плановою собівартістю, оптовими або відпускними цінами) 

Облік 

реалізації 

Контроль 
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на рисунку 2.4.10. Цей процес включає як стадії контролю збереження 

готової продукції на складах за допомогою методів її інвентаризації, 

так ї документальні методи перевірки операцій, пов’язаних з випуском 

і реалізацією продукції. 

 

 
Рис. 2.4.10. Контрольні процедури процесу випуску і реалізації 

продукції 
 

Система процедур контролю за готовою продукцією, включає 

комплекс органолептичних, розрахунково-аналітичних та 

документальних методичних прийомів контролю, окремі з них 

охарактеризовано в табл.2.4.8. 

Таблиця 2.4.8 

Методичні прийоми контролю готової продукції 
№ 

п/п 

Метод контролю Суть та використання методу для здійснення контролю за готовою 

продукцією 

1 2 3 

1 Інвентаризація Дає можливість перевірити фактичну наявність продукції і зіставити її 
за даними обліку. 

2 Експертна оцінка Використовується як метод технологічного контролю, пов’язаного з 

перевіркою якості випуску продукції та її реалізації. 

3 Службове 
розслідування 

Сукупність прийомів перевірки додержання посадовими  і матеріально 
відповідальними особами нормативно-законодавчих актів, що 

регулюють процеси, пов’язані з реалізацією продукції. 

Процес контролю випуску і реалізації готової продукції 

Контроль збереження 

готової продукції на 

складах 

Контроль операцій, 

пов’язаних з 
випуском готової 

продукції 

Контроль виконання 

договорів, пов’язаних із 
реалізацією продукції 

покупцям 

Контроль виконання 

договорів, пов’язаних з 

оплатою розрахункових 

документів 

Перевірка оформлення 

інвентаризаційних 

матеріалів та результатів  

Контроль операцій, 

пов’язаних з 

оприбуткуванням 

готової продукції 

Контроль 
своєчасності і 

правильності 

відображення 
операцій випуску і 

оприбуткування 

готової продукції 

Перевірка своєчасності і 
правильності 

відображення результатів 

інвентаризації в 

бухгалтерському обліку 

Контроль обґрунтованості 
претензій покупців та 

розрахунків за 

претензійними сумами і 
відображення цих 

операцій в 

бухгалтерському обліку 
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Продовження табл. 2.4.8 
1 2 3 

4 Перевірка 

виконання 

договорів 

Призначена для перевірки виконання договорів всіма сторонами та 

виявлення порушень.  

5 Документальні 
прийоми 

Пов’язані з перевіркою операцій щодо випуску і реалізації продукції. 
Включають в себе комплекс дослідження документів і облікових 

реєстрів із випуску та реалізації продукції. 

6 Розрахунково-
аналітичні 

прийоми 

Ґрунтуються на використанні методів економічного і логічного аналізу 
операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією готової продукції. 

 

 

2.4.3. Організаційно-технічні аспекти обліку готової 

продукції та незавершеного виробництва 

 

Для обліку наявності та руху готової 

продукції, що має кількісні характеристики та 

складується, планом рахунків передбачено рахунок 

26 „Готова продукція». Будова робочого плану рахунків для обліку 

готової продукції повинна враховувати обрану на підприємству 

систему оцінки, номенклатуру і асортимент продукції. 

Для відображення вартості готової продукції в облікових цінах і 

відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її 

вартості за обліковими цінами можна до рахунку 26 «Готова 

продукція» відкрити два субрахунки: 261 «Готова продукція в 

облікових цінах», 262 «Відхилення фактичної виробничої собівартості 

готової продукції від облікових цін». Ці  субрахунки будуть 

недоречні, якщо облік ведеться за фактичною собівартістю.  

В залежності від номенклатури і асортименту певних видів 

продукції можна організувати аналітичний облік за наступними 

видами: на рахунку 261 ведеться кількісний, номенклатурний облік 

готової продукції;  на рахунку 262 ведеться позамовний облік готової 

продукції (кількість випуску не може перевищувати одиницю, 

одиниця випуску дорівнює 1 замовленню).  

Універсальну структуру робочого плану рахунків, яка може 

бути використана на більшості підприємствах наведено в табл. 2.4.9. 

На кожному підприємстві облік готової продукції може вестися 

різними способами і на різних субрахунках. Це залежить від 

специфіки виробництва, від доцільності, функціональності та 

Рахунки 
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деталізації продукції, складності технологічного процесу та інших 

чинників. 

Таблиця 2.4.9 

Робочий план рахунків з обліку готової продукції 
Порядковий 

номер цифри 
рахунку 

Приклад Пояснення 

1 2 клас рахунків 

2 26 синтетичний рахунок «Готова продукція» згідно плану 

рахунків 

3 26.1 Номенклатурна одиниця «Майонез» 

4,5 26.1.01 Асортиментна одиниця «Майонез провансаль» 

6 26.1.01.1 Готова продукція за місцями зберігання «Майонез 

провансаль (склад1) 

7 26.1.01.1.1 Готова продукція за матеріально відповідальними 

особами «Майонез провансаль (склад 1, бригадир 

Наливайко П.П) 

7 і далі 26.1.01.1.1.1 Партії готової продукції (номер партії може відповідати 
даті виробництва 

 

Робочий план рахунків обліку незавершеного виробництва 

найточніше відображає основну діяльність. Розподіл рахунку 23 

«Незавершене виробництво» є індивідуальним для кожного 

підприємства і повинен, в першу чергу, враховувати види діяльності. 

Зразок робочого плану рахунків по рахунку 23 для 

сільськогосподарського підприємства наведено в табл. 2.4.10. 

Таблиця 2.4.10 

Формування аналітичних рахунків в процесі обліку 

 витрат рослинництва 
Порядковий 

номер цифри 

рахунку 

Пояснення Приклад 

1,2 Синтетичний рахунок 23 «Виробництво» 

3 Вид діяльності 
231 «Рослинництво», 232 «Тваринництво», 233 

«Машинно-тракторний парк» 

4 
Підрозділи (центри 

відповідальності) 

231.1. «Роботи по вирощуванню, виконані 

бригадою №1» 

5 Номера полів 
231.1.2 «Роботи по вирощуванню, виконані 

бригадою №1 на полі №2» 

6 Культура 
231.1.2.1 «Роботи по вирощуванню пшениці 

озимої, виконані бригадою №1 на полі №2» 

 

Приклад робочого плану з організації обліку собівартості 

реалізованої готової продукції на виробничому підприємстві наведено 

в таблиці 2.4.11. 
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Таблиця 2.4.11 

Робочий план рахунків для обліку собівартості реалізованої 

готової продукції 
№ 

з/п 

Номер 

рахунка 
Пояснення 

1 9 Клас рахунку 

2 90 Синтетичний рахунок згідно плану рахунків  

3 901 Субрахунок згідно плану рахунків  

4 901.1 Планова собівартість 

5 
901.1.01 

Собівартість номенклатурних одиниць готової продукції,  товарів, робіт, 

послуг 

6 
901.1.01.01 

Собівартість асортиментних одиниць готової продукції, товарів, робіт, 
послуг 

 

 

Облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва 

та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та 

іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також 

витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування ведеться 

на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». 

При організації обліку загальновиробничих витрат потрібно 

обліковувати їх в розрізі певних видів діяльності і підрозділів 

підприємства де безпосередньо виникають дані витрати. Приклад 

робочого плану рахунків до рахунку 91 для сільськогосподарського 

підприємства наведено в табл. 2.4.12. 

Таблиця 2.4.12 

Приклад робочого плану рахунків до рахунку 91 «Загальновиробничі 

витрати» для сільськогосподарського підприємства 
Раху
-нок 

Субрахунки Аналітичні рахунки 

9
1
 «

З
аг

ал
ь
н

о
-в

и
р
о

б
н

и
ч

і 

в
и

тр
ат

и
»
 

911 «Рослин-

ництво» 

911.1 Зернові і зернобобові культури 

911.2 Технічні культури 
911.3 Картопля та овочеві культури і 

т.д. 

За видами рослин і 

об’єктами 
калькулювання 

911.1.1 Пшениця 

озима і т.д. 

912 «Тваринництво» За групами тварин (ВРХ, коні і т.д) За видами тварин 

913 «Промислові 
виробництва» 

913.1 Виробництво комбікормів 
913.2 Переробка зерна 

913.3 Первинна обробка льону і 

луб’яних культур і т.д. 

За об’єктами 
калькулювання 

914 «Допоміжні 

виробництва» 

914.1 Ремонтна майстерня 

914.2 Автомобільний транспорт 

914.3 Жива тяглова сила і т.д. 

За видами послуг і 

об’єктами 

калькулювання 
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Типових форм для обліку незавершеного 

виробництва немає, окремі реєстри 

використовується на підприємствах в залежності 

від технологічного процесу і виду продукції. На 

кожному підприємстві доцільно розробити і затвердити власні форми 

калькуляції готової продукції, виробничих звітів і т.д. з врахуванням 

Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку № 88. В калькуляціях узагальнюється 

інформація для визначення планової і фактичної собівартості 

продукції, у виробничих звітах – фактичний обсяг продукції і 

використані для її виробництва трудові, матеріальні та інші ресурси.  

Документальне оформлення наявності та руху готової 

продукції є аналогічним обліку наявності та руху виробничих запасів. 

Структура документообігу повинна бути такою, щоб 

забезпечити вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, 

так і для контролю й оперативного управління рухом готової 

продукції. Для забезпечення первинного обліку готової продукції 

передбачені типові форми первинних документів (табл. 2.4.13).  

Таблиця 2.4.13 

Первинні документи з обліку готової продукції 

Ф
о
р

м
а

 

д
о

к
ум

е
н

т
у 

Назва 

документу 
Призначення 

К
іл

ь
к

іс
т

ь 

е
к

зе
м

п
л
я

р
-

р
ів

 Відповідальна 

особа 

1 2 3 4 5 

М-3 
Прибутковий 

ордер 

Використовується на складі при 

оприбуткуванні готової продукції, 
отриманої з переробки 

2 

Матеріально 

відповідальна 

особа – комірник 
або завідувач 

складом 

1-ТН 

Товарно-

транспортна 
накладна 

Призначена для списання товарно-мате-
ріальних цінностей у постачальника й 

оприбуткування їх в одержувача. Є 

підставою для розрахунків між 
постачальником і покупцем, 

замовником автотранспорту й 

автотранспортного підприємства. 

4 Постачальник 

Фор-

ма № 

868 

Рахунок-фактура 

Використовується для розрахунків між 

постачальниками та покупцями за 

відвантажену продукцію. 

2 Менеджер 

М-11 
Накладна вимога 

на відпуск 

матеріалів 

Використовується для разового 
відпуску готової продукції всередині 

підприємства 

2 
Матеріально 

відповідальна 

особа складу 

Первинні 

документи 
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Продовження табл. 2.4.11 
1 2 3 4 5 

М-18 

Довідка про 
відхилення 

фактичного 

залишку продукції 
від установлених 

норм запасу 

Призначений для контролю за відхиленням 

фактичного залишку продукції від 

встановлених норм запасу і для контролю 
залишків, що знаходяться без руху 

1 
Завідувач 

складом 

М-21 
Інвентаризаційний 

опис 

Застосовується при знятті натуральних 

залишків 
1 

Матеріально 

відповідальна 
особа 

М-17 

Акт на виявлений 

виробничий брак 
(спеціалізована 

галузева форма) 

Використовується для відображення 

кількості забракованої продукції за видами і 
ознаками браку та його причинах за 

відповідну дату. 

1 

Матеріально 

відповідальна 

особа складу 

М-20 

накладна на 

відпуск товарно-
матеріальних 

цінностей 

Оформляється відпуск готової продукції 
покупцям, для оприбуткування її 

підприємством-одержувачем та для дозволу 

на вивезення її з території підприємства-
постачальника 

2 Бухгалтер 

 

Організація первинного обліку готової продукції залежить від її 

характеристик (табл. 2.4.12).  

Таблиця 2.4.12 

Організація первинного обліку готової продукції в залежності 

від її характеристик 

Характеристика продукції 
Основні операції з 

продукцією 
Первинні документи 

Продукція, яка має кількісні, 
якісні та вартісні 

характеристики 

Може бути здана на 
склад, звідки 

відбувається її 

відвантаження та 
реалізація 

Приймально-здавальні накладні (для 
оприбуткування на склад), накладні або 

товарно-транспортні накладні та рахунки-

фактури складають для реалізації 

Готова продукція, яка має 

незначний термін зберігання 
і не передається на склад, а 

нагромаджується 

безпосередньо в цехах 

Відвантаження та 

реалізація 
продукції 

відбувається з цехів 

Під час виробництва складають виробничі 

звіти (відомості випуску готової 
продукції), накладні або товарно-

транспортні накладні та рахунки-фактури 

складають для реалізації 

Продукція, яка не має 
кількісних характеристик 

(виконана робота, надана 

послуга) або великогабаритні 
вироби – будинок, пароплав 

та ін. 

Продукція 
безпосередньо 

передається з 

виробництва 
покупцеві 

(замовникові) 

Випуск і реалізація продукції (передача 
замовнику) оформляється актом виконаних 

робіт 

 

Основним реєстром, в якому відображається 

інформація про обсяги випуску готової продукції є 

накопичувальна відомість випуску готової 
Облікові 

реєстри 
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продукції, у якій випущена продукція групується за видами і сортами 

(номенклатурними номерами) і відображається за двома оцінками - за 

обліковою вартістю (плановою собівартістю або за відпускними 

цінами без ПДВ) і фактичною собівартістю. Такий порядок оцінки 

зумовлений тим, що фактичну собівартість готової продукції, 

випущеної протягом місяця з виробництва, визначають тільки 

наприкінці місяця після відображення всіх прямих затрат і розподілу 

непрямих витрат та складання звітної калькуляції. Відомість 

формується на підставі накладних 

Відображення операцій з обліку готової продукції у регістрах 

бухгалтерського обліку наведено у таблиці 2.4.13. 

Таблиця 2.4.13 

Відображення готової продукції у регістрах бухгалтерського 

обліку 

Назва документа Призначення 

К-сть 

екземпл

ярів 

Відповіда-

льна особа 

М-12 Картка 

складського обліку 

Використовується для обліку матеріалів на складі 

за кожним сортом, видом та розміром, 

заповнюється на кожен номенклатурний номер 
матеріалу 

1 Матеріально 

відповідальна 

особа складу 

Накопичувальна 

відомість випуску 

готової продукції  

Використовується для відображення виробництва 

готової продукції за звітний місяць, складається 

на підставі первинних документі, отриманих з 

цеху. 

1 Бухгалтер 

Звіт про рух 

матеріальних 
цінностей 

Використовується для відображення руху готової 

продукції, складається за результатами змін, які 
відбулися із готовою продукцією на складі 

протягом місяця 

1 Матеріально 

відповідаль-
на особа 

складу 

Оборотна відомість 
по товарно-

матеріальних 

рахунках 

Використовується для відображення дебетових та 
кредитових оборотів по рахунках, складається за 

даними звіту про рух матеріальних цінностей 

1 Бухгалтер 

Відомість обліку 
реалізації готової 

продукції 

Призначена для аналітичного і синтетичного 
обліку готової продукції за кожним 

номенклатурною одиницею. Залежно від 
специфічних умов господарської діяльності 

відомість можуть коригуватися. 

1 Бухгалтер 

Виробничі звіти 

(відомості випуску 
продукції) 

Використовується для відображення виробництва 

готової продукції за видами щодобово 

2 Матеріально

-
відповідальн

а особа цеху 

 

Облік готової продукції на складах і в бухгалтерії організовують 

за аналогією до обліку матеріальних запасів у книгах або складських 

картках на підставі приймально-здавальних документів. Взаємозв’язок 
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первинних і зведених документів в процесі організації обліку готової 

продукції наведено на рис. 2.4.11. 

 
Рис. 2.4.11. Документооборот з обліку готової продукції 

 

Відображення інформації про фактичну 

вартість готової продукції і її реалізацію у 

фінансової звітності охарактеризовано в табл. 

2.4.15. 

Таблиця 2.4.15 

Відображення готової продукції у фінансовій звітності 

Н
а

зв
а

 

ф
о
р

м
и

 

Показник Зміст показника 

К
о

д
 

р
я

д
к
а
 

Рахунки 

1 2 3 4 5 

Б
ал

ан
с 

(з
в
іт

 
п

р
о

 

ф
ін

ан
со

в
и

й
 с

та
н

) 

Готова продукція Наводиться вартість запасів на 
складі, обробка яких закінчена і 

які пройшли випробування, 

приймання, укомплектовані 
згідно з договорами із 

замовниками і відповідають 

технічним умовам і стандартам. 

1
1
0
3
 

Дт сальдо по рахунку 
26 «Готова 

продукція»  

Цех: 
Складаються  виробничі звіти, приймально-здавальні накладні 

Склад: 
Складаються: 

- картка складського обліку; 

- звіт про рух матеріальних цінностей 

Бухгалтерія: 
Складаються: 
- накладна (2 екземпляри); 

- товарно-транспортна накладна (6 екземплярів) 

- рахунок-фактура на осонові накладаної (оригінал і копія); 

- накопичувальна в відомість випуску готової продукції в 

натуральному та вартісному виразі; 

- накопичувальна в відомість реалізації готової продукції в 

натуральному та вартісному виразі 

Приймально-здавальна накладна,  

Накладна на реалізацію або товарно-транспортна накладна 

Рахунок-фактура 

Звіт про рух матеріальних цінностей 

покупець 

Звітність 
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Продовження табл. 2.4.15 
1 2 3 4 5 

 
Незавершене 

виробництво 

Записується залишок 

незавершеного 

виробництва на кінець 

періоду за умови, що 

сума є суттєвою 

1102 

Дт сальдо по 

рахунку 23 

«Виробництво», 25 

«Напівфабрикати» 

З
в
іт

 п
р

о
 ф

ін
ан

со
в
і 

р
ез

у
л
ь
та

ти
 (

зв
іт

 п
р

о
 с

у
к
у

 с
у

к
 д

о
х
о

д
и

) 

Чистий дохід 

(виручка) від 

реалізації 

продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

Відведене місце для 

доходу від реалізації 

продукції, товарів, 

робіт, послуг за 

вирахуванням ПДВ, 

акцизного збору та 

інших платежів, що 

вираховують зі складу 

доходів. Сюди 

включають доходи від 

основної діяльності. 

2000 Кт 701 «Дохід від 

реалізації готової 

продукції», 702 

«Дохід від 

реалізації товарів», 

703 «Дохід від 

реалізації робіт і 

послуг» 

Собівартість 

реалізованої 

продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

Записується 

собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг). 

Важливо врахувати, що 

цей показник стосується 

лише основної 

діяльності, тобто до 

цього рядка потрапляє 

собівартість тієї 

продукції, дохід від якої 

значиться у рядку 010. 

2050 

Дт 901 

«Собівартість 

реалізованої 

готової продукції», 

902 «Собівартість 

реалізованих 

товарів», 903 

«Собівартість 

реалізованих робіт 

і послуг», Кт 23 

«Виробництво», 26 

«Готова 

продукція», 28 

«Товари» 
 

Вартість готової продукції знаходить своє відображення і у 

формах статистичної звітності, частина яких наведена в  табл. 2.4.16. 

Перелік форм статистичного спостереження щодо обсягів 

виробництва та реалізації продукції залежить від виду діяльності 

підприємства. Для промислових, сільськогосподарських, будівельних 

підприємств вони є різні. Всі підприємства незалежно від розмірів і 

виду діяльності складають звіт про основні показники діяльності, в 

якому вказується виручка і витрати від всіх видів продукції і послуг, 

що надаються підприємство. 
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Таблиця 2.4.16 

Перелік форм статистичного спостереження щодо обліку 

готової продукції і її реалізації 

Найменування 

форми 

Ін
д
е
к

с
 

ф
о
р

м
и

 
П

ер
іо

д
и

ч

н
іс

т
ь
 

Хто подає Кому подається 

С
т

р
о

к
 

п
о

д
а

н
н

я
 

1 2 3 4 5 6 

Звіт  про 

виробництво та 

реалізацію 
промислової 

продукції 

(07.08.2012 
№331) 

1
П

-Н
П

П
 

р
іч

н
а 

Юридичні особи, відокремлені 

підрозділи юридичних осіб, які 

займаються видами діяльності, що 
класифікуються за секціями «С», «D», 

«Е» КВЕД (незалежно від основного 

виду діяльності) за переліком, що 
встановлюється територіальним 

органом державної статистики 

Органу 

державної 

статистики за 
місцезнаходженн

ям (місцем 

здійснення 
виробничої 

діяльності) 

н
е 

п
із

н
іш

е 
2
0

 

 л
ю

то
го

 

Звіт про 
виконання 

будівельних 

робіт 
(20.07.2012 

№308) 

1
-к

б
 (

к
о

р
о

тк
а)

 

м
іс

я
ч
н

а 

Юридичні особи, відокремлені 
підрозділи юридичних осіб, що 

виконують будівельні роботи, за 

переліком, установленим органами 
державної статистики 

Органу 
державної 

статистики за 

місцезнаходженн
ям (місцем 

здійснення 

виробничої 
діяльності) 

н
е 

п
із

н
іш

е 
5

-г
о
 

ч
и

сл
 п

іс
л
я
 

зв
іт

н
о

го
 п

ер
іо

д
у
 

Підсумки збору 

врожаю 

сільськогоспода
рських культур, 

плодів, ягід та 

винограду на 1 
грудня 20 __ 

року (17.07.2012 

№301) 

2
9

-с
г 

р
іч

н
а 

Юридичні особи, їхні відокремлені 

підрозділи, які здійснюють 

сільськогосподарську діяльність 

Органу 

державної 

статистики за 
місцезнаходженн

ям (місцем 

здійснення 
виробничої 

діяльності) 
д

о
 2

 г
р
у

д
н

я 

Терміновий звіт 

про 

виробництво 
промислової 

продукції 

(товарів, послуг) 
за видами 

(01.08.2012 

№325)) 

1
-П

 

м
іс

я
ч
н

а 

Юридичні особи, відокремлені 

підрозділи юридичних осіб, які 

займаються видами діяльності, що 
класифікуються за секціями «С», «D», 

«Е» КВЕД (незалежно від основного 

виду діяльності) за переліком та 
графіком, що встановлюються 

територіальними органами  державної 

статистики 

Органу 

державної 

статистики за 
місцезнаходженн

ям (місцем 

здійснення 
виробничої 

діяльності) н
е 

п
із

н
іш

е 
4
 ч

и
сл

а 

п
іс

л
я 

зв
іт

н
о
го

 

п
ер

іо
д

у
 

Звіт про роботу 

автотранспорту) 

2
-т

р
 

р
іч

н
а 

Юридичні особи та їхні відокремлені 

підрозділи, які експлуатують 

автомобільний транспорт (власний або 
орендований) 

Органу 

державної 

статистики за 
місцезнаходженн

ям /місцем 

здійснення 
виробничої 

діяльності 

д
о

 2
0
 с

іч
н

я 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 154 

Продовження табл. 2.4.16 
1 2 3 4 5 6 

Звіт про 

перевезення 

вантажів та 
пасажирів 

автомобільним 

транспортом 
(09.08.2012 №336) 

5
1

-а
в
то

 

м
іс

я
ч
н

а 

Юридичні особи та їхні відокремлені 

підрозділи, основним або одним з 

видів економічної діяльності яких є 
вантажні й (або) пасажирські 

автоперевезення 

Органу 

державної 

статистики за 
місцезнахо-

дженням 

д
о

 3
 ч

и
сл

а 

п
іс

л
я 

зв
іт

н
о
го

 

п
ер

іо
д

у
зв

іт
н

о
г

о
  
п
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іо

д
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Підприємства виробляють продукцію у 

відповідності із укладеними договорами, 

розробленими плановими завданнями з 

асортименту, кількості і якості. Керівник 

підприємства повинен організувати: 

- систематичний контроль за 

випуском готової продукції, станом її запасів і 

збереженням на складах, обсягом виконаних робіт та послуг;  

- контроль за виконанням плану договорів-поставок за 

обсягом та асортиментом реалізованої продукції, організацією 

розрахунку з покупцями;  

Виконання цих задач залежить від ритмічності роботи 

підприємства, правильної організації збуту та складського 

господарства, вчасного документального оформлення господарських 

операцій. У процесі руху готова продукція проходить певні ділянки, 

на кожній з яких організовується її облік і контроль. Перелік таких 

ділянок залежить від структури підприємства і технології 

виробництва. Узагальнено рух продукції відбувається наступним 

чином: цех (начальник цеху) → відділ контролю (керівник відділу 

контролю) → склад (комірник) → покупець. Обов’язки працівників на 

кожній з перерахованих стадій наведено в табл. 2.4.17. 

В посадових інструкціях цих осіб, має бути вказана 

відповідальність за облік готової продукції, відповідно до покладених 

обов’язків на цих працівників.  

Після проходження всіх етапів, документація з обліку готової 

продукції потрапляє до бухгалтерії, де відповідальною особою є 

бухгалтер з обліку готової продукції. 

 

 

 

 

Обов’язки 

працівників 

підприємства 

щодо обліку 

готової продукції 
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Таблиця 2.4.17 

Обов’язки працівників підрозділів підприємства щодо обліку готової 

продукції та незавершеного виробництва 
Підрозділи і 

посадові особи 

підприємства 

Обов’язки щодо обліку готової продукції 

Відділ 
технічного 

контролю 

Приймання продукції з виробництва, її перевірка, забезпечує ефективність 
проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну 

експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування, досягнення високого 

рівня якості продукції в процесі її розробки і виробництва, здійснює 
контроль за відповідністю готової продукції вимогам та технічним умовам за 

що відповідає шляхом підписання змінної відомості 

Начальник цеха Здійснюють контроль за виконанням робіт своїх працівників, щодо 

виготовлення готової продукції; забезпечує їх необхідними матеріалами для 

виконаннями ними своїх обов’язків, контролює, організовує і координує 

виконання робіт у бригаді. Передає продукцію за змінними відомостями 
(приймально-здавальними накладними) на склад. 

Комірник Приймає продукцію  на склад, підписує змінну відомість, веде облік руху 

запасів, забезпечує зберігання готової продукції, додержання режимів 

зберігання, контролює ведення обліку складських операцій. Забезпечує 
додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових 

документів, складає встановлену звітність, організує проведення вантажно-

розвантажувальних робіт комірниками та вантажниками на складі, 
контролює ведення обліку наявної на складі готової продукції і звітну 

документацію про її рух. Бере участь у проведенні інвентаризацій тощо. 

Інженер, техно-
лог, механік, 

економіст і т.д. 

Участь в інвентаризації готової продукції в разі включення їх до складу 
інвентаризаційної комісії 

Бухгалтер з обліку готової продукції 

має контролює цільове використання готової 

продукції. Відповідає за правильність 

відображення в обліку господарських 

операцій, за складання первинних 

документів, кореспонденцій тощо. Має право 

брати участь у проведенні інвентаризації. Готує дані про готову 

продукцію для включення їх до фінансової звітності, здійснює 

складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, 

яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. 

Також він здійснює підготовку оброблених документів, реєстрів 

і звітності з обліку готової продукції для зберігання їх протягом 

установленого терміну. Постійно знайомиться та вивчає нові 

нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації 

обліку готової продукції та ведення бухгалтерського обліку та вносить 

пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві. 

Обов’язки 

працівників 

бухгалтерії щодо 

обліку готової 

продукції 
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Весь процес організації готової продукції контролює головний 

бухгалтер. Він організує роботу бухгалтерської служби, контроль за 

відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх 

господарських операцій, пов’язаних з обліком готової продукції. 

Основним його завданням є складання на основі даних 

бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її 

підписання та подання в установлені строки користувачам. 

На формування наказу про облікову політику 

щодо обліку готової продукції дуже впливає такий 

фактор як галузь або вид діяльності (промисловість, 

будівництво, торгівля, транспорт) 

На початку звітного року підприємством 

визначається облікова політика щодо обчислення виробничої 

собівартості готової продукції, має бути зазначений обраний 

підприємством підхід до розподілу постійних і змінних витрат, їх 

склад і т.д. 

Готова продукція в наказі про облікову політику відображається 

в складі запасів, однак крім основних пунктів щодо запасів слід 

передбачити специфічні моменти, що стосуються оцінки готової 

продукції (рис. 2.4.12 і табл. 2.4.18). 

 

Рис. 2.4.12. Основні положення з обліку готової продукції, що 

наводяться в наказі про облікову політику 
 

Основні пункти наказу про облікову політику щодо готової 

продукції та незавершеного виробництва наведено нижче (приклад): 
Для групування затрат на виробництво, калькулювання собівартості 

продукції використовувати попередільний метод обліку витрат на виробництво. 

Готова продукція відображати в балансі по фактичній повній собівартості. 

По роботах і послугах згідно довгострокових угод виручка від реалізації робіт 

і послуг і фінансові результати визначаються: 

1) після повного завершення робіт по угоді; 

Перелік статей 

калькуляції 

Склад постійних 

витрат 

Оцінка готової 

продукції в 

балансі 

Оцінка ступеня 

завершеності 

робіт (послуг) 

Метод 

калькулювання 

Склад змінних 

витрат і базу їх 

розподілу 

Оцінка 

незавершеного 

виробництва 
Оцінка готової 

продукції в обліку 

В наказі про 

облікову політику 

необхідно 

передбачати 

Наказ про 

облікову 

політику 
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2) після завершення кожного етапу робіт по угоді. 

Аналітичний облік загальновиробничих витрат вести за такими статтями: 

а) змінні: б) постійні: 

- витрати на поточний ремонт основних засобів; 

- витрати на охорону праці; 

- витрати на електроенергію; 

- знос МШП (спецобладнання); 

- комунальні послуги; 

- страхування ризиків; 

-  інформаційні послуги; 

- витрати матеріалів; 

- заробітна плата працівників, які займаються 

ремонтом обладнання, і відрахування на соціальні 

заходи; 

- компенсаційні та заохочувальні виплати робітникам 

основного виробництва; 

- амортизація основних засобів; 

- витрати на відрядження робітників цехового 

персоналу; 

- інші витрати. 

- амортизація основних 

засобів; 

- заробітна плата 

працівників, які обслуговують 

виробниче обладнання; 

- відрахування на соціальні 

заходи; 

- опалення; 

- витрати на гігієну і 

санітарію; 

- медичне страхування 

працівників; 

- витрати на операційну 

оренду; 

- амортизація 

нематеріальних активів; 

- інші витрати. 

Прийняти за базу розподілу загальновиробничих витрат: 

- між витратами і собівартістю реалізованої продукції – обсяг 

виробництва (зарплату тощо); 

- між об’єктами витрат – заробітну плату (відпрацьовані години, прямі 

витрати тощо). За нормальну потужність прийняти обсяг випуску продукції, що 

дорівнює_____ (машино-годин тощо). 

4.5. Оцінку незавершеного виробництва здійснювати за нормативними 

затратами; 

4.6. Затвердити перелік, статей калькулювання виробничої собівартості 

продукції (робіт, послуг) відповідно до додатка __… 
Таблиця 2.4.18 

Пункти облікової політики щодо виробництва 

Складові облікової політики Можливі варіанти Підстава 

Методи калькулювання виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг)  

самостійно обираються підприємством  
П(С)БО 16 
«Витрати»  

Перелік і склад статей калькулювання 

виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг)  

самостійно обираються підприємством  
П(С)БО 16 

«Витрати»  

Перелік і склад змінних і постійних 

загальновиробничих витрат  
самостійно обираються підприємством  

П(С)БО 16 

«Витрати»   

Бази розподілу загальновиробничих 

змінних та розподілених постійних 
загальновиробничих витрат  

– години роботи  
– заробітна плата  

– обсяг діяльності  

– прямі витрати тощо  

П(С)БО 16 

«Витрати»   

База розподілу загальновиробничих 
витрат при нормальній потужності 

– прямі витрати, – обсяги доходів, – 
прямі витрати на оплату праці, – 

відпрацьований будівельними 

машинами і механізмами час тощо 

П(С)БО 18 
«Будівельні 

контракти»  
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2.5. Організація обліку малоцінних оборотних і 
необоротних матеріальних активів 

 

 Основи організації обліку малоцінних оборотних та 

необоротних матеріальних активів 

 Організація обліку малоцінних швидкозношуваних та 

необоротних активів: методична складова 

 Організаційно-технічні аспекти обліку малоцінних активів 
 

Для раціональної організації обліку оборотних і необоротних 

матеріальних активів доцільно в окрему групу виділяти малоцінні 

активи. Характеристики цих об’єктів дозволяють використовувати до 

них інші особливі правила обліку, які забезпечують детальніший 

контроль, ніж за запасами і простіші підходи д амортизації, ніж в 

основних засобів. Тому основними завданнями організації обліку 

малоцінних активів є: 

- встановлення вартісної межі для малоцінних активів, порядку 

їх визнання на підприємстві; 

- вибір методу амортизації для малоцінних необоротних 

активів; 

- формування номенклатури для малоцінних оборотних 

активів; 

- підбір первинної документації для оформлення операцій з 

малоцінними активами; 

- розподіл обов’язків між працівниками щодо обліку і 

контролю малоцінних активів; 

- організація позабалансового обліку малоцінних оборотних 

активів та ін. 
 

2.5.1. Основи організації обліку малоцінних оборотних та 

необоротних матеріальних активів 
 

Назва «малоцінні та швидкозношувані 

предмети» (МШП) перейшла до бухгалтерського 

обліку з практики 70-х років ХХ століття. Під 

цими активами визнавалась група об’єктів, перелік яких чітко 

регламентувався Положенням з бухгалтерського обліку МШП, 

затвердженому листом Міністерства фінансів СРСР від 18.10.79 р. № 

166 (Положення 166). Для цих активів існував додатковий критерій – 

Визначення 
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критерій вартості, і до МШП відносили не тільки ті засоби праці, які 

мають незначний термін використання («швидкозношувані»), а й з 

незначною вартістю («малоцінні»).  

Такий об’єкт обліку, як малоцінні необоротні матеріальні 

активи (МНМА), з’явився в українському обліку в період його 

реформування як своєрідний компроміс між традиційним поділом 

засобів праці за вартісною ознакою та відсутністю такого поділу в 

міжнародних стандартах. Так, із набиранням чинності стандартами 

бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 7 і П(С)БО 9, облік 

малоцінних активів було організовано таким чином: 

1) матеріальні цінності, термін служби яких перевищував 1 рік, 

обліковувалися у складі необоротних активів; залежно від вартості 

вони могли потрапити або до складу основних засобів, або до складу 

інших необоротних активів; 

2) матеріальні цінності, термін служби яких не перевищував 1 

рік, обліковувалися у складі запасів. Особлива увага до МШП 

викликана тим, що вони мають принципову відмінність від всіх інших 

запасів. Ця відмінність полягає в тому, що при їхньому використанні 

(експлуатації) не відбувається їхнє зменшення (видозміна, зникнення) 

так, як це, наприклад, відбувається з матеріалами, сировиною або 

паливом. МШП до кінця їхнього використання (експлуатації), як 

правило, своїх властивостей не втрачають і зовні майже не 

змінюються. Підходи до визначень МШП та МНМА наведено в 

таблиці 2.5.1. 

В загальному до малоцінних належать засоби виробництва, які 

повністю не втрачають своїх властивостей в процесі використання, 

але їх вартість є порівняно незначною. В залежності від терміну 

використання до 1 року чи більше одного року, малоцінні активи 

поділяються на оборотні і необоротні. 

Малоцінні активи визнаються активами 

підприємства за загальними правилами, тобто: 

- існує ймовірність того, що підприємство в 

майбутньому отримає економічні вигоди від їх використання; 

- їх вартість може бути достовірно визначена. 

Віднесення малоцінних активів до окремої групи зумовлено 

наступними причинами: 

Визнання 
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 недоцільно і дуже трудомістко вести облік необоротних 

активів вартістю, наприклад, 100 грн. за тими ж правилами, що 

автомобілі, машини; 

 за окремими оборотними активами слід вести контроль 

більш детальний, так як вони повністю не споживаються в процесі 

виробництва і належать до засобів праці. Наприклад, спецодяг може 

використовуватись протягом виробничого циклу, але не зноситись. 

Таблиця 2.5.1 

Визначення поняття малоцінних оборотних і необоротних 

матеріальних активів  

П
ід

хо
-

д
и

  

Джерело Визначення 
Відмінності у 

визнанні 

О
б

л
ік

о
в
и

й
 

Інструкція про 

застосування Плану 
рахунків 

бухгалтерського 

обліку активів, 
капіталу, 

зобов'язань і 

господарських 
операцій 

підприємств і 
організацій, 

Затверджено 

Наказом 
Міністерства 

фінансів України 

30.11.99 N 291  

ДО МНМА належать  предмети, строк 

корисного використання яких більше одного 
року, зокрема спеціальні інструменти і 

спеціальні пристосування, вартість яких 

погашається нарахуванням зносу за 
встановленою підприємством ставкою 

(нормою) з урахуванням очікуваного способу 

використання таких об'єктів та інші предмети, 
які за вартісними ознаками підприємством 

зараховано до складу малоцінних необоротних 
матеріальних активів 

- строк 

корисного 
використання 

більше одного 

року; 
- за вартісними 

ознаками 

віднесено до 
малоцінних 

До МШП належать предмети, що 

використовуються протягом не більше одного 

року або нормального операційного циклу, 
якщо він більше одного року, зокрема: 

інструменти, господарський інвентар, 

спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо. 

- 

використовують

ся протягом 
періоду до 1 

року 

 

Алгоритм визнання в обліку малоцінних оборотних і 

необоротних активів наведено на рис. 2.5.1. 

Кожне підприємство самостійно встановлює вартісну межу для 

малоцінних активів. Зазвичай це 500 або 1000 грн. Остання величина 

найбільш поширена, що зумовлено вимогами податкового 

законодавства. 

Малоцінні активи за своєю 

функціональною роллю на підприємстві є такими 

засобами праці, як і основні засоби 

(використовуються в процесі виробництва без зміни натуральної 

форми і поступово зношуються), але мають і особливості оборотних 

засобів. Всі малоцінні активи згідно з вимогами стандартів 

Класифікація 
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бухгалтерського обліку класифікують, виходячи з однієї з наступних 

ситуацій: 

 
 

Рис. 2.5.1. Алгоритм визнання малоцінних активів в обліку 

 

- якщо строк корисної експлуатації малоцінного активу 

перевищує один рік, їх включають до складу необоротних активів і 

амортизують; 

- якщо малоцінні активи знаходяться на складі і відповідають 

вимогам П(С)БО 9 «Запаси», вони обліковуються у складі запасів; 

- якщо малоцінні активи передані в експлуатацію в поточному 

звітному періоді, вони визнаються витратами звітного періоду. 

Класифікація малоцінних активів без розподілу на оборотні і 

необоротні наведена в Положенні з бухгалтерського обліку МШП, 

затвердженому листом Міністерства фінансів СРСР від 18.10.79 р. № 

166. При цьому, відповідно до постанови Верховної Ради України 

«Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів 

Актив, який відповідає умовам визнання, належить до 

переліку МШП (Положення 166), при його використанні 

(експлуатації) не відбувається зменшення активу 

 

Термін 

використання 

< 1 року 

Малоцінні 

швидкозношуван

і предмети 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні активи 

Основні 

засоби 

Вартість <  

встановленої на  

підприємстві межі 

 

так 

так 

ні 

ні 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 162 

законодавства СРСР» від 12.09.91р. № 1545-ХН, Положення № 166 діє 

в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України 

Відповідно вказаного Положення 166, облік швидкозношуваних 

предметів ведеться, як правило, по наступним групам: 

1) інструменти та прилади загального призначення - різальний, 

монтажний та подібний їм інструмент, вимірювальні прибори та 

прилади, які мають універсальне використання і використовуються 

при виготовленні різних видів продукції; 

2) спеціальні інструменти і спеціальні прилади-інструменти, 

штампи, прес-форми та подібні їм предмети, які використовуються 

для виконання тільки одного індивідуального замовлення або 

виробництва визначених виробів (виготовлення деталей і вузлів, збір 

та випробовування виробів в цілому і т. д.); 

3) змінне устаткування – які багаторазово використовувалися в 

виробництві приладів до основних засобів та інші викликані 

специфічними умовами виготовлення; 

4) технологічна тара - тара, яка багато разів використовувалася 

безпосередньо в технологічному процесі (контейнери для 

транспортування окремих деталей, піддони ); 

5) виробничий інвентар - предмети виробничого призначення, 

які створюють умови для здійснення і полегшення технологічних 

операцій, - робочі столи, верстати, техніка, які сприяють охороні 

праці, стелажів, лари, тумбочки; 

6) господарський інвентар - офісна та інші меблі і обстановка 

(столи, стільці, шафи, вішалки, гардероби, телефонні апарати, 

протипожежний інвентар); 

7) спеціальний одяг, спеціальне взуття і захисні прилади - 

комбінезони, костюми, куртки, брюки, халати, різноманітне взуття, 

окуляри, шоломи; 

8) постільна білизна - матраци, подушки, ковдри, наволочки, 

рушники (за винятком постільної білизни готелів, які відносяться до 

основних засобів, незалежно від вартості); 

9) інші малоцінні предмети - столовий посуд і столові прилади, 

інвентар для спеціально-культурних заходів, спортивний і 

туристичний інвентар. 

Це основна класифікація малоцінних активів, в рамках цих груп 

підприємства можуть встановлювати більш деталізоване групування 

предметів за ознаками, характерними для запасів чи основних засобів.  
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На підприємстві бухгалтер має право самостійно приймати 

рішення про зарахування до складу малоцінних швидкозношуваних 

предметів чи малоцінних необоротних матеріальних активів саме тих 

предметів, що відповідають встановленому на підприємстві критерію. 

Цей підхід з економічної точки зору цілком обґрунтований: на двох 

різних підприємствах той самий предмет може знаходитися в 

експлуатації протягом різних періодів і, отже, може бути віднесений 

до різних видів активів. 

Важливою характеристикою малоцінних 

необоротних матеріальних активів є їх вартість. 

Якщо обмежень до вартості оборотних 

малоцінних предметів законодавець не зазначає, то необоротні 

малоцінні предмети мають вартісну ознаку. Це в першу чергу 

пов’язано з тим, що малоцінні необоротні матеріальні активи 

становлять окрему групу основних засобів, що мають невелику 

вартість. Дана вартість, тобто вартісна межа, встановлюється 

підприємством щодо об’єктів, термін експлуатації яких більше року з 

метою віднесення їх до основних засобів чи до інших необоротних 

матеріальних активів. Ст.14.1.138 ПКУ вартісний критерій 

встановлено в сумі 2500 грн. 

Встановлення величини вартісного критерію для віднесення 

основних засобів до складу малоцінних дозволяє керувати витратами 

підприємства в бухгалтерському обліку. Це відбувається шляхом 

списання малоцінних необоротних активів одразу на витрати, а не 

амортизації їх протягом терміну використання. 

Для МШП використовуються правила оцінки при надходженні і 

використанні, що й для виробничих запасів, для МНМА такі ж як для 

основних засобів. 

 

2.5.2. Організація обліку малоцінних швидкозношуваних та 

необоротних активів: методична складова 
 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети  зі строком корисної експлуатації 

до одного року списують на витрати в міру 

відпуску їх у виробництво або 

експлуатацію. З метою забезпечення 

контролю за використанням цих об’єктів підприємство має 

Оцінка 

Малоцінні 

швидкозношувані 

предмети 
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організувати облік їх руху у кількісному вираженні за матеріально-

відповідальними особами і місцями експлуатації.  

Пооб’єктний облік (за номенклатурними номерами) ведеться 

двома шляхами (табл. 2.5.2). 

Таблиця 2.5.2 

Організація пооб’єктного обліку МШП 

Ч
а

с 
п

р
о

в
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д
е
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н
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о
п
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ц
ій

 

Місце 

здійснення 

операцій 

Характеристика Документи 

Д
о
 п

ер
ед

ач
і 

в
 

ек
сп

л
у
ат

ац
ію

 На складах На складах ведеться кількісний облік МШП за 

їх номенклатурними номерами, аналогічний 

обліку матеріалів на складі. У бухгалтерії 
підприємства складають групувальні 

відомості надходження МШП таким же 

чином, як і групувальні відомості 
надходження матеріалів 

картках складського 

обліку 

П
іс

л
я
 п

ер
ед

ач
і 

в
 

ек
сп

л
у
ат

ац
ію

 

На складах в спеціальних картках, які відкриваються на 

кожного працівника із зазначенням прізвища, 
ім’я, по батькові робітника; що саме 

передається; одиниці виміру; період на який 

передається тощо 

Картка обліку 

малоцінних та 
швидкозношуваних 

предметів, 

Особова картка обліку 
спецодягу, спецвзуття 

та запобіжних засобів 

В 

бухгалтерії 

відкривається позабалансовий рахунок 07 

«Списані активи», який ведеться в розрізі 
працівників 

Відомість 

 

Аналітичний облік МШП можна організувати за наступними 

напрямками: 

 за видами предметів; 

 за однорідними групами, встановленими, виходячи з потреб 

підприємства; 

 місцями зберігання; 

 матеріально відповідальними особами.  

Відповідно до п. 23 П(С)БО 9, вартість малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, 

виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою 

організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за 

місцями експлуатації і відповідальними особами протягом строку їх 

фактичного використання.  
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Інструменти і пристрої, що перебувають у тривалому 

користуванні робітника при видачі відображають у його особистій 

інструментальній картці – книзі. Видаючи інструменти на короткий 

час, застосовують спеціальні металеві жетони-марки без облікових 

записів у документах або регістрах. 

На відміну від інструментів і пристроїв господарський інвентар, 

спецодяг і постільні приналежності при передачі в експлуатацію 

зберігаються у приміщеннях, де використовуються. Облік інвентарю 

ведеться за місцями використання та матеріально-відповідальними 

особами в описах, що відкриваються на рік. На спецодяг виданий 

робітникам, заводять особисті картки, у яких відображають кожний 

факт одержання робітниками предметів, строки їх служби та вибуття. 

Інструменти і пристрої загального призначення відпускаються зі 

складу в підрозділи за встановленими лімітами (нормами) відпуску 

інструментів. При цьому можливі кілька варіантів організації обліку 

інструментів і пристроїв в експлуатації (табл. 2.5.3). 

Таблиця 2.5.3 

Організація обліку МШП в експлуатації 

Варіанти Документування Характеристика Переваги 

Метод суцільного 

документування 

Оформляються всі 

операції з 

тримання, 
повернення і 

оновлення 

інструментів 

Передбачаються операції з 

отримання, видачі і 

списання різних кількостей 
інструменту в різний час, 

що може зумовити їх зміну 

в окремих матеріально-
відповідальних осіб 

Є універсальним і 

можливим в 

практичному 
використанні на всіх 

підприємствах 

Метод обмінного 

фонду 
(постійного 

запасу) 

Оформляються 

лише операції з 
передачі 

інструмента і 

пристроїв, що 
спричиняють 

зміни запасів 

МШП у 

відповідальних 

осіб 

Такий метод не зумовлює 

зміну запасів інструментів у 
відповідальних підрозділах 

і тому не потребує 

спеціального первинного 
документа на обмін.  

Доцільний на 

підприємствах із 
добре організованою 

системою 

складського й 
інструментального 

господарства, а 

також належною 

організацією обліку і 

контролю 

 

Вибуття МШП може відбутися з різних причин: внаслідок 

продажу, безоплатної передачі, внесення до статутного фонду, 

виявлення недостачі. Оцінка під час вибуття регулюється ПСБО 9, 

відповідно до якого підприємство самостійно встановлює один із 

методів вибуття. Передачу в експлуатацію не можна вважати 
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вибуттям, однак метод оцінки для списання з балансу слід відобразити 

в наказі про облікову політику. Як для передачі в експлуатацію, так i 

для обліку МШП на складі (тобто до передачі в експлуатацію), 

найприйнятнішим є  – метод ідентифікованої собівартості. При цьому 

методі облік здійснюється в кількісно сумовому вираженні, кожна 

одиниця МШП має свій номер (код) i списується за відповідною їй 

собівартістю.  

Під час повернення на склад такі предмети оприбутковують (за 

цінами можливого використання або реалізації) на зменшення витрат 

на рахунку, на який раніше була списана вартість цих предметів. 

Методика обліку і оцінки операцій з вибуття малоцінних 

швидкозношуваних предметів аналогічна методиці обліку виробничих 

запасів. 

Організація обліку малоцінних 

необоротних матеріальних активів здійснюється 

централізовано в розрізі окремих об’єктів. 

Одиницею обліку є окремий інвентарний об’єкт. 

Для організації обліку і забезпечення 

контролю збереження кожному об’єкту 

аналогічно до основних засобів незалежно від того, чи знаходиться він 

в експлуатації, в запасі або на консервації, при прийнятті їх до 

бухгалтерського обліку привласнюється відповідний інвентарний 

номер, який зберігається на весь період знаходження на даному 

підприємстві та вказується в усіх первинних документах і регістрах 

обліку.  

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів можна 

організовувати за одним із двох варіантів: 

- аналогічно до основних засобів за кожним об’єктом; 

- за групами (а не інвентарними номерами), якщо амортизацію 

названих активів нараховують за методом 100% вартості під час 

передавання їх в експлуатацію. 

Облік надходження, використання та вибуття малоцінних 

необоротних матеріальних активів організовується аналогічно до 

основних засобів. Відмінності полягають у методах амортизації. 

Згідно П(С)БО 7, амортизація нараховується одним з методів, 

вибраних підприємством, який повинен бути відображений в наказі 

про облікову політику (рис. 2.5.2). 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 
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Рис. 2.5.2. Методи амортизації малоцінних необоротних активів 

 

При визначенні терміну використання малоцінних активів на 

підприємстві слід враховувати Норми безплатної видачі спеціального 

одягу працівникам загальних професій різних галузей 

промисловості.2009р., затверджені наказом Держгірпромнагляд № 62 

від 16.04.2009, Зареєстровані в Мінюсті № 424/16440 від 12.05.2009. 

Згідно цих же норм визначаються витрати, пов’язані з використанням 

спецодягу в податковому обліку 

За допомогою чітко організованого 

контролю за малоцінними активами можна 

мінімізувати кількість операцій і документів з 

об’єктами, збільшити ефективність праці виконавців.  

Малоцінні предмети інвентаризують за місцями їх знаходження 

та особами, на відповідальному зберіганні яких вони знаходяться. В 

процесі інвентаризації встановлюється правильність віднесення 

господарських засобів до групи малоцінних і швидкозношуваних 

предметів. 

При проведенні інвентаризації комісія повинна з’ясувати: 

 чи закріплені малоцінні  оборотні і необоротні предмети, що 

знаходяться на складі та в експлуатації, за особами, відповідальними 

за їх зберігання і використання; 

 чи здійснюється маркування спецодягу, спецвзуття, 

застережних пристроїв, виробничого і господарського інвентарю, 

столового посуду і приналежностей до передачі їх в експлуатацію; 

 як організовано облік малоцінних предметів в місцях їх 

Методи амортизації малоцінних необоротних матеріальних 

активів 

Прямолінійний метод 

Виробничий метод 

Методи амортизації 

передбачені для основних 

засобів 

Специфічні методи амортизації для 

малоцінних необоротних матеріальних 

активів 

50%-у першому місяці використання; 

50%-у місяці вилучення  

100%- у першому місяці використання 

Контроль  
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експлуатації. 

Інвентаризація проводиться шляхом огляду кожного предмету. 

В інвентаризаційні описи МШП та МНМА заносяться за 

найменуваннями у відповідності з номенклатурою, прийнятою в 

бухгалтерському обліку. В описах зазначається їх первісна вартість. 

На малоцінні оборотні та необоротні предмети, видані в 

індивідуальне користування, наприклад, спецодяг, спецвзуття тощо, 

допускається складання групових інвентаризаційних описів із 

зазначенням осіб, яким видані такі предмети. Обов’язковою умовою 

при цьому є ведення особистих карток на такі предмети і наявність в 

інвентаризаційному описі підписів осіб, які отримали ці предмети. 

По малоцінних предметах, які обліковуються в оперативному 

порядку, описи не складаються, а перевіряється фактична наявність 

цих предметів у матеріально відповідальних осіб шляхом зіставлення 

з відомістю оперативного обліку. Виявлена при цьому недостача 

предметів оформлюється актом. 

МШП та МНМА, які стали непридатними, але ще не списані, в 

інвентаризаційному описі не відображаються. На них складається акт 

із зазначенням часу експлуатації, причин непридатності, можливості 

використання цих предметів у господарських цілях. 

Малоцінні предмети, які стали непридатними, але не списані, до 

інвентаризаційної відомості не вписуються, а складається акт із 

вказівкою часу експлуатації, причин непридатності, можливості, 

використання цих предметів у господарських цілях. При цьому в 

описах робляться відмітки про непридатність. 

За малоцінними оборотними та необоротними предметами, які 

обліковуються в оперативному порядку, описи не складаються, а 

перевіряється фактична наявність цих предметів у матеріально 

відповідальних осіб шляхом зіставлення з відомістю оперативного 

обліку. Виявлена при цьому недостача предметів оформлюється актом.. 

 

2.5.3. Організаційно-технічні аспекти обліку малоцінних 

активів 

МШП обліковуються на рахунку 22 

«Малоцінні і швидкозношувані предмети».  

За дебетом рахунка 22 відображаються за 

первісною вартістю придбані (виготовлені) МШП, за кредитом - за 

обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію зі списанням на 

Рахунки  
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рахунки обліку витрат, а також списання недостач і втрат від псування 

таких предметів. З метою податкового обліку доцільно відкрити на 

рахунку 22 два субрахунки:  

- 221 «МШП виробничого призначення»;  

- 222 «МШП невиробничого призначення». 

Для забезпечення аналітичного обліку МШП за видами 

предметів, за однорідними групами, місцями зберігання, матеріально 

відповідальними особами доцільно передбачити відповідну 

класифікацію в робочому плані рахунків.  

Формування робочого плану рахунків при організації обліку з 

малоцінними оборотними активами подані в таблиці 2.5.4. 

 Таблиця 2.5.4 

Робочий план рахунків з обліку МШП 

П
о

р
я

д
о

к
 

Цифрове 

позначення 
Пояснення Приклад 

1 2 Клас рахунка «Запаси» 

2 22 Синтетичні рахунки «Малоцінні швидкозношувані предмети» 

3 
22.1 

22.2 

Виробниче 

призначення 

«МШП виробничого призначення»  

«МШП невиробничого призначення» 

4 
22.1.1 
22.1.2 

22.1.3 

Групи 
«Спецодяг» 
«Інструмент» 

«Засоби захисту»  

5 
22.1.1.1 
22.1.1.2 

22.1.1.3 

Місця зберігання 
«На складі» 
«Цех №1» 

«Лабораторія» 

6 

22.1.1.1.1 

22.1.1.1.2 
22.1.1.1.3 

Матеріально-

відповідальна особа 

 

 

У бухгалтерському обліку необоротну частину малоцінних 

активів відображають на балансовому рахунку 11 «Інші необоротні 

матеріальні активи» на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні 

матеріальні активи». Для нарахування зносу на такі предмети 

передбачено спеціальний субрахунок 132 «Знос інших необоротних 

матеріальних активів». 

Особливістю обліку МНМА є й те, що придбання таких активів 

будь-яким способом (купівля, самостійне виготовлення та ін.) 

відображається проведенням через субрахунок 153 «Придбання 

(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Так як 

аналітичний облік малоцінних необоротних матеріальних активів 
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можна вести аналогічно до обліку основних засобів, то принципи 

формування робочого плану рахунків такі ж (табл. 2.5.5). 

Таблиця 2.5.5 

Робочий план рахунків з обліку МНМА 
Порядок Приклад Пояснення 

1 1 клас рахунків 

2 11 синтетичний рахунок згідно плану рахунків 

3 112 субрахунок «Малоцінні необоротні матеріальні активи» згідно плану 

рахунків 

4 112.1 МНМА за місцями експлуатації (112.01– ливарна дільниця; 112.02– 

механічна дільниця тощо) 

5 112.1.1 МНМА за матеріально відповідальними особами (112.01.02 – бригадир 

механічної дільниця Наливайко П.П. тощо) 

6 112.1.1.2 МНМА підприємства за термінами використання (1 – до 3 років; 2  –  3-5 
років; 3- більше 5  років тощо) 

7 112.1.1.2.1 МНМА за методом нарахування амортизації (1 - прямолінійний, 2 – 

виробничий і т.д.) 

8 112.1.1.2.1.1 Порядковий номер об’єкта у відповідній групі 

 

Для забезпечення контролю за зберіганням і експлуатацією 

малоцінних оборотних і необоротних матеріальних активів надані в 

користування працівникам малоцінні предмети обліковуються на 

рахунку 07 «Списані активи». Аналітика на ньому повинна 

враховувати особливості оборотних і необоротних малоцінних 

активів. 

Ступінь деталізації на кожному підприємстві встановлюється 

самостійно виходячи з практичної доцільності накопичення 

інформації для складання фінансової звітності і потреб управління.  

У процесі документування операцій з 

малоцінними активами, як і будь-яких інших 

об’єктів, розрізняють документи бухгалтерського 

й оперативного обліку. До первинних документів 

бухгалтерського обліку відносять документи, якими оформляється 

відпуск малоцінних предметів у виробництво, їх списання тощо. 

Документування оперативного обліку – це документи, які 

відображають передачу зазначених предметів у ремонт, поповнення їх 

запасу в роздавальницьких коморах, видачу малоцінних предметів 

працівникам їх повернення. Оперативний і бухгалтерський облік тісно 

пов’язані та є складовими частинами єдиної системи, але розподіл 

первинних документів на документи бухгалтерського і оперативного 

обліку є важливою передумовою розробки правильного й ефективного 

функціонуючого графіка документообігу. 

Первинні 

документи 
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Організація первинний обліку операцій з МШП передбачає 

використання спеціальних документі та типових форм для 

матеріальних цінностей. Спеціальні передбачена для отримання МШП 

на складі і їх повернення або списання, так як дають можливість 

відображати операції за кожною матеріально-відповідальною особою і 

працівником підприємства. Для решти операцій з малоцінними 

швидкозношуваними предметами використовують типові форми для 

запасів, в тому числі картка складського обліку (ф. № М-17). 

В таблиці 2.5.6 зазначено спеціальні первинні документи з 

обліку МШП. 

Таблиця 2.5.6 

Первинні документи з організації обліку МШП 

Форма Назва форми Призначення документу  

МШ-1 Відомість на 

повернення 
(вилучення) постійного 

запасу інструментів 

(пристроїв) 

Використовується для обліку зміни запасу інструментів 

(пристроїв) на тих підприємствах, де облік ведеться за 
принципом встановлення постійного обмінного фонду. На 

підставі даних відомості вносяться зміни до картки 

складського обліку запасів інструментально-роздавальної 
комори 

МШ-2 Картка обліку 

малоцінних  

та швидкозношуваних 
предметів 

Використовується для обліку предметів, виданих під розписку 

працівнику для тривалого користування. Заповнюється на 

кожного працівника, який одержав МШП 

МШ-3 Замовлення на ремонт 

інструментів 

Застосовується для обліку інструментів, переданих на 

заточування або ремонт у централізованому порядку 

МШ-4 Акт на вибуття МШП Застосовується для оформлення псування та витрат 
інструментів (пристроїв) та інших МШП 

МШ-6 Особова картка обліку 

спецодягу, спецвзуття, 

запобіжних засобів 

Використовується для обліку спецодягу, спецвзуття та 

запобіжних засобів, які видаються працівникам підприємства 

для індивідуального користування за встановленими нормами. 
Картка ведеться в одному примірнику і зберігається в цеху  

МШ-5 Акт на списання 

інструментів 

(пристроїв) та їх обмін 
на придатні 

Застосовується для оформлення списання інструментів 

(пристроїв), що стали непридатними, та обміну їх на придатні 

на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом 
встановлення постійного обмінного фонду. 

МШ-7 Відомість обліку 

видачі (повернення) 

спецодягу, спецвзуття, 

запобіжних засобів 

Застосовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття 

працівникам підприємства в індивідуальне користування за 

встановленими нормами, а також для обліку приймання від 

працівників спецодягу, спецвзуття на прання, дезінфекцію, 

ремонт та зберігання 

МШ-8 Акт на списання 
малоцінних та 

швидкозношуваних 

предметів 

Застосовується для оформлення списання морально 
застарілих, зношених і непридатних для подальшого 

використання інструментів (пристроїв), спецодягу, 

спецвзуття, запобіжних засобів по закінченню строку 
експлуатації, інших малоцінних та швидкозношуваних 

предметів і здавання їх до комор для утилізації 
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Окремі типові форми для обліку руху МНМА не затверджені. 

Підприємствам рекомендовано застосовувати бланки форм, 

передбачені для обліку основних засобів. Проте вони не враховують 

індивідуальне використання та зберігання працівниками (наприклад, 

інструментів, спецодягу та інших предметів малоцінних необоротних 

активів), а також сезонне, повторне, багаторазове використання 

МНМА. Тому доцільно використовувати самостійно розроблені і 

затверджені на підприємстві документи, реквізити яких би 

повторювали форми для МШП з врахуванням тривалого терміну 

експлуатації і нарахування амортизації - картки працівників, в яких 

відображаються надані їм в користування малоцінні предмети.  

Набір облікових регістрів для 

відображення малоцінних активів підприємство 

обирає самостійно в залежності від форми 

обліку. Перелік регістрів наведено в табл. 2.5.7. 

Таблиця 2.5.7 

Облікові регістри для відображення операцій  

з МШП та МНМА 
Об’єкт Облікові регістри Джерело інформації 

МШП 

Журнал  інформація за рахунком 22 «Малоцінні швидкозношувані 
предмети», яка береться з даних первинних документів, що 

групуються у книзі чи картці складського обліку, звідки їх 

записують у звіт про рух матеріалів – реєстр зведеного 
обліку 

Відомість 

Звіт про рух 

матеріалів 

МНМА 

Журнал  інформація за рахунком 112 «Малоцінні необоротні 

матеріальні активи», яка береться з первинних документів з 
обліку основних засобів та відомостей нарахування 

амортизації 

Відомість 

Відомість нарахування 
амортизації 

 

Малоцінні активи не відображаються 

окремою групою активів у статистичній і 

фінансовій звітності, виключенням є тільки 

Примітки до фінансової звітності.  

Найбільшу цінність інформація про вартість інструментів, 

спецодягу і забезпечення ними працівників має для відділів охорони 

праці на підприємствах, для цих цілей може складатись внутрішня 

звітність. 

Розкриття інформації про малоцінні активи у фінансовій 

звітності наведено в табл. 2.5.8. 

 

Облікові 

регістри  

Звітність  
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Таблиця 2.5.8 

Відображення МНМА і МШП у фінансовій звітності 

Об’єкт 
Форма 

звітності 
Код 

Джерело 

інформації 
Примітка 

Малоцінні 

необоротні 
матеріальні активи 

Баланс 1011 
Кінцеве сальдо по 

рахунку 112  

Вартість малоцінних 
активів включається до 

вартості основних засобів 

Баланс 1002 

Нарахована 

амортизація (кт 

132) 

Амортизація малоцінних 

активів включається до 
суми амортизації основних 

засобів 

Малоцінні 

швидкозношувані 
предмети Баланс 1100 

Кінцеве сальдо по 

рахунку 22 
«Малоцінні 

швидкозношувані 
предмети»  

Вартість малоцінних 

активів включається до 
вартості виробничих 

запасів 

 

Малоцінні активи на підприємствах деяких 

галузей займають значну питому вагу у вартості 

активів. Зважаючи на особливості використання і 

списання частину операцій з ними здійснюють 

працівники не облікових служб. Зокрема з метою 

збереження і правильного обліку МШП і МНМА 

необхідно забезпечити належну організацію 

складського господарства. Зберігання малоцінних предметів має 

здійснюватися у спеціально пристосованих приміщеннях (складах). 

Порядок розміщення малоцінки має забезпечувати швидкість операцій 

їх прийняття та видачі. Відповідальність за прийняття, зберігання і 

відпускання малоцінних оборотних і необоротних активів 

покладається на визначених матеріально відповідальних осіб, з якими 

укладаються договори про повну матеріальну відповідальність. Ці ж 

матеріально-відповідальні особи ведуть поособовий облік спецодягу, 

складають відповідні звіти і подають їх до бухгалтерії. 

Окрім матеріально-відповідальних осіб до операцій із МШП та 

МНМА долучаються інші працівники підприємства: 

- бригадири, завідуючі цехами, які використовують потрібні 

малоцінні предмети (спецодяг, спецвзуття, інструменти), складають 

акти на їх списання, вимоги на заміну інструменту і спецодягу та ін., 

контролюють надходження у виробництво інструменту і його 

Розподіл 

обов’язків 

щодо обліку 

малоцінних 

активів  
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використання, відповідають за подання всіх необхідних документів до 

бухгалтерії; 

- інженер з охорони праці слідкує за дотриманням норм 

використання спецодягу кожною групою працівників, слідкує за 

змінами норм і повідомляє про ці зміни працівників бухгалтерії, 

здійснює контроль за організацією зберігання, видання, прання, 

хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту, станом запобіжних пристосувань і захисних 

пристроїв; 

На підприємстві створюється постійно діюча комісія з 

інвентаризації, продажу, списання та передачі малоцінних і 

швидкозношуваних предметів та малоцінних необоротних 

матеріальних активів. До неї може входити керівник підприємства, 

головний бухгалтер та бригадир або завідуючий цехом. Це може бути 

та ж комісія, що й для основних  засобів та виробничих запасів. 

В операціях з малоцінними активами 

можуть приймати участь наступні працівники 

облікової служби: 

- головний бухгалтер, слідкує за 

правильною організацією обліку малоцінних 

оборотних і необоротних матеріальних активів; 

- бухгалтер, якому згідно посадових інструкцій призначено 

ведення обліку малоцінних оборотних і необоротних активів.  

У посадовій інструкціях бухгалтера, який відповідає за 

ведення обліку малоцінних активів слід передбачити наступні 

обов’язки: 
- вести облік МШП та МНМА згідно чинного законодавства 

України; 

- вести контроль за цільовим використанням малоцінних оборотних 

і необоротних матеріальних активів; 

- правильно відображати в обліку типові операції з введення в 

експлуатацію та списання малоцінних активів; 

- вести позабалансовий рахунок в розрізі працівників підприємства, 

яким видається МШП чи МНМА; 

- проводити списання малоцінних активів згідно актів, в 

податковому обліку при списанні враховувати типові норми використання 

спецодягу. 

Обов’язки 

працівників 

облікової 

служби  
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Правильність обліку та контролю за 

малоцінними активами забезпечується наказом 

про облікову політику, який в обов’язковому 

порядку повинен містити розділ про облік 

оборотних і необоротних малоцінних активів 

(рис. 2.5.3). 

 

 
Рис. 2.5.3. Основні положення з обліку малоцінних активі, що 

наводяться в наказі про облікову політику 

 

Також в наказі про облікову політику підприємства 

визначаються норми використання спецодягу, які використовуються 

на підприємстві (типові чи власні) для правильного планування 

потреб в малоцінних швидкозношуваних предметах, раціональної 

організації їх обліку і контролю  

У наказі про облікову політику доцільно зафіксувати, що у разі 

потреби строк корисного використання (експлуатації) активів (МШП 

та основних засобів) і списання встановлює комісія, призначена 

керівником.  

Як додаток до наказу про облікову політику, на підприємстві 

має бути виданий розпорядчий документ, за яким визначають та 

затверджують перелік засобів праці зі строками використання до 

одного року або одного операційного циклу. 

Основними пунктами наказу про облікову політику щодо 

малоцінних активів є (зразок): 
- Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання 

(експлуатації) понад один рік вартістю до 2500 грн малоцінними необоротними 

матеріальними активами (МНМА): 

В наказі про облікову 

політику необхідно 

передбачити 

Метод та порядок нарахування 

амортизації для МНМА 

Первинні 

документи з 

обліку МНМА 

Строк корисної 

експлуатації 

Порядок списання малоцінних 

активів, що стали непридатними для 

їх подальшої експлуатації 

Порядок списання 

вартості при  передачі в 

експлуатацію 

Спосіб 
документування: 

суцільний чи 

обмінного фону  

Порядок визнання 

малоцінних активів 

Наказ про 

облікову 

політику  
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- Амортизацію за МНМА нараховувати у першому місяці використання 

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

відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з 

балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом; 

- Вважати малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП) 

матеріальні активи, що мають термін експлуатації менше одного року, але 

викоростовуються у виробничому процесі протягом декількох операційних циклів. 

Здійснювати їх облік на балансовому рахунку 22. Перелік таких активів наведено в 

Додатку 4 до наказу. 

- При передачі МШП в експлуатацію їх вартість списувати в обліку на 

витрати з одночасною організацією оперативного обліку як в кількісних, так 

вартісних показниках, за місцями їх експлуатації і відповідальними особами 

протягом терміну фактичного використання до моменту їх повної ліквідації. 

- Облік малоцінних активів здійснювати методом суцільного документування. 

Для списання спецодягу використовувати типові Норми безплатної видачі 

спеціального одягу працівникам загальних професій різних галузей промисловості. 
 
 
 

2.6. Організація обліку грошових коштів та 
розрахунків з підзвітними особами 

 

 Основи організації обліку грошових коштів та розрахунків 

з підзвітними особами 

 Організація обліку грошових коштів: методичний аспект 

 Організаційно-технічні аспекти обліку грошових коштів 

та розрахунків з підзвітними особами 

 

В процесі організації обліку грошових коштів основне 

завдання облікової служби – це налагодження контролю: 

- організація вчасного складання і передачі в бухгалтерію 

звітів про використання коштів, отриманих на відрядження або під 

звіт; 

- здійснення контролю за дотриманням касової і розрахункової 

дисципліни, в тому числі за зберіганням, своєчасним надходженням і 

витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів 

відповідно до їх цільового призначення; 

- своєчасне і правильне оформлення документів і 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по руху 

грошових коштів. 
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Такі завдання організації облікового процесу зумовлені в 

першу чергу відсутністю альтернатив в питаннях обліку готівкових і 

безготівкових коштів. Більшість операцій, порядок їх документування, 

терміни виконання чітко регламентовано постановами та інструкціями 

Національного банку України, недотримання яких зумовлює 

накладання на підприємство чималих фінансових санкцій. 

 

2.6.1. Основи організації обліку грошових коштів та 

розрахунків з підзвітними особами 
 

Грошові кошти є найбільш ліквідними 

активами. Вони присутні на початковому та 

кінцевому етапах облікового циклу, який 

включає придбання товарів, виробництво 

продукції, виконання робіт, надання послуг, а також отримання 

виручки. 

Таке поняття як «грошові кошти» використовується в 

обліковій практиці і законодавстві, в економічній ж теорії оперують 

терміном «гроші» (табл. 2.6.1) 

Таблиця 2.6.1 

Підходи до визначення грошових коштів 
Підхід Джерело Грошові кошти - це Відмінності 

Обліковий 
 

Національне положення 

(стандарт)  бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», 
затверджено Наказом 
Міністерства фінансів 

України 07.02.2013  № 73 

Готівка, кошти на рахунках у 

банку та депозити до 

запитання 

Обмежено коло 
активів, які 

належать до 

грошових 
коштів 

Економічний 

Ніколенко Ю.В. Основи 

економічної теорії /  

Ніколенко Ю.В.. – К.: 
Либiдь, 1998 242с. 

Гроші проявляють свою 
сутність через функції, які 

вони виконують: міри 

вартості; засобу обігу; засобу 
нагромадження; засобу 

платежу; світових грошей 

Всі активи, які 
виконують 

перераховані 

функції, 
належать до 

грошей 

 

Для цілей організації обліку до грошових коштів включаються 

тільки ті об’єкти, які передбачені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» – готівка, гроші на рахунку і депозити до 

запитання. 

Рух грошових коштів на підприємстві 

утворює грошовий потік - сукупність 

Грошові 

кошти  

Грошові 

потоки  
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розподілених в часі надходжень і виплат грошових коштів, що 

генеруються його господарською діяльністю. Термін «грошовий потік 

підприємства» є агрегованим, який включає в себе різноманітні види 

цих потоків, що обслуговують господарську діяльність. 

Виникнення та формування грошового потоку при здійсненні 

фінансово-господарської діяльності підприємства є результатом 

цілеспрямованого прояву сукупності фінансово-економічних відносин 

та має певні ознаки, основними серед яких необхідно вважати 

наступні: 

1) рух грошових коштів відбувається в результаті виконання 

певної угоди між двома суб'єктами господарювання, оформленої 

належним чином;  

2) грошові потоки, що генеруються суб'єктом господарювання, 

мають виключно фінансовий характер, адже їх результатом є 

формування, розподіл, перерозподіл чи споживання фондів грошових 

коштів;  

3) грошові потоки визначають порядок та особливості 

реалізації інших фінансових відносин, що формують фінанси 

підприємства, у тому числі, формування фінансових результатів, 

забезпечення ліквідності та платоспроможності і т.д.  

Залежно від видів діяльності розрізняють грошові потоки від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (рис. 2.6.1). 

Надходження та відтоки грошових потоків від операційної 

діяльності пов’язані з ефективністю виконання на підприємстві 

основних виробничо - комерційних функцій. Фінансова діяльність 

спрямована на збільшення коштів для фінансового забезпечення  

операційної та інвестиційної діяльності. Організація надходження 

інформації про грошові кошти за видами діяльності для системи 

управління дозволяє приймати оперативні рішення щодо 

рентабельності окремих напрямів роботи підприємства. 

Для забезпечення ефективного 

функціонування підприємства грошові кошти 

постійно перебувають в обігу. Грошовий обіг - це 

рух грошей в готівковій та безготівковій формах, 

що обслуговує збут товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки 

у господарстві. 

Грошовий обіг  



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 
179 

 

Рис. 2.6.1. Характеристика грошового потоку за видами 

діяльності 

 

Грошовий обіг поділяється на дві сфери: 

 Готівковий обіг (рух готівки). Він обслуговується 

банкнотами, монетами та паперовими грошами. 

 Безготівковий обіг (рух безготівкових грошей). Під ними 

розуміються банківські депозити, використання яких здійснюється за 

допомогою чеків, кредитних карток, електронних переказів. 

Грошові потоки підприємства 

Від операційної 

діяльності 

Від інвестиційної 

діяльності 

Від фінансової 

діяльності 

Надходження грошових коштів (вхідні потоки) 

- грошові потоки від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг в 

поточному періоді; 

- погашення дебіторської 
заборгованості; 

-аванси, отримані від покупців; 

- дохід від операційної оренди; 

- дохід від операційних курсових 

різниць; 

- відшкодування раніше списаних 

активів; 

- амортизація основних засобів та 
нематеріальних активів; 

-інші. 

- продаж нематеріальних 

активів, основних засобів; 

- реалізація фінансових 

інвестицій; 

- дивіденди, проценти, інші 

надходження від 

довгострокових фінансових 
інвестицій; 

- повернення інших 

фінансових вкладень. 

- короткострокові 

кредити та позики банків; 

- довгострокові кредити 

та позики банків ; 
- надходження від емісії 

акцій; 

- отримане  

фінансування. 

Вибуття грошових коштів (вихідні потоки) 

- сплата заборгованості 

постачальникам та підрядникам; 

- виплата заробітної плати; 

- відрахування в бюджет та 

позабюджетні фонди; 
- відрахування у фонд соціального 

страхування; 

- виплата процентів за кредит; 

- аванси, надані постачальникам. 

- придбання основних 

засобів, нематеріальних 
активів; 

- придбання фінансових 

інвестицій; 

- капітальні вкладення; 

- довгострокові фінансові 

вкладення; 

- надання позик іншим 

підприємствам. 

- повернення 

короткостроко- вих 
кредитів і позик банків; 

- повернення 

довгострокових кредитів 

і позик банків; 

- виплата дивідендів; 

- викуп акцій власної 

емісії. 
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Безготівковий оборот здійснюється шляхом оплати покупок і 

боргів перерахуванням грошових сум по рахунках, що відкриті 

учасникам грошового обороту в банках, без використання грошей у 

готівковій формі. Переважання цієї частини грошового обороту 

зумовлено насамперед дешевизною використання безготівкових 

грошей, а отже, вигідністю таких розрахунків для економічних 

суб'єктів. 

 За видами використовуваних валют 

розрізняють: 

- грошові кошти в національній валюті - 

частина сукупного грошового потоку, яка 

обслуговується національною валютою; 

- грошові кошти в іноземній валюті - частина сукупного 

грошового потоку, яка обслуговується іноземною валютою. 

Використання валюти як засобу платежу на території України має 

суттєві законодавчі обмеження, що повинні враховуватися при 

здійсненні відповідних грошових операцій. 

Tepмiн валюта (від італ. valuta - ціна, вартість) має кілька 

значень: гpошовa одиниця певної країни (долар, марка тощо); тип 

грошової системи (золота, срібна, паперова); грошові знаки іноземних 

держав, а також кредитні платіжні документи (векселі, чеки тощо) в 

іноземних грошових одиницях, які використовуються в міжнародних 

розрахунках (іноземна валюта). 

Використання готівкових коштів 

підприємства в господарській діяльності 

можливе тільки через підзвітних осіб - 

працівників або власників підприємства, які отримали кошти з каси 

підприємства для забезпечення потреб, пов'язаних з його 

господарською діяльністю. 

Не кожен працівник може бути підзвітною особою, так як це 

пов’язано з матеріальною відповідальністю. Перелік осіб, які можуть 

виконувати господарські завдання з придбання активів для 

підприємства і проведення платежів, доцільно зазначати окремим 

розпорядчим документом. 

Основною метою управління грошовими 

потоками є забезпечення рівноваги підприємства 

в процесі його розвитку шляхом збалансування 

обсягів надходження та витрати коштів.  

Класифікація 

грошових 

коштів 

Пізвітні особи  

Управління 

грошовими 

коштами  
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До складу основних методів управління грошовими потоками 

належить:  аналіз грошових потоків; планування грошових потоків; 

контроль за рухом грошових коштів; облік грошових коштів та їх 

організація на підприємстві. 

Інформаційною базою для аналізу грошових потоків за звітні 

періоди є форми бухгалтерської звітності, додатки до них та інші 

облікові документи. Аналіз грошових потоків та оцінка їх впливу на 

фінансовий стан підприємства визначаються системою показників, до 

яких належать показники ліквідності, платоспроможності, фінансової 

стійкості. 

Планування грошових потоків – це процес визначення їх 

обсягів за видами діяльності, часовими інтервалами та напрямами 

використання з метою забезпечення максимальної синхронізації 

надходжень і витрат платоспроможності підприємства. 

В циклі управління грошовими засобами облік є кінцевою 

стадією. Він передбачає визначення, реєстрацію на різних носіях і 

групування інформації про грошові надходження та витрати для 

отримання підсумкових даних, які відображають досягнутий 

результат. Результати обліку втілюються у звітність. Таким чином, 

облік, виступаючи кінцевою стадією в циклі управління, є одночасно 

початковою стадією для наступного циклу. Облік і звітність 

складають інформаційну базу для аналізу грошових потоків за звітний 

період. 

 

2.6.2. Організація обліку грошових коштів: методичний 

аспект 

Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, затверджене 

постановою Правління Нацбанку України від 

15.12.2004 р. № 637 встановлює пріоритетність 

розрахунків між підприємствами у безготівковій формі. Однак, на 

кожному підприємстві в залежності від специфіки діяльності і руху 

готівки обирається своя форма організації обліку грошових коштів: із 

застосуванням готівкових розрахунків і без них.  

Грошові розрахунки на підприємстві можливі із застосуванням 

одного з варіантів оформлення операцій, наведених у табл. 2.6.2.  

 

 

Форма 

розрахунків  
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Таблиця 2.6.2 

Способи організації грошових розрахунків на підприємстві 
№ 

з/п 
Варіант 

Нормативне 

регулювання 
Обмеження Переваги Недоліки 

1 На підприємстві 
створюється каса, в 

якій ведеться 

касова книга, 
складаються 

прибуткові і 

видаткові касові 
ордери або інші 

розрахункові 

документи (товарні 

чеки, квитки і т.д.) 

Положення про 

ведення касових 
операцій у 

національній 

валюті в Україні 
від 15.12.2004 р. 

№ 637 

Підприємства і 

організації, 
передбачені 

статтею 9 

Закону України 
«Про 

застосування 
реєстраторів 

розрахункових 

операцій» 

Можли-

вість 

внесення 
виправлень 

через 

певний 
період, 

незначні 

витрати 

Багато облікової 

роботи 
виконується в 

ручному режимі, 

повільно 
проводяться 

операції 

2 
Рух коштів 

відображається 

через реєстратори 

розрахункових 
операцій (касові 

апарати) 

Закон України 
Про 

застосування 

реєстраторів 
розрахункових 

операцій у сфері 

торгівлі, 
громадського 

харчування та 

послуг від 6 
липня 1995 року  

N 265/95-ВР 

Немає. 

Обов’язково для 

підприємств 
сфери торгівлі, 

громадського 

харчування та 
послуг 

Швидко 

приво-

дяться 
операції 

Значні затрати на 

касовий апарат і 

його 
обслуговування 

3 

Рух коштів 

відображається із 
застосуванням 

розрахункових 

книжок 

Можна 

використовувати 

у   разі 
незастосування 

реєстраторів 

розрахункових 
операцій 

 

Багато облікової 

роботи 

виконується в 
ручному режимі, 

повільно 

проводяться 
операції 

4 На підприємстві 
створюється 

декілька 

операційних кас за 
будь-яким з 

наведених 

варіантів і основна 
каса 

Положення про 

ведення касових 
операцій у 

національній 

валюті в Україні 
від 15.12.2004 р. 

№ 637 

Обмеження 

відповідно до 

обраного 
варіанту 

організації каси 

1, 2 або 3 

Зручність і 

доступність 

для 
клієнтів 

підприємс-

тва 

Організація 

додаткового 

контролю за 
готівкою, 

робочих місць, 

інкасації і т.д. 

5 

Каса відсутня, всі 

розрахунки 

проводяться через 

банк 

Інструкція про 

безготівкові 

розрахунки в 

Україні в 

національній 

валюті вiд 21 
січня 2004 року 

за № 22 

Немає 

Економія 

коштів на 

посаді 

касира, 

касових 

докумен-
тах, 

обладнанні 

Уповільнення 

розрахунків 

 

Вибір одного з перших трьох варіантів у табл. 2.6.2 не є 

довільним, а визначається Законом України «Про застосування 
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реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» від 6 липня 1995 року  N 265/95-ВР.  

З метою посилення контролю за рухом 

готівкових коштів законодавством встановлено 

чимало обмежень у її використанні, 

недотримання яких карається фінансовими 

санкціями згідно Указу Президента України 

«Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з 

регулювання обігу готівки» від 26 липня 2000р. №920/2000. 

Серед основних обмежень наступні:  

1) гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства 

(підприємця) з іншим підприємством (підприємцем)  протягом одного 

дня за одним або кількома платіжними документами становить 10000 

грн. відповідно до Постанови Правління НБУ від 09.02.2005  № 32. 

(операції, на які не поширюється це обмеження наведено в п.2.3 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні); 

2) готівка на підприємстві (за винятком заробітної плати) в 

касі може зберігатись тільки в межах встановленого ліміту, який 

розраховується бухгалтером і погоджується з банком один раз на рік 

(розділ 5 Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні) (табл. 2.6.3). 

Таблиця 2.6.3 

Вимоги до визначення розміру ліміту каси 
Характеристика підприємства Вимоги до розміру ліміту каси 

1 2 

Підприємства, що починають свою 
діяльність 

На перші три місяці їх роботи ліміт каси 
встановлюють згідно прогнозним розрахункам. 

Надалі встановлений з урахуванням прогнозних 

розрахунків ліміт каси переглядається вже по 
фактичних показниках діяльності. 

Для підприємств, які здають готівку в банк 

щодня (в день її надходження в касу) або 

наступного дня з дня її надходження в 
касу 

Ліміт встановлюється в розмірах, необхідних для 

забезпечення їх роботи на початок робочого дня, але 
не більш розміру середньоденного надходження 

готівки в касу (за три будь-яких місяця підряд з 

останніх дванадцяти) 

Для підприємств, які здають готівку в банк 
не рідше одного разу в п'ять робочих днів. 

Понадлімітну готівку ці підприємства 

здають в банк не пізніше за наступний 
робочий день не залежно від 

встановленого терміну здачі готівки) 

Ліміт встановлюється в розмірах, залежних від 

встановлених термінів здачі наявної готівки і її суми, 
але не більш п'ятикратного розміру середньоденних 

надходжень готівки (за три будь-кого місяця підряд з 

останніх дванадцяти) 

Обмеження 

розрахунків 

підприємств 
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Продовження табл. 2.6.3 
1 2 

Для підприємств, ліміти каси яким 

встановлюються згідно фактичним 

витратам готівки (окрім виплат, 
пов'язаних з оплатою праці, стипендій, 

пенсій, дивідендів) 

Ліміт встановлюється не більш розміру 

середньоденної видачі готівки (за три будь-яких 
місяця підряд з останніх дванадцяти) 

 

3) якщо готівка видана підзвітній особі, то вона повинна 

відзвітуватись в встановлені законодавством терміни (рис. 2.6.2) 
 

 
Рис 2.6.2. Терміни внесення до каси невикористаної суми 

 

4) не видаються кошти тій особі, яка не відзвітувалась за 

попередньо отримані та ін. 

Щодо безготівкових коштів, то функція контролю за ними 

перекладена на банківські установи. Зокрема, виплата заробітної 

плати через банк можлива лише після сплати податків, пов’язаних із 

заробітною платою, всі особи які проводять розрахунки, обов’язково 

мають ідентифікуватися та ін. 

Підприємство може проводити готівкові 

розрахунки із своїми працівниками, 

постачальниками, банками і іншими 

контрагентами. Організація цього процесу 

залежить від наявності каси і касира або іншої особи, яка згідно 

посадових інструкцій виконує його обов’язки. В залежності від 

ситуації і господарської необхідності бухгалтер за погодженням із 

керівником використовує один із способів розрахунку (табл. 2.6.4) 

не пізніше 3 робочих днів після 

повернення з відрядження 

не пізніше 10 робочих днів з дня 

їхньої видачі 

не пізніше наступного робочого 

дня після видачі під звіт 

Отримані на 

вірядження 

Отримані на 

закупівлю с/г 

прдукції 

Отримані на 

господарські 

потреби 

Терміни внесення до каси невикористаної суми 

Готівкові 

розрахунки 
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Таблиця 2.6.4 

Способи готівкових розрахунків із контрагентами 

підприємства 
№ 

з/п 
Варіанти розрахунку Особливості оформлення 

1 Працівник підприємства отримує підзвіт 

кошти з каси підприємства, які сплачує в 
касу постачальника 

Розрахунки проводяться через підзвітну 

особу, яка на наступний робочий день 
повинна відзвітуватись (пред’явити 

квитанцію) і повернути невикористані 

кошти 
2 Працівник підприємства отримує кошти з 

розрахункового рахунку (за наявності 
карткового рахунку) і сплачує їх в касу 

постачальника 

3 З каси підприємства видаються кошти 

представнику іншого підприємства-
постачальника 

Оформляється звичайна операція з 

видачі коштів з каси підприємства з 
обв’язкою ідентифікацією особи, яка їх 

отримує 

 

На сьогоднішній день будь-які готові розрахунки можна 

замінити на безготівкові: виплата заробітної плати, видача коштів 

підзвітним особам. Використання безготівкових розрахунків значно 

спрощує організацію обліку грошових коштів і зменшує ймовірність 

накладання на підприємство штрафних санкцій. 

Методика безготівкових розрахунків 

визначається Інструкцією про безготівкові 

розрахунки в Україні в національній валюті вiд 

21 січня 2004 року за № 22. 

Організація безготівкових розрахунків базується на таких 

принципах:  

• платежі здійснюються після відвантаження продукції, 

виконання робіт, послуг або одночасно з ними;  

• платежі здійснюються за згодою платника;  

• покупець може відмовитись від оплати розрахункових 

документів;  

• платежі здійснюються за рахунок коштів платника або в 

установленому порядку за рахунок кредиту банку;  

• зарахування коштів на рахунок одержувача повинно 

виконуватися лише після списання цих сум з рахунку платника. 

Підприємствам дається вибір в організації готівкових 

розрахунків в паперовій чи електронній формі (система «Клієнт-

банк», Інтернет-банкінг, телебанк). Використання електронної форми 

розрахунків є більш затратніше з фінансової точки зору, так як 

потребує наявності спеціальної комп’ютерної техніки, програмного 

Безготівкові 

розрахунки 
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забезпечення, зміни електронних підписів і паролів в разі звільнення 

працівників і т.д. Однак економія часу, швидкість розрахунків 

вказують на незамінні переваги цієї форми (табл. 2.6.5). 

Таблиця 2.6.5 

Переваги і недоліки електронної форми безготівкових розрахунків 
Переваги Недоліки 

Зручність: автоматизована підготовка таких 

документів, як платіжні доручення, меморіальний 
ордер, заявка на переклад валюти.  

керівник повинен постійно 

працювати за комп'ютером,  оскільки 
«Клієнт-Банк» установлюється на 

чітко визначеному комп'ютері 

Оперативність: збільшується швидкість 

проходження платежів (якщо операціоніст банку 
підтверджує електронний документ клієнта відразу 

при його надходженні в банк). Відпадає необхідність 

у щоденних візитах у банк для проведення 
безготівкових платежів 

небезпека несанкціонованого 

використання засобів на поточному 
рахунку в разі розголошення 

електронного підпису 

Мобільність: технічні можливості більшості 

програмних комплексів дозволяють цілодобово 
відправляти документи в банк і переглядати 

отримані  

 

 

Для дотримання ліміту каси на підприємстві  організовується 

передача готівки з каси до банківської установи. Керівництво 

підприємства самостійно вибирає способи здачі готівки в банк, 

відповідно до чого організовується документооборот цієї операції на 

підприємстві (рис. 2.6.3).  

 

 

Рис. 2.6.3. Способи здачі готівки до банку 
 

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням 

режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, об'єму 

касових оборотів (надходжень і витрат) по всіх рахунках, тривалості 

До денних та вечірніх кас банківських установ 

Інкасаторам для наступної здачі до банків 

Способи здачі готівки до банку 

Підприємствам зв’язку для переказів на рахунки до 

установ банків 

До об’єднаних кас при підприємствах для подальшої 

здачі до відповідних банківських установ 
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операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з 

банком на інкасацію. Крім того, ліміт каси розраховується на підставі 

термінів здачі підприємством готівки для її зарахування на рахунки в 

банках. Такі терміни узгоджуються з банком з врахуванням вимог 

нормативних актів (табл. 2.6.6) і визначаються в договорах 

банківського рахунку між підприємствами і банками.  

Таблиця 2.6.6 

Визначення термінів здачі готівки в банку 

Особливості підприємств Терміни 

Розташовані в населених пунктах, де є банки   щодня (в день надходження наявної 

готівки в каси) 

Час закінчення робочого дня (зміни), встановлений 
правилами внутрішнього трудового розпорядку і 

графіками змінності, не дає можливість забезпечити 

здачу готівки в день її надходження 

наступного дня після дня 
надходження готівки в касу 

Розташовані в населених пунктах, де немає банків  не рідше одного разу в п'ять 

робочих днів 

 Працюють у вихідні і святкові дні і не мають нагоди, 

за відсутністю відповідної домовленості з банком на 
інкасацію, здати отриману ними за ці дні готівка 

протягом операційного часу 

наступного робочого дня банку і 
підприємства. 

Підприємства (юридичні особи), які здійснюють 

страхову діяльність і діяльність по випуску і 
проведенню лотерей для страхових агентів і 

розповсюджувачів лотерей, які діють на підставі 

укладених договорів встановлюють терміни здачі 
наявної виручки (готівки)  

з урахуванням специфіки діяльності 

(режиму роботи у вечірні години, 
вихідні і святкові дні) і об'ємів 

виручки, але не рідше ніж один раз 

в п'ять робочих днів. 

 

Службовим відрядженням вважається 

поїздка працівника за розпорядженням керівника 

підприємства на певний строк до іншого 

населеного пункту для виконання службового 

доручення поза місцем його постійної роботи. Термін відрядження 

визначається керівником  

Фактичний час перебування у відрядженні визначається за 

наказом керівника і підтверджуючими документами (які подає 

підзвітна особа при поверненні), а в разі відрядження за кордон 

відмітками в закордонному паспорті. Направлення працівників 

підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з 

оформленням наказу, в якому зазначається: пункт призначення, назва 

підприємства або організації, куди відряджається працівник, строк і 

мета відрядження. Важливими документами при відрядженні за 

кордон є: запрошення приймаючої сторони; укладений контракт; інші 

Розрахунки у 

відрядженні 
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документи, які засвідчують бажання встановити цивільно-правові 

відносини (протокол про наміри); документи, що засвідчують участь 

відрядженої особи в переговорах, конференціях чи симпозіумах, 

тематика яких збігається з основною діяльністю підприємства. 

Після оформлення наказу про відрядження відрядженому 

працівникові перед від'їздом необхідно видати грошовий аванс у 

межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання житла і добові. 

Видані під звіт суми повинні витрачатись тільки за 

призначенням, передача їх однією особою іншій забороняється. 

Видача готівки під звіт проводиться за умови повного відзвітування 

конкретної підзвітної особи за раніше виданий їй аванс. Залишок 

коштів понад суму, використану згідно з авансовим звітом, підлягає 

поверненню працівником до каси підприємства 

Існують витрати на відрядження, які відшкодовують та які не 

відшкодовуються працівнику. Це залежить від кількох факторів, які 

наведені на рис. 2.6.5. Окремим видом витрат, які не потребують 

спеціального документального підтвердження, є добові витрати 

(витрати на харчування та фінансування інших особистих потреб 

фізичної особи), мінімальні норми яких встановлено Податковим 

кодексом України. Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі 

незалежно від статусу населеного пункту. Розміри добових в межах 

України та за кордоном наведені на рис. 2.6.6. 

 

 

Рис.2.6.6. Розміри добових в межах України та за кордоном 

Розміри добових 

Для відрядженні в межах України 0,2 мінімальної заробітної плати для 

працездатної особи на 1 січня 

Для відрядження за кордон 
0,75 мінімальної заробітної плати для 
працездатної особи на 1 січня 

. 
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Рис. 2.6.5. Витрати на відрядження згідно ст. 140.1.7 ПКУ 

 

На підприємстві спеціальним наказом можуть бути затверджені 

норми добових вищі за встановлені законодавчо. Керівник 

підприємства також може встановлювати додаткові обмеження щодо 

сум та мети використання коштів, наданих на відрядження. Указані 

обмеження встановлюються наказом (розпорядженням) керівника 

підприємства. 

В процесі організації розрахунків з підзвітними особами 

особливу увагу слід приділити контролю за термінами відрядження 

та використання грошових коштів. Якщо платник податку не 

повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, 

на який припадає граничний термін, то така сума підлягає 

оподаткуванню (відповідно до законодавства про оподаткування 

доходів фізичних осіб) за рахунок будь-якого оподаткованого 

доходу (після його оподаткування) платника податку та 

нарахуванню штрафу у розмірі 15 відсотків суми таких надміру 

витрачених коштів. 

Витрати на відрядження  

В будь-якому випадку 

За наявності 

оригіналів 

підтверджуючих 

документів 

Витрати на: 

 проїзд (у тому числі перевезення 
багажу, бронювання транспортних квитків, 

на орендованому транспорті); 

 вартість проживання у отелях (мотелях) 

(з включеними до рахунка витратами на 
харчування, побутові посліги (прання, 

чищення, прасування); 

 найм інших житлових приміщень; 

 телефонні розмови; 

 оформлення закордонних паспортів; 

 витрати, пов’язані з правилами в’їзду та 

перебування у місці відрядження; 

 збори і податки; 

 інші витрати За наявності згоди 

керівника, але не 

включаються до складу 
витрат в цілях 

податкових 

розрахунків 

Витрати на: 

 Алкоголь і тютюн; 

 Видовищні заходи; 

 «Чайові». 

Добові 

Умова відшкодування 
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За перевищення строків використання підзвітної готівки 

підприємство оштрафують на 25 % суми коштів, за якою не 

відзвітували, а посадових осіб можуть притягнути до адміністративної 

відповідальності. Подання звітів про використання коштів з 

відхиленням встановлених строків дозволяється тільки у зв'язку з 

тимчасовою непрацездатністю підзвітної особи або з інших причин, 

що мають документальне підтвердження. 

Грошові кошти в іноземній валюті 

відповідно до принципу єдиного грошового 

вимірника для відображення в обліку повинні 

бути виражені в національній валюті. Таким 

чином обік грошових коштів в іноземні валюті 

повинен організовуватись паралельно в двох 

одиницях: гривнях і валюті. 

Грошові кошти в іноземній валюті згідно П(С)БО 21 «Вплив 

змін валютних курсів» є монетарною статтею. Монетарні статті – це 

статті балансу, які розкривають інформацію про грошові кошти, а 

також про такі активи та зобов’язання, які будуть отримані або 

оплачені у фіксованій (визначеній) сумі грошей та їх еквівалентів. 

Монетарні статті в іноземній валюті відображаються з 

використанням офіційного валютного курсу НБУ на дату здійснення 

операції з подальшим їх перерахунком на кожну дату балансу та дати 

здійснення наступних операцій. В результаті такого перерахунку при 

зміні курсу НБУ нараховується курсова різниця. 

Курсова різниця – це різниця між оцінкою однакової кількості 

одиниць іноземної валюти при різних офіційних валютних курсах 

НБУ. Курсові різниці за монетарними статтями визначаються на дату 

здійснення операції з грошовими коштами в іноземній валюті та на 

дату складання звітності. 

Курсові різниці, отримані в результаті перерахунку грошових 

коштів в іноземній валюті, призводять до виникнення фінансового 

результату, який відображається у складі операційних доходів або 

витрат. У бухгалтерському обліку й звітності він відображається в 

тому звітному періоді, до якого належить дата розрахунку, або в 

якому складається бухгалтерська звітність. 

Перерахунок грошових коштів в іноземній валюті 

здійснюється на дату здійснення операції в іноземній валюті, а також 

на дату складання бухгалтерської звітності (табл. 2.6.7). 

Грошові кошти 

в іноземній 

валюті 
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Таблиця 2.6.7 

Перелік дат, на які здійснюється перерахунок операцій в 

іноземній валюті 

№ 

з/п. 
Зміст операції в іноземній валюті 

Дата, яка вважається датою здійснення 

господарської операції і датою, на яку здійсню-

ється перерахунок 

1. 
Реалізація продукції, товарів (робіт, 
послуг) та інших цінностей за іноземну 

валюту: 

Дата митного оформлення продукції, товарів та 

інших цінностей, що експортуються 

 

а) при визначенні виручки від реалізації за 

продажною вартістю відвантаженої 
продукції і товарів, виконаних робіт і 

послуг (метод нарахування) 

Дата підписання документів про фактичне 
виконання робіт і послуг 

2. 
Імпорт сировини, матеріалів, обладнання, 
товарів, робіт, послуг та інших цінностей 

Дата митного оформлення сировини, матеріалів, 

обладнання та інших цінностей, які імпортуються. 
Дата підписання документів про фактичне 

виконання робіт і послуг 

3. Банківські операції на валютних рахунках 
Дата зарахування або списування валютних 
коштів по виписці установ банків 

4. Касові операції з іноземною валютою 

Дата оприбуткування або видачі іноземної валюти 

за касовими ордерами, квитанціями обмінних 

пунктів 

5. 

Погашення заборгованості в іноземній 
валюті, виданої працівникам підприємства 

під звіт для здійснення передбачених 
витрат 

Дата затвердження авансового звіту працівника 

6. 
Формування розміру Статутного капіталу 

за участю іноземних інвесторів 

За курсом, зафіксованим в установчому договорі, 

але не вище курсу Національного банку України 

на дату його підписання 

7. 

Утворення заборгованості іноземних 
інвесторів, які є засновниками 

підприємства, по внесках до Статутного 

капіталу 

Дата підписання установчого договору  

8. Складання бухгалтерської звітності 
За останнім курсом котирування у звітному 
періоді 

 

Курсові різниці у бухгалтерському обліку і звітності 

відображаються у тому ж звітному періоді, до якого належить дата 

розрахунку або за який складається бухгалтерська звітність. 

Аналітичний облік грошових коштів 

може організовуватись за кожною операційною 

касою або касиром, що забезпечує реалізацію 

функції збереження майна власника, а також за 

видами валют. Найбільш достовірний аналітичний облік ведеться у 

звіті касира, де відображається кожна господарська операція з руху 

грошових коштів у касі. 

Аналітичний 

облік 
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Аналітичний облік безготівкових коштів може 

організовуватись за кожним банком і за кожним рахунком. Деталізація 

інформації здійснюється за виписками банку, і лише за наявності на 

підприємстві розрахункових рахунків відкривають окремі аналітичні 

рахунки для обліку коштів на них.  

Щодо розрахунків з підзвітними особами, то організовувати 

аналітичний облік доцільно за кожною підзвітною особою і кожним 

звітом про використання коштів для забезпечення контролю за 

використанням коштів. 

Слід врахувати, що в операціях, які стосуються використання 

грошових коштів, найбільш організованим обліком є облік за кожним 

документом. В першу чергу це зумовлено необхідністю постійного 

контролю не лише за коштами підприємства, але й термінами їх 

використання та особами, які отримували кошти і ще не 

відзвітувались і т.д. 

 Зміст, форма Звіту про рух грошових 

коштів, а також основні вимоги до розкриття 

його статей визначено в НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності». Метою 

складання Звіту про рух грошових коштів є 

надання інформації про стан і зміни протягом звітного року грошових 

потоків, а саме надходження і вибуття грошових потоків та їх 

еквівалентів підприємства в результаті ведення господарської 

діяльності. Оскільки Звіт про рух грошових коштів містить дані в 

розрізі видів діяльності, то керівництво підприємства має можливість 

оцінити правильність свого рішення щодо залучення грошових коштів 

для того чи іншого виду діяльності. Адже зайве, невиправдане 

викачування грошових коштів в інші види діяльності може стати 

згубним для основної діяльності підприємства.  

Деякі господарські операції можуть мати ознаки двох видів 

діяльності. Яскравим прикладом таких операцій є операції з 

фінансової оренди. Так, сума платежу за договором фінансової оренди 

включає частину вартості необоротного активу (інвестиційна 

діяльність) і суму відсотків за користування таким активом (фінансова 

діяльність). Якщо рух грошових коштів у межах однієї операції 

включає суми, що відносяться до різних видів діяльності, то у Звіті 

такі суми має бути відображено окремо, відповідно до кожного виду 

діяльності. 

Звіт про рух 

горшових 

коштів 
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При заповненні Звіту про рух грошових коштів необхідно 

дотримуватися такого правила: якщо ми відображаємо витрачання 

грошових коштів, їх має бути відображено в надходженнях. 

Надходження грошових коштів може бути відображено у звітності за 

попередній період. Наприклад, у поточному звітному періоді 

відображено витрачання грошових коштів, надходження яких 

відбулося в минулому звітному періоді у вигляді банківського 

кредиту.  

Основним методом контролю грошових 

коштів є інвентаризація. У визначені керівником 

підприємства строки, але не рідше одного разу на 

квартал, на кожному підприємстві проводять 

інвентаризацію каси з перерахунком купюр усіх 

грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Залишок 

готівки в касі звіряють з даними обліку за касовою книгою.  

Інвентаризація грошових коштів на рахунках в банку 

здійснюється методом звірки залишків, які обліковуються на рахунках 

в бухгалтерії, із залишками в банківських виписках.  

Інвентаризація грошових коштів в дорозі здійснюється шляхом 

порівняння сум на відповідних субрахунках з даними квитанцій 

банківських установ, поштових відділень, копій супровідних 

відомостей на здачу виручки інкасаторам банку тощо.  

Головне завдання контролю полякає у забезпеченні законності 

виконання операцій, збереження коштів, майна та цінностей, а його 

мета – запобігання протиправним та неправильно оформленим 

документами операціям, які надалі можуть призвести або призводять 

до викривлення даних наступної підсумкової інформації, що впливає 

на фінансову та господарську діяльність підприємства. Викривлення 

підсумкової інформації негативно позначається на прийнятті 

управлінських рішень керівництвом підприємства. 

 

2.6.3. Організаційно-технічні аспекти обліку грошових 

коштів 
 

Для узагальнення інформації про операції 

з готівковими грошовими коштами в касі 

підприємства Планом рахунків передбачений 

синтетичний рахунок 30 «Каса», що має наступні субрахунки: 

Рахунки 

Контроль 

горшових 

коштів 
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- 301 «Каса в національній валюті»; 

- 302 «Каса в іноземній валюті». 

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж 

квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються 

субрахунки 303 «Операційна каса в національній валюті» та 304 

«Операційна каса в іноземній валюті». До операційних кас належать 

квиткові і багажні каси, відділення зв'язку та інші подібні каси. 

Побудову робочого плану рахунків щодо обліку готівкових коштів 

наведено в табл. 2.6.9. 

Таблиця 2.6.9 

Кодифікація рахунку 30 «Каса» 
№ цифри 

рахунку 
Рахунок Пояснення Приклад 

1 3 Клас рахунків Кошти, розрахунки та інші 

активи 

2 30 Синтетичний рахунок згідно 
плану рахунків  

«Каса» 

3 301 Субрахунок згідно плану 

рахунків 

«Каса в національній валюті»  

4 301.1 Аналітичний рахунок обліку 
за касирами 

301.1– каса касира Петрової А.А. 

5 302.1.1 Аналітичний рахунок обліку 

за валютами 

302.1.1 - каса касира Петрової 

А.А., валюта євро 

 

Для обліку наявності та руху грошових коштів, що 

знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для 

поточних операцій передбачено рахунок  31 «Рахунки в банках»  

Рахунок № 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки: 

- 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 

- 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»; 

- 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»; 

- 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».  

Для узагальнення інформації про формування та відображення 

безготівкових операцій на аналітичних рахунках бухгалтерського 

обліку в робочому плані рахунків слід затвердити порядок 

класифікації субрахунків відповідно о потреб підприємства (табл. 

2.6.10). 

Касові операції оформлюються документами, типові форми 

яких затверджені Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління 

Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637, і мають застосовуватися 
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без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої 

підпорядкованості і форми власності. 

Таблиця 2.6.10 

Побудова аналітичного обліку безготівкових коштів 
№ цифри 

рахунку 
Рахунок Пояснення Приклад 

1 3 Клас рахунків Кошти, розрахунки та інші активи 

2 31 Синтетичний рахунок 

згідно плану рахунків  

«Рахунки в банках» 

3 312 Субрахунок згідно плану 
рахунків 

«Поточні рахунки в іноземній 
валюті»  

4 312.1 Аналітичний рахунок 

обліку за банками 

312.1 – валютний рахунок в банку 

Аваль 

5 312.1.1 Аналітичний рахунок 
обліку за валютами 

302.1.1 - валютний рахунок в банку 
Аваль, валюта євро 

 

Особливістю касових документів є те, 

що вони повинні складати безпосередньо в 

момент здійснення господарської операції, 

так я к в іншому випадку будуть накладені 

фінансові санкції. 

Підприємство самостійно забезпечує себе необхідними 

документам для оформлення касових операцій в залежності від 

обраної системи організації готівкових розрахунків. Якщо на 

підприємстві створено касу і немає реєстраторів розрахункових 

операцій, то використовуються типові форми первинних документів 

представлені в таблиці 2.6.11. 

Таблиця 2.6.11 

Типові форми документів з обліку готівки 

Первинні документи Типова форма Примітка 

1 2 3 

Об’ява на внесок готівки Складається працівниками банку 
Для внесення готівки на 

поточний рахунок в банку 

Супровідна відомість до 

сумки з грошовою 

виручкою 

Складається працівниками банку 
Застосовується при здачі 

готівки інкасатору 

Чек  
Купується в банку, бланк 

суворого обліку 

Використовується для 

одержання готівки з 

поточного рахунку 

Прибутковий касовий 
ордер 

Типова форма КО-1 складається 
на підприємстві 

Оформляється надходження 
готівки в касу 

Видатковий касовий ордер 
Типова форма КО-2 складається 

на підприємстві  

Оформляється видача 

готівки з каси 

Документування 

готівкових 

операцій 
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Продовження табл. 2.6.11 
1 2 3 

Журнал реєстрації 

прибуткових та 

видаткових касових 
документів 

Типова форма КО-3 складається 

на підприємстві 

Оформляється для окремого 

реєстру прибуткових і 

видаткових касових 
документів 

Касова книга 
Типова форма КО-4 складається 

на підприємстві 

Використовується для 

обліку руху готівки в касі 

Книга обліку прийнятих та 

виданих старшим касиром 

грошей 

Типова форма КО-5 складається 
на підприємстві 

Використовується для 

обліку надходження та 
видачі грошових коштів в 

касі 

Платіжна відомість 

Типова форма, 

використовуються розроблені 

підприємством, які повинні мати 

обов’язкові реквізити 

Використовується для 

виплати з каси заробітної 

плати 

 

Підприємства, які здійснюють розрахункові операції із 

застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або 

розрахункових книжок при продажу товарів (наданні послуг) у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг повинні обов'язково 

оформлювати наступні документи (табл. 2.6.12). 
 

Таблиця 2.6.12 

Документи, які підтверджують рух готівки підприємств у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг 
Форма 

документу 
Первинні 

документи 
Призначення документу 

ФКЧ – 1 Фіскальний 

касовий чек на 
товари (послуги) 

Розрахунковий документ, надрукований реєстратором 

розрахункових операцій при проведенні розрахунків за 
продані товари (надані послуги) 

ФКЧ – 2 Фіскальний 

касовий 

чек видачі 
коштів 

Розрахунковий документ, надрукований  реєстратором 

розрахункових операцій при проведенні розрахунків у 

випадку видачі коштів покупцеві при повернені товару, 
рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу, 

виплаті виграшів у державні лотереї та в інших випадках 

РК – 1 Розрахункова 
квитанція 

Розрахунковий документ, бланк якого виготовлено 
друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від 

руки або шляхом проштампування при реєстрації розрахунків 

за продані товари (надані послуги) або при видачі коштів 
покупцеві у випадку повернення товару, рекомпенсації 

послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках 

 

Касові операцій оформляє касир або працівник підприємства, 

що виконує його обов’язки. Для заповнення всіх необхідних 

реквізитів касових ордерів необхідно організувати надходження в касу 

документів, які є підставою для їх складання (табл. 2.6.13). 
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Таблиця 2.6.13 

Документи, які є підставою для оформлення касових операцій 
Господарська операція Підстава 

Прибуткові касові ордери 

Надходження торгового виторгу — 

Одержання коштів з банку на виплату: заробітної 
плати, для видачі на господарські нестатки, 

командировочні витрати, позички працівникам і 

т.п. 

Корінець чека з чекової книжки 

Повернення невикористаних підзвітних сум 
Звіт про використання коштів, наданих 

на відрядження або під звіт 

Погашення нестач за результатами інвентаризації 
Акт інвентаризації і виписка з 

протоколу зборів комісії 

Оплата покупцем за реалізовану йому продукцію Накладна, акт, рахунок 

Передоплата покупцем за реалізовану йому 

продукцію 

Договір, рахунок-фактура 

 

Повернення позички, отриманої раніше 
працівником 

Договір із працівником на надання 
позички 

Внесок у статутний фонд підприємства  Статут протоколу зборів засновників 

Оприбуткування надлишку коштів за 

результатами інвентаризації каси 

Акт інвентаризації і виписка з 

протоколу зборів комісії 

Видаткові касові ордери 

Видача з каси під звіт на господарські витрати і 

відрядження 
Розпорядження керівника підприємства 

Здача наявного виторгу в банк:  
— самостійно  

— шляхом інкасації 

Об’ява на внесення готівки  

Супровідна відомість 

Оплата праці 
Платіжна (разрахунково- платіжна) 

відомість 

Видача позички працівнику Договір про надання позички 

 

Для контролю за проведеними операціями касові документи 

фіксуються у касовій книзі та Журналі реєстрації прибуткових та 

видаткових касових документів (відкривається окремо на прибуткові 

та видаткові касові документи). Організація документування касових 

операцій наведена на рис. 2.6.7. 

Якщо з каси видаються кошти окремим працівникам для 

проведення виплат в підрозділах підприємствах, ці операції 

реєструються через Книгу обліку прийнятих та виданих старшим 

касиром грошей.  

Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю і 

надають послуги за готівку, зобов'язані вести книгу реєстрації, яка має 

бути засвідчена керівником підприємства і скріплена сургучною 

печаткою фінансового органу місцевої державної виконавчої влади. 

Книгу реєстрації видають під розписку матеріально відповідальній 
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особі на підставі проведеної інвентаризації залишків товарів і готівки, 

які й записуються як початкове сальдо. 

 
Рис. 2.6.7. Порядок документування касових операцій 
 

Документальне оформлення обліку операцій з іноземною 

валютою аналогічне обліку української валюти в касі. Для кожного 

найменування іноземної валюти відкривається окрема касова книга. 

Усі документи які використовуються 

у первинному обліку розрахунків з 

підзвітними особами наведені на рис 2.6.8.  

Працівники, які одержали готівку в 

підзвіт, зобов'язані подати до бухгалтерії 

підприємства звіт про використання грошових коштів, наданих на 

відрядження або під звіт, до якого повинні бути додані всі 

виправдовувальні документи. 

 

Прибутковий касовий 

ордер 

Видатковий касовий 

ордер 

Журнал реєстрації 

прибуткових касових 

документів 

Журнал реєстрації 

видаткових касових 

документів 

Касова книга 

Звіт касира (відривний аркуш 

касової книги) (в кінці дня) 

Бухгалтерія  
(заповнення журналу в кінці місяця) 

Передача документів 

Реєстрація документів 

Квитація до  ПКО Покупець 

Підшиваються за 

кожен день і  

 

прикріплюються 

до звіту 

Підшиваються за 

кожен день і  

 

прикріплюються 

до звіту 

Документування 

розрахунків з 

підзвітими особами 
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Рис.2.6.8. Документооформлення розрахунків з підзвітними 

особами  
 

Виправдувальними документами на витрату готівки на 

господарські потреби можуть бути: 

— щодо придбання матеріальних цінностей: касовий чек 

реєстратора покупки і накладна на здачу на склад; рахунок-фактура, 

податкова накладна, товарно-транспортна накладна і документи на 

здачу придбаного майна на склад підприємства; 

— щодо виконаних робіт і послуг підрядником: квитанція про 

приймання грошей; корінець прибуткового касового ордера й акт 

приймання-передачі виконаних робіт (послуг) та ін.; 

— щодо витрат на виплату заробітної плати за виконання 

разових робіт: трудова угода, укладена з найманими робітниками і 

оформлена у встановленому порядку, відомість нарахування 

заробітної плати й утримання з найманих робітників (прибуткового 

податку, відрахувань у Пенсійний фонд та ін.); 

— інші документи — залежно від призначення господарських 

витрат і пов'язаних з ними господарських операцій. 

Залежно від умов господарської 

діяльності підприємств, місця знаходження 

платників, джерел коштів, за рахунок яких 

виконуються платежі застосовуються такі 

основні форми безготівкових розрахунків (рис. 

2.6.9). Форма розрахунків вибирається керівництвом підприємства 

через погодження з банківськими установами і повідомляється 

бухгалтеру щодо кожної здійсненої операції. Особливості організації 

розрахунків із застосуванням кожної з форм наведено в табл. 2.6.14. 

Документальне оформлення розрахунків з підзвітними 

особами 

Виникнення  

 наказ про 

відрядження; 

 видатковий 

касовий ордер 

Погашення (чи списання) 

 звіт про використання коштів наданих на 

відрядження або під звіт; 

 квитанції; 

 рахунки готелю; 

 квитки на проїзд; 

 накладні; 

 акти закупки; 

 товарні чеки; 

 прибутковий касовий ордер 

Документування 

безготівкових 

операцій 
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Рис. 2.6.9. Форми безготівкових розрахунків 

Таблиця 2.6.14 

Особливості застосування форм безготівкових розрахунків 

Назва документів 

Особа, 
що 

складає 

докумен
ти 

Т
ер

м
ін

 д
ії

 

д
о

к
у

м
ен

та
, 

к
ал

ен
д

ар
н

и
х

 

д
н

ів
 

Обсяг стягнення 

коштів з рахунку 
Призначення розрахунків 

1 2 3 4 5 

Розрахунки за 

допомогою 

лімітованих 
чекових книжок 

власник 

рахунку 

10  В межах вказаного в 

чековій книжці ліміту 

для здійснення розрахунків 

у безготівковій формі між 

юридичними особами 

Меморіальний 

ордер 

Платіжне 

доручення 

Акредитив 

Платіжна 

вимога - 

доручення 

Платіжна 

вимога 

Розрахунковий 
чек 

Розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для 

оформлення операцій зі списання коштів з рахунка платника, 

внутрішньобанківських операцій відповідно до нормативно-правових актів 

НБУ. 

Розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника 

обслуговуючого банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми 

коштів та її перерахування на рахунок. 

Вимога-доручення заповнюється одержувачем коштів і надсилається 

безпосередньо платнику. Номер платіжної вимоги-доручення 

проставляється одержувачем коштів, а інформація із документа знаходить 

відображення у журналі реєстрації платіжних вимог-доручень або 

фіксується автоматично на ЕОМ.  

 

Розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі 

договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, 

здійснити без погодження з платником переказ визначеної ним суми коштів 

з рахунку платника на рахунок отримувача. 

Розрахунковий документ, що містить письмове розпорядження власника 

рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, 

сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів. 

Розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене 
письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-

емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату 

чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. 

Інкасові 

доручення 

Суми недоїмки до бюджету за податками, податковим кредитом, 
штрафи, нараховані державними податковими адміністраціями 

України, стягуються у безспірному порядку інкасовими 
дорученнями (розпорядженнями).  
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Таблиця 2.6.14 
1 2 3 4 5 

Розрахунки із 
застосуванням 

платіжних 

доручень 

Платник  10  

в межах наявних коштів 

на їх рахунках, за 
винятком доручень на 

перерахування з 

основних рахунків 
підприємств до бюджетів 

та державних цільових 

фондів сум податків і 
зборів (обов'язкових 

платежів), неподаткових 

платежів, пені, штрафів 
та інших санкцій 

Для проведення безготівкових 

розрахунків платником 

Розрахунки із 

застосуванням 
платіжних 

доручень 

Одержувач  20  

Банк приймає до оплати 
вимогу-доручення в сумі, 

яка може бути сплачена 

за наявними коштами на 
рахунку платника 

Для інформування платника 

про необхідні платежі і в разі 
згоди останнього проведення 

безготівкових розрахунків 

Розрахунки 
платіжних 

вимог 

стягувач, 
державний 

виконавец

ь за 
рішенням 

суду 

10  Документи на безспірне 

стягнення та безакцентне 

списання коштів з 
основних рахунків 

підприємств 

приймаються банками 

незалежно від наявності 

коштів на цих рахунках 

Для безспірного стягнення 

коштів 

Розрахунки 

інкасовими 

дорученнями 

державна 

податкова 

адміністра

ція 
України 

10  

Для стягнення суми недоїмки 

до бюджету за податками, 
податковим кредитом, штрафи і 

т.д. 

Меморіаль-

ний ордер 
банк - 

Незалежно від наявності 

коштів на цих рахунках 

списання із поточного рахунку 
підприємства плати за 

розрахунково-касове 

обслуговування 

Розрахунки за 
допомогою 

акредитивів 

Підприє-

мство 
15  

В межах суми на рахунку 

акредитиву 

банк-емітент за дорученням 

свого клієнта (заявника 

акредитиву) зобов'язаний: 
виконати платіж третій особі 

(бенефіціару) за поставлені 

товари, виконані роботи та 
надані послуги; надати 

повноваження іншому 

(виконуючому) банку 
здійснити цей платіж. 
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В організаційному плані підприємство може обрати розрахунки 

із застосуванням платіжних доручень або чекових книжок. Однак  

практика підтверджує переваги платіжних доручень у розрахунках з 

контрагентами, так як чеки в багатьох випадках можуть бути виписані 

на суму понад ту, що є на рахунку, що не гарантує проплати рахунка. 

Набір реєстрів для обліку грошових 

коштів залежить від обраної форми обліку. 

Характеристика облікових реєстрів наведена в 

табл. 2.6.15. 

Таблиця 2.6.15 

Характеристика облікових реєстрів з обліку грошових коштів 

та розрахунків з підзвітними особами 
Об’єкти обліку Підстава для заповнення Регістри 

Готівкові кошти Звіти касира Журнал (Кт 30) Відомість (Дт 30) 

Безготівкові 

кошти 

Банківські виписки Журнал (Кт 31) Відомість (Дт  31) 

Розрахунки з 

підзвітними 
особами 

Касові документи, що свідчать 

про видачу і повернення 
підзвітних сум, звіти про 

використання коштів 

Журнал (Кт 372) Відомість  (Дт 372) 

 

Єдиною підставою для відображення банківських операцій в 

обліку є банківська виписка. Для підприємства важливо організувати 

своєчасне надходження банківських документів, що забезпечити 

оперативність інформації. Опрацювання банківської виписки включає 

в себе три етапи:  

1) до банківської виписки, у порядку здійснення відображених 

у ній операцій, прикріплюються всі додані до неї банком первинні 

документи. Треба зауважити, що на суму знятої із поточного рахунку 

до каси підприємства готівки банк не надасть жодного документа. В 

цьому випадку до банківської виписки додається квитанція від 

прибуткового ордера, яка засвідчує оприбуткування грошей до каси. 

За умов, коли підприємство вносило до банку готівку із каси, то до 

виписки по поточному рахунку банком буде доданий ордер (третя 

частина від об яви про внесення готівки), що засвідчує факт 

здійснення операції;  

2) заключається у встановленні і зазначенні у виписці біля 

кожної суми номера того бухгалтерського рахунку, у кореспонденції з 

яким пов'язане надходження або списання коштів із поточного 

рахунку;  

Облікові реєстри 
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3) полягає у перенесенні узагальнених даних із виписки по 

дебету і кредиту поточного рахунку одним рядком до облікових 

реєстрів. 

У регістрах бухгалтерського обліку (відомостях, книгах, 

журналах-ордерах) всі записи здійснюються в національній грошовій 

одиниці. При обробці первинних документів, вартісні показники яких 

вказані в іноземних валютах, працівники бухгалтерської (фінансової) 

служби підприємства можуть використовувати таку методику. 

Вартісні показники в іноземній валюті показують у чисельнику 

(наприклад, фіолетовою пастою), а у знаменнику – еквівалент цих 

вартісних показників у національній валюті за курсом Національного 

банку України на дату визначену для перерахунку операцій в 

іноземній валюті (будь-якою, крім червоної, пастою). 

Для спостереження за реальним станом активів і пасивів 

підприємства необхідно одночасно вести записи вказаних операцій у 

таких же регістрах, відомостях з вказівкою назви іноземної валюти. 

Підсумковим етапом обліку грошових 

коштів є відображення операцій у звітності. 

Найбільше інформації щодо обсягу грошових 

коштів міститься у фінансовій звітності у Звіті 

про рух грошових коштів (таблиця 2.6.16). 

Таблиця 2.6.16 

Відображення грошових коштів у звітності 
Назва форми Назва рядка Код рядка 

Баланс  Гроші та їх еквіваленти 1165 

Звіт про рух 

грошових коштів 

Всі рядки ІІ і ІІІ розділу прямо 

вказують на операції з Дт і Кт 30 і 31 

рахунків 

Всі рядки 

 

Список осіб, які мають право 

отримувати в касі готівку під звіт, 

затверджується керівником підприємства. Під 

звіт видається готівка на операційні, 

господарські та витрати, пов'язані з 

відрядженням, на визначений термін і мету. На кожному підприємстві 

з метою забезпечення контролю за збереженням грошових коштів 

повинно бути затверджено перелік осіб, які мають право здійснювати 

операції з готівковими і безготівковими коштами (мають право 

Звітність  

Обов’язки 

працівників 

облікової служби 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 204 

дозвільного підпису), отримувати в касі готівку під звіт. До цього 

переліку обов’язково включають керівника, а в залежності від розміру 

підприємства головного бухгалтера та інших працівників 

підприємства. Перелік осіб, які мають право здійснювати операції з 

безготівковими коштами контролюється банківськими установами. 

При відкритті рахунку складається картка із зразками підписів 

відповідальних осіб, що зберігається в банку. Дійсними є тільки 

документи  підписані особами, прізвища яких є в цій картці. 

В обов’язки головного бухгалтера щодо обліку грошових 

документів входить: 
- організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського 

обліку господарських операцій з гриви коштами; 

- бере участь в оформлення матеріалів, зв’язаних з нестачею і 

відшкодуванням утрат від нестачі, крадіжки грошових коштів;  

- має право підпису документів, які служать підставою для 

приймання і видачі коштів, а також розрахункових, кредитних і грошових 

зобов’язань. Зазначені документи без підпису головного бухгалтера 

вважаються недійсними і не приймаються до виконання;  

- не приймає до виконання й оформлення документи по операціях, що 

суперечать законодавству і порушують договірну і фінансову дисципліну. 

Про такі документи головний бухгалтер письмово повідомляє керівникові; 

- несе відповідальність відповідно до діючого законодавства за 

невиконання або несумлінне виконання своїх зобов'язань.  

В обов'язки бухгалтера –входить:  
- здійснення операції, зв’язаних із прийомом і видачею наявних 

коштів через касу підприємства;  

- збереження всіх прийнятих на збереження цінностей;  

- одержування в установах банку готівки;  

- здійснення запису в касовій книзі операцій з одержання і видачі 

готівки по кожному прибутковому ордері і видатковому документу в день 

їхнього надходження або видачі;  

- перевірка наявності і вірогідності видаткових документів – 

підпису керівника, що дозволяє, або уповноважених їм осіб, наявність всіх 

інших реквізитів на прибуткових касових ордерах і видаткових документах, 

а також зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, 

довідки й ін.);  

- повернення документів для відповідного оформлення у випадку 

недотримання хоча б одного з перерахованих вимог;  

-  підписання прибуткових касових ордерів і видаткових документів 

відразу після одержання або видачі по ним готівки, а на прикладених до них 

документах ставити штамп «Сплачено»;  
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-  видача квитанцій особі, що внесла готівку в касу;  

- ставити штамп «Депоновано» або робити відповідний запис у 

платіжній відомості біля прізвищ осіб, яким не зроблені у встановлений 

термін виплати, зв'язані з оплатою праці;  

- складання реєстру депонованих грошей у платіжній відомості з 

указівкою фактично виплаченої суми і суми, що підлягає депонуванню, 

звіряти ці суми з загальним підсумком по платіжній відомості і підпис;  

- виписування видаткових касових ордерів на фактично видану по 

платіжній відомості суму, передача його для реєстрації;  

- щодня наприкінці робочого дня виводити залишок коштів у касі 

підприємства і передача в бухгалтерію підприємства звіт касира (копію 

записів у касовій книзі) разом із прибутковими касовими ордерами і 

видатковими документами під розпис особи, що здійснює контроль за 

веденням касових операцій;  

- виконання інших обов'язків по збереженню в касі грошових 

документів, цінних паперів і ін. 

Забороняється передовіряти доручені йому обов’язки іншим 

особам. При призначенні на роботу касира керівник зобов’язаний 

ознайомити його з Положенням про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, та заключити з ним договір про повну 

матеріальну відповідальність. 

На підприємстві повинна бути в обов’язковому порядку 

посадова інструкція касира з переліком його прав і обов'язків. Касир, 

як і будь-який інший працівник підприємства, під розпис 

ознайомлений з посадовою інструкцією.  

Для полегшення роботи касира і забезпечення своєчасності 

виконання ним своїх обов’язків на підприємстві складається графік 

роботи касира, який затверджується керівником (табл. 2.6.17). 

Орієнтовний розподіл обов’язків щодо документування операцій з 

грошовими коштами наведено в табл. 2.6.18. 

На підприємствах, де штатним розкладом не передбачена 

посада касира, обов'язки останнього може виконувати бухгалтер або 

інший працівник за письмовим розпорядженням керівника 

підприємства за умови укладання з ним угоди про повну матеріальну 

відповідальність. Про це в письмовій формі обов'язково 

повідомляється установа банку, яка здійснює розрахунково-касове 

обслуговування підприємства. 
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Таблиця 2.6.17 

Індивідуальний графік роботи касира 
№ 

з/п 
Операція Строк виконання, год. 

1 Приймання та видача готівки за оформленими прибутковими та 
видатковими касовими ордерами з попередньою їх перевіркою   

відповідно до робочих інструкцій про оформлення касових 

операцій 

Щоденно з 8-00 до 12-00 

2 Запис прибуткових і видаткових касових ордерів до касової 

книги 

Відразу ж після проведення 

кожної касової операції 

3 Проведення операцій в банку (одержання грошей за чеками, 
здача касових надходжень, отримання виписок з рахунків в 

банку, здача платіжних доручень та інших документів, якими 

оформлюються операції по рахунках підприємства в банку 

тощо) 

Щоденно з 12-00 до  15-00 

4 Здача бухгалтеру розрахункового відділу отриманих в банку 

виписок і документів 

Відразу ж після повернення 

з банку 

5 Оформлення прибутковими і видатковими касовими ордерами 
(через бухгалтера розрахункового відділу) операцій з одержання 

грошей за чеками і здачі готівки в банк. Запис ордерів до касової 

книги 

Терміново після повернення 
з банку 

6 Складання списків депонентів по заробітній платі і передача їх 
бухгалтеру розрахункового відділу 

До 9-00 четвертого дня після 
початку виплати заробітної 

плати 

7 Складання звіту касира і передача його бухгалтеру 
розрахункового відділу 

Щоденно о 16-30 

Таблиця 2.6.18 

Розподіл обов’язків працівників облікової служби щодо 

документування операцій з грошовими коштами 

Операція 
Викона-

вець 
Період виконання 

Отримання прибуткових або видаткових касових 

документів, перевірка їх на наявність і вірогідність 
підпису бухгалтера, а на видатковому документі - 

дозвільного підпису керівника, правильність 

оформлення документів і наявність реквізитів 

касир Одразу після отримання 

документів 

підписування прибуткових і видаткових касових 
ордерів, проставляння штампу або напису «Сплачено» 

із указівкою дати (число, місяць, рік) 

Касир Одразу після отримання 
документів 

Реєстрація касових документів в Журналі реєстрації 

прибуткових і видаткових касових документів і 

Касовій книзі 

Касир  Одразу після отримання 

документів 

Складання звіту касира Касир Наприкінці робочого дня 

Заповнення Журналу № 1 Касир або 
бухгалтер 

Наприкінці місяця 

Заповнення Головної книги Бухгалтер  На початку місяця, 

наступного за місяцем 

проведення операцій 

Складання звіту про рух грошових коштів Головний 

бухгалтер 

Раз в квартал 
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За незаконність зроблених операцій 

відповідальність несе керівник. 

Керівник зобов’язаний: 

- при перевезенні готівки в національній 

валюті, що належить підприємствам, 

установам і організаціям усіх форм власності, 

від кас підприємств до установ банків та у 

зворотному напрямку, забезпечити касира охороною та транспортним 

засобом; 

- при транспортуванні значних грошових сум і цінностей 

організувати охорону касира здійснюється на договірній основі з 

працівниками міліції та відділами охорони підрозділів Державної служби 

охорони при органах внутрішніх справ; 

- обладнати касу та забезпечити в ній надійне зберігання готівки;  

- укласти договір з касиром про повну матеріальну відповідальність. 

На зазначену посаду не бажано брати: 

- осіб, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності за 

навмисні злочини, у яких судимість не погашена або не знята у 

встановленому порядку; 

- осіб, я к і  за вироком суду позбавлені права займатися вищеза-

значеними видами діяльності; 

- осіб, які страждають на хронічні психічні захворювання; 

- осіб, які перебувають на спеціальному медичному обліку з приводу 

алкогольної або наркотичної залежності. 

Нормативне регулювання грошових 

операцій залишає мало альтернатив у 

виборі методики обліку. Однак в процесі 

організації обліку слід зазначити основні 

моменти, що забезпечують контроль за збереженням готівки та її 

використанням: 
- затвердити перелік осіб, які мають право дозволу на проведення 

операцій з грошовими коштами; 

- затвердити строки здавання готівки в банк; 

- установити дні видавання готівки із каси підприємства: 

заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат; 

- установити норму представницьких витрат, добових, перелік 

витрат, які відшкодовуються працівнику у відрядженні; 

- встановити терміни проведення інвентаризацій коштів у касі. 

В наказі про облікову політику слід передбачити застосування 

чи незастосування для перерахунку доходів, витрат і руху грошових 

Обов’язки 

працівників не 

облікової служби 

щодо обліку 

грошових коштів 

Наказ про облікову 

політику 
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коштів середньозваженого валютного курсу відповідного 

місяця згідно П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»  

2.7. Організація обліку власного капіталу 
 

 Теоретичні аспекти організації обліку власного капіталу 

 Організація обліку власного капіталу: методична складова 

 Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

власного капіталу 

 

В процесі організації обліку власного капіталу не 

передбачається вибір бухгалтером якихось варіантів обліку з-поміж 

можливих. Це одна з найбільш уніфікованих ділянок обліку. 

Відмінності зумовлюються тільки організаційно-правовою формою 

підприємства та відсутністю типових форм первинних документів для 

відображення в обліку операцій з капіталом. Тому основними 

завданнями організації обліку власного капіталу є: 

- забезпечення надходження до бухгалтерії документації, що 

підтверджує операції з власним капіталом з метою своєчасного їх 

відображення; 

- розробка довідок бухгалтерів і бухгалтерських розрахунків 

для документування операцій з власним капіталом; 

- визначення періодичності обчислення фінансових 

результатів; 

- затвердження переліку складових додаткового капіталу і т.д. 

 

 

2.7.1. Теоретичні аспекти організації обліку власного 

капіталу 

 

В економічній теорії сформувались 

декілька підходів до визначення сутності 

капіталу: 

1) предметно-функціональний підхід, згідно з яким капітал 

ототожнюється з нагромадженою працею, призначеною для 

подальшого виробництва, або продажу й одержання доходу; 

2) соціально-економічний підхід, згідно з яким капітал 

трактується як економічна категорія – специфічні суспільні відносини, 

що виникають за певних історичних умов; 

Визначення 
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3) грошовий підхід, згідно з яким капітал досліджується як 

фінансовий ресурс, що приносить дохід власникові у вигляді 

процента; 

4) трактування капіталу як певного вкладення, завдяки чому 

забезпечується одержання доходу. 

Крім зазначених підходів можна виділити економічний, 

юридичний та  обліковий аспекти сутності капіталу, останній з яких 

прямо пов’язаний з організацією обліку (рис. 2.7.1). 

 

Рис. 2.7.1. Трактування капіталу в трьох аспектах 

 

В економічній літературі висвітлено 

різні підходи до структуризації капіталу. В 

обліковій ж практиці використовується 

класифікація за джерелами його формування 

(рис. 2.7.2). 

 
Рис. 2.7.2. Структуризація капіталу за джерелами формування 

 

Виокремлення двох складників капіталу за джерелами його 

фінансування - власного та залученого є хоча й найбільш 

узагальненим, однак і найбільш доцільним з позиції управління 

розміром та структурою капіталу підприємства. На структуру власного 

капіталу впливають вимоги законодавства щодо реєстрації внесків 

 власний капітал 

Капітал за 

джерелами 

формування 
 залучений капітал  

 позиковий капітал  

Класифікація 

капіталу 
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учасників. Відповідно до цих вимог виділяється статутний капітал, 

реєстрація якого є обов’язковою, та інший капітал, який не підлягає 

реєстрації. Вони виконують різні функції. Основна функція 

статутного капіталу полягає у забезпеченні регулювання відносин 

власності, його розмір фіксується в установчих документах і не може 

бути меншим за встановлену законодавством величину.  

По формах інвестування розрізняють капітал у грошовій, 

матеріальній і нематеріальній формах, використовуваний для 

формування статутного капіталу підприємства. Інвестування капіталу 

в цих формах дозволено законодавством при створенні нових 

підприємств, збільшенні обсягу їхніх статутних фондів. 

По об'єкту інвестування виділяють основний і оборотний види 

капіталу підприємства. Основний капітал характеризує ту частину 

використовуваного підприємством капіталу, що інвестований в усі 

види його необоротних активів. Оборотний капітал характеризує ту 

його частину, що інвестована в усі види його оборотних активів. 

По формах власності виділяють приватний і державний 

капітал, інвестований у підприємство в процесі формування його 

статутного капіталу. 

Власний капітал – це частина в активах 

підприємства, яка залишається після вирахування 

його зобов’язань. В складі власного капіталу 

можуть бути виділені дві основні складові: 

інвестований капітал, тобто капітал, вкладений 

власниками в підприємство; і накопичений капітал, тобто капітал, 

створений на підприємстві поверх того, що спочатку авансовано 

власниками. 

Інвестований капітал включає номінальну вартість простих і 

привілейованих акцій, а також додатково оплачений (понад 

номінальну вартість акцій) капітал. До даної групи звичайно відносять 

і безоплатно отримані цінності. Перша складова інвестованого 

капіталу представлена в балансі статутним капіталом, друга - 

додатковим капіталом (у частині отриманого емісійного доходу), 

третя - додатковим капіталом (у частині безоплатно отриманого 

майна) чи фондом соціальної сфери. 

Накопичений капітал знаходить своє відображення у виді 

статей, що виникають у результаті розподілу чистого прибутку 

(резервний капітал, нерозподілений прибуток, інші аналогічні статті).  

Структура 

власного 

капіталу 
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Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

власний капітал має структуру, яка наведена на рис. 2.7.3.  

 

 
Рис. 2.7.3. Структура елементів власного капіталу згідно 

НП(С)БО 1 
 

Відображення у бухгалтерському обліку 

операцій з капіталом повинно здійснюватись 

лише після ретельного аналізу суті операцій, що 

призводять до змін в елементах капіталу. Перш за все, слід приділяти 

увагу господарськими операціями з отримання або передачі активів, 

зміни оцінки необоротних активів та визначенню фінансових 

результатів. Саме такі операції найчастіше призводять до змін у 

власному капіталі. Від характеру діючої на підприємстві облікової 

політики стосовно визнання доходів та втрат, оцінки активів значною 

мірою буде залежати, наскільки адекватно буде оцінений власний 

капітал підприємства. 

Процес оцінки вартості капіталу базується на наступних 

основних принципах: 

1. Принцип попередньої поелементної оцінки вартості 

капіталу. Так як капітал, що використовується складається з 

неоднорідних елементів (перш за все — власного та позикового, їх 

видів, а всередині них — за джерелами формування). Структура даних 

джерел суттєво відрізняється за видами підприємств та сферами 

підприємницької діяльності. Для деяких джерел вартість капіталу 

можна визначити майже точно (ціна акціонерного капіталу, 

банківського кредиту). Для інших джерел виконати такі розрахунки 

складніше (наприклад, за статтями накопиченого прибутку). 

2. Принцип узагальнюючої оцінки капіталу. Поелементна 

Власний капітал 

Зареєстрований капітал 

Додатковий капітал 

Резервний капітал 

Нерозподілені 

прибутки (непокриті 

збитки) 

Капітал у дооцінках 

Неоплачений капітал 

Вилучений капітал 

Оцінка 
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оцінка вартості капіталу слугує передумовою для узагальнюючого 

розрахунку цього показника. Таким узагальнюючим показником є 

середньозважена вартість капіталу. 

3. Принцип порівняльності оцінки вартості власного і 

позикового капіталу. Якщо наданий у використання підприємству 

позиковий капітал у грошовій або товарній формі оцінений по сумі в 

цінах наближених до ринкових, то власний капітал, який 

відображений у балансі, стосовно поточної ринкової вартості істотно 

занижений. У зв'язку з заниженою оцінкою суми використовуваного 

власного капіталу його вартість у процесі розрахунків штучно 

завищується. Крім того, з цієї ж причини виявляється занижено його 

реальна частка в загальній сумі використовуваного підприємством 

капіталу, що приводить до некоректності показника середньозваженої 

вартості. Середньозважена вартість капіталу представляє собою 

мінімальну норму прибутку, яку очікують інвестори від своїх 

вкладень. Обрані для реалізації проекти повинні забезпечити хоча б не 

меншу рентабельність, ніж середньозважена вартість капіталу. 

 

2.7.2. Організація обліку власного капіталу: методична 

складова 

 

Облік власного капіталу ведеться за 

видами, передбаченими НП(С)БО 1 «загальні 

вимоги до фінансової звітності». В межах 

кожного виду для забезпечення деталізованої інформації про капітал і 

операції з ним організовується за вибором бухгалтера аналітичний 

облік, який залежить від організаційно-правової форми підприємств. 

Особливості аналітичного обліку складових 

власного капіталу наведено в табл. 2.7.1. 

Розмір власного капіталу товариства 

дорівнює розміру перевищення балансової 

вартості активів товариства над балансовою 

вартістю його зобов'язань. Власний капітал в 

Цивільному кодексі України називається «чисті 

активи» - це кошти (вартість майна), які залишаються у юридичної 

особи після її «уявної» ліквідації при виконанні всіх зобов'язань перед 

працівниками, банками, партнерами, бюджетом та іншими 

кредиторами. За цим показником на підприємстві повинен бути  

Пооб’єктний 

облік 

Визначення 

розміру 

власного 

капіталу 
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організований постійний контроль при кожному значному збільшенні 

зобов’язань або зменшенні активів. 

Таблиця 2.7.1 

Аналітичний облік власного капіталу 

Вид капіталу Побудова аналітичного обліку 

Статутний капітал За видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером 

Пайовий капітал 
Аналогічно до статутного капіталу  в кредитних спілках, 

колективних підприємствах, підприємствах споживчої кооперації 

Д
о

д
ат

к
о

в
и

й
 к

ап
іт

ал
 

Емісійний 
дохід 

У розрізі вкладників та розмірів сум емісійного доходу 

Інший 

вкладений 

капітал 

За видами: інший вкладений засновниками підприємств (крім 

акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, 

раніше внесений такими засновниками без прийняття рішення про 

зміну розміру статутного капіталу; також капітальний дохід у вигляді 

різниці між номінальною вартістю викуплених та анульованих 
корпоративних прав та ціною викупу; суму перевищення курсу емісії 

конвертованих облігацій над їх номінальною вартістю 

Дооцінка 

активів 
В розрізі місць розташування, підзвітних осіб, терміну експлуатації 

Безоплатно 

отримані 

активи 

В розрізі контрагентів, сум безоплатно переданих об’єктів 

Резервний капітал За видами та напрямками використання 

Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки) 
У розрізі субрахунків 

Вилучений капітал За видами акцій (вкладів, паїв), іншого вилученого капіталу 

за видами акцій (вкладів, 
паїв), іншого вилученого 

капіталу 

За видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних 

товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства 

 

Цивільний Кодекс України вимагає порівнювати вартість чистих 

активів товариства з розміром Статутного капіталу по закінченні 

фінансового року (2.7.1). 
 

Власний 

капітал 
 

Статутний 

капітал 

(2.7.1) 

 

Якщо за даними річної фінансової звітності, яка подається на 

затвердження загальними зборами, власний капітал буде менше 

статутного капіталу товариства, до порядку денного річних загальних 

зборів повинно включатися питання про перетворення або ліквідацію 

товариства, зменшення статутного капіталу товариства, залучення 

додаткових коштів, санацію товариства, яка керується боржником, або 

вжиття інших заходів.  
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До окремих складових елементів власного капіталу існують 

законодавчі обмеження мінімального розміру. Сума статутного 

(пайового) капіталу підлягає обов’язковій реєстрації в державному 

реєстрі господарюючих одиниць. Рішення про збільшення 

(зменшення) такого обов’язково має реєструватися.  

Законом України «Про господарські товариства» вiд 

19.09.1991 № 1576-XII та Цивільним кодексом України визначено 

мінімальний розмір статутного капіталу підприємств різних  

організаційно-правових форм (рис. 2.7.4).  

 
Рис. 2.7.4. Мінімальний розмір статутного капіталу 

підприємств різних організаційно-правових форм 

 

Мінімальний розмір статутного капіталу 

Акціонерне товариство 

1250 мінімальних зарплат, виходячи із ставки мінімальної зарплати, що діє 

на момент створення товариства 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

Максимальна кількість учасників – 100 осіб 

Товариство з додатковою відповідальністю 

Мінімальний розмір капіталу не передбачений.  Учасники такого  

товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного  

(складеного) капіталу,  а при недостатності цих сум - додатково  належним  

їм  майном  в  однаковому  для всіх учасників кратному розмірі до внеска 

кожного учасника 

Мінімальний розмір капіталу не передбачений. Всі учасники    займаються 

спільною підприємницькою діяльністю і несуть  солідарну 

відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном 

Повне товариство 

Командитне товариство 

Мінімальний розмір капіталу не передбачений, разом з одним або більше 

учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку 

діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім 

своїм майном,  є  один  або  більше учасників,  відповідальність  яких  

обмежується  вкладом  у  майні товариства 
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Оцінка статутного капіталу відбувається на підставі оцінки 

внесків засновників, які можуть бути в таких формах: 

- майно та матеріали (обладнання, будівлі та матеріальні 

цінності); 

- цінні папери (акції, облігації та інші); 

- права на володіння природними ресурсами; 

- права на володіння майном (будівлями, обладнанням); 

- права на використання об’єктів інтелектуальної власності; 

- грошові кошти. 

Оцінка внесків в статутний капітал здійснюється в грошовому 

еквіваленті за первинними документами, що підтверджують їх 

вартість за сумісною згодою учасників відповідно до статутних 

документів. Майно, що вноситься до статутного капіталу без 

підтвердження  первинними документами, оцінюються на підставі 

протоколу зборів засновників. 

Якщо внеском до статутного капіталу виступає майно в 

натуральній формі, воно відображається в бухгалтерському обліку 

сумою, що включає його вартість, визначену в зазначеному вище 

порядку, та всі витрати на  доставку, монтаж, установку та державну 

реєстрацію. 

Права на користування природними ресурсами, а також 

майнові права, внесені засновниками до статутного капіталу, 

відображаються в бухгалтерському обліку та балансі за первинною 

вартістю, розрахованою у визначеному порядку. 

В процесі організації обліку статутного капіталу слід 

передбачити своєчасне надходження розпорядчих документів зборів 

акціонерів чи рішення власників про операції зі статутним капіталом 

чи внесках до нього. Жодна операція з цією складовою власного 

капіталу не може приводитись без наявності підтверджуючих 

документів. 

Додатковий капітал складається з емісійного доходу, який 

буде одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які 

перевищують номінальну вартість; дооцінки активів; безоплатного 

одержання необоротних активів; іншого додаткового капіталу та 

фондів спеціального призначення.  

Що саме буде включене до складу додаткового капіталу і як 

його використовувати, вирішують власники підприємства, що 

розробляють відповідні положення. Ці положення повинні бути 
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затверджені протоколом загальних зборів засновників, після чого 

закріплюються наказом про облікову політику. Оцінка безоплатно 

отриманих необоротних засобів здійснюється за справедливою 

вартістю. 

Резервний капітал згідно статті 14 Закону України «Про 

господарські товариства» передбачено створення в господарському 

товаристві у розмірі, встановленому установчими документами, але не 

менше 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до 

даного резерву також передбачається установчими документами 

підприємства, але вони не можуть бути меншими 5% суми чистого 

прибутку.   

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки), являють собою 

прибутки, що одержані в результаті діяльності підприємства без 

урахування прибутків, що використані у звітному році. При оцінці 

прибутку відображають отримання та збільшення прибутку від усіх 

видів діяльності, а при збитках – з'ясовують причини та підґрунтя 

отриманих збитків та використання прибутку. Нерозподілені 

прибутки і непокриті збитки – це та складова власного капіталу, 

оцінка якого проводиться бухгалтером самостійно. 

Вилучений капітал явялє собою вартість акцій власної емісії, 

які на даний момент не розміщені серед акціонерів. Викуплені власні 

акції облічуються за фактичною вартістю їх придбання. Ця операція 

зменшує як активи, так і власний капітал товариства. Дані акції 

повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного 

року. 

Сума неоплаченого капіталу визначається на підставі оцінки 

внесків учасників, які ще не розрахувались за своїми частками з 

товаристовом. Згідно із чинним законодавством акціонер у строки, 

установлені установчими зборами, але не пізніше року після 

реєстрації акціонерного товариства зобов'язаний оплатити повну 

вартість акцій. У разі несплати у встановлений строк акціонер, якщо 

інше не передбачено статутом товариства, сплачує за час 

прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. 

При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу 

акціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку, 

установленому статутом товариства. 

Оцінку складових власного капіталу 

наведено на рис. 2.7.5. Зміна розмірів 

власного 

капіталу 
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Для збільшення привабливості фінансової звітності 

використовується безліч комбінацій оцінки активів і пасивів. Щодо 

власного капіталу підприємства, то регулювання його розміру прямо 

пов’язано з визначенням фінансового результату, а отже вибраними 

методами оцінки активів і зобов’язань. Розмір власного капіталу і 

його динаміка є одним з найважливіших показників аналізу 

фінансового стану підприємства.  

 

 

 
Рис. 2.7.5. Оцінка складових власного капіталу 

 
В процесі організації обліку власного капіталу слід врахувати, 

що операції із збільшення і зменшення статутного, пайового та 

резервного капіталів є платними. До основних витрат, пов’язаних з 

ними, можна віднести такі: 

- державне мито; 

- вартість нотаріальних послуг; 

Оцінка складових власного капіталу 

Зареєстрован

ий капітал 

Розмір визначається за вкладами учасників, які зазначені в 
установчих документах, з врахуванням законодавчих 
мінімальних обмежень. Внески учасників в негрошовій формі 
оцінюються за погодженою з власниками сп 
аведливою вартістю. 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіле-

ні прибутки 

(непокриті 

збитки) 

Вилучений 
капітал 

Неоплачений 

капітал 

Розмір визначається установчими документами. Внески 

учасників в негрошовій формі здійснюються за погодженою з 

учасниками та засновниками справедливою вартістю. 

Склад додаткового капіталу затверджується протоколом 

загальних зборів засновників. В залежності від складових 

оцінка проводиться за погоджена з власниками справедлива 

вартістю або на підставі розрахунків. 

Розмір визначається згідно установчих документів з 

врахуванням законодавчих мінімальних обмежень для 

акціонерних товариств.  

Обчислюють на підставі розрахунку доходів і витрат 

підприємства. 

Оцінюється за фактичною вартістю акцій власної емісії, що 

розміщені не серед акціонерів. 

Оцінюється за сумою номінальної вартості неоплачених акцій. 
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- плата за перереєстрацію засновницьких документів. 

Для прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства необхідна згода всіх його учасників та відсутність 

заперечень з боку кредиторів цього підприємства. Для цього 

підприємство має опублікувати відповідне повідомлення в пресі, що 

також вимагає додаткових витрат. 

Не вимагає особливого розпорядження і витрат операції з 

додатковим капіталом та нерозподіленим прибутком. Більшість з них 

здійснюється відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку.  

Періодичність операцій для більшості складових власного 

капіталу визначається розпорядженнями керівництва, зборами 

власників. З ініціативи бухгалтера може визначатись періодичність 

операцій з наступними складовими власного капіталу, які призводять 

до змін його розмірів: 

- додатковий капіталу в частині оцінки активів - бухгалтер 

може рекомендувати облік необоротних активів за переоціненою 

вартістю, що вимагатиме щорічної переоцінки об’єктів; 

- нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) – бухгалтер 

може рекомендувати періодичність визначення фінансових 

результатів: раз в тиждень, раз в місяць, раз в квартал, раз в рік. 

Проведення інвентаризації власного 

капіталу підприємства є одним із важливих та 

оптимальних методів контролю. У Наказі про 

організацію обліку має бути зазначено даний 

метод контролю наявного капіталу. Обов’язки 

щодо проведення перевірки фіксуються у посадових інструкціях 

бухгалтерів, що займаються обліком власного капіталу. 

Необхідно організувати контроль власного капіталу за 

наступними напрямками (табл. 2.7.2) 

 Інформація про власний капітал 

подається у Звіті про власний капітал. Звіт про 

власний капітал складають після заповнення 

Балансу, Звіту про фінансові результати та Звіту 

про рух грошових коштів, що, відповідно, 

необхідно врахувати в процесі організації складання звітності. 

 

 

Контроль  

власного 

капіталу 

Звіт про 

власний 

капітал 
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Таблиця 2.7.2 

Напрямки контролю власного капіталу 

№ з/п 

Складова 

власного 

капіталу 

Напрямки організації контролю 

   

1 Статутний 

капітал, 

пайовий 
капітал 

- повнота внесків у статутний капітал (на підставі даних прибуткових 

документів); 

- своєчасність внесків у статутний капітал засновниками підприємства.  
Моментом фактичного надходження внесків у статутний капітал є: для 

грошей - дата зарахування їх на рахунок у банку чи внесення у касу 

підприємства; для основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів - 

дата складання акта приймання-передання основних засобів, матеріальних і 

нематеріальних активів або інших документів, що підтверджують 

надходження вказаних об'єктів на підприємство; 
- наявність і обґрунтованість змін у статутному капіталі й установчих 

документах підприємства. 

2 Додатковий 

капітал 

- правильність розрахунку суми дооцінки (уцінки) майна і відображення її 

на рахунках бухгалтерського обліку; 
- правильність визначення величини збільшення (зменшення) зносу по 

переоцінених основних засобах і її відображення в облікових регістрах; 

- правильність розрахунку емісійного доходу і його відображення на 
рахунках бухгалтерського обліку; 

- повнота оприбуткування безоплатно одержаних необоротних активів; 
- контроль за безпосереднім відношенням сум дооцінки, уцінки та 

безоплатного одержання до відповідних необоротних активів. 

3 Резервний 

капітал 

- дотримання передбаченого статутом розміру правомірності використання 

коштів резервного капіталу; 
- дотримання передбаченого законодавством розміру щорічних відрахувань 

до резервного капіталу, порядку відображення операцій на бухгалтерських-

рахунках 

4 Нерозподіле

ний 

прибуток 

- правильність розподілу прибутку між учасниками (власниками) 

підприємства; 

- спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо; 
- достовірність розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного року, а 

також достовірність розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років; 

- правильність відображення в бухгалтерському обліку і звітності помилок, 

допущених у минулих роках. 

5 Вилучений 
капітал  

- правомірність вилучення, перепродажу й анулювання власних акцій; 
- правомірність викупу акцій, правильності їх оцінки та відображення в 

обліку і реєстрі акціонерів; 

- правомірність та правильність оцінки проданих акцій, їх відображення в 
обліку і в реєстрі акціонерів; 

- правомірність анулювання акцій, їх відображення в бухгалтерському 

обліку, реєстрі акціонерів та звітності. 

6 Неоплачений 

капітал 

- правильність відображення в бухгалтерському обліку неоплаченого 

капіталу; 

- своєчасність та достовірність відображення погашення сум неоплаченого 
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капіталу. 

Таблиця 2.7.3 

Порядок складання Звіту про власний капітал 
Звіт про власний капітал 

Порядок заповнення 
Стаття  Код рядка 

1. Сальдо на початок року  4000 Дорівнюють І розділу пасиву Балансу (гр.3) 

2. Корегування  4005-4090 Заповнюють, якщо були зміни в обліковій 
політиці, помилки 

3. Скориговане сальдо на 

початок року  

4095 Різниця між п.1 – п.2 наведеними в таблиці 

4. До оцінка, уцінка активів  4110 Господарські операції за проводками Дт 10, 
12, 14, 20, 22…Кт 423, Дт 423 – Кт 10,с11, 12 

і т.д. 

5.Чистий прибуток (збиток) за 
попередній період  

4100 Звіт про фінансовий результат (рядок 220) 

6. Розподіл прибутку  4200-4210  За даними аналітичного обліку Дт 44 - Кт 40, 

43, 67 і т.д. 

7. Внески учасників  4240-4245 За даними аналітичного обліку 
Дт 10, 11, 12 і т.д. - Кт 46 

8. Виключення капіталу  4260-4275 За даними аналітичного обліку 

9. Інші зміни в капіталі  4290 За даними аналітичного обліку 

10. Усього зміни в капіталі  4295 Сума по графам 1-11 Звіту про власний 
капітал 

11. Сальдо на кінець року  4300 Дорівнює І розділу пасиву Балансу (гр. 4) 

 

 

2.7.3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

власного капіталу 

 

Для обліку власного капіталу 

призначений 4 клас Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 

291.  

Для всіх складових власного капіталу доцільно розробити і 

затвердити на підприємств аналітичні рахунки робочого плану 

рахунків. Для статутного капіталу доцільно відкрити субрахунки, що 

дадуть можливість проконтролювати процес формування статутного 

капіталу за етапами: оголошення, підписка та оплата акцій. Саме 

оплачений капітал з точки зору формування майна акціонерного 

товариства є дійсним джерелом придбання активів на початковому 

етапі його функціонування. 

Рахунки 
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Пайовий капітал є аналогом статутного капіталу для 

добровільних об’єднання, заснованих на кооперативних початках. 

Проте на відміну від статутного капіталу, який спочатку декларується 

(нараховується) і тільки потім оплачується, пайовий капітал в обліку 

формується за фактом передачі пайовиками своїх внесків. 

Робочий план рахунків додаткового капіталу в частині 

емісійного доходу вести у розрізі вкладників та розмірів сум 

емісійного доходу. Інший вкладений капітал у розрізі: інший 

вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) 

капітал, що перевищує статутний капітал, раніше внесений такими 

засновниками без прийняття рішення про зміну розміру статутного 

капіталу; також капітальний дохід у вигляді різниці між номінальною 

вартістю викуплених та анульованих корпоративних прав та ціною 

викупу; суму перевищення курсу емісії конвертованих облігацій над 

їх номінальною вартістю. Дооцінку активів можна проводити в розрізі 

місць розташування, підзвітних осіб, терміну експлуатації.  

Враховуючи відсутність переліку видів резервного капіталу, 

які можуть створюватися на підприємстві, в нормативних положеннях 

з питань бухгалтерського обліку, пропонуємо на підприємстві 

відображати його в робочому плані рахунків.  

До відкритої емісії акцій підприємство повинно володіти 

майном, що гарантує дотримання інтересів кредиторів. Це зумовлює 

доцільність відкриття субрахунків до рахунка 46 «Неоплачений 

капітал». На першому з цих субрахунків відображатиметься 

інформація про акції, розміщені лише серед обмеженого кола 

засновників у порядку закритої підписки (25% від оголошеної суми 

статутного капіталу). На другому – інформація про акції, що 

реалізуються акціонерам у разі проведення додаткової відкритої 

підписки. Завдяки такому розподілу забезпечується повна 

інформативність про стан підписки на акції відкритого акціонерного 

товариства, їх розміщення. Приклад робочого плану рахунків для 

власного капіталу наведено в табл. 2.7.4. 

Типових документів для реєстрації 

операцій із власним капіталом немає, тому 

використовуються бухгалтерські довідки, 

розрахунки, оформлення яких здійснюються 

згідно вимог «Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку» №88. 

Первинні 

документи 
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Таблиця 2.7.4 

Робочий план рахунків обліку власного капіталу 

Назва рахунку 
№ 

рах 
Рахунки робочого плану рахунків 

Статутний капітал 40 401 «Оголошений капітал»; 
402 «Підписний капітал»; 

403 «Оплачений капітал». 

Пайовий капітал 41 Сільськогосподарські кооперативи: 
411 «Неподільний капітал»; 

412 «Основний пайовий капітал»; 

413 «Додатковий пайовий капітал» 
Фермерські господарства: 

411 «Основний пайовий капітал»; 

412 «Додатковий пайовий капітал». 

Додатковий 

капітал 

42 421 «Емісійний дохід» 

421.1 «Види акцій», 421.1.1 «Вкладники» 

422 «Інший вкладений капітал» 
423 «Дооцінка активів» 

423.1 «За місцями знаходження», 423.1.1. «За матеріально- 

відповідальними особами»  
424 «Безоплатно одержані необоротні активи» 

424.1. «За контрагентами» 

425 «Інший додатковий капітал» 

Резервний капітал 43 431 «Резервний капітал»; 
432 «Резерв на виплату дивідендів за привілейованими акціями»; 

433 «Резерв з переоцінки»; 

434 «Резерв з прискореної амортизації» (базується на 
перерахуванні історичної собівартості активів і зобов’язань у 

фактичну вартість) 

435 «Резерв на інші виплати».  

Нерозподілені 

прибутки 

(непокриті збитки) 

44 441 «Прибуток нерозподілений» 

442 «Непокриті збитки»  

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 

Вилучений капітал 45 451.1 «Вилучені прості акції»,  
451.2 «Вилучені привілейовані акції»,  

Неоплачений 

капітал 

46 461 «Неоплачений капітал за внесками засновників»; 

462 «Неоплачений капітал за внесками учасників 

 

Зразок довідки як первинного документу нетиповї форми, що 

використовується на підприємстві доцільно включити як додаток до 

Наказу про облікову політику, щоб одна і таж форма 

використовувалась для всіх операцій. 

Підставою для складання бухгалтерських довідок і 

розрахунків з обліку власного капіталу є розпорядчі та установчі 

документи підприємства, які узагальнено в табл. 2.7.5. Для зручності 

ведення обліку доцільно передбачити зберігання копій установчих 

документів у бухгалтера з обліку власного капіталу та забезпечити 
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своєчасне надходження підтверджуючих документів 

Таблиця 2.7.5 

Документування операцій з руху власного капіталу 
Рух власного капіталу Документи, що підтверджують рух 

Формування статутного капіталу Статут, установчий договір, Інвентаризаційні 

описи, виписки банку, накладні, ПКО, акти 

приймання передачі та оцінки 

Збільшення статутного капіталу  Рішення власника (власників) 

Збільшення статутного капіталу за 

рахунок додаткових внесків учасників 

Протокол рішень зборів акціонерів чи рішення 

власника, накладні, ПКО 

Повернення часток учасників у випадку 
їх виходу зі складу товариства 

Рішення власника (власників), накладні, акти 
передачі, ВКО 

Покриття збитків за рішенням власників 

за рахунок статутного капіталу 

Рішення власника (власників). 

Повернення часток учасникам при 
ліквідації підприємства 

Рішення ліквідаційної комісії, накладні, ВКО 

 

При вибутті учасника (засновника) товариства мають бути 

оформлені документи, що зазначені на рисунку 2.7.6. 

Для аналітичного обліку статутного 

капіталу в акціонерних товариствах 

пропонується використовувати самостійно 

розроблені і затверджені відомості обліку 

підписки на акції, які містять: 

- по акціонерах і за видами акцій суму підписаного капіталу та 

оплату акцій до реєстрації і після неї; 

- інформацію про суму розміщених і нерозміщених акцій на 

звітну дату (табл. 2.7.6).  

Облік заборгованості з підписки на акції можна вести у 

картках обліку розрахунків з акціонерами, що дасть можливість 

обліковувати стан внесків по кожному акціонеру та підвищить 

інформативність і точність бухгалтерських даних. Також можна вести 

відомість аналітичного обліку по рахунку 46 «Неоплачений капітал» 

за видами акцій та акціонерами товариства. 

Для обліку власного капіталу більшість підприємств 

найчастіше застосовують журнальну та журнально-ордерну форму 

обліку, і хоча автоматизована форма з кожним роком набирає все 

більшої доступності. 

Інформація щодо будь-яких змін у 

власному капіталі зводиться та заноситься до 

фінансової звітності (табл. 2.7.8). Взаємозв’язок 

Облікові 

реєстри 

Звітність 
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між формами слід враховувати в процесі організації контролю. 

 

Рис. 2.7.6. Документування операцій при вибутті одного із 

засновників  

Таблиця 2.7.6 

Реєстри аналітичного обліку власного капіталу 
Основні показники Пропоновані реєстри аналітичного обліку 

Облік статутного 

капіталу 

1. Відомості обліку підписки на акції (відображення по акціонерах і за 

видами акцій суму підписаного капіталу та оплату акцій до реєстрації і 

після неї) 
2. Відомість аналітичного обліку по рахунку 40 «Статутний капітал» у 

розрізі вартості розміщених простих і привілейованих акцій 

Облік 
заборгованості з 

підписки на акції 

1. Картки обліку розрахунків з акціонерами 
2. Відомість аналітичного обліку по рахунку 46 «Неоплачений 

капітал» за видами акцій та акціонерами товариства 

 

Усі підприємства у Примітках до річної фінансової звітності 

розкривають інформацію про призначення та умови використання 

кожного елементу власного капіталу. Порядок подання такої 

інформації залежить від організаційно-правової форми підприємства. 

Тому в процесі організації обліку власного капіталу на акціонерних 

товариствах необхідно передбачити максимальну аналітичність 

інформації для складання звітності 

передається товариством засновнику в 
натуральній або грошовій формі 

купується самим товариством з умовою 
наступної передачі цієї частки іншим 
учасникам або третім особам протягом 
року 

переуступка  засновником, що виходить з 
товариства, одному або декільком 
учасникам цього ж товариства 

переуступка третім особам 

Операції з часткою в капіталі 

Рішення власника, 

накладні, протокол зборів 

Рішення власника, 

інвентаризаційний опис, 

протокол зборів 

Рішення власника, 

протокол зборів 

Рішення власника, 

протокол зборів 

Первинні документи 
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Таблиця 2.7.8 

Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності 

Шифр та назва рахунку 

Номер 

рядка в 

Балансі  

 

Номер рядка в 

Звіті про 

фінансові 

результати  

 

Номер графи 

в Звіті  про 

власний 

капітал 

 

40 «Статутний капітал» 1400 – 3 

42 »Додатковий капітал» 1405,1410 – 4, 5 

43 «Резервний капітал» 1415 – 6 

44 »Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)» 
1420 2350 (2355) 7 

45 »Вилучений капітал» 1425 – 8 

46 »Неоплачений капітал» 1430 – 9 

 

Бланки статистичної звітності стосовно власного капіталу 

відсутні.  

Відображення операцій з обліку 

власного капіталу необхідно включати до 

посадової інструкції бухгалтера, який 

буде суміщати декілька ділянок. До 

основних обов’язків такого бухгалтера 

належать: 

1) самостійно і в повному обсязі вести облік власного капіталу 

за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з 

додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та 

з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології 

оброблення даних; 

2) забезпечувати повне та достовірне відображення інформації, 

що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на 

рахунках бухгалтерського обліку власного капіталу; 

3) за погодженням з власником (керівником) підприємства та 

керівником підрозділу бухгалтерського обліку подає в банківські 

установи документи для перерахування коштів згідно з виписками для 

отримання дивідендів, а також для перерахування сум, що будуть 

внесені у статутний капітал учасниками (власниками, акціонерами); 

4) брати участь у проведенні інвентаризації активів і 

зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з дооцінкою, 

безоплатною передачею активів підприємства, у перевірках стану 

Обов’язки бухгалтера 

щодо обліку власного 

капіталу 
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власного капіталу у філіях, представництвах, відділеннях та інших 

відокремлених підрозділах підприємства; 

5) отримувати у Реєстратора виписку про стан акцій (якщо 

акціонерні товариства); 

6) готувати дані стосовно власного капіталу для включення їх 

до фінансової звітності, здійснює складання «Звіту про власний 

капітал» та окремі частини «балансу», а також форм іншої 

періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського 

обліку власного капіталу; 

7) брати участь у підготовці пропозицій щодо: 

- внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил 

документообігу стосовно власного капіталу; 

- розроблення додаткової системи рахунків і регістрів 

аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій 

власного капіталу; 

9) постійно знайомитися та вивчати нові нормативно-

методичні та довідкові документи з питань організації та ведення 

бухгалтерського обліку власного капіталу та вносити пропозиції щодо 

їх впровадження на підприємстві. 

Обґрунтованість показника нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків) та його достовірність виникає при здійсненні 

обов’язкових контрольних заходів. Адже від точності цієї суми буде 

залежати багато показників, які характеризуватимуть підприємство як 

функціональне, конкурентоспроможне та фінансово стійке. Тому, на 

підприємстві обов’язки щодо контролю за даним показником, повинні 

належати головному бухгалтеру й зазначатись у його посадовій 

інструкції.  

До здійснення операцій із власним 

капіталом залучаються в першу чергу 

бухгалтер (достатньо одного, в посадовій 

інструкції якого буде зазначено пункт щодо 

ведення обліку власного капіталу). 

Бухгалтерія в особі бухгалтера по 

обліку власного капіталу отримує 

інформацію, яка надійшла на підприємство  від реєстратора 

(незалежної юридичної особи, що надає послуги із реєстрації акцій 

Обов’язки 

працівників 

підприємства 

щодо обліку 

власного капіталу 
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акціонерного товариства) про стан акцій, що знаходяться у акціонерів 

товариства. 

Від секретаря надходять до бухгалтера копії рішень власників 

(зборів акціонерів) щодо змін у власному капіталі та порядку 

розподілу дивідендів. 

У акціонерному товаристві згідно Закону України «Про 

акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, кількість акціонерів 

якого перевищує 50, створюється Наглядова рада акціонерного 

товариства (спостережна рада, рада акціонерного товариства). Вона 

слідкує за відповідністю керуючого складу, за стратегією 

підприємства, за дотриманням чинного законодавства, за 

винагородою, що отримують члени ради правління товариства, 

врегульовує конфлікти, що виникають у раді правління тощо. Збори 

наглядовою ради мають відбуватися не рідше одного разу на квартал. 

Інформаційний взаємозв’язок підрозділів підприємства із 

бухгалтерією наведено на рис. 2.7.8. 

Рис. 2.7.8. Взаємозв’язок підрозділів підприємства із бухгалтерією в 

процесі обліку змін у власному капіталі 
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Пояснення до рисунку 2.7.8: 

1 - при надходженні безоплатно основних засобів чи нематеріальних 

активів від юридичних чи фізичних осіб обов’язково має бути договір про 

безплатну передачу у двох примірниках – один передаються підприємству, 

інший – лишається у юридичної чи фізичної особи, що передає об’єкт. Разом 

з тим має бути Акт приймання – передачі у двох примірниках. Комісія з 

приймання даного об’єкту перевіряє його на відповідність технологічній 

документації звіряє із даними Акта – приймання передачі; 

2 - після приймання комісією даний об’єкт закріплюється за 

матеріально-відповідальною особою (може бути завсклад). Відповідно до 

технічної документації заповнюються Інвентарні картки обліку основних 

засобів та нематеріальних активів; 

3 - при проведенні інвентаризації комісія перевіряє наявні об’єкти у 

матеріально-відповідальних осіб, їх стан; 

4 - в свою чергу дана особа дає розписку про те, що всі об’єкти 

оприбутковані; 

5 - за результатами перевірки складається Акт проведення 

інвентаризації у двох примірниках. Один лишається у матеріально-

відповідальної особи, а інший – передається в бухгалтерію; 

6 - розрахунком бухгалтерії оформлюється дооцінка активів, а також 

сума вилучених акцій; 

7 - після збору усіх даних у бухгалтерії інформація стосовно 

власного капіталу надається головному бухгалтеру; 

8, 9 - після опрацювання даної інформації та перевірки відображення 

у звітних документах  – керівнику (акціонерам) та спостережній раді; 

10 - далі інформація надходить від керівника до спостережної ради, 

якщо це акціонерне товариство; 

11 - рада може також самостійно вимагати такі документи; 

12 - спостережна рада може залучати до перевірок незалежних 

експертів – аудиторів та аудиторські фірми, акціонерні товариства 

зобов’язані щорічно проводити аудит фінансової звітності; 

13 - рішенням акціонерів приймаються зміни до статутного капіталу 

та ін.  

В наказі про організацію обліку щодо 

власного капіталу доцільно передбачити 

періодичність обчислення фінансових 

результатів, порядок формування резервного 

капіталу, а також нетипові форми документів для 

реєстрації операцій. 

 

 

Наказ про 

облікову 

політику 
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2.8. Організація обліку поточних виплат 
працівникам 

 

 Теоретичні основи організації обліку поточних виплат 

працівникам 

 Організація обліку виплат працівникам: методичні 

аспекти 
 Організаційно-технічні аспекти організації обліку виплат 

працівникам 

 

Організація обліку заробітної плати передбачає тісний 

взаємозв’язок бухгалтерії з відділом кадрів і керівниками всіх 

структурних підрозділів підприємства. Це одна з найбільш 

трудомістких і відповідальних облікових робіт, так як задіяні 

інтереси всіх працівників. Основними завданнями, що підлягають 

вирішенню в процесі обліку є: 

- організація документообігу операцій з виплат працівникам; 

- визначення чисельності штату бухгалтерії з обліку заробітної 

плати. 

- розподіл обов’язків щодо розрахунку заробітної плати, 

визначення розцінок, посадових окладів, премій, лікарняних і 

відпускних між різними відділами підприємства; 

- своєчасне і правильне віднесення сум нарахованої заробітної 

плати і відрахувань органам соціального страхування на собівартість 

продукції, виконання робіт, послуг, а також на інші витрати; 

- здійснення у встановлені строки всіх розрахунків з 

персоналом по заробітній платі та інших виплатах; 

-  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 та ін.  

 

2.8.1. Теоретичні основи організації обліку поточних 

виплат працівникам 

 

Для цілей організації обліку під 

поточними виплатами працівникам розуміють 

заробітну плату за окладами і тарифами, інші 

Визначення 
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нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (щорічні 

відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші 

заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцятим 

місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують 

відповідну роботу (П(С)БО 26 «Виплати працівникам»). 

Суть виплат працівникам наведено в табл. 2.8.1. 

Таблиця 2.8.1 

Основні підходи до визначення  виплат працівникам 

Підходи Джерело Визначення 
Основні 

відмінності 

О
б

л
ік

о
в
и

й
 П(С)БО №26 «Виплати 

працівникам» затверджено 

наказом Міністерством 

фінансів України від 
28.10.2003 № 601 

Нарахована сума виплати 

працівникам за роботу, виконану  

ними протягом звітного періоду, 

визнається поточним 
зобов'язанням. 1 

Визнається 

поточним 

зобов’язанням 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 Економічна енциклопедія: У 

трьох томах, т.1/За ред.. С. В. 
Мочерний та ін.. – К.: Вид. 

центр «Академія», 2002. – 

 863 с. 

Заробітна плата – це економічна 

категорія, що відображає 
відносини між роботодавцем і 

найманим працівником з приводу 

розподілу новоствореної вартості. 

Відносини з 

приводу 
розподілу 

новоствореної 

вартості 

 

Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних 

категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. 

Оскільки вона, з одного боку, є основним джерелом доходів найманих 

працівників, а з іншого, для роботодавців є суттєвою частиною витрат 

виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до 

досягнення цілей підприємства. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 

24.03.1995 № 108/95-ВР, заробітна плата – це винагорода, обчислена, 

як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним 

орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників 

підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру 

мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій. В 

процесі організації обліку оплати праці необхідно забезпечити 

своєчасне надходження інформації до бухгалтерії про зміну будь-яких 

соціальних норм, які впливають на розрахунок зарплати. Розмір 

мінімальної заробітної плати визначається Законом України Про 

Державний бюджет України на певний рік.  
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Фонд оплати праці включає наступні 

складові: 

основна заробітна плата – 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 робітників та посадових окладів для 

службовців. А також включається оплата праці за перебування у 

відрядженні; вартість продукції, виданої працівникам при натуральній 

формі оплати праці тощо; 

додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу, 

виконану понад встановлених норм, за трудові успіхи та 

винахідництво й особливі умови праці. Вона складається з доплат, 

надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених чинним 

законодавством, премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань 

і функцій. До них відносять нарахування заробітної плати за роботу: 

 в нічний час (годинами нічної роботи вважається період з 22 

до 6 години, оплачуються в підвищеному розмірі, що встановлюється 

генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним 

договором, до 40 % тарифної ставки або окладу, але не нижче 20 % 

тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час); 

у надурочний час (вважається робота понад встановлену 

законом тривалість робочого дня, оплачується при відрядній оплаті 

праці – в розмірі 100 % тарифної ставки працівника-відрядника 

відповідної кваліфікації, при погодинній – у подвійному розмірі 

годинної тарифної ставки); 

 у святкові та  неробочі дні (робота у вихідний день 

компенсується працівнику наданням іншого дня відпочинку або 

оплачується не менше, ніж у подвійному розмірі тарифної ставки або 

окладу); 

 за час простою не з вини працівника (оплачують з 

розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівнику 

розряду або окладу в період до 6 місяців);. 

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать 

виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними системами та положеннями, компенсаційні й інші 

грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного 

Складові фонду 

оплати праці 
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законодавства або здійснюються понад встановлених зазначеними 

актами норм. 

Існують певні виплати за заробітною платою працівників 

підприємства, що не включаються до фонду оплати праці (рис. 2.8.1). 

 
Рис. 2.8.1. Виплати, які не включаються до фонду оплати праці 

 

Здебільшого інформація про складові фонду оплати праці 

узагальнюються в економічному відділі підприємства, а в бухгалтерію 

передають вже зведені суми зарплати. 

Організація документування заробітної 

плати і порядок її розрахунку залежить від 

форм і систем оплати праці. 

Виплати, які не включаються до фонду оплати праці 

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, з вагітністю та 

пологами, одноразова допомога при народженні дитини, із догляду 

за дитиною до встановленого законодавством строку, грошові 

виплати матерям, що доглядають трьох і більше дітей віком до 16-ти 

років, допомога на дітей віком до 16 років (учням – до 18 років) 

Суми вихідної допомоги 

Одноразові допомоги та добові, які виплачуються при перевезенні, 

прийманні та направленні на роботу в іншу місцевість, витрати на 

відрядження 

Надбавки за пересувний, роз’їзний характер робіт для працівників 

безпосередньо зайнятих у будівництві, реконструкції та 

капітальному ремонті 

Щорічна допомога на оздоровлення дітей, вартість подарунків дітям до свят 
тощо 

Компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із 

затримкою строків її виплати 

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів 

інші 

Тарифна система, 

система посадових 

окладів 
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Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні 

сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри 

надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються 

підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і 

гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими 

(регіональними) угодами.  

Основним організаційно-правовим інститутом обґрунтування 

диференціації заробітної плати працівників різних суб’єктів 

господарювання є тарифна система, основні елементи якої такі: 

тарифні сітки; тарифно-кваліфікаційні довідники; тарифні ставки; 

схеми посадових окладів. 

Тарифні сітка та ставки встановлюють відповідні співвідношення 

в оплаті праці працівників різної кваліфікації. Це перелік тарифних 

розрядів, відповідних тарифних коефіцієнтів та ставок. Тарифний 

коефіцієнт першого розряду завжди дорівнює одиниці. Коефіцієнти 

наступних розрядів характеризують ступінь складності праці 

робітників. 

Тарифна ставка визначається відповідно до встановленого 

державою мінімального розміру заробітної плати, тобто таким, нижче 

якого вже не можна платити працівникові за виконану норму 

робочого часу. Тарифні ставки інших розрядів визначаються 

множення тарифної ставки першого розряду на тарифний коефіцієнт 

відповідного тарифного розряду. 

Система посадових окладів передбачає тарифне регулювання 

заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців. Система 

посадових окладів доповнюється системою показників і 

характеристик для віднесення працівників до певної групи по оплаті 

праці та містить перелік посад усіх найменувань і розмірів місячних 

окладів щодо кожної посади.  

На підприємствах як виробничої, так і 

невиробничої сфери використовуються різні 

форми оплати праці, головні з них: 

1) погодинна (оплата за годину 

робочого часу); 

2) відрядна (оплата за виконаний обсяг роботи).  

Форми та системи оплати праці  наведено на рис. 2.8.2. 

Форми і системи  

оплати праці 
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Рис. 2.8.2. Форми й основні системи оплати праці 
 

Під системою оплати праці слід розуміти чинний на 

підприємстві організаційно-економічний механізм взаємозв’язку між 

показниками, що характеризують міру (норму) праці і міру її оплати 

відповідно до фактично досягнутих результатів праці, тарифних умов 

оплати праці та погодженою між працівником і роботодавцем ціною 

послуг робочої сили.  

 

 

C
и

ст
ем

и
 

 

Ф
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р
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и
 

Відрядно-прогресивна 

Індивідуальна 

Пряма відрядна 

Непряма відрядна 

Відрядно-преміальна 

Акордна 

Бригадна (колективна) 

Проста погодинна 

Погодинно-преміальна 

За посадовим окладом 

Індивідуальна 

Колективна 

Система оплати праці з 

використанням коефіцієнта 

вартості праці 

Експертна система оцінки 

«Пайова система» 

Комісійна система 

Ставка трудової винагороди 

Система «плаваючих» окладів 

Відрядна 

Погодинна 

Безтарифна 
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2.8.2. Організація обліку виплат працівникам: 

методичні аспекти 
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) сумі виплат працівникам підприємства в 

цілому. Сума всіх відрахувань за аналітичними рахунками 

дорівнюватиме сумі утримань із заробітної плати.  

Так як заробітна плата є одним з елементів витрат 

виробництва і однією з важливих статей собівартості продукції, щоб 

включити її до складу витрат, уся нарахована заробітна плата 

групується за напрямками витрат (цехів, дільниць, інших структурних 

підрозділів), видами нарахувань, для чого формуються аналітичні 

рахунки до Плану рахунків бухгалтерського обліку. 

Аналітичний облік інших виплат працівникам може 

організовуватись за видами виплат, однак обов’язково формується 

інформація по кожному працівнику. Аналітичний облік розрахунків за 

страхуванням ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, за 

страхувальниками та окремими договорами 

страхування.  

В процесі організації обліку виплат 

працівникам бухгалтер здійснює наступні 

операції: 

1) обчислює суми нарахованої заробітної плати та інших 

виплат, які належать працівнику (лікарняні, відпускні і т.д. ),  

встановлює загальну суму фонду оплати праці та інших виплат; 

2) вивчає склад виплат працівнику, проводить їх розподіл в 

залежності від оподаткування;  

3) розраховує суму єдиного соціального внеску з працівників 

та податку з доходів фізичних осіб з врахуванням особистих даних 

щодо наявності податкових пільг; 

4) розраховує суми виплат працівникам, які підлягають 

отриманню (нараховані виплати за мінусом податків); 

Нарахування 

заробітної плати 

Аналітичний 

облік 
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5) проводять нарахування єдиного соціального внеску на фонд 

оплати праці. Порядок розрахунку заробітної плати за основними 

системами наведено в табл. 2.8.2. 

Таблиця 2.8.2 

Форми і системи оплати праці 

Ф
о
р

м
а

 

о
п

л
а

т
и

 п
р
а

ц
і 

С
и

с
т

ем
а
 

Порядок розрахунку Застосування 

1 2 3 4 

П
о

го
д

и
н

н
а 

П
р

о
ст

а 

п
о
го

д
и

н
н

а гміспочп СФЗ .
,  грн., 

де Фміс – фактично відпрацьований за місяць час, год/міс.; 

Сг – годинна тарифна ставка за розрядом робітника, грн. 

Встановлює пряму 

залежність заробітної 

плати від тривалості 

робочого дня 

п
о
го

д
и

н
н

о
-

п
р

ем
іа

л
ьн

а 

ДЗЗ тарпремп .
, грн., 

де Зтар – сума заробітку, нарахованого за прямою почасовою 

системою оплати праці, грн., 

Д – сума преміальних доплат за досягнення певних якісних 
або кількісних показників, грн. 

Застосовується з 
метою підвищення 

зацікавленості 

працівників у 
результатах їхньої 

праці 

В
ід

р
я
д

н
а 

 

П
р

я
м

а 
в
ід

р
яд

н
а 

фі

n

i

iвідрп NPЗ 
1

.

, грн., 

де Рі – відрядний розцінок за виготовлення одного виробу і-

го виду, грн./шт.; 
Nфі – фактична кількість виробів і-го виду, виготовлених 

робітниками за певний час, шт.; 

n – кількість видів виробів. 

гіі СТштР  , грн., 

де Тшті – час на виготовлення одного виробу і-го виду, год. 

Суми заробітку 

залежить від 
кількості 

виготовлених 

виробів або обсягу 
виконаних робіт за 

певний проміжок 

часу 

В
ід

р
я
д

н
а 

В
ід

р
я
д

н
о

-

п
р

ем
іа

л
ьн

а 

ввтарпремп ДЗЗ  ..
, грн., 

де Зтар.в – тарифний заробіток робітника при прямій 
відрядній системі оплати праці, грн.; 

Дв – сума преміальних доплат. 

передбачає виплату, 
крім заробітку за 

відрядними 

розцінками, премії за 

перевиконання 

кількісних і якісних 

показників 
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Продовження табл. 2.8.2 
1 2 3 4 

В
ід

р
я
д

н
а 

 

В
ід

р
я
д

н
о

-

п
р

ем
іа

л
ьн

а ввтарпремп ДЗЗ  ..
, грн., 

де Зтар.в – тарифний заробіток робітника при прямій 
відрядній системі оплати праці, грн.; 

Дв – сума преміальних доплат. 

передбачає виплату, крім 

заробітку за відрядними 

розцінками, премії за 
перевиконання 

кількісних і якісних 

показників 

 

В
ід

р
я
д

н
о

-

п
р
о

гр
ес

и
в
н

а 

си
ст

ем
а 

  підввбфзввбпрогрв РNNРNЗ .
, грн., 

де Nвб – вихідна база для нарахування доплат, шт./міс.; 

Рзв – звичайний розцінок за один виріб, грн./шт.; 

Рпідв – підвищений розцінок за один виріб, грн./шт. 
 

Передбачає збільшення 

відрядної розцінки зі 
збільшенням 

виробництва продукції 

протягом встановленого 
робочого дня 

Н
еп

р
я
м

а 
в
ід

р
я
д
н

а 





n

s

вінфівн РNЗ
1

..
, грн., 

де Зн.в – заробіток допоміжного робітника, грн.; 
Nфі – фактично виготовлена кількість продукції і-им 

основним робітником за зміну (місяць), одиниць; 

Рн.ві – непряма відрядна розцінка.  

 

іпл

д
він

Nn

C
Р

.

.



, грн., 

де 
дС  – денна тарифна ставка допоміжного робітника, 

грн.; 
n – кількість основних робітників, які обслуговуються 

допоміжними робітниками; 

Nпл.і – норма виробітку основного робітника за зміну, од. 

Застосовується для 
оплаті праці допоміжних 

робітників які 

обслуговують основних 
робітників і значною 

мірою впливають на їх 

виробіток 

К
о

л
ек

ти
в
н

а 
си

ст
ем

а При використанні цієї системи спочатку розраховується 

заробіток всієї бригади (Збр) як при прямій відрядній 

системі, використовуючи бригадну розцінку. Потім 
бригадний заробіток розподіляється між членами бригади 

одним із таких методів: 

 метод годино-коефіцієнтів. Застосовується тоді, коли 

всі члени бригади працюють в однакових умовах; 
метод коефіцієнта виконання норм. Використовується за 

умови, що члени бригади працюють в різних умовах. 

Використовується в тому 

випадку, коли характер 

обслуговування 
обладнання чи специфіка 

технології виробництва 

потребують зусиль групи 
працівників різної 

кваліфікації 

А
к
о
р

д
н

а 

си
ст

ем
а 

Використовується такий підхід в тих випадках, коли чітко встановлені не лише обсяги 
робіт, але  й терміни їх виконання. Як правило, при дотриманні термінів виконання 

робіт і за умови якісного виконання  виплачується премія у встановленому розмірі 

Б
ез

та
р

и
ф

н

а 

к
о

м
іс

ій
н

а 

си
ст

ем
а 

Оплата здійснюється за кінцеві результати роботи 

підприємства у відсотках від одержаного доходу 

(прибутку) 

Використовується для 

оплати праці брокерів, 

торгових агентів, 
посередників. 
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Продовження табл. 2.8.2 
1 2 3 4 
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 Розмір ставки визначається у вигляді фіксованого відсотка 

від суми, яка надходить від клієнта за виконану роботу 

Застосовується в галузях 

сервісного 
обслуговування 

си
ст

ем
а 

«
п

л
ав
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ч

и

х
 о

к
л
ад

ів
»
 За результатами праці місяця для спеціалістів 

встановлюються нові посадові оклади, які залежать від 

результативності праці їх підлеглих або розміру 
одержаного прибутку 

 

 

Якщо посадовими інструкціями обов’язки по нарахуванні 

заробітної плати належать бухгалтеру (невеликі підприємства), то він 

повинен бути ознайомлений зі всіма існуючими формами і системи 

оплати праці, які використовуються на підприємстві. 

Відпустка – це тимчасове звільнення від 

роботи для відпочинку. Право на відпустку не 

залежить від місця роботи, форми власності 

підприємства, посади, системи оплати праці, тривалості та 

періодичності робочого часу, терміну трудового договору. 

Організація обліку відпусток передбачає: 

1) визначення виду відпустки і її тривалості на підставі наказу, 

законодавства і графіка відпусток; 

2) встановлення суми відпускних або відсутності потреби у їх 

нарахуванні (для відпустки без збереження заробітної плати); 

3) розрахунок відпускних, які припадають на різні календарні 

періоди, з метою включення їх до фонду оплати праці і 

оподаткування. 

Відпустки поділяються на щорічні, додаткові, творчі, 

соціальні, із збереженням зарплати (табл. 2.8.3). Їх тривалість та 

порядок нарахування визначаються Законом України «Про відпустки» 
від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Бухгалтер проводить нарахування 

працівнику тієї відпустки, яка вказана ним у заяві і підтверджена 

наказом керівника по підприємству. 

Основна щорічна відпустка надається тривалістю 24 календарних 

дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на два 

календарних дні, але не більше 28 календарних дні. 

При обчисленні середньої заробітної плати для нарахування 

виплат за час чергової, додаткової (творчої) відпусток або компенсації 

Відпускні 
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за невикористану відпустку до уваги береться заробітна плата за 

останні 12 місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки 

або виплати компенсації за невикористану відпустку. 

Таблиця 2.8.3 

Види відпусток 
№ 

з/п 
Види відпусток Класифікація 

1 Щорічні відпустки основна відпустка 

додаткова відпустка за роботу із шкідливими та  важкими 
умовами праці 

додаткова відпустка за особливий характер праці 

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством 

2 Додаткові відпустки у 

зв'язку з навчанням 

 

3 Творча відпустка  

4 Соціальні відпустки відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами 

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку 

відпустка  у зв'язку з усиновленням дитини 

додаткова відпустка  працівникам,  які мають дітей 

5 Відпустки без 

збереження заробітної 
плати 

 

6 Інші види відпусток згідно колективного договору, угоди та трудовогодоговору 

 

Якщо працівник працював на даному підприємстві менше року, 

то середній заробіток обчислюється, виходячи з виплат за фактичний 

час роботи, тобто з першого числа наступного місяця після 

оформлення на роботу до першого числа місяця, у якому надається 

відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку. 

Розрахунок відпускних проводиться за наступною формулою: 
 

Сума 

відпускн

их 

= 

Заробітна плата за попередні 12 

місяців роботи 
х 

Кількість 

календарних 

днів відпустки 

(2.8.1) 
Кількість календарних 

днів в році 
- СД 

де СД – кількість святкових і неробочих днів, які прийняті 

законодавством. 
 

До святкових і неробочих днів відносяться: 1 січня – Новий 

рік, 7 січня – Різдво Христове, 8 березня – Міжнародний жіночий 

день, один день – Великдень, 1 і 2травня – День міжнародної 

солідарності трудящих, 9 травня – День Перемоги, один день – 
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Трійця, 28 червня – День Конституції України, 24 серпня – День 

незалежності України. 

Якщо святкові та неробочі дні припадають на період 

відпустки, то вони у розрахунок тривалості відпустки не включаються 

і не оплачуються. 

З метою рівномірного розподілу витрат на виплату відпусток 

протягом звітного періоду на підприємствах створюються резерви на 

виплату відпусток. Резерв виплати відпусток створюється шляхом 

щомісячного його нарахування за нормативом від фактичних витрат 

на оплату праці, яка враховується при розрахунку середнього 

заробітку. Нормативи відрахувань до резерву оплати відпусток кожне 

підприємство розраховує самостійно. При цьому враховуються 

зарплата, яка включається до розрахунку середнього заробітку за рік, і 

відрахування на соціальні заходи. Організація обліку резервів 

розглядається в розділі забезпечення. 

В  розрахунку допомоги з тимчасової 

втрати працездатності приймають участь 

декілька осіб, які зазначають свої дані у 

листку непрацездатності: 

1) лікар – вказує тривалість хвороби; 

2) відділ кадрів – визначає трудовий 

стаж; 

3) бухгалтер записує дані для розрахунку середньої заробітної 

плати, визначає суму лікарняних за рахунок коштів підприємства і 

Фонду соціального страхування. 

При обчислені середньої заробітної плати з метою розрахунку 

допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або 

травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, до уваги 

береться заробітна плата за останні шість місяців роботи, що 

передують випадку, з яким пов’язана відповідна виплата. Якщо 

працівник працював, середній заробіток обчислюється, виходячи з 

виплат за фактично відпрацьований час. 

Виплати, що включаються до середньої заробітної плати для 

розрахунку наведено в Постанові Кабінету Міністрів України Про 

обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням від 26 вересня 2001 р. № 1266. 

Допомога з 

тимчасової 

втрати 

працездатності 
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Лікарняні листки, які є підставою для нарахування допомоги з 

тимчасової непрацездатності, підшиваються в окрему папку і 

нумеруються у хронологічному порядку з початку року, де на 

кожному лікарняному листку проставляється номер розрахунково-

платіжної відомості, в яку він врахований для нарахування. 

Розрахунок лікарняних здійснюється в наступному порядку: 

Сума 

лікарняних 
= 

Заробітна плата за 

попередні 6 місяців 

роботи 
х 

Кількість 

робочих 

днів 

хвороби 

х 

%, що 

враховує 

трудовий 

стаж 

(2.8.2) 
Кількість робочих днів за 

попередні 6 місяців 

роботи 

%, що враховує трудовий стаж, становить: 

60% - якщо стаж менший 5 років; 

80% - стаж від 5 до 8 років; 

100 % - стаж більше 8 років. 

Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується 

застрахованим працівникам за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності лише починаючи з 

шостого дня непрацездатності. А робочі дні з перших 5 календарних 

днів хвороби оплачуються за рахунок коштів підприємства і 

відносяться на витрати. 

На всіх підприємствах після нарахування 

заробітної плати проводять її індексацію. 

До основних правил індексації належать: 

1) індексації підлягає заробітна плата всіх 

працівників незалежно від її розміру в межах 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

2) базовими вважають місяці, у яких: 

- працівник підвищували заробітну плату; 

- працівника прийнято на роботу; 

- підвищено розмір мінімальної заробітної плати і через це 

збільшилась зарплата працівника. 

З наступного за базовим місяця це проводиться розрахунок 

індексу споживчих наростаючим підсумком (сумується за попередні 

періоди) до перевищення встановленого порогу індексації (101 

відсоток) 

Якщо сума індексації, що нараховується, більша, ніж сума 

підвищення грошового доходу, проводиться індексація заробітної 

Індексація 

заробітної 

плати 
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плати. У разі, коли підвищення заробітної плати перевищує суму 

індексації, що повинна бути нарахована в зазначеному місяці, цей 

місяць вважається базовим місяцем і індексація в ньому не 

проводиться. 

Працівники підприємства отримують 

заробітну плату після утримання з неї 

обов’язкових податків і платежів. 

В процесі розрахунку слід мати на увазі, 

що утримання не повинні перевищувати 20 % 

заробітної плати до виплати, а в окремих випадках – 50 %. При 

утриманні аліментів на неповнолітніх дітей розмір утримань не 

повинен перевищувати 70 % заробітної плати до виплати. 

Утримання проводяться в наступному порядку: 

1) визначають виплати по кожному працівнику; 

2) вивчаються податкові пільги по кожному працівнику, 

наявність заяв на надання соціальної пільги (інформація щодо 

можливих пільг зберігається у відділі кадрів, але працівник сам 

зобов’язаний повідомити бухгалтера про пільги);  

3) проводиться розрахунок єдиного соціального внеску з 

кожного працівника; 

4) розраховується сума податку з доходів фізичних осіб; 

5) проводяться інші утримання згідно чинного законодавства; 

5) порівнюється сума утримань з працівника із граничними 

показниками; 

6) нараховується соціальний внесок на фонд оплати праці; 

Ставка єдиного внеску із працівників становить 3,6% (з 

лікарняних – 2%), податку з доходів фізичних осіб – 15% (17%). Сума 

оподатковуваної заробітної плати зменшується на соціальну пільгу, 

розмір і порядок надання якої визначаються ПКУ. Звичайна соціальна 

пільга, право на яку мають особи, заробітна плата яких менша за 

прожитковий мінімум помножений на 1,4 і заокруглений до 

найближчих десяти, становить 50% мінімальної заробітної плати 

станом на 1 січня поточного року.  

Порядок утримання податку з доходів фізичних осіб (за 

виключенням працівників, які мають трьох і більше дітей) наведено на 

рис. 2.8.3. 

Ставка єдиного соціального внеску, який нараховується на 

фонд оплати праці працівників залежить від класу професійного 

Утримання із 

заробітної 

плати  
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ризику виробництва, до якого належить підприємство (від 36,76 до 

49,7) (для лікарняних ставку зменшено) і визначається Законом 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 8 липня 2010р. №2464 – VІ. 

 
 

Рис. 2.8.3. Алгоритм розрахунку податку з доходів фізичних 

осіб 

 

2.8.3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

виплат працівникам 

Для розрахунків з працівниками 

використовується рахунок 66 «Розрахунки за 

виплатами працівникам». В залежності від 

складових виплат працівникам 

використовуються субрахунки: 

- для виплат, які пов’язані з фондом оплати праці – 661 

«Розрахунки за заробітною платою»; 

- для інших виплат – 663 «Розрахунки за іншими виплатами». 

На підприємстві організовується аналітичний облік виплат за 

кожним працівником, для цього у відділі кадрів їм в особовій справі 

присвоюються табельні номери. Для підготовки інформації про 

заробітну плату за більш узагальненими групами на кожному 

підприємстві організовується свій аналітичний облік за допомогою 

аналітичних рахунків: 

- заробітна пата за структурними підрозділами; 

- заробітна плата за складовими фонду оплати праці; 

- заробітна плата за категоріями працівників та ін. 

Приклад робочого плану рахунків до рахунку 66 «Розрахунки 

за виплатами наведено в табл. 2.8.4. 

 ЗП ≤ прожитковий 

мінімум для працездатної 

особи*1,4 

 

ПДФО=(ЗП - єдиний соціальний 

внесок-соціальна пільга)*15% 

ПДФО=(ЗП - єдиний соціальний 

внесок)*15% 

так ні 

Рахунки 
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Таблиця 2.8.4 

Приклад робочого плану рахунків до рахунку 66 «Розрахунки за 

виплатами» 
Порядковий номер цифри в 

рахунку 
Приклад Характеристика 

2 Синтетичний рахунок 66 «Розрахунки за виплатами» 

3 
Субрахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою» 

663 «Розрахунки за іншими виплатами»  

4 

Аналітичний рахунок за 

видами виплат 

661.1 Основна заробітна плата 

661.2 Додаткова заробітна плата 

663.1 Лікарняні  

663.2 Матеріальна допомога 

5 

Аналітичний рахунок за 

структурними 

підрозділами 

663.1.1. Лікарняні працівників Цеху №1 

Для обліку розрахунків за всіма видами страхування 

призначений рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням». Аналітичний 

облік розрахунків за страхуванням має бути організовано таким 

чином, щоб надавати інформацію про стан розрахунків підприємства з 

фондами соціального страхування, розкривати наявність зобов’язань 

підприємства перед фондами та фондів перед підприємством. Для 

цього доцільно в розрізі субрахунка відкривати аналітичні рахунки в 

залежності від ставок внесків. Наприклад, за утриманнями єдиного 

соціального внеску з працівників (ставка 3,6%) та нарахування 

соціального внеску підприємством на фонд оплати праці (від 36,76 до 

49,7): 

651.1 «Утримання соціального внеску з зарплати працівників 

(3,6%)» 

651.2 «Нарахування соціального внеску підприємством на 

фонд оплати праці (в залежності від категорії підприємства)» 

651.3 «Утримання соціального внеску з зарплати працівників-

інвалідів (2,85%)» 

651.5 «Нарахування соціального внеску підприємством на 

фонд оплати праці працівників-інвалідів (8,41%)» 

651.5 «Утримання соціального внеску з допомоги з тимчасової 

втрати працездатності (2%)» і т.д. 

Весь процес організації первинного 

обліку оплати праці працівників можна 

поділити на:  

- організація обліку особового складу 

Організація 

обліку особового 

скдаду 
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- організація обліку використання робочого часу;  

- організація обліку виробітку та обсягу виконаних робіт.  

Відносини між роботодавцем і трудовим колективом 

регулюються колективним договором, а між роботодавцем та 

працівниками трудовим договором.  

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання 

сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-

економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і 

праці; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, 

розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат; 

встановлення гарантій, компенсацій, пільг; умов і охорони праці; 

режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку. 

Трудовий договір є угодою між працівником і власником 

підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, 

за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією 

угодою, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи 

фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну 

плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи 

передбачені законодавством про працю, колективним договором і 

угодою сторін. 

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому 

строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови 

матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови 

розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть 

встановлюватися за угодою сторін.  

Організація оплати праці на підприємстві визначається діючими 

формами оплати праці, а також законодавством про працю. У 

діловодстві підприємства використовуються нормативні документи, 

що регулюють порядок нарахування заробітної плати, вони можуть 

бути складовими Положення про оплату праці: 

 штатний розклад - документ, у якому встановлено перелік 

посад і окладів на певний період; 

 розцінки та норми; 

 договори підряду (на виконання разових робіт); 

 накази та розпорядження (на виплату премій, доплат, 

матеріальної допомоги); 
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Зі всіма перерахованими документами бухгалтер з оплати праці 

повинен бути ознайомлений і по можливості зберігати їх копії, якщо 

виникне необхідність в уточненні якихось розрахунків. 

Після встановлення договірних відносин з працівником 

організовується первинний облік особового складу. Його здійснює 

відділ кадрів, працівниками якого складаються спеціальні форми 

документів (табл. 2.8.5). 

Таблиця 2.8.5  

Документи з обліку особового складу, що складаються  

відділом кадрів 
Призна-

чення 

документа 

К
о

д
 

ф
о

р

м
и

 

Назва 

Відмітка про 

подання до 

бухгалтерії 

Р
о

зп
о
р

я
д
ч

і 

д
о

к
у

м
ен

ти
 з

 

о
со

б
о
в
о

го
 с

к
л
ад

у
 П-1 Наказ ( розпорядження) про приймання на роботу Подається 

П-51 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу Подається 

П-3 Наказ (розпорядження) про надання відпустки  

П-71 Список №_про надання відпустки Подається 

 Накази про заохочення та попередження Подається 

П-4 Наказ (розпорядження) про припинення трудового 
договору (контракту) 

Подається 

 Накази про внесення змін до трудової книжки  

О
б

л
ік

о
в
і 

д
о
к
у

м
ен

ти
 п

о
 к

ад
р

ах
 

П-2 Особова картка  

П-4 Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який 
виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і 

технологічні роботи 

 

 Особова справа  

 Штатно-посадова книга  

 Алфавітна книга  

П-3 Алфавітні картки  

П-9 Книга обліку бланків трудових книжок та вкладишів до 

них 

 

П-10 Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них  

П-11 Акт на списання бланків трудових книжок та вкладишів 
до них 

 

 Графік відпусток Подається 

 Книга-журнал обліку відпусток  

Документи, пов’язані з обліком особового складу працівників та 

їх оплатою праці, зберігаються в архіві 75 років. 

                                                 
1 Наказ Міністерства статистики України від 22.05.1996 року № 144 «Про затвердження типових форм 

первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі» втратив чинність на 

підставі Наказу Державного комітету статистики від 05.12.2008 року № 489 «Про затвердження типових форм 

первинної облікової документації зі статистики праці», яким не передбачено ці форми 
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З метою контролю за використанням 

робочого часу на підприємстві організовують 

табельний облік.  

До завдань табельного обліку входять 

контроль за своєчасною явкою робітників та службовців на роботу і 

виявлення всіх, хто не з’явився чи спізнився; контроль за 

використанням робочого часу протягом дня (зміни); своєчасне 

встановлення причин неявки на роботу або запізнень; виявлення 

порушень трудової дисципліни і пов’язаних з ними втрат робочого 

часу; одержання даних про час, фактично відпрацьований 

робітниками підприємства. 

Для первинного обліку робочого часу робітників 

застосовуються форми документів, зазначені в табл. Їх складають 

спеціально уповноважені особи, керівники підрозділів і в кінці 

кожного місяця в спеціально встановлені терміни передають до 

бухгалтерії для нарахування заробітної плати (табл. 2.8.6). 

Таблиця 2.8.6 

Первинні документи з обліку робочого часу 
№ 

з/п 

Код 

форми 
Назва форми Застосування 

1 П-121 

Табель обліку використання 

робочого часу та розрахунку 

заробітної плати 

Для обліку робочого часу всіх категорій 

працівників, для контролю за дотриманням 

працівниками встановленого режиму робочого 

часу, розрахунку заробітної плати, а також для 

складання звітності з праці 
2 П-5 

Табель обліку використання 

робочого часу 

3 П-141 
Табель обліку використання 

робочого часу 

Для обліку використання робочого часу 
робітників із твердим місячним окладом або 

ставкою 

4 П-151 
Список осіб, які працювали у 

понадурочний час 

Для обліку часу понаднормованих робіт, 

відпрацьованих робітниками підприємства з 
нормованим робочим днем 

5 П-161 Листок обліку простоїв 
Для обліку часу простоїв робітниками 

підприємства за місяць 

 

В табелях зазначається: табельний номер; прізвище, ім’я, по-

батькові; посада працівника; його розряд та посадовий оклад; в 

хронологічній послідовності записуються за кожен день явки та 

неявки на роботу, а також причини останніх за місяць. Для тих 

                                                 
1 Наказ Міністерства статистики України від 22.05.1996 року № 144 «Про затвердження типових форм 

первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі» втратив чинність на 

підставі Наказу Державного комітету статистики від 05.12.2008 року № 489 «Про затвердження типових форм 

первинної облікової документації зі статистики праці», яким не передбачено ці форми 

Організація обліку 

використання 

робочого часу 
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категорій працівників, праця яких оплачується погодинно, табель є 

основним документом для нарахування заробітної плати. 

При погодинній системі оплати праці для нарахування 

основної заробітної плати працівникам необхідні відомості про 

посадові оклади (на основі штатного розпису); про присвоєнні 

розряди (на основі наказів по підприємству), а також дані табельного 

обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період. Необхідно 

забезпечити вчасне надходження всіх документів до бухгалтерії, для 

цього розробляються графіки складання і подання табелів. 

Організація облік виробітку здійснюється 

за типовими формами, залежно від 

технологічного процесу виробництва, системи 

організації оплати праці, основними з них є: 

 Наряд – це комбінований документ, в якому вказується 

завдання на виконання певних робіт і підтвердження фактичного 

обсягу виконаних робіт. Містить такі реквізити: номер наряду, дату 

видачі, прізвище, ім’я і по-батькові, табельний номер робітника, шифр 

цеху, ділянки, вид оплати, операцію, деталь, виробничі витрати, 

кількість виробітку в натуральному вираженні, норму часу, розцінку 

відповідно до розряду роботи. Наряд може бути виписаний на одного 

робітника – індивідуальний і на бригаду робітників – бригадний. 

Закриті разові наряди зберігаються до розрахункового періоду (до 15 

числа – за першу половину місяця і з 15 до 31 числа – за другу 

половину місяця) у бригадира (робітника), потім передаються до 

бухгалтерії для нарахування заробітної плати. Може бути 

встановлений порядок щоденної здачі разових нарядів до бухгалтерії. 

 Рапорти або відомості виробітку бригади – 

використовуються для визначення участі кожного робітника у 

виконаних роботах бригади; 

 Маршрутні листи (карти) – виписують на окрему партію 

продукції, на весь шлях її обробки в даному цеху. 

 Листок на доплату – виписують, якщо працівник працював 

понад встановлені норми. 

Нарахування основної заробітної плати робітникам, яким 

встановлена відрядна форма оплати праці, здійснюється на основі 

підсумованих даних про їх виробіток і розцінок за виготовлений обсяг 

продукції. Документування виробітку робітників є необхідною 

Організація 

обліку виробітку 
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умовою одержання достовірної інформації про кількість і якість 

виготовленої продукції.  

Підрахунок заробітку, належного до виплату робітнику, 

здійснюється шляхом множення кількості виготовленої продукції на 

встановлену розцінку. 

Облік виробітку організовується таким чином, щоб забезпечити 

бухгалтерію даними: 

- про кількість і якість  виробленої продукції та виконаних 

робіт; 

- про співвідношення об'єму виконаних робіт, кількості 

витрачених при цьому матеріалів, сировини, напівфабрикатів; 

- про рівні виконання норм виробітку в розмірі заробітної плати. 

Для аналітичного обліку первинні документи з виробітку 

надходять з підрозділів підприємства в бухгалтерію, де перевіряється 

правильність даних у первинних документах і нараховується заробітна 

плата, документи щодо якої обробляються в певному порядку – за 

окремими підрозділами; в підрозділах – за категоріями персоналу 

(робітники, спеціалісти, керівники); далі – за 

табельними номерами працівників. Документи 

групуються в розрізі табельних номерів, а їх 

дані враховуються при складанні 

розрахункових відомостей. 

Для обліку розрахунків із працівниками 

використовують форми типових документів (табл. 2.8.7) 

Таблиця 2.8.7  

Форми первинних документів з обліку розрахунків з оплати праці 
№ 

з/п 

Код 

форми 
Назва Застосування 

1 П-6 
Розрахунково-платіжна 

відомість працівника 
Нарахування зарплати одному працівнику 

2 П-7 
Розрахункова відомість 
відомість (зведена) 

Нарахування зарплати всім працівникам без 
подання індивідуальної інформації 

3 П-511 Розрахункова відомість Нарахування зарплати всім працівникам 

поособово в одному документі 4 П-521 Розрахунок заробітної плати 

5 П-531 Платіжна відомість Виплата заробітної плати декільком 

                                                 
1 Наказ Міністерства статистики України від 22.05.1996 року № 144 «Про затвердження типових форм 

первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі» втратив чинність на 

підставі Наказу Державного комітету статистики від 05.12.2008 року № 489 «Про затвердження типових форм 

первинної облікової документації зі статистики праці», яким не передбачено ці форми 

Облік нарахування і 

виплати заробітної 

плати 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 250 

6 б/н1 Відомість на виплату грошей працівникам 

Не зважаючи на наявність типових форм з нарахування 

заробітної плати на більшості підприємствах наявні свої бланки 

розрахунково-платіжної відомості, в якій передбачено всі складові 

фонду оплати праці і інших виплат, які можливі на конкретному 

підприємстві. 

В залежності від форми виплати заробітної плати (з каси чи 

через банк) використовуються різні реєстри. Відомість на виплату 

грошей  – для обліку видачі заробітної плати, премій, виплат за 

результатами роботи протягом року та в інших випадках колективної 

видачі коштів з каси підприємства. На титульному аркуші 

розміщується розпорядницький запис керівника і головного 

бухгалтера, тому після складання відомості її необхідно завізувати. 

Термін виплати заробітної плати відповідно до законодавства 

становить 3 дні. Після закінчення терміну виплати заробітної плати 

касир зобов’язаний наприкінці дня зробити запис у платіжній 

відомості про фактично виплачену суму. Не отриману особами суму 

касир депонує. Одночасно сума депонованої заробітної плати по 

платіжній відомості записується до Книги (реєстр) депонованої 

заробітної плати. 

Для виплати заробітної плати через банк складається  

Розрахункова відомість та платіжні доручення. Розрахункова 

відомість складається щомісячно по кожному цеху, допоміжній 

службі або відділу з групуванням прізвищ робітників і службовців у 

розрізі категорій працюючих, або за табельними номерами. Відомість 

складається із трьох частин. У першій частині вказується прізвище, 

ім’я, по-батькові кожного працівника і його посада, у другій – суми 

нарахованої заробітної плати за її видами, а в третій – утримання за її 

видами. Даний розрахунок подається до відділу банківської установи і 

за умови проплати всіх обов’язкових платежів та податків із 

заробітної плати здійснюється зарахування коштів на пластикові 

картки, по який, безпосередньо, працівники отримують заробітну 

плату. 

Заробітна плата повинна виплачуватись працівникам регулярно в 

робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не 

рідше 2 разів на місяць: до 20 числа і не більше, ніж через 15 днів. У 

                                                 
1 Затверджена Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, постанова 

Національного банку України від 15.12.2004  №637 
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разі порушення строків на підприємство можуть бути накладені 

штрафна санкції.  

З процесом нарахування і виплати заробітної плати пов’язана 

необхідність нарахування відповідних сум внесків до соціальних 

фондів. Їх розрахунок здійснюється в самостійно розроблених на 

підприємстві формах. Без сплати нарахувань утримань до фондів 

соціального страхування в банківській установі не приймуть до 

виконання платіжні документи на виплату заробітної плати. В процесі 

нарахування заробітної плати слід враховувати необхідність виплати 

не тільки заробітної плати працівникам, а податки слідкуючи за 

залишком коштів на розрахунковому рахунку. 

Інформація про розрахунки з оплати 

праці узагальнюється у фінансової звітності: 

Баланс (рядки 1625 та 1630) та Звіт про фінансові 

результати (рядки 2505 та 2510). Якщо в балансі показується 

заборгованість з оплати праці і перед фондами соціального 

страхування, то в Звіті відображаються витрати підприємства, 

пов’язані з оплатою праці працівників та обов’язкові платежі. 

Найбільше інформації про виплати працівникам міститься у 

статистичні звітності (табл. 2.8.8) 

Таблиця 2.8.8 

Форми статистичного спостереження з оплати праці 

Найменування форм 

Ін
д

ек
с 

ф
о

р
м

и
 

П
ер

іо
д

и
ч

н

іс
ть

 

Хто подає 
Кому 

подається 

Строк 

подання 

Звіт з праці 
 

(29.06.2011 №163)) 

1
-П

В
 

м
іс

я
ч
н

а 

Юридичні особи, відокремлені 
підрозділи, визначені за 

переліком органів державної 

статистики 

Органу 
державної 

статистики за 

місцезнаходж
енням 

не пізніше 7-
го числа 

після 

звітного 
періоду 

Звіт про кількість 

працівників, їхній 

якісний склад та 

професійне навчання 

(16.08.2012 №355) 

6
-П

В
 

р
іч

н
а 

Юридичні особи, відокремлені 

підрозділи, визначені за 

переліком органів державної 

статистики 

Органу 

державної 

статистики за 

місцезнаходж

енням 

не пізніше 

20 лютого 

року, 

наступного 

за звітним 

Звіт про заробітну 

плату за професіями 

окремих працівників  
 зі змінами, 

внесеними наказом 

Держстату України 
від 26.12.2012 № 543 

7
-П

В
 

о
д

и
н

 р
аз

 н
а 

ч
о

ти
р

и
 р

о
к
и

 

Юридичні особи, їхні 

відокремлені підрозділи, 

визначені за переліком органів 
державної статистики 

Органу 

державної 

статистики за 
місцезнаходж

енням 

не пізніше  

 

31 березня 
після 

звітного 

року 

Звітність 
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Обов’язки по складанню цих форм звітності слід покласти на 

бухгалтера з обліку заробітної плати або планово-економічний відділ, 

якщо такий є. При застосування типових форм розрахунково-

платіжних відомостей заповнення статистичної звітності значно 

спрощується, так як немає необхідності у пошук додаткової 

інформації. Окремі показники узагальнюються у відділі кадрів тому 

доцільно передбачити заповнення частини звітів працівниками відділу 

кадрів (що стосується чисельності персоналу, його класифікації і 

плинності). 

В організації обліку оплати праці 

приймають участь всі підрозділи 

підприємства, так як їх керівники 

складають і передають до бухгалтерії 

документи, що засвідчують обсяг 

виконаних робіт кожним працівником 

(табеля – при погодинній оплаті праці, наряди – при відрядній). 

Якщо чисельність працівників значна, то на підприємстві 

створюється служба праці і заробітної плати. До неї входять інженери-

нормувальники та економіст по оплаті праці. Очолює службу 

головний економіст підприємства. Основним завданням служби є: 

- розробка положення про оплат праці на підприємстві; 

- контроль за встановленням правильного об'єму виконаних 

робіт; 

- нормування виконаних робіт із застосуванням обґрунтованих 

норм і тарифних ставок; 

- контроль за явкою на роботу і залишенням роботи; 
- виявлення причин запізнень або неявки на роботу; 
- одержання даних про фактично відпрацьований 

працівниками час, склад робочого часу; 

- складання статистичної звітності з оплати праці.  
Облік особового складу працівників на підприємствах 

здійснюється відділом кадрів (інспектором по кадрах або іншою 

уповноваженою на це особою). Обліку підлягають всі працівники всіх 

підрозділів підприємства, незалежно від робіт, що вони виконують, та 

посади, що обіймають. Кадрова служба, як правило, є самостійною 

структурним підрозділом, підпорядкованим керівникові підприємства 

або його заступникові по кадрах. Відділом кадрів можуть проводитись 

Обов’зки підрозділів 

підприємства щодо 

обліку заробітної 

плати 
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підготовка документів і розрахунок відпускних, лікарняних, 

допомоги, пенсій та ін 

Якщо на підприємстві є всі перераховані вище підрозділи, то в 

обов’язки бухгалтера буде входити: 

- відображення сум нарахованої заробітної плати та інших 

витрат в системі рахунків; 

- оподаткування виплат працівникам та проведення 

відповідних нарахувань єдиного соціального внеску та податку з 

доходів фізичних осіб, розрахунок виплат до видачі; 

- складання облікових реєстрів з заробітної плати, 

розрахунково-платіжних відомостей, платіжних відомостей для 

виплати заробітної плати через касу або банк; 

- підготовка інформації головному бухгалтеру для складання 

фінансової звітності. 

Якщо на підприємстві якогось з наведених підрозділів не 

існує, то ці функції виконує бухгалтер (крім складання кадрової 

документації). 

Більшість питань з обліку праці та її 

оплати стосуються такого внутрішнього 

документа, як Положення про оплату праці на 

підприємстві, в якому зазначаються:  

- форми, системи, розміри заробітної 

плати та інших виплат;  

- встановлення режиму роботи;  

- нормування і оплата праці, преміювання і т.д.  

В наказі про організацію обліку можуть зазначатись: 

- порядок нарахування зарплати, наприклад: на підприємстві 

застосовуються форми та системи оплати праці згідно з умовами, 

передбаченими колективним договором (Положенням про оплату 

праці, штатним розкладом і т.д.). 

- строк подання первинних документів з обліку праці та її 

оплати до бухгалтерії підприємства, наприклад:відповідальність за 

організацію робіт з ведення обліку, зберігання й видавання трудових 

книжок і виконавчих листів покласти на менеджера з кадрів; 

документи по нарахуванню заробітної плати (табеля, наряди) 

подаються до бухгалтерії до 1 числа кожного місяця відповідальними 

особами і т.д. 

- порядок обробки та зберігання первинних документів та 

Наказ про 

облікову 

політику 
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регістрів обліку з оплати праці: відповідальність за приймання 

документації на зберігання до архіву підприємства, за зберігання 

документації в архіві та здавання відповідної документації до 

державного архіву покласти на (наводиться особа, на яку покладена 

пряма відповідальність за цілісність зберігання документації). 

В наказі про облікову політику слід зазначити: порядок 

створення резервів на виплату відпусток, щорічної винагороди за 

вислугу років, винагород за підсумками роботи за рік та інші 

програми виплати працівникам, які визначаються підприємством 

самостійно згідно П(С)БО 26 «Виплати працівникам»  
 

 

2.9. Організація обліку розрахункових операцій 
 

 Теоретичні аспекти організації обліку розрахунків 

 Методичні аспекти організації обліку розрахунків 

 Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

розрахунків 
 

У процесі господарської діяльності підприємства постійно 

вступають у взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання, 

які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів і 

називаються розрахунками.  

Організація обліку розрахунків передбачає систему заходів по 

забезпеченню своєчасності та повноти погашення розрахунків та 

відображення цих процесів в обліку. До основних завдань з організації 

обліку розрахунків належать: 

- організація документообороту з постачальниками і 

покупцями; 

- організація контролю вчасності і повноти розрахунків; 

- визначення методу оцінки заборгованості; 

- розробка форм первинних документів для контролю за 

розрахунками; 

- класифікація заборгованості та ін. 
 

2.9.1. Теоретичні аспекти організації обліку розрахунків 
 

Розрахунки – це система взаємин між 

юридичними і фізичними особами, що виникають Визначення  
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у момент практичного виконання юридично оформлених фінансових 

зобов'язань при здійсненні товарних і нетоварних операцій. 

З погляду організації обліку, розрахункові операції є, по-

перше, як динамічний процес (проведення платежу одночасно чи 

після одержання товарів, робіт, послуг) і, по-друге, як статичний стан, 

тобто заборгованість між суб'єктами розрахунків. Стан розрахунків в 

будь-який момент їх існування характеризується дебіторською та 

кредиторською заборгованістю для кожного учасника господарського 

процесу.  

В процесі організації обліку розрахунків важливо виділити їх 

із всієї сукупності операцій, так як вони підлягають детальному 

контролю з метою забезпечення підприємства оборотними коштами. 

Визначення дебіторської і кредиторської заборгованості з точки зору 

обліку і права наведено в табл. 2.9.1. 

Таблиця 2.9.1 

Основні підходи до визначення дебіторської та кредиторської 

заборгованості  

П
ід

-

х
о

д
и

  

Визначення Джерело Характеристика 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 

Дебіторська заборгованість - сума 

заборгованостей підприємству від юридичних 
або фізичних осіб на певну дату  

Кредиторська заборгованість – тимчасово 

залучені підприємством кошти, які підлягають 
сплаті відповідним юридичним або фізичним 

особам  

Загородній А.Г. 

Термінологічний 
словник  / 

Загородній А.Г., 

Вознюк Г.П. – 
Львів: «Центр 

Європи», 2002-671с. 

Виділяються 

терміни 

дебіторська і 
кредиторська 

заборгованість, 

які розглядаються 
як види 

зобов’язань 

Зобов’язання - оформлені договором 

відносини, коли одна із договірних сторін 
зобов'язана здійснити певні дії на користь 

іншої сторони, або утриматись від небажаних 

для неї дій  

Мочерний С.В. 

Економічний 
словник - довідник / 

Мочерний С.В. - К.: 

Феміна, 2005 - 368с 

О
б

л
ік

о
в
и

й
 

Зобов’язання - заборгованість підприємства, 

що виникла внаслідок минулих подій і 

погашення якої в майбутньому, як очікується, 
призведе до зменшення ресурсів підприємства, 

що втілюють в собі економічні вигоди 

НП(С)БО 1»Загальні 
вимоги до 

фінансової 

звітності»  

Зобов’язання 

визнаються як 

заборгованість 
підприємства, 

дебіторська 

заборгованість – 
як заборгованість 

дебіторів  

Дебіторська заборгованість - сума 
заборгованості дебіторів підприємству на 

певну дату 

П(С)БО 10 
«Дебіторська 

заборгованість» 

Ю
р

и
д

и
ч
н

и
й

 Зобов’язання - правовідношення, в якому одна 

сторона (боржник) зобов’язана вчинити на 
користь другої сторони (кредитора) певну дію 

або утриматися від певної дії, а кредитор має 

право вимагати від боржника виконання його 
обов’язків 

Цивільний Кодекс 

України 

Виділяється 

тільки один 
термін для 

визначення сторін 

розрахунків – 
зобов’язання 
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Термін кредиторська заборгованість в П(С)БО розглядається 

як складова зобов’язань. Порівнювати обліковий підхід до зобов’язань 

з юридичною стороною цих відносин не доцільно, так як вони дуже 

відрізняються. Для цілей організації обліку до розрахунків слід 

відносити дебіторську заборгованість та зобов’язання в частині 

розрахунків з кредиторами. 

Для ефективної організації обліку 

розрахункових операцій необхідно провести їх 

класифікацію, яка буде основою побудови 

аналітичних рахунків. 

Класифікація розрахункових операцій наведена на рисунку 2.9.1. 

 
Рис. 2.9.1. Класифікація розрахункових операцій 

 

Як дебіторська так і кредиторська заборгованість 

класифікуються за багатьма ознаками, основні з них наведено в табл. 

2.9.2. 

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

Розрахунки з юридичними особами Розрахунки з фізичними особами 

сторонніми, такими, що не належать 

(ні частково, ні цілком) підприємству: 

 постачальниками і підрядчиками; 

 покупцями і замовниками; 

 засновниками; 

 податковими органами по 

податках і платежах; 

 органами соціального страхування 

та пенсійного забезпечення; 

  іншими підприємствами, 

установами й організаціями по 

інших операціях  

з працівниками підприємства: 

 по оплаті праці; 

 по підзвітних сумах; 

 по соціальному страхуванню; 

 по внесках до статутного 

капіталу; 

 по інших операціях (аліментам, 

кредитам і іншим) та ін 

сторонніми, такими, що належать 

підприємству (дочірніми) 

готівкові безготівкові інші 

зі сторонніми громадянами: 

 постачальниками і підрядчиками; 

  покупцями та замовниками; 

засновниками (учасниками, 
акціонерами); 

  з іншими громадянами 

Класифікація  



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 
257 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.9.2 

Ознаки класифікації дебіторської і кредиторської заборгованості 
№ 

з/п 
Класифікаційні групи Підвиди 

1 за терміном погашення довгострокова, поточна 

2 своєчасність погашення заборгованість за якою термін оплати не настав, 

заборгованість не сплачена в термін  

3 за формою погашення монетарна і немонетарна 

4 контрагентами вітчизняних і іноземних дебіторів 

5 забезпеченістю забезпечена і незабезпечена; 

6 відповідно до умов договору термінова, прострочена і відстрочена 

7 імовірністю погашення безнадійна і сумнівна 

8 в залежності від операційного 
циклу  

товарна (операційна), нетоварна (не операційна) 

9 юридичного оформлення договірна, не договірна 

 

Для цілей організації обліку основною є класифікація з плану 

рахунків бухгалтерського обліку, згідно якого дебіторська 

заборгованість поділяється на: дебіторська заборгованість за майно, 

що передано у фінансову оренду, довгострокові векселі одержані, 

іншу довгострокову дебіторську заборгованість, короткострокові 

векселі одержані, розрахунки з покупцями та замовниками, 

розрахунки з різними дебіторами. Відповідно зобов’язання 

узагальнено поділяються на: довгострокові зобов’язання, поточні 

зобов’язання, непередбачені зобов’язання, доходи майбутніх періодів, 

забезпечення. Кожна з цих груп має багато складових. 

Розрахункові операції згідно плану рахунків класифікують на 

розрахунки з покупцями та замовниками, розрахунки з різними 

дебіторами, розрахунки з постачальниками та підрядниками, 

розрахунки за податками і платежами, розрахунки за страхуванням, 

розрахунки за виплатами, розрахунки з учасниками, розрахунки за 

іншими операціями 

Постачальники –– це юридичні або фізичні особи, які 

здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, 

матеріалів, палива, запасних частин, МШП), надають послуги (подачу 
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електроенергії, газу, води, пари тощо), виконують роботи (поточний і 

капітальний ремонт основних засобів тощо). 

Підрядники –– спеціалізовані підприємства або фізичні особи, 

які виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об'єктів 

на підставі договорів підряду на капітальне будівництво. 

Оцінка зобов’язань відіграє значну роль 

при формуванні облікової політики 

підприємства. На практиці використовуються 

наступні види оцінок заборгованості (табл. 2.9.3). 

Таблиця 2.9.3 

Види оцінок заборгованості підприємства 
№ 
з/п 

Вид оцінки Суть 

1 На основі історичної 

собівартості  

Номінальний метод оцінки – первісна вартість дорівнює 

номінальному доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і 

послуг. 
Спонтанний метод оцінки полягає в тому що первісна вартість 

дорівнює номінальному доходу від реалізації продукції, товарів, 

робіт і послуг, скорегованому на вартість повернутих товарів. 

2 На основі вартості 

реалізації (погашення) 

Факторингова оцінка, яка означає що дебіторська вартість 

оцінюється за первісною вартістю, скоригованою на суму 

факторингових витрат. 
Форфейтингове оцінювання полягає в корегуванні первісної 

вартості на суму форфейтингових витрат. 

оцінка при дисконті векселя, для якого характерне урахування 

дисконту банку. 

чиста реалізаційна оцінка, що визначається за величиною 

сумнівних боргів. 
експертна оцінка, при розрахунку якої використовують думку 

незалежного експерта. 

3 На основі поточної 
вартості  

Оцінювання з урахуванням валютного курсу; оцінювання з 
урахуванням індексу цін; оцінювання з урахуванням поточної 

процентної ставки, яке базується на методі потоку, що 

дисконтувався, і для розрахунку якого запропонований порядок 
визначення загальної реалізаційної вартості заборгованості. 

4 На базі теперішньої 

вартості  

Теперішня оцінка на основі первісної вартості,  

теперішня оцінка на основі поточної вартості. 

5 За дисконтованою 

вартістю майбутніх 

платежів, що 

очікуються для 
погашення цієї 

заборгованості 

Застосовується орендодавцями для відображення платежів за 

договорами фінансової оренди 

6 За чистою 

реалізаційною 
вартістю  

Включається до підсумку балансу поточна дебіторська 

заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної 
заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу). Для 

визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу 
обчислюється резерв сумнівних боргів. 

Оцінка 
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Можна визначити такі види оцінювання дебіторської 

заборгованості: 

1) історична вартість – первісне (історичне) оцінювання, яке 

визначають за номінальним і спонтанним методами оцінювання; 

2) справедлива вартість – факторингове, оцінювання при 

дисконті векселя, для яких характерне видаткова оцінка, чисте 

реалізаційне оцінювання, що визначають за величиною сумнівних 

боргів, експертне оцінювання, при розрахунку якого використовують 

оцінювання продажу; 

3) поточна вартість – оцінювання з урахуванням валютного 

курсу; оцінювання з урахуванням індексу цін; оцінювання з 

урахуванням поточної процентної ставки, яке базується на методі 

потоку, що дисконтувався, і для розрахунку якого запропонований 

порядок визначення загальної реалізаційної вартості заборгованості. 

Оцінка зобов’язань залежить від їх класифікаційної групи 

(рис. 2.9.2). 

 
Рис.2.9.2. Оцінка зобов’язань 

 

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, 

відображаються за їх теперішньою вартістю, що розраховується за 

допомогою дисконтування. Поточні зобов’язання також є майбутньою 

вартістю, проте їх оцінюють за сумою погашення (недисконтованою 

сумою грошових коштів). Недисконтована сума не враховує їх 

знецінення. В цьому разі на суму поточного зобов’язання суттєво не 

впливає чинник часу. 

 

Оцінка зобов’язань 

Довгострокові зобов’язання 

Поточні зобов’язання 

Забезпечення 

Непередбачені зобов’язання  
зобов’язання 

за їх теперішньою (дисконтованою)  
вартістю 

за сумою погашення 

визнається витратами 

обліковуються на позабалансових 

рахунках за обліковою вартістю 
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2.9.2. Методичні аспекти організації обліку розрахунків 

 

В залежності від кількості дебіторів і 

кредиторів, чисельності операцій з ними на 

підприємстві організовується аналітичний 

облік розрахунків з покупцями та замовниками за одним з наступних 

варіантів (можливі комбінації): 

- за кожним покупцем і замовником; 

- за кожним пред’явленим до сплати рахунком; 

-  за кожною операцією.  

З цією метою на підприємстві можуть вести картки аналітичного 

обліку на кожного дебітора.  

Для обліку сум дебіторської 

заборгованості застосовується декілька видів 

оцінок, вибір яких залежить від типу операції 

(табл. 2.9.4) 

Таблиця 2.9.4 

Вибір оцінки дебіторської заборгованості в залежності від типу 

операцій 
№ 

з/п 
Вид вартості Операція 

1 

Дисконтована 

вартість майбутніх 

платежів, що 

очікуються для 

погашення цієї 

заборгованості 

Застосовується орендодавцями для відображення 

платежів за договорами фінансової оренди. Інакше 

кажучи, сума таких платежів повинна відображатися в 

сумі чистих інвестицій в оренду, що дорівнює 

загальній сумі мінімальних орендних платежів і 

негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням 

незаробленого фінансового доходу 

2 
Справедлива 

вартість  
Обмін активу 

3 Первісна вартість 

Застосовується для всіх видів довгострокової і 

поточної дебіторської заборгованості, які не є 

заборгованістю за продукцію, товари, роботи чи 

послуги, або очікуваними платежами за договорами 

фінансової оренди. Для цих видів заборгованості 

резерв сумнівних боргів не створюється 

4 
Чиста реалізаційна 

вартість 

застосовується для відображенні поточної дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги 

в балансі 

 

Значення оцінки за чистою реалізаційною вартістю полягає в 

тому, що підприємство, відвантажуючи продукцію або товари, 

Оцінка 

дебіторської 

заборгованості 

Аналітичний 

облік 
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виконуючи роботи або надаючи послуги, не завжди отримує оплату 

від покупців і замовників негайно. Воно змушене йти на певний ризик 

для того, щоб збільшити обсяг своєї реалізації в умовах конкуренції. 

По суті, підприємство надає своїм покупцям комерційний кредит. У 

таких умовах завжди залишається ймовірність того, що оплата від 

покупця не надійде. У той же час відповідно до принципу 

нарахування в момент відвантаження товарів (продукції), виконання 

робіт або надання послуг підприємство повинне визнати дохід від їх 

реалізації.  

У дохід включаються також борги, що, ймовірно, ніколи не 

будуть оплачені. Це призводить до того, що реальний дохід, який 

отримає підприємство в майбутньому, необґрунтоване завищується на 

суму зазначених боргів. Тому при визнанні доходу від реалізації його 

необхідно зменшити на суму сумнівних боргів. Цього вимагає і 

принцип обачності, згідно з яким не можна завищувати доходи. 

При реалізації товарів у кредит підприємство має ризик 

непогашення всієї дебіторської 

заборгованості. Тому на підприємстві 

завжди є дебіторська заборгованість, 

щодо повернення якої є сумніви.  

Для того щоб визнати в 

бухгалтерському обліку дебіторську 

заборгованість безнадійною досить, щоб була виконана одна з умов: 

–  закінчився строк позовної давності (3 роки); 

– існує впевненість у тому, що боржник не погасить свою 

заборгованість (дебітори надсилали претензійні листи, які залишились 

не задоволені, дебітор перестав функціонувати і т.д.). 

Виділяють два методи списання безнадійних боргів: метод 

прямого списання, метод розрахунку резерву сумнівних боргів, 

характеристика яких наведена в табл. 2.9.5. 

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи або послуги списується в момент її визнання за рахунок 

резерву сумнівних боргів, який формується на дату балансу на 

підставі даних бухгалтерського обліку минулих звітних періодів.  

При створенні резерву сумнівних боргів збільшуються інші 

витрати операційної діяльності, а списання безнадійної заборгованості 

відбувається не за рахунок зменшення раніше нарахованого доходу, а 

за рахунок зменшення резерву сумнівних боргів. 

Методи списання 

безнадійної 

дебіторської 

заборгованості 
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Якщо для списання безнадійної заборгованості покупців 

(замовників) не вистачило резерву сумнівних боргів, різниця 

списується на витрати періоду. 

 

 

Таблиця 2.9.5 

Характеристика методів списання безнадійної заборгованості 

Показники Метод прямого списання 
метод розрахунку резерву 

сумнівних боргів 

Характеристика  Передбачає списання сумнівної 
заборгованості зразу на витрати 

одразу після визнання її 

безнадійною 

Передбачає створення резерву 
сумнівних боргів, списання 

безнадійної заборгованості 

відбувається за рахунок створеного 
резерву 

Момент визнання 

витрат на безнадійну 
заборгованість 

Одразу при визнанні 

заборгованості безнадійною 

На дату балансу при створенні 

резерву сумнівних боргів 

Застосування Для заборгованості, яка 

створилась не в результаті 

реалізації товарів, робіт, послуг 

Для заборгованості, яка виникла 

внаслідок реалізації товарів, робіт, 

послуг  

Основні принципи 

обліку 

Обачності, згідно з яким витрати 

не можна занижувати 

Принцип нарахування та 

відповідності доходів і витрат 

 

Якщо резерву сумнівних боргів постійно не вистачає для 

списання безнадійної заборгованості, підприємству необхідно 

переглянути методику його формування.  

Після списання безнадійної дебіторської заборгованості 

підприємство зобов'язане враховувати її суму на забалансовому 

рахунку протягом не менше трьох років для спостереження за 

можливістю її стягнення у випадках зміни майнового стану боржника.  

Для оцінки величини сумнівних 

боргів існує спеціальна методика, 

відповідно до якої підприємство формує 

резерв сумнівних боргів. Таким чином, 

поточна дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи і послуги в момент визнання її активом 

збільшує дохід від реалізації та оцінюється за первинною вартістю. 

Але на дату балансу її сума повинна бути зменшена на величину 

резерву сумнівних боргів. До підсумку балансу заборгованість 

включається за чистою реалізаційною вартістю, що являє собою 

різницю між первісною вартістю поточної дебіторської заборгованості 

і сумою резерву сумнівних боргів. 

Методи 

формування резерву 

сумнівних боргів 
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Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із 

методів:  

 застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;  

 застосування коефіцієнта сумнівності.  

За методом застосування абсолютної суми сумнівної 

заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу 

платоспроможності окремих дебіторів.  

За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина 

резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської 

заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.  

Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими 

способами:  

1) визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому 

доході;  

2) класифікації дебіторської заборгованості за строками 

непогашення;  

3) визначення середньої питомої ваги списаної протягом 

періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської 

заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3 - 5 

років.  

Резерв сумнівних боргів визначається як сума добутків 

заборгованості за кожною групою на відповідні коефіцієнти 

сумнівності. Обраний підприємством метод зазначається в Наказі про 

облікову політику і впливає на формування фінансових результатів 

підприємства, що необхідно врахувати під час складання фінансової 

звітності. 

Так як до розрахунків підприємства 

належать тільки поточні зобов’язання, то їх 

оцінка здійснюється за сумою погашення - 

недисконтована сума грошових коштів або 

еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена, 

для погашення зобов'язань в процесі звичайної діяльності 

підприємства (поточні зобов’язання) 

В процесі оцінки зобов’язань слід застосовувати принцип 

обачності, що передбачає використання в бухгалтерському обліку 

методів оцінки, які повинні запобігати зниженню сум визнаних 

зобов’язань. Завдяки принципу безперервності оцінка зобов’язань 

Оцінка 

кредиторськоїза

боргованості 

Контроль  
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підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його 

діяльність триватиме й надалі. 

У зміцненні фінансового стану і платоспроможності 

підприємств значна роль належить контролю за станом розрахунків, 

динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості.  

Несвоєчасне виявлення помилок у розрахунково-платіжних 

документах призводить до виникнення різних суперечок під час 

розрахунків, виникнення конфліктних ситуацій. Тому завдання 

контролю полягає не тільки в перевірці нормативно-правового 

забезпечення під час здійснення розрахунків, але й їх 

документального обґрунтування. Особливу увагу необхідно звернути 

на законність розрахунків, їх доцільність, документальну 

обґрунтованість і правильність відображення розрахункових операцій 

у бухгалтерському обліку. Перевіряючи дебіторську заборгованість 

необхідно з’ясувати: 

1) причини утворення такої заборгованості і з чиєї вини вона 

утворена; 

2) реальність її одержання; 

3) дотримання строків позовної давності; 

4) заходи, що вживались до її погашення; 

5) дотримання вимог проведення інвентаризації розрахунків з 

дебіторами і кредиторами. 

Перевіряючи кредиторську заборгованість постачальникам та 

іншим кредиторам, необхідно визначити: 

1) наявність на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками» сум, по яких пройшов термін позовної давності; 

2) випадки списання на доходи підприємства сум 

кредиторської заборгованості з простроченим терміном позовної 

давності замість віднесення її в дохід бюджету; 

3) своєчасність перерахування сум кредиторської 

заборгованості в бюджет; 

4) випадки заліку кредиторської заборгованості в погашення 

дебіторської заборгованості.  

Суть методів контролю, які використовують в процесі 

перевірки розрахунків наведено в табл. 2.9.6. 

Таблиця 2.9.6 

Суть методів контролю розрахункових операцій 
№ 

з/п 
Методичні прийоми Суть 
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1 2 3 

1. 
Розрахунково-аналітичні 

методичні прийоми: 

Дослідження об'єкта, яке здійснюється шляхом відповідних 

розрахунків і аналітичних дій 

Використовуються для виявлення динаміки заборгованості та  причини утворення нереальних 
сум заборгованості 
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Продовження табл. 2.9.6 
1 2 3 

1.1. Економічний аналіз 

Використовують при дослідженні питань, пов’язаних з 

виробництвом і реалізацією продукції, встановлення 

фінансового стану підприємства. 

1.2. Логічний  аналіз 
Застосування елементів логіки при дослідженні певних 

показників 

1.3. Аналітичні розрахунки 
Полягають у відтворенні господарської операції за 

допомогою певної системи взаємопов'язаних розрахунків 

2. 
Документальні методичні 

прийоми: 

Дослідження об'єкта, яке ґрунтується на використанні 
бухгалтерської інформації, зафіксованої у відповідних 

документах 

Використовуються для дослідження суті і змісту розрахункових операцій, їх достовірності, 
законності та правильності відображення в обліку 

2.1. 

Дослідження облікової 

інформації за суттю і 
змістом 

Дослідження первинних документів щодо оформлення їх 

на бланках типової форми, наявність всіх необхідних 
реквізитів. 

2.2. 
Нормативно-правове 

регулювання 

Встановлення відповідності здійснених господарських 

операцій діючим законодавчо-нормативним актам на 

основі дослідження документів. 

2.3. Зустрічна перевірка 

Паралельне зіставлення документів досліджуваного 

підприємства із документами його контрагентів, 

податкових чи інших органів. 

2.4. 
Зіставлення документів з 

обліковими реєстрами 
Порівняння змісту і реквізитів в різних документах, 

виявлення протирічь і розбіжностей між ними. 

 

Одним із методів контролю є інвентаризація, яка визначає 

правильність і обґрунтованість сум дебіторської та кредиторської 

заборгованості, дає інформацію про те, чи вжито заходи щодо 

стягнення дебіторської заборгованості у встановленому порядку.  

За актом інвентаризації треба дослідити заборгованість, 

відображену в балансах на окремі дати в цілому та за окремими 

боржниками, у тому числі підтверджену ними і спірну 

(непідтверджену), а також виявлену як прострочену. Звірка 

розрахунків може здійснюватися з один, кількома чи всіма 

контрагентами щодо виконання: окремих видів договорів; всіх 

договорів; поставки одного чи кількох видів товару.  

Звірка розрахунків проводиться за рішенням власника 

зацікавленої сторони (дебітора чи кредитора) при звільненні 

працівника, відповідального за розрахунки з контрагентами, якщо у 

підприємства є підстави сумніватися в його добросовісності і т.д. 

Звірка розрахунків з ініціативи одного з контрагентів не є обов’язком 

для іншого. Тому для уникнення таких непорозумінь доцільно 

обумовлювати у договорі купівлі-продажу, поставки та інших:  
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- необхідність звірки розрахунків;  

- строки (періодичність) проведення звірки;  

- порядок її проведення;  

- строки для надання відповіді на повідомлення, що пов’язані 

зі звіркою, тощо.  

Найчастіше за результатами звірки складають акт звірки 

розрахунків.  

 

2.9.3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

розрахунків 

Облік розрахунків підприємства з 

постачальниками і підрядчиками в разі 

післяплати здійснюється на рахунках 63 

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і 36 «Розрахунки з 

покупцями та замовниками». Якщо проводилась передоплата, то 

використовуються рахунки 371 «Розрахунки за виданими авансами» 

та 681 «Розрахунки за авансами одержаними». 

Для отримання аналітичної інформації, облік розрахунків має 

вестись за кожним постачальником і покупцем, однак для аналізу і 

прийняття управлінських рішень щодо організації процесу постачання 

і реалізації важливе є групування даних про розрахунки за 

розташуванням (міста, райони), статусу (юридичні, фізичні особи, 

платники, неплатники ПДВ)), видів діяльності (магазини, 

супермаркети, кафе і т.д.). 

Зразок робочого плану рахунків з обліку дебіторської 

заборгованості наведено у таблиці 2.9.7. 

Таблиця 2.9.7 

Організація складання робочого плану рахунків з обліку 

кредиторської заборгованості 
№ 

з/п 
Номер рахунку Пояснення Приклад 

1 36 рахунок Розрахунки з покупцями та замовниками 

2 361 субрахунок 
Розрахунки з вітчизняними з покупцями 

та замовниками 

4 361.1, Територія Покупці і замовники м.Луцька 

5 361.1.1 Види діяльності Покупці м.Луцька - магазини 

 

Для обліку кредиторської заборгованості доцільно 

використовувати класифікацію розрахунків з видами постачальників, 

підрядчиків (табл. 2.9.8) 

Рахунки 
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Таблиця 2.9.8 

Розробка робочого плану рахунків з організації обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядчиками 
№ 

з/п 
Рахунок Пояснення Приклад 

1 6 Клас рахунку  

2 63 Синтетичний рахунок Розрахунки з постачальниками 

3 631 Субрахунок Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками 

4 631.01 Територія Покупці і замовники м.Луцька 

5 631.01.1  Вид діяльності Розрахунки з постачальниками послуг 
(товарів або робіт)  

 
Облік операцій по дебіторській 

заборгованості, як і по кредиторській, 

здійснюється на підставі господарських 

договорів та первинних документів, що 

засвідчують факт здійснення операцій (табл. 2.9.9). 

Таблиця 2.9.9 

Первинні документи по розрахунках з покупцями і замовниками 
№ 

з/п 
Подія Первинний документ 

1 
Виникнення 

заборгованості 

1) накладна; 

2) податкова накладна; 

3) рахунок; 

4) рахунок-фактура; 
5) акт виконаних робіт, послуг;  

6) товарно-транспортна накладна 

2 
Погашення 

заборгованості 

1) ПКО; 
2) виписка банку; 

3) вексель 

 

Юридичне засвідчення співпраці договірними засадами не 

оформляється бухгалтерськими записами і не фігурує в облікових 

регістрах, але відноситься до етапу первинного обліку, оскільки 

договір містить відомості про господарську операцію, а також є 

письмовим свідоцтвом, яке фіксує та підтверджує господарські 

операції включаючи розпорядження та дозволи адміністрації 

(власника) на її проведення. Бухгалтерські записи формуються в 

момент переходу права власності на товари (роботи, послуги), 

підставою для здійснення яких є первинні документи. 

Існує три підходи до вивчення договірних відносин та їх 

відображення в бухгалтерському обліку (табл. 2.9.10). 

Первинні 

документи 
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Таблиця 2.9.10 

Підходи до вивчення договірних відносин 
№ 

з/п 
Підхід Зміст 

1 Німецький  Договір стосується певного виду цінностей, тобто є різновидом 
цінних паперів 

2 Італійський Договір є об’єктом обліку 

3 Американський Окремо обліковуються договори та угоди 

 

Специфікою українських методів господарювання є так зване 

«слово» купця, коли умови постачань та розрахунків обговорюється 

усно. В цілому зміст такої угоди передбачає повне виконання 

домовленостей.  

Договірний процес є досить складним і складається з ряду 

стадій: 

– планування; 

– укладання договору; 

– виконання договору; 

– контроль і аналіз виконання договору. 

Для кожної із стадій договірного процесу мають бути 

визначені конкретні виконавці та їх повноваження і процедури 

узгодження з іншими службами підприємства (юридичною, 

матеріально-технічного забезпечення, обліковою тощо). Порядок руху 

документації, пов'язаної з укладанням договорів доречно затвердити 

внутрішнім нормативним документом підприємства. Таким 

документом, наприклад, може бути додаток до наказу про організацію 

обліку на підприємстві. 

Розрахунки з постачальниками та замовниками оформляються 

первинними документами в наступній послідовності: після отримання 

відділом збуту підприємства заявки і за наявності заявленого товару 

на складі готової продукції виписується рахунок-фактура. Після 

одержання рахунка-фактури працівник, відповідальний за постачання, 

звіряє дані рахунки-фактури з даними раніше відправленої заявки, і 

якщо дані співпадуть, то передає його на підпис керівнику 

підприємства. Керівник підприємства-покупця в рахунку-фактурі в 

графі «Розпорядження про оплату або відмову від акцепту» робить 

відповідний запис, ставить дату і підпис.  

У випадку, якщо будуть виявлені відхилення в даних рахунка-

фактури та заявки або будуть виявлені відхилення між визначеними в 
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договорі цінами або іншими умовами і даними, зазначеними в 

рахунку-фактурі, то такий працівник має в оперативному порядку 

сповістити про це керівництво підприємства. Врегулювання 

виявлених невідповідностей здійснюється в передбаченому договором 

порядку, а якщо вони не дають позитивних результатів, то в порядку, 

передбаченому законодавством.  

При купівлі підписаний керівником рахунок-фактура 

передається в бухгалтерію на оплату. Бухгалтер має перевірити 

наявність відповідного договору, відповідність зазначених у рахунку-

фактурі й у договорі товарів (робіт, послуг), форму, порядок і терміни 

їхньої оплати, звірити банківські реквізити постачальника і тільки 

після цього готувати платіжний документ.  Тільки після того, як 

платіжне доручення буде прийнято банком і оплачено, воно має бути 

відображено в бухгалтерському обліку. Підтвердженням здійснення 

оплати є наявність на копії платіжного доручення позначки банку із 

указівкою дати оплати (проведення), а так само вказівку про 

здійснення платежу у виписці банку з поточного рахунка 

підприємства, з якого здійснювався платіж. 

При організації обліку розрахунків первинні документи 

забезпечують надійний контроль за здійснюваними операціями, а 

також є інформаційною базою для аналізу діяльності підприємства та 

планування обсягів реалізації. 

Ведення аналітичного обліку 

розрахунків спрощується завдяки 

використанню спеціальних регістрів за 

кожним дебіторам і кредиторам. Ці регістри 

передбачені всіма формами обліку: журнальною, журнально-

ордерною, меморіальною, хоча структура їх відрізняється. 

Характеристика регістрів обліку розрахунків представлена в 

табл. 2.9.11.  

Регістром аналітичного обліку розрахунків з дебіторами є 

реєстр дебіторів. У ньому відображаються назви дебіторів, дата і 

документ, що засвідчує виникнення заборгованості, сума, дата і 

документ, що засвідчує погашення дебіторської заборгованості.  

 

 

 

 

Аналітичний 

облік 
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Таблиця 2.9.11 

Характеристика регістрів обліку розрахунків 

Форма обліку Перелік реєстрів 

Журнально-

ордерна 

Журнал-ордер за кредитом рахунків 371 та 631 

Журнал-ордер за кредитом рахунків 36 та 681 
Відомість аналітичного обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами 

Відомість обліку розрахунків 

Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками 
Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами 

Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками 
Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями 

 

Для контролю розрахунків 

підприємства використовуються два основні 

документи: акт звірки розрахунків та Акт 

інвентаризації розрахунків з покупцями, 

постачальниками й іншими дебіторами і  

кредиторами. 

Проведення звірки розрахунків, крім підтвердження даних для 

цілей бухобліку, дозволяє сторонам здійснити необхідні платежі і 

вимагати виконання зобов’язань з постачання, в разі існування 

взаємних заборгованостей — припинити їх, а також довідатися про те, 

чи не припинені вони. 

Щодо звірки існують формальний і неформальний підходи. 

Формальний підхід передбачає надсилання контрагенту-боржнику із 

супровідним листом 2-х примірників акту звірки, засвідченого 

кредитором з вимогою вказати суму заборгованості і один примірник 

акту повернути кредитору. Він застосовується, зазвичай, в разі 

впевненості в правильності розрахунків, коли між сторонами існують 

довірчі відносини. 

Якщо сума розрахунків має розбіжності, використовується 

другий підхід, який може бути реалізований двома варіантами: 

1) для звірки розрахунків за попередньою домовленістю сторін 

представник однієї сторони прибуває до іншої сторони (боржника) і з 

його представником проводять звірку всіх поставок і платежів, 

відмічаючи кожен документ, який має відношення до об’єкту звірки 

(до договору, поставки конкретних товарів тощо);  

2) одна сторона направляє на адресу іншої сторони реєстр 

(перелік) всіх документів, які пов’язані з об’єктом звірки (за окремим 

Документування 

контролю 

розрахунків 
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договором, за окремим постачальником тощо). Отримавши такий 

реєстр, покупець повинен у відповідних графах проставити свої дані і 

надіслати його постачальнику.  

Фактичною, виявленої в процесі інвентаризації, сумою 

заборгованості вважається та, що звірена (погоджена) обома 

сторонами, учасниками розрахунків (і дебітором, і кредитором). Таке 

звірення здійснюється так:  

а) всім дебіторам підприємства-кредитори повинні передати 

виписки про їх заборгованість, які пред’являються інвентаризаційній 

комісії для підтвердження реальності заборгованості. Підприємства-

дебітори зобов’язані протягом десяти днів з дня отримання виписок 

підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення;  

б) на суми заборгованості постачальників з невідфактурованих 

поставок після їх перевірки бухгалтерія повинна зажадати від 

постачальників розрахунково-платіжні документи. Постачальники 

зобов’язані подати покупцям такі документи або повідомити причини 

щодо їх неподання чи про відсутність такої заборгованості. 

Оскільки інвентаризація розрахунків покликана, зокрема, 

звірити всі дані про дебіторську заборгованість, то, незалежно від 

того, який загальний підсумок заборгованості стороннього 

підприємства (дебетовий він або кредитовий), відомість про стан 

розрахунків з таким підприємством йому необхідно було надіслати.  

При цьому у відомості необхідно зазначити не тільки 

дебіторську, але і наявну кредиторську заборгованість. Крім цього, у 

відомості має бути розшифровка дебіторської і кредиторської (за її 

наявності) заборгованості, якщо вона утворилася за різними 

договорами, а також окремим рядком заборгованість, за якою минув 

строк позовної давності.  

За підсумками звірення даних з підприємствами-дебіторами і на 

підставі даних бухгалтерського обліку про кредиторську 

заборгованість підприємство має скласти акт інвентаризації за 

формою № инв-17 «Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, 

постачальниками й іншими дебіторами і кредиторами». 

Розрахунки підприємства відображаю-

ться практично у всіх формах фінансової 

звітності (табл. 2.9.12) як узагальнені показники. 

 

 

Звітність 
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Таблиця 2.9.12 

Інформація про розрахунки, яка подається у звітності 

Інформація про об'єкт 

Рядки форм звітності 

Баланс 

Звіт про 

фінансові 

результати 

Звіт про рух 

грошових 

коштів 

Звіт про 

власний 

капітал 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
1125 - - - 

Резерв сумнівних боргів  - - - 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками 
1130 - - - 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

1155 - - - 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи і послуги 
1615 - - -- 

Поточні зобов'язання за 
розрахунками 

1620-
1630 

- - - 

Інші поточні зобов'язання 1690 - - - 

Витрати на сумнівну і безнадійну 

заборгованість  списуються на 
інші операційні витрати  

- 2180 - - 

Дебіторська заборгованість 

включається для розрахунку 
зменшення 

(збільшення)оборотних активів 

- - 3550 - 

Кредиторська заборгованість 

включаються для розрахунку 

збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 

- - 3560 - 

Погашення дебіторської 
заборгованості 

  3000  

Погашення кредиторської 

заборгованості 
  3100  

 

При складанні звітності всі позиції зобов’язань мають бути 

переглянуті з погляду умов їх визнання, класифікації та оцінки.  

На підприємстві повинно бути два 

(або більше) бухгалтери, що ведуть облік 

зобов’язань, дебіторської та кредиторської 

заборгованості, що зумовлено необхідністю 

контролю за своєчасністю і повнотою 

розрахунків. Їх обов’язки наведено в табл. 2.9.13. Паралельно з цими 

функціями бухгалтери можуть виконувати і інші роботи. 

 

 

Обов’язки 

працівників 

облікової служби 
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Таблиця 2.9.13 

Завдання та обов’язки працівників бухгалтерії, що причетні до 

операцій з кредиторською та дебіторською заборгованістю 

П
о

са
д

а 

Основні завдання та обов’язки 

Б
у

х
га

л
те

р
 1

 

1) організація контролю за відображенням на рахунках 

бухгалтерського обліку розрахункових операцій; 

2) вживання всіх необхідних заходів для запобігання 

несанкціонованому та непомітному виправленню записів у 

первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку з обліку 

зобов’язань, дебіторської та кредиторської заборгованості 

3) проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до 

договірних зобов’язань  

4) здійснення контролю за веденням касових операцій з обліку 

розрахункових операцій 

5) прийняття участі у проведенні інвентаризації дебіторської 

заборгованості. 

Б
у

х
га

л
те

р
 2

  

1) самостійне і в повному обсязі ведення обліку зобов’язань, 

дебіторської та кредиторської заборгованості 

2) забезпечення повного та достовірного відображення інформації, 

що міститься у прийнятих до обліку первинних документах з 

дебіторської та кредиторської заборгованості на рахунках 

бухгалтерського обліку  

3) подання, за погодженням з власником підприємства та головним 

бухгалтером в банківські установи документів для перерахування 

коштів для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до 

договірних зобов’язань 

4) прийняття участі в інвентаризації зобов’язань, кредиторської та 

дебіторської заборгованості 

6) підготовка даних з обліку зобов’язань, кредиторської та 

дебіторської заборгованості для включення їх до фінансової звітності, 

складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, 

яка ґрунтується на цих даних. 
 

Належно організований поточний облік дає змогу постійно 

слідкувати за господарською діяльністю підприємства і своєчасно 

повідомляти як про позитивні тенденції, так і про негативні явища. 

Однак навіть при найохайнішому здійсненні розрахунків між 

підприємством та його контрагентами (постачальниками, покупцями 

та іншими дебіторами і кредиторами) можуть виникнути розбіжності 
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та суперечки з приводу окремих вимог та зобов’язань. Для їх 

вирішення піднімаються дані минулих періодів, які формує бухгалтер 

по розрахунках, але перевірити повинні інші працівники 

підприємства. 

Визначення кредиторської заборгованості, строк позовної 

давності якої минув і яка є безнадійною для погашення проводиться 

спеціальною комісією за участю керівників юридичної, 

бухгалтерської, збутової служб, яка затверджується керівником 

підприємства або щорічною інвентаризаційною комісією за 

допомогою інвентаризації розрахунків. До складу інвентаризаційної 

комісії неодмінно включається головний бухгалтер або його 

заступник та працівник бухгалтерії, до функціональних обов’язків 

якого входить ведення обліку розрахунків. У висновку про створення 

резерву сумнівних боргів комісія відображає дані про дату і причину 

виникнення заборгованості, термін її погашення, відсутність гарантій 

погашення (векселів, застав, договорів страхування),  дату подання 

позовної заяви до суду про стягнення заборгованості з покупця 

(замовника), номер і дату платіжного доручення про перерахування 

судового збору. 

Порядок та форми розрахунків між 

постачальником та покупцем визначаються 

господарським договором. Це найбільш 

розповсюджена і важлива підстава виникнення 

зобов’язань, основна форма реалізації товарно-

грошових відносин в ринковій економіці. 

Обов’язковою умовою укладання договорів має бути 

максимально точне відображення зобов’язань обох сторін. 

Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку необхідних 

матеріалів та оформлення договірних відносин, а також облік, 

реєстрацію, зберігання договорів рекомендується покладати на 

службу, відповідальну за підготовку і оформлення договірних 

відносин відповідно до покладених на неї функцій. 

На великих підприємствах доцільно створювати відділ 

управління з проблемної та кредиторської заборгованостей. Завдання 

відділу, функції, напрями роботи наведено на рис. 2.9.3. 

Обов’язки 

працівників 

підприємства 
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Рис.2.11.3. Завдання, функції, напрями роботи відділу 

управління з проблемної та кредиторської заборгованостей 
 

При організації облікового процесу в 

наказі слід визначити наступні пункти щодо 

розрахунків: 

1. Вказати відповідальних за 

формування резерву сумнівних боргів, строки 

Управління з проблемної 

дебіторської заборгованості 

Завдання 

Ведення обліку проблемної дебіторської заборгованості 

Розроблення схем здійснення розрахунків із погашення проблемної 
дебіторської заборгованості 

Співпраця з органами влади щодо стягнення дебіторської заборгованості 

Проведення реструктуризації заборгованості 

Координація взаємовідносин з кредиторами підприємства з метою 

уникнення стягнень ними  заборгованості примусово 

Розроблення методичних підходів до оптимізації використання 

проблемних боргових зобов’язань 

Контроль за виконанням фінансових планів за місяці і квартал у частині 

погашення зовнішньої дебіторської заборгованості підприємства 

Функції Облікова, аналітична, контрольна 

Напрями 
діяльності 

Інформаційно-методичне забезпечення, розроблення схем розрахунків із 

покупцями продукції, розроблення  і впровадження схем погашення 

дебіторської та кредиторської заборгованості, оцінювання пропозицій 

щодо зменшення обсягу простроченої дебіторської заборгованості, 
запобігання її утворенню в майбутньому, узгодження дій кредиторів з 

метою зняття стягнення ними заборгованості примусово, перевірка 

дочірніх підприємств щодо виконання ними боргових зобов’язань, тощо; 

Самостійна організація своєї діяльності у межах функцій, одержання 

необхідної інформації про дебіторську та кредиторську 
заборгованість, залучення на договірних засадах фахівців 

аудиторських фірм до участі у проведені запланованих заходів, 

розроблення та подання керівництву підприємства проектів 
розпоряджень, наказів, які належать до сфери діяльності відділу, 

здійснення листування із суб’єктами господарювання на території 

України з проблем дебіторської  та кредиторської заборгованостей 

Права 

Наказ про 

облікову 

політику 
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проведення інвентаризації дебіторської заборгованості для створення 

резерву по сумнівних боргах; 

2. Конкретизувати умови включення дебіторської 

заборгованості до безнадійної; 

3. Порядок списання дебіторської заборгованості, наприклад: 

списання дебіторської заборгованості проводити за рішенням 

відповідальної комісії, до складу якої включаються фінансовий 

директор, юрист та бухгалтер по розрахунках  

4. Доцільно в наказі передбачити форми документів, якими 

оформляються звірка розрахунків і т.д. 

При формуванні облікової політики зазначаються наступні 

пункти щодо розрахунків (табл. 2.9.14) 

Таблиця 2.9.14 

Облікова політика щодо розрахунків підприємства 

Пункт облікової політики Характеристика Підстава 

Методи визначення 
величини резерву 

сумнівних боргів 

– застосування абсолютної суми сумнівної 
заборгованості 

– застосування коефіцієнта сумнівності 

П(С)БО 10 
«Дебіторська 

заборгованість»  

Спосіб розрахунку 

коефіцієнта сумнівності 

(за необхідності) 

– визначення питомої ваги безнадійних боргів 
у чистому доході 

– класифікація дебіторської заборгованості за 

строками непогашення 

– визначення середньої питомої ваги списаної 

протягом періоду дебіторської заборгованості 

у сумі дебіторської заборгованості на початок 
відповідного періоду за попередні 3–5 років 

П(С)БО 10 

«Дебіторська 

заборгованість»  

Класифікація дебіторської 

заборгованості за 

строками погашення   

самостійно встановлюється підприємством   

П(С)БО 10 

«Дебіторська 

заборгованість» 

Створення забезпечень 

для відшкодування 

наступних (майбутніх) 
витрат і платежів   

– на виплату відпусток працівникам 

підприємства  

– на додаткове пенсійне забезпечення  
– на виконання гарантійних зобов'язань  

– на реструктуризацію  

– на виконання зобов'язань за обтяжливими 
контрактами тощо  

П(С)БО 11 

«Зобов'язання»  
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2.10. Організація обліку кредитних операцій 
 

 Теоретичні аспекти організації обліку кредитних операцій 

 Організація обліку кредитних операцій: методична 

складова 

 Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

кредитних операцій 
 

В процесі організації обліку кредитних операцій 

найважливішим завданням є підготовка оперативної інформації про 

розмір позикових коштів, графіки їх повернення та наявні грошові 

ресурси. Джерелом для всіх цих даних є бухгалтерські документи, 

систематизація та узагальнення яких дозволяють отримати необхідні 

результати. Тому основними напрямками організації облікового 

процесу в частині кредитних операцій є: 

- розробка документообігу з обліку кредитних коштів; 

- організація контролю за своєчасністю на повнотою сплати 

кредитних зобов’язань; 

- розрахунок капіталізованих і не капіталізованих фінансових 

витрат (якщо передбачено обліковою політикою). 

 

2.10.1 Теоретичні аспекти організації обліку кредитних 

операцій 

 Кредит – це економічні відносини між 

суб’єктами ринку з приводу перерозподілу 

вартості на засадах повернення, строковості і 

платності. Характерними ознаками кредиту є те, що позичальниками, 

як правило, виступають суб’єкти господарювання, а кредиторами – 

банківські установи; гроші, надані в позику, використовуються 

позичальником як капітал (на виробничі потреби), джерелом 

позикового відсотка є прибуток на позичені кошти. 

Суб’єкти кредиту: кредитор – сторона, що передає вартість у 

грошовій формі чи натуральній формі іншому суб’єкту ринку на 

засадах повернення, строковості і платності; позичальник – сторона, 

що одержує позику. Об’єктом кредитних відносин переважно 

виступають гроші, як загальний ресурс, за який можна придбати всі 

інші ресурси. 

Визнання 
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В обліку одержання довгострокового чи короткострокового 

кредитів розцінюється як зобов’язання підприємства, що мають бути 

погашені протягом встановленого угодою терміну (табл. 2.10.1).  

Таблиця 2.10.1 

Визначення кредиту  

П
ід

х
о

д
и

 

Джерело Визначення Умови визнання 

О
б

л
ік

о
в
и

й
 

НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової 
звітності» 

Кредити розглядаються як складова 

зобов’язань. Зобов’язання - це 
заборгованість підприємства, що 

виникла, внаслідок минулих подій і 

погашення якої в майбутньому, як 
очікується, призведе до зменшення 

ресурсів підприємства, що втілюють в 

собі економічні вигоди 

1) належить до 

заборгованості; 
2) виникла внаслідок 

минулих подій; 

3) погашення 
заборгованості 

призведе до 

зменшення ресурсів 
підприємства 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 Райзберг Б.А. 

Современный 
экономический словар / 

Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. – М.: 

ИНФРА-М, 1996.-496 с. 

Кредит – це позика в грошовій або 

товарній формі, що надасться 
кредитором позичальнику на умовах 

повернення, частіше всього з 

виплатою позичальником проценту за 
користування позикою  

1) складова 

економічних відносин; 
2) поверненість; 

3) платність 

 

Зобов’язання, що відображаються у бухгалтерському обліку – це 

господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин 

одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення 

господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання 

послуг тощо, а інша сторона зобов’язана виконувати вимоги щодо 

предмету зобов’язання і має при цьому право вимагати відповідну 

винагороду – сплату грошей, зустрічні послуги тощо. 

Кредит визнається зобов’язанням підприємства і обліковується в 

їх складі при виконанні наступних умов:  

1) існування можливості достовірно їх оцінити;  

2) існування ймовірності їхнього погашення та зменшення, у 

зв’язку із цим, економічних вигід у майбутньому.  

Обліковуються не всі господарські зобов’язання, а лише ті, що 

випливають з виконання укладених підприємством договорів чи 

здійснення дій, з якими фінансове право пов’язує виникнення 

зобов’язань із внесення платежів до бюджету та відповідних 

позабюджетних органів. 
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Зобов’язання характеризуються: конкретними економічними 

ресурсами (поверненню підлягають ресурси, або їх грошовий 

еквівалент – залежно від умов договору); адресністю (ресурси 

повертаються позикодавцю або іншій третій особі за дорученням 

позикодавця); строком погашення заборгованості; винагородою за 

користування ресурсами; санкціями за порушення договірних 

зобов’язань за термінами і сумами погашення заборгованості. 

Кредити класифікують за формами і 

видами, віднесення зобов’язань до кожного з них 

впливає на організацію обліку і документування.  

Форми кредиту – це умови відносин і види матеріальних 

цінностей або видів грошових коштів, що надаються на умовах 

зворотності й платності. 

Виділяють дві основні форми кредиту: товарна та грошова. 

Відповідно за об’єктом кредитних відносин виділяють кредитування у 

товарній формі (у вигляді устаткування, товарів та інших формах) та 

кредитування у грошовій формі (у національній та іноземній 

валютах). 

Види кредитів наведено у таблиці 2.10.2. 

Таблиця 2.10.2 

Види кредитів 
Вид кредиту Визначення 

1 2 

Товарний кредит 

Виникає в розрахунку за матеріальні цінності, виконані роботи, надані 

послуги. Вони передаються у власність підприємства-боржника на умовах 

угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на певний строк та 
під відсоток. Товарний кредит передбачає передання права на товар 

покупцеві в момент підписання договору або в момент фактичного 

отримання товарів (робіт, послуг), незалежно від часу погашення 
заборгованості. У відношеннях товарного кредиту кожний суб’єкт 

підприємницької діяльності має право виступати або як кредитор, або як 

одержувач кредитів. Поширеною формою одержання товарного кредиту є 
видача підприємством векселів своїм постачальникам  

Фінансовий 

кредит 

Надання коштів банком-резидентом, іноземним банком (банківською 

установою), небанківською фінансовою установою в позику на певний термін 

для цільового використання та під відсотки  

Кредит під цінні 

папери, що 

засвідчують 
відносини 

позики 

Це кошти, які залучаються підприємством-боржником від інших юридичних 

або фізичних осіб шляхом випуску (емісії) і продажу облігацій згідно з 

чинним законодавством  

Класифікація 
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Продовження табл. 2.10.2 
1 2 

Банківський 

кредит 

Це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу надання 

коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, 

матеріального забезпечення. Банківський кредит надається суб’єктам 
господарювання всіх форм власності на умовах, передбачених кредитним 

договором  

Комерційний 

кредит 

Це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу 

матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб’єктами 
господарської діяльності: підприємством-постачальником (кредитором), який 

надає відстрочку платежу за свій товар і підприємством-покупцем 

(позичальником), який зобов’язується сплатити борг  

Державний 

кредит 

Відображає кредитні відносини щодо акумуляції державою коштів на засадах 

зворотності для фінансування державних витрат  

Іпотечний 

кредит 

Це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу 

нерухомого майна. Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки або 
спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки  

Споживчий 

кредит 

Відображає відносини між кредитором і позичальником щодо кредитування 

кінцевого споживання. Це засіб задоволення споживчих потреб населення  

Лізинговий 

кредит 

Це відносини між юридично самостійними особами з приводу передачі в оренду 
знарядь та предметів праці, а також фінансування придбання рухомого й 

нерухомого майна на певний строк  

 

Класифікація кредитів за різними ознаками, які впливають на 

порядок  організації їх обліку наведено в таблиці 2.10.3. 

Таблиця 2.10.3 

Класифікація кредитів  

№ з/п 
Критерій 

класифікації 
Види кредитів відповідно до обраного критерію 

1 2 3 

2 За терміном 
надання 

 Короткострокові 

 Середньострокові 

 Довгострокові  

3 Залежно від 

забезпечення 
 Забезпечені 

 Бланкові (незабезпечені) 

 Гарантовані  

 З іншим забезпеченням (іпотека, поручительство, страхова угода, 
передоручення) 

5 За строками 
користування 

 Строкові  

 До запитання 

 Прострочені 

 Відстрочені (пролонговані) 

6 За характером 
повернення 

 Одноразове повернення позики 

 Поступове повернення кредиту рівномірними внесками (або 

«амортизаційне») 

 Амортизаційні позики 

 Дисконтні позики 

 Інші способи погашення, що зазначені у кредитному договорі 
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Продовження табл. 2.10.3 
1 2 3 

8 В залежності 

від кількості 

кредиторів 

 Кредити, які надаються одним банком 

 Консорціальні кредити 

 Паралельні кредити  

10 За методами 

надання 
 У разовому порядку 

 Відповідно до відкритої кредитної лінії 

 Гарантійні  

13 За валютою 

позики 
 У валюті країни-боржника 

 У валюті країни-кредитора 

 У валюті третьої країни 

 У міжнародних рахункових валютних одиницях 

14 За формою  Товарний 

 Готівковий  

 

На підприємстві необхідно організовувати окремо облік 

кредитів в залежності від термінів надання для отримання об’єктивної 

інформації про час погашення зобов’язань. Кредити забезпечені 

заставою відображаються шляхом ведення на окремих аналітичних 

рахунках заставного майна. Облік товарних кредитів організовується 

на рахунка дебіторської і кредиторської заборгованості, 

відокремлюючи їх таким чином від банківських. 

Юридичною основою кредитування 

підприємств є кредитний договір, який 

передбачає виникнення певних обов’язків 

кожної із сторін (кредитором і позичальником). 

Згідно з Цивільним кодексом України розрізняють договір позики, 

кредитний договір та договір позички. Кредитні взаємовідносини 

встановлюються на підставі кредитного договору, що укладається між 

кредитором і позичальником в письмовій формі. 

Позичка відрізняється від кредиту та від позики тим, що не 

передбачає зворотне повернення об’єкта передачі. Таким чином 

позичка дуже схожа на оренду, але відрізняється від неї відсутністю 

оплати за користування, а також не передбачається сплата відсотків за 

користування переданим об’єктом згідно наведеного рис. 2.10.1.  

У кредитному договорі банк бере на себе 

зобов’язання надати в розпорядження 

позичальника на певний період деяку суму 

грошей, а позичальник, в свою чергу, бере на 

себе зобов’язання використовувати позичені 

кошти на умовах і в цілях, визначених 

Договори 

кредитування 

Організація 

процесу 

кредитування 
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договором, платити всі збори у зв’язку з одержанням кредитом, 

повернути основну суму боргу і відсотки в обумовлений період часу. 

 

 

Рис. 2.10.1. Відмінність між договором позики, кредитним 

договором та договором позички  

 

Різноманітність видів кредитів та способів їх надання у 

сучасному ринковому середовищі передбачає певні етапи його 

залучення. Для юридичної законності та економічної обґрунтованості 

залучення позикового капіталу необхідним є правильна організація 

процесу кредитування, що дає можливість оптимізувати затрати часу 

та коштів обох сторін. Основні етапи політики залучення банківського 

кредиту підприємств відображено на рис. 2.10.2. 

 

 

2.12.2. Організація обліку кредитних операцій: методична 

складова 

Аналітичний облік одержаних кредитів 

ведеться відповідно до класифікаційних груп: 

 види кредитів; 

 контрагенти (банки); 

 валюта; 

 форма надання кредиту; 

Договір 

Одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні 

(позичальнику) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а 

позичальник зобов’язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових 

коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду і такої ж якості. П
о

зи
к

и
 

Банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати 

грошові кошти (кредит) позичальнику у розмірі та на умовах, встановлених 

договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та оплатити 

відсотки. К
р

ед
и

т
н

и
й

 

За договором позички одна сторона (позичкодавець) безплатно передає або 

зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування 

протягом встановленого строку. 

П
о

зи
ч

к
и

 

Організація 

аналітичного 

обліку 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 284 

 строки погашення; 

 цільове призначення; 

 забезпечення  

 
Рис. 2.10.2. Основні етапи залучення банківського кредиту  

 

Побудова аналітичного обліку відповідно до наведених груп 

дозволить швидко отримувати інформацію про кредитні зобов’язання 

і їх характеристики.  

Окремо необхідно вести облік пролонгованих і прострочених 

кредитів. Ставка за пролонгований кредит вища, ніж стандартна (табл. 

2.10.4). 

Таблиця 2.10.4 

Аналітичний  облік кредитних операцій 
Показники Напрямки організація аналітичного обліку 

Довгострокові позики за позикодавцями (банками)  в розрізі кожного кредиту 

(позики) окремо; 
за строками погашення кредиту (позик) 

Короткострокові позики 

Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
за кредиторами та видами заборгованості 

Розрахунки за нарахованими  

відсотками 

окремо за підприємствами,  організаціями,  установами та 

фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки 

Облік витрат, пов'язаних з 

нарахуванням та сплатою 
відсотків,  процентів  

Окремо ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням 

та сплатою відсотків, процентів тощо за користування 
кредитами банків і іншими кредитами 

Основні етапи залучення банківського кредиту 

Визначення потреби підприємства у банківському кредиті 

Внутрішня оцінка кредитоспроможності підприємства 

Обґрунтування потреби у довгостроковому чи короткостроковому кредиті 

Визначення граничного обсягу залучення позикових коштів, при 

якому забезпечуються приріст до рентабельності власного капіталу та 

достатній рівень фінансової стабільності 

Формування оптимальних умов залучення кредитів 

Забезпечення ефективного використання кредиту 

Забезпечення своєчасних розрахунків за отриманими кредитами 

Повернення отриманих кредитів 
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Облік кредитів залежить від термінів їх 

повернення. П(С)БО передбачено їх розподіл на 

чотири групи: довгострокові, поточні, 

довгострокове зобов’язання за кредитною угодою, 

умови якої порушені, короткостроковий кредит, щодо якого існує 

угода про переоформлення його на довгостроковий. Порядок їх обліку 

наведено в табл. 2.10.5. Товарні кредити відображаються в обліку як 

придбання: дебетуються ті рахунки, які відповідають виду активів, що 

отримуються.  

Таблиця 2.10.5 

Особливості обліку банківських кредитів 

О
п

ер
ац

ії
 

Довго-

строкові 
кредити 

Довгострокове 
зобов’язання за кредитною 

угодою, умови якої 

порушені 

Короткостроковий 

кредит, щодо якого 
існує угода про 

переоформилення 

його на 
довгостроковий 

Поточні 

кредити 

В
и

зн
ан

н
я 

Зобов’язан-

ня, на яке 

нарахову-
ють 

відсотки з 

терміном 
погашення 

більше 12 

місяців 

Вважається довгостроковим 

зобов’язанням, якщо 

позикодавець не 
вимагатиме погашення 

зобов’язань до 

затвердження фінансової 
звітності і не очікується 

подальших порушень 

кредитної угоди 

Визнається 
довгостроковим 

Зобов’язання, 

на яке 
нараховують 

відсотки з 

терміном 
погашення до 

12 місяців 

О
б

л
ік

 

п
о
га

ш
ен

н
я
 

ті
л
а 

к
р

ед
и

ту
 

На початку кожного року визнається поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями в частині суми основного боргу, 

який має бути погашений протягом звітного періоду 

Погашення 
відображає-

ться з рахунків 

короткостро-
кового 

кредиту 

 

Згідно із стандартами бухгалтерського 

обліку (П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 31 

«Фінансові витрати») відсотки за будь-які 

кредити, зокрема й банківські, є фінансовими 

витратами — це витрати на проценти та інші 

витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями.  

Фінансові витрати визнаються витратами того звітного 

періоду, в якому вони були нараховані, окрім випадку, коли облікова 

політика підприємства передбачає капіталізацію фінансових витрат 

(включення до собівартості), пов’язаних зі створенням 

Облік 

відсотків за 

кредитів 

Облік тіла 

кредиту 
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кваліфікаційного активу. Перелік активів, які належать до 

кваліфікаційних наведено в табл. 2.10.6. 

Таблиця 2.10.6 

Приклади кваліфікаційних та некваліфікаційних активів  

Актив Приклад 

Кваліфікаційні активи 

Незавершене виробництво 

продукції з тривалим (суттєвим) 

операційним циклом  

Вино, коньяк, що потребують кілька років (місяців) 
технологічної витримки 

Незавершені капітальні інвестиції  

Будівництво приміщень, будинків, будівель, споруд, 

виготовлення і монтаж устаткування, розробка 

(створення) програмного продукту тощо, які тривають.  

Вирощування багаторічних насаджень 

Інвестиційна нерухомість  
Будівля, яка потребує добудови, реконструкції, 

реставрації та іншого поліпшення 

Некваліфікаційні активи 

Фінансові інвестиції  
Інвестиції в боргові цінні папери або інструменти 
власного капіталу 

Незавершене виробництво 

продукції з коротким (несуттєвим) 
операційним циклом  

Незавершені вироби  

Активи, які готові для 

використання із запланованою 
метою або продажу  

Активи придбані для продажу  

Готова продукція (взуття, меблі, одяг тощо).  

Сировина, матеріали, конструкції тощо, придбані для 
використання у виробництві продукції (робіт, послуг) та 

в іншій операційній діяльності 

 

Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до суми 

тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не 

здійснювались витрати на створення кваліфікаційного активу. 

Порядок включення відсотків до собівартості кваліфікаційних активів 

залежить від наявного кредитного портфеля, тобто мети отримання 

кредиту та переліку кредитів підприємства (табл. 2.10.7). 

Відповідно до принципу нарахування відсотки за кредитом 

визнаються фінансовими витратами у тому звітному періоді, до якого 

вони належать. Бувають випадки, коли відсотки за кредит 

виплачуються в момент отримання кредиту, тоді сума таких витрат 

визнається витратами майбутніх періодів і щомісячно в частині 

витрат, що припадають на поточний період, списується на витрати або 

включається до собівартості кваліфікаційних активів.  
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Таблиця 2.10.7 

Розрахунок суми відсотків за кредит, що включаються до 

собівартості активу 
№ 

з/п 
Види кредитів Розрахунок фінансових витрати, що капіталізуються 

1 2 3 

1 Кредити отримані з 
метою створення 

кваліфікаційного активу 

Фактичні, визнані у звітному періоді, фінансові витрати, які 
пов’язані з цим запозиченням (за вирахуванням доходу від 

тимчасового фінансового інвестування запозичених коштів) 

2 Кредити безпосередньо не 

пов’язані зі створенням 
кваліфікаційного активу 

Добуток норми капіталізації та середньозважених витрат на 

створення кваліфікаційного активу (з урахуванням витрат на 
створення такого кваліфікаційного активу на початок звітного 

періоду, включаючи раніше капіталізовані фінансові витрати) 

3 Наявні кредити, які  
безпосередньо пов’язані зі 

створенням 

кваліфікаційного активу, 
та інші запозичення, які 

не пов’язані з їх 

створенням  

Сума визначається у такому порядку:  
1. Визначається сума фінансових витрат, які пов’язані зі 

створенням кваліфікаційного активу 

2. Визначається добуток норми капіталізації фінансових витрат 
(яка визначається за вирахуванням непогашених запозичень, 

безпосередньо пов’язаних зі створенням кваліфікаційного 

активу) та середньозважених витрат, безпосередньо пов’язаних 
зі створенням кваліфікаційного активу.  

3. Розраховується загальна сума фінансових витрат, що підлягає 

включенню до собівартості кваліфікаційного активу шляхом 
сумування сум, визначених у пункті 1 і 2. 

 

Оцінка зобов’язань підприємства відіграє 

значну роль при формуванні облікової політики 

підприємства. Застосування принципу обачності, 

що передбачає використання в бухгалтерському 

обліку методів оцінки, які повинні запобігати 

заниженню сум визнаних зобов’язань, є важливим при оцінці 

зобов’язань. Відповідно до нього зобов’язання слід визнавати за 

максимальною оцінкою. 

Завдяки дії принципу безперервності оцінка зобов’язань 

підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його 

діяльність триватиме й надалі. Для визначення балансової вартості 

зобов’язань за кредитами використовуються два види оцінок, які 

подано на рис. 2.10.3. 

Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду 

зобов’язань. Формула дисконтування за простою відсотковою ставкою 

розраховується: 

,                                   (2.10.1) 

де P – теперішня вартість кредиту; 

Оцінка 

кредитних 

зобов’язань 
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Т – період; 

І – відсоткова ставка; 

S – сума кредиту; 

 
Рис. 2.10.3. Методи оцінки зобов’язань підприємства 
 

Така методика нарахування відсотків використовується у тому 

випадку, коли підприємство очікує сплачувати  за певний проміжок 

часу фіксовану величину витрат. 

При застосуванні методу нарахування складних відсотків 

застосовується формула 2.10.2: 
TiSР )1(                                            (2.10.2) 

Найбільш достовірним методом перевірки 

даних з обліку зобов’язань за кредитами 

підприємства є метод взаємної звірки із 

контрагентами. Застосування різних методів 

контролю у практичній діяльності представлено у таблиці 2.10.8. 

Таблиця 2.10.8 

Застосування методів контролю зобов’язань на підприємстві 

Операція 
Метод 

контролю 

Проведення 

контролю 

Особа, що здійснює 

контроль 

1 2 3 4 

Підписано договір про 

надання кредиту 
підприємству 

Нормативна  

Перед підписанням 
документів та їх 

юридичною 

реєстрацією 

Кредитор, 

позичальник 

Підписано договір про 
заставу нерухомого 

майна для забезпечення 

кредитних коштів 

Нормативна  

Перед підписанням 
документів та їх 

юридичною 

реєстрацією 

Кредитор, 

позичальник, нотаріус 

Метод оцінки зобов’язань підприємства Вид 

зобов’язань 

Поточні 

зобовязання 

Недисконтована сума грошових коштів або 

еквівалентів, яка, як очікується, буде 

сплачена для погашення зобов’язань в 

процесі звичайної діяльності підприємства 

 

За сумою 

погашення 

Довгострокові 

зобов’язання 

За 

теперішньою 

вартістю 

Дисконтована сума майбутніх платежів (за 

вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), яка, як очікується, буде 

необхідна для погашення зобов’язання в 

процесі звичайної діяльності підприємства 

Контроль 

зобов’язань 
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Продовження табл. 2.10.8 
1 2 3 4 

Одержання 

довгострокового 

(короткострокового) 
кредиту у грошовій 

формі 

Арифметична 

перевірка, 

нормативна, за 
формою та 

змістом 

У момент одержання 

грошових коштів на 

розрахунковий 
рахунок або в касу 

підприємства 

Бухгалтер з обліку 

зобов’язань підприємства 

або бухгалтер, який 
здійснює облік таких 

операцій по сумісництву 

Одержання 

довгострокового 
(короткострокового) 

кредиту у товарній формі 

Органолептич

на, 
арифметична, 

інвентаризація

, нормативна, 
контрольна 

звірка 

У момент 

надходження ТМЦ на 

підприємство 

Бухгалтер з обліку 

зобов’язань підприємства 

або бухгалтер, який 
здійснює облік таких 

операцій по сумісництву, 

МВО з обліку ТМЦ 

Виявлено розбіжності у 
сумах заборгованості 

перед банківською 

установою 
(підприємством-

кредитором) 

Контрольна 

звірка даних 

У момент виявлення 

розбіжностей або на 

вимогу банківської 
установи (кредитора) 

Бухгалтер підприємства 

та представник 
банківської установи 

(підприємства-

кредитора) 

Виявлено заборгованість 
по сплаті відсотків за 

користування кредитом 

Арифметична, 
контрольна 

звірка даних 

У момент виявлення 

розбіжностей або на 

вимогу банківської 
установи (кредитора) 

Бухгалтер підприємства 

та представник 
банківської установи 

(підприємства-

кредитора) 

Втрачено первинну 

документацію з обліку 

кредитних операцій 

Інформаційне 
моделювання 

У момент 

встановлення втрати 

документів  

Експерт, головний 
бухгалтер 

 

Контроль кредитних операцій повинен проводитися паралельно 

із контролем розрахункових операцій, оскільки кредит виступає 

зобов’язанням підприємства перед позичальником. Схематичне 

відображення процесу контролю представлено на рис. 2.10.4. 

 

Рис. 2.10.4. Процес організації контролю обліку кредитних 

операцій 

 

Інвентаризаційна 

комісія 
Банк 

Керівник підприємства 

Головний бухгалтер 

Представники відділу 

внутрішнього контролю 

Взаємозвірка даних виписок банку 

Перевірка договірних умов 

Перевірка правильності нарахованих та сплачених 

сум зобов’язань перед банком та відсотків за 

кредит 
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2.13.3. Організаційно-технічні аспекти організації 

обліку кредитних операцій 
Відповідно до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку, інформація про кредитні 

операції підприємства відображається на рахунках 

класу 6 «Поточні зобов’язання» та на рахунках 5 класу 

«Довгострокова заборгованість»  

За допомогою даних синтетичного обліку неможливо 

контролювати наявність та погашення кожного виду зобов’язань 

перед кредитором. Для одержання деталізованої інформації, 

необхідної для управління зобов’язаннями, до окремих рахунків 

синтетичного обліку та субрахунків відкривають рахунки 

аналітичного обліку. Створення робочого плану рахунків кредитів 

потребує знань бухгалтера про вид діяльності підприємства, про 

цільове призначення кредиту, сферу його застосування та ін  

(табл.2.10.9). 

Таблиця 2.10.9 

Структура робочого  плану рахунків з обліку кредитів 

П
о

р
я

д
о

к
 

Аналітичне групування відповідно до обраного критерію 
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Поступове 
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З
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ч
ен

и
й

 З фіксованою 

ставкою 
відсотка 

Н
а 

ін
ш
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ц

іл
і 

Іпотечний 

Разовий 

платіж 

Г
ар

ан
то

в
ан

и
й

  

Дисконтні 

позики 

Банківський 
З плаваючою 

ставкою 

відсотка 
Товарний 

Лізинговий 
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Споживчий 
Оплата в 

розстрочку 

З
аб

ез
п

е-

ч
ен

и
й

 З фіксованою 

ставкою 

відсотка 

Комерцій-

ний 

Дострокова 

оплата Г
ар

а

н
то

-

в
ан

и

й
 Дисконтні 

позики 

Н
а 

ін
ш

і 
ц

іл
і 

Виробничий 

Оплата 

після 

закінчення 
періоду 

кредиту-

вання 

Б
л
ан

к
о
в
и

й
 

(н
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аб
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п
е-

ч
ен

и
й

) З плаваючою 

ставкою 

відсотка 
Товарний 

Зразок робочого плану рахунків для довгострокових кредитів 

наведено в табл. 2.10.10.  

Рахунки 
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Таблиця 2.10.10 

Зразок робочого плану рахунків до рахунку 50 «Довгострокові 

кредити» 
50 Довгострокові позики 

501 Довгострокові кредити банків у національній валюті 

501.1 Банк «Аваль» 

501.1.1 Забезпечений заставним нерухомим майном 

501.1.1.1 Грошовий  

501.1.1.2 Товарний  

501.1.1.1.1 На створення кваліфікаційних активів  

501.1.1.1.2 На інші цілі  

 

Аналітичний облік банківських кредитів ведеться за видами 

кредитів банками, що надали їх, та строками повернення. Розробка 

аналітичного плану рахунків здійснюється відповідно до потреб 

підприємства і залежить від виду його діяльності, виробничих потреб, 

інформаційних потреб користувачів та іншого.  

Кредитні взаємовідносини встановлюються 

на підставі кредитного договору, що укладається 

між кредитором і позичальником в письмовій 

формі. Підприємство для отримання будь-якого 

кредиту повинно надати певний перелік документів, які містять 

необхідну інформацію. Основні документи при комерційному 

кредитуванні наведено в таблиці 2.10.11). 

Таблиця 2.10.11 

Перелік документів, необхідних для отримання кредиту 
Призначення  Перелік необхідних документів 

Загальні  Заява 

 Картка із зразками підписів посадових осіб 

Установчі  Свідоцтво про реєстрацію 

 Статут заявника 

 Установчий договір заявника 

Фінансові звіти за 2-3 

останні роки 
 Баланс підприємства (ф.1) 

 Звіт про фінансові результати (ф.2) 

 Звіт про рух грошових коштів (ф.3) 

 Звіт про власний капітал (ф.4) 

 Витяги з поточного та валютного рахунків 

 Довідки про кредити, отримані підприємством у інших установах 

Підтвердження щодо 

забезпечення 
повернення кредиту 

 Договір застави 

 Гарантія – поручительство третьої сторони 

 Договір страхування 

Спеціальні  Графік повернення кредиту та відсотків 

 Дозволи та ліцензії 

 Контракти на експорт-імпорт продукції 

Первинні 

документи 
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Якщо банк вирішив надати кредит, тоді з підприємством 

укладають кредитний договір та договір про заставу нерухомого 

майна для забезпечення зобов’язань позичальника за кредитним 

договором. При виникненні в позичальника тимчасових фінансових 

труднощів через непередбачені обставини, за умови прийняття 

позичальником відповідних мір для їх усунення, погашення кредиту 

може бути відстрочено. Відстрочка оформляється додатковим 

договором між позичальником і банком. У таблиці 2.10.12 наведено 

перелік документації, яка супроводжує здійснення процесу 

кредитування в залежності від форми кредиту. 

Таблиця 2.10.12 

Документування процесу кредитування залежно від форми 

кредиту 
Форма 

кредиту 
Перелік документів 

Г
р
о

ш
о
в
и

й
 к

р
ед

и
т  виписки банку з особових рахунків підприємства; 

 акти звіряння взаємних розрахунків; 

 довідка-розрахунок повернення кредиту і нарахованих відсотків; 

 графік погашення кредиту та інші пов’язані документи 

Т
о

в
ар

н
и

й
 к

р
ед

и
т 

 виписки банку з особових рахунків підприємства; 

 прибуткові накладні; 

 товарно-транспортна накладна; 

 акти звіряння взаємних розрахунків; 

 довідка-розрахунок повернення кредиту і нарахованих відсотків; 

 розшифровка номенклатури готової продукції на складі або товарів до 

реалізації, що надійшли за умовами кредитного договору; 

 графік погашення кредиту та інші пов’язані документи 

З
аб

ез
п

еч
ен

и
й

 

к
р
ед

и
т 

 Виписки банку з особових рахунків підприємства; 

 книга запису застави; 

 договір застави; 

 документ про вартісну оцінку предмета застави; 

 довідка-розрахунок повернення кредиту і нарахованих відсотків; 

 графік погашення кредиту та інші пов’язані документи 

 

На підприємствах бухгалтери самостійно розробляють довідки 

(розрахунки бухгалтерії) для обліку кредитних операцій. При 

товарному кредитуванні на підприємстві здійснюють окремий облік у 

розрізі підприємств-кредиторів та товарної продукції, яка надається в 

кредит. Основне завдання в процесі документообігу кредитних 

операцій – це вчасне інформування про терміни сплати відсотків і 

наявність фінансових ресурсів для їх здійснення. Для цього відповідно 

до графіків погашення кредиту повинен контролюватись рух 
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грошових коштів підприємства з метою інформування керівництва 

про будь-які відхилення. 

Для обліку та реєстрації господарських 

операцій підприємство застосовує різноманітні за 

формою, змістом, способом відображення і 

нагромадження інформації облікові реєстри (табл. 

2.10.13).  

Таблиця 2.10.13 

Характеристика облікових реєстрів з обліку кредитних 

операцій 

Об’єкти обліку Регістри 

Довгострокові кредити (рахунок 50) Журнал-ордер по Кт 50 

Короткостврокові кредити (рахунок 60) Журнал-ордер по Кт 60  

Поточна заборгованість за довгостроковими 

кредитами (рахунок 61) 

Журнал-ордер по Кт 61 

Фінансові витрат з відсотків за кредит (рахунок 

951) 

Відомість по дт 951  

Зобов’язання з розрахунків за нарахованими 

відсотками (рахунок 684) 

Журнал-ордер по Кт 68 

 

Зразки форм журналів і відомостей можуть використовуватись в 

якості внутрішньої звітності по кредитних операціях підприємства. 

У фінансовій звітності повинна міститися 

уся інформація про господарські операції, 

пов’язані з виникненням та погашенням 

зобов’язань, здатна впливати на рішення, що приймаються на її 

основі. Це забезпечується завдяки дії принципу повного висвітлення. 

Узагальнення інформації про зобов’язання у фінансовій звітності всіх 

підприємств здійснюється в єдиній грошовій одиниці відповідно до 

принципу єдиного грошового вимірника. Інформація про кредити 

відображається в чотирьох формах фінансової звітності (таблиця 

2.10.14).  

Баланс містить узагальнені дані про кредитні операції. Для 

кожного Рекомендовано підприємства рекомендовано розробити 

власну звітну форму щодо обліку кредитних операцій у розрізі 

контрагентів, строків погашення. 

 

 

 

Облікові 

реєстри 

Звітність 
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Таблиця 2.10.14 

Розкриття інформації про кредити у звітності 

Шифр та назва 
рахунку 

Номер рядку в балансі (звіт 
про фінансовий стан) 
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м
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о

 р
у
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гр
о
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о
в
и

х
 к

о
ш

ті
в
  

50 «Довгострокові 

позики» 

1510 «Довгострокові 
кредити банків», 1515 «Інші 

довгострокові зобов’язання» 

Х 
3305 «Отримані позики», 

3350 «Погашення позик» 

60 «Короткострокові 

позики» 

1600 «Короткострокові 

кредити банків» 
Х 

3305 «Отримані позики», 

3350 «Погашення позик» 

61 «Поточна 

заборгованість за 
довгостроковими 

зобов’язаннями» 

1610 «Поточна 

заборгованість за 
довгостроковими 

зобов’язаннями» 

Х 3350 «Погашення позик» 

684 «Розрахунки за 

нарахованими 
відсотками» 

1690 «Інші поточні 

зобов’язання « 
Х  

95 «Фінансові 
витрати» 

Х 
2250»Фінан-
сові витрати» 

 

 

У Примітках до річної фінансової звітності обов’язково повинна 

наводитися наступна інформація про зобов’язання підприємства та 

кредитні операції: 

1) сума та строки погашення зобов’язання, яке було виключене 

зі складу поточних зобов’язань відповідно до п.8 П(С)БО 11 

«Зобов’язання» із обґрунтуванням причин здійснення цього;  

2) перелік та суми зобов’язань, що включені до статей Балансу  

«Інші довгострокові зобов’язання», «Інші поточні зобов’язання»; 

3) облікова політика підприємства відносно фінансових витрат; 

4) сума фінансових витрат, яка капіталізована у звітному 

періоді; 

5) річна (або середньорічна) норма (норми) капіталізації. 

В статистичній звітності інформація про заборгованість 

підприємства за кредитами не розкривається 
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Рішення щодо отримання кредиту 

підприємством приймається керівником на 

підставі інформації підготовленої іншими 

працівниками. На кожному підприємстві, 

яке має заборгованість за кредитами, 

повинна бути визначена відповідальна 

особа за порядок нарахування і вчасність  

погашення зобов’язань – економіст, 

фінансист, бухгалтер. 

В їх обов’язків слід включити: 
- перевірка правильності нарахування відсотків за кредитом та 

розміру частини тіла кредиту, яка підлягає погашенню в звітному періоді; 

- складання внутрішньої звітності щодо обсягу кредитних ресурсів і 

напрямки їх використання; 

- оцінка доцільності і ефективності використання кредитних 

ресурсів; 

- підготовка інформації щодо кредитних програм банків, оцінка 

недоліків і переваг кожної з них; 

- передача інформації про отримані кредити та необхідні платежі 

по відсотках до бухгалтерії;  

- підготовка альтернативних напрямків погашення кредитів за умов 

недостатньої кількості грошових коштів; 

- контроль вчасності та повноти сплати кредитів та ін. 

При організацій обліку кредитних 

операцій відбувається взаємний потік 

інформації між кредитором та 

позичальником. Перш за все, відбувається 

обмін інформацією між бухгалтерією та керівником підприємства про 

виконання зобов’язань перед кредитором. Такий потік відбувається 

через надання управлінської звітності відповідно до розробленого 

графіку погашення зобов’язань та відсотків за користування 

кредитом. 

Отримання кредиту пов’язує роботу не лише одного бухгалтера 

з обліку зобов’язань та кредитора, але і ряд опосередкованих 

виконавців облікових робіт. 

Перш за все виникає зв'язок між головним бухгалтером та 

банківською установою у формі проведення взаємного контролю 

обліку зобов’язань підприємства перед кредитором якщо кредит 

наданий у грошовій формі банківською установою. Якщо ж кредит 

Обов’язки 

працівників 

підрозділів 

підприємства щодо 

обліку кредитних 

операцій 

Обов’язки працівників 

облікової служби 
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надається підприємством-кредитором у товарній формі, виникає 

опосередкований зв’язок головного бухгалтера та відповідальної 

особи, яка приймає ТМЦ від підприємства-кредитора. 

У посадовій інструкції бухгалтера із обліку кредитних операцій 

докладно висвітлюються права, обов’язки і відповідальність. В 

обов’язки бухгалтера з обліку кредитних операцій входить:  
 складати або приймати до обліку первинні документи з обліку 

кредитних операцій; 

 систематизувати інформацію про кредитні операції, готувати 

проміжні розрахунки і представляти їх на розгляд; 

 здійснювати накопичення й узагальнення інформації в потрібному 

розрізі для складання звітності;  

 контролювати вчасність сплати платежів за кредитом та ін.  

Щодо кредитних операцій у Наказі про 

організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику не доцільно зазначати багато інформації, 

так як на цій облікові ділянці альтернатив немає.  

 
 
 
2.11. Організація обліку доходів  
 

 Теоретичні аспекти організації обліку доходів 

 Організація обліку доходів: методична складова 

 Організаційно-технічні аспекти організації обліку доходів 

 

Формування оптимального доходу підприємств у розмірах, 

необхідних для покриття його поточних витрат, сплати податку і 

отримання прибутку, що дає змогу забезпечити розширене 

відтворення, є необхідною умовою функціонування будь-якого 

суб’єкта господарювання. Забезпечення управління своєчасною 

інформацією про доходи є запорукою успішного проведення такого 

аналізу. Тому основними завданнями організації обліку та контролю 

доходів діяльності підприємства є: 

- правильне і своєчасне визначення та достовірна оцінка 

доходів підприємства; 

- організація  документального оформлення доходів; 

Наказ про 

облікову 

політику 
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- забезпечення контролю за виконанням договорів на 

реалізацію продукції; 

- розробка графіку документообігу інформації про фінансові 

результати підприємства та ін. 

 

2.11.1. Теоретичні аспекти організації обліку доходів 

Дохідність підприємства є одним із 

найголовніших показників, що відображають 

фінансовий стан підприємства. Такий показник 

визначає мету підприємницької діяльності, адже кожне підприємство 

прагне отримати максимальний дохід. 

В цілях організації обліку необхідно визначати сутність 

доходів. Обліковий, юридичний і економічний підхід до визнання 

доходів наведено в табл. 2.11.1.  

Таблиця 2.11.1 

Основні підходи до визначення  доходів 

П
ід

-

х
о

д
и

 

Джерело Визначення Умови визнання 

О
б

л
ік

о
в
и

й
 

П(С)БО №15 «Дохід» 

Дохід - це збільшення економічних вигод 

у вигляді надходження активів або 
зменшення зобов’язань, які призводять до 

зростання власного капіталу (за винятком 

зростання капіталу за рахунок внесків 

власників) 

1) надходження 

активів або 
зменшення 

зобов’язань; 

2) зростання 

власного капіталу 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 Економічна 

енциклопедія: У трьох 

томах, т.1/За ред.. С. В. 

Мочерний та ін.. – К.: 
Вид. центр «Академія», 

2002. – 863 с. 

Дохід – грошові або матеріальні цінності, 
отримані від виробничої, комерційної, 

посередницької та іншої діяльності. 

1) грошові або 
матеріальні 

цінності; 

2) отримані в 
результаті 

діяльності 

Ю
р

и
д

и
ч
н

и
й

 

Податковий кодекс 

України від 02.12.2010 N 

2755-VI 

Дохід - загальна сума доходу платника 

податку від усіх видів діяльності, 

отриманого (нарахованого) протягом 
звітного періоду в грошовій, матеріальній 

або нематеріальній формах як на території 

України, її континентальному шельфі у 

виключній (морській) економічній зоні, 

так і за їх межами. 

1) загальна сума 

всіх коштів і майна 

отриманих у 
власність. 

 

Для цілей обліку П(С)БО 15 передбачено 

класифікувати доходи за видами діяльності:  

звичайна і надзвичайна (рис. 2.11.1), проте 

починаючи з 1 кварталу 2013 року надзвичайні доходи, як і витрати не 

виділяються у звітності. 

Визначення  

Класифікація  
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Рис. 2.11.1. Класифікація доходів за видами діяльності 

 

Класифікацію доходів для цілей управлінського обліку доцільно 

застосовувати в практичній діяльності підприємств для прийняття 

найбільш оптимальних управлінських рішень (рис. 2.11.2). 

Доходи підприємства 

1.Операційні доходи 

1.1 Від реалізації продукції, 

робіт, послуг 
1.2 Інші операційні доходи 

- від реалізації готової 

продукції, напівфабрикатів; 

- від реалізації товарів; 

- від реалізації робіт, послуг. 

- від реалізації іноземної валюти; 

- від реалізації інших обігових активів; 

- від операційної оренди активів; 
- від операційної курсової різниці; 

- одержані штрафи, пені; 

- відшкодування раніше списаних активів; 
- від списання кредиторської заборгованості; 

- одержані гранти та субсидії; 

- інші доходи від операційної діяльності. 

2. Доходи від фінансових 

операцій 

- від інвестицій в асоційовані підприємства; 

- від спільної діяльності; 

- від інвестицій у дочірні підприємства; 
- дивіденди одержані; 

- відсотки одержані; 

- інші доходи від фінансових операцій.  

3. Інші доходи звичайної 

діяльності 

- від реалізації фінансових інвестицій; 

- від реалізації не обігових активів; 

- від реалізації майнових комплексів; 
- від реалізації не операційної курсової 

різниці; 

- від реалізації безоплатно одержаних активів; 

- інші доходи від звичайної діяльності.  

4. Надзвичайні доходи 
- від відшкодування збитків від надзвичайних 

подій; 

- інші надзвичайні доходи. 

-  
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Рис. 2.11.2. Класифікація доходів підприємств в 

управлінському обліку 
 

Для прийняття управлінських рішень дохід класифіковано: за 

важливістю для прийняття рішень на інкрементні – це додаткові 

доходи, які виникають у разі продажу додатково випущеної партії 

продукції та маржинальні – це також додатковий дохід, але не на весь 

випуск, а на одиницю продукції. За регулярністю отримання доходи 

розділяють на регулярні – це доходи від звичайної діяльності та 

нерегулярні – це разові доходи. За можливістю вибору доходи 

Прогнозування і 

планування 
Прийняття 

управлінських рішень 

Контроль і 

регулювання 

За впливом 

інфляційного процесу 

Номінальний 

Реальний 

За ступенем охоплення 

планом 

Плановий 

Неплановий 

За ступенем 

узагальнення 

Загальний 

Середній 

За центрами 

відповідальності 

Центрів доходу 

Центрів прибутку 

Центрів інвестицій 

За важливістю для 

прийняття рішень 

Інкрементний 

Маржинальний 

За регулярністю 

отримання 

Регулярний (постійний) 

Нерегулярний (разовий) 

За можливістю вибору 

Дійсний 

Можливий 

За ступенем 

керованості 

Релевантний 

Нерелевантний 

Доходи 
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класифікують на дійсні, які можуть являти собою, зокрема, виручку, 

отриману від реалізації продукції та можливі доходи – це вигода, яку 

може отримати підприємство від прийняття альтернативного рішення. 

За ступенем керованості розрізняють релевантні доходи – це доходи, 

розмір яких може бути змінений унаслідок прийняття рішень та 

нерелевантні – це доходи, розмір яких не залежить від прийняття 

рішень. Для контролю і регулювання виділено доходи за центрами 

відповідальності, а саме центр доходу – це підрозділ, що контролює 

доходи, але не контролює витрати. Центр прибутку – це підрозділ 

керівник якого контролює витрати і доходи, але не контролює 

інвестиції у власні активи. Центр інвестицій – це господарська 

одиниця, керівник якої одночасно контролює витрати, доходи та 

інвестиції. 

За видами операцій, що впливають на порядок визнання, доходи 

класифікуються на:  дохід від реалізації продукції; дохід від реалізації 

товарів; дохід від надання послуг; відсотки; роялті; дивіденди; дохід 

від цільового фінансування. 

Умови визнання в обліку цих видів доходів наведено в табл. 

2.11.2. 

Таблиця 2.11.2 

Умови визнання доходів підприємства в обліку 

Вид доходу Умови визнання 

Період 

визнанн

я 

1 2 3 

Д
о
х

ід
 в

ід
 р

еа
л
із

ац
ії

 т
о
в
ар

ів
 і

 

п
р
о

д
у
к
ц

ії
 

1) підприємство передало покупцеві суттєвий ризик і вигоди, пов'язані з 

правом власності на товар; 
2) підприємство не бере подальшої участі у керівництві, пов'язаному з 

володінням, та не здійснює ефективного контролю за реалізованими 

товарами; 
3) сума доходу може бути достовірно оцінена; 

4) ймовірне отримання підприємством економічних вигод, пов'язаних з 

операцією; 
5) витрати, які були або будуть понесені в зв'язку з операцією, можуть 

бути достовірно визначені. 

Не визнаються якщо витрати не підлягають достовірній оцінці. Будь-який 
аванс, вже отриманий за продаж продукції чи товарів, визнається як 

зобов'язання 

В 

момент 
відвант

аження 

продук
ції 
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Продовження табл. 2.11.2 
1 2 3 

Дохід, 

пов'язаний з 

наданням 
послуг 

1) можливості достовірної оцінки доходу; 

2) ймовірності отримання підприємством 

економічних вигод від надання послуг; 
3) можливості достовірної оцінки ступеня 

завершеності надання послуг на дату балансу; 

4) можливості достовірної оцінки витрат, здійснених 
для надання послуг та необхідних для їх завершення. 

На підставі оцінки 
ступеня завершеності 

робіт 

Відсотки 

1) ймовірне отримання підприємством економічних 

вигод; 

3) дохід може бути достовірно оцінений. 

Визнаються у тому 

періоді, до якого вони 

належать 

Роялті 

За принципом 

нарахування згідно з 

економічним змістом 
відповідної угоди 

Дивіденди 

В період прийняття 

рішення про їх 
виплату 

Дохід від 

цільового фі-

нансування 

В залежності від цільового використання коштів 
У перiод їх 
виникнення 

 

Порядок визнання доходу у виглядi цiльового фінансування 

представлено у таблицi 2.11.3. 

Таблиця 2.11.3 

Порядок визнання доходу у вигляді цільового фінансування 
№ 

з/п 
Вид доходу Порядок визнання Порядок невизнання 

1 

Цільове фінансування у 

вигляді: 
- компенсації збитків, коли 

їх підприємство вже має; 

- термінової фінансової 
підтримки підприємства 

без майбутніх витрат, 

пов’язаних із цим 
фінансуванням 

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 

2 
Отримане цільове 

фінансування 

Визнається доходом тих 

періодів, у яких було здійснено 

витрати пов’язані з 
використанням умов цільового 

фінансування 

Не визнається доходом тих 

періодів, у яких не було 

здійснено витрати, пов’язаних 
з використанням цього 

цільового фінансування 

3 
Цільового фінансування 

капітальних інвестицій 

Визнається доходом з періоду 
корисного використання 

відповідних об’єктів 

інвестування пропорційно до 
сум нарахованої амортизації 

цих об’єктів 

Не визнається доходом 

періоду, в якому немає 
корисного використання 

відповідних об’єктів 

інвестування 
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Вiдповiдно до П(С)БО 3 дохiд класифікується за наступними 

видами: дохiд вiд реалiзацiї продукції; чистий дохiд вiд реалiзацiї 

продукцiї; інші операційні доходи;дохiд вiд участі в капiталi; iншi 

фiнансовi доходи;інші доходи;надзвичайні доходи. 

Порядок розрахунку чистого доходу наведено в табл. 2.11.4. 

Таблиця 2.11.4 

Порядок розрахунку чистого доходу 

Підхід Економічний Обліковий 

Показник чистий дохід (Д) 
чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) (ЧД) 

Порядок 

розрахунку 
Д = В - П - ДТР - Зн - Уц ЧД = Д – ПДВ – АЗ – ІЗП – ІВ 

Складові 

В - валова сума грошових коштів, яка 

має надійти чи надійшла на рахунки в 

банку чи до каси) підприємства; 
П - податки, що підлягають 

перерахуванню до державного 

бюджету; 
ДТР - доходи, отримані на користь 

третіх осіб (крім держави); 

Зн, Уц - знижки, уцінки, повернення 
товарів за умовами укладеного 

договору. 

Д - дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг); 

ПДВ - податок на додану вартість 
(ПДВ); 

АЗ -  акцизний збір; 

ІЗП - інші збори або податки з обороту 
(ІЗП); 

ІВ - інші вирахування з доходу  

 

Не визнаються доходами наступні надходження від інших 

осiб: 

- суми податку на додану вартість, акцизiв, iнших податкiв i 

обов’язкових платежiв, якi пiдлягають перерахуванню до бюджету та 

позабюджетних фондiв; 

- суми надходжень за договором комісії, агентським та iншим 

аналогiчним договором на користь комітента, принципала тощо; 

- суми попередньої оплати продукцiї (тoвapiв, робiт, послуг); 

- суми авансу в рахунок оплати продукцiї (тoвapів,  робiт, 

послуг); 

- суми завдатку пiд заставу або в погашення позики, якщо це 

передбачено вiдповiдним договором; 

- надходження, якi належать iншим особам; 

- надходження вiд первинного розмiщення цінних паперів 

тощо.  
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Оцінка 

2.11.2. Організація обліку доходів: методична складова 
 

З метою проведення оцінки розрізняють 

дохід від: 

- реалізації товарів, продукції, інших активів, придбаних з 

метою перепродажу (крім інвестицій у цінні папери); 

- реалізації послуг; 

- користування іншими фізичними і юридичними особами 

активів, які належать підприємству вигляді процентів, дивідендів, 

роялті. 

Для кожної з груп доходів передбачено свої методи оцінки 

(табл. 2.11.5), вибір окремих з них зазначається в обліковій політиці. 

Таблиця 2.11.5 

Методи оцінки доходів підприємства 
№ 

з/п 
Вид доходу Методи оцінки 

1 

Дохід від 
реалізації 

товарів і 

продукції 

За справедливою вартістю активів, які отримані або підлягають 

отриманню 

2 

Дохід, 

пов'язаний з 

наданням 
послуг 

Визнаватися за ступенем завершеності операцій з надання послуг на дату 

балансу. Ступень завершеності обчислюється за одним із трьох методів:  

1) вивченням виконаної роботи (коли сторони, вивчивши вже наданi 
послуги, визначили ступiнь їх готовностi та оцiнили конкретну суму);  

2) визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у 

загальному обсязі послуг, які мають бути надані;  
3) визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із 

наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, 

здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають 
обсяг наданих послуг на цю саму дату.  

3 

Дохід, який 

виникає в 

результаті 
використання 

активів 

підприємства 
іншими 

сторонами 

Відсотки визнаються, пропорційно часу, виходячи з бази їх нарахування. 

Роялті визнаються на основі нарахування згідно з економічним змістом 

відповідної угоди. 
Дивіденди визнаються в розмірі, затвердженому протоколом зборів 

акціонерів. 

4 

Дохiд вiд 

цiльового 

фiнансування 

В cумi витрат, пов’язаних з цим фiнансуванням, у перiод їх 

виникнення 

 

В залежності від періоду отримання платежу та типу операцій 

існує специфіка оцінки доходів: відстрочення платежу, бартер і т.д. 

(табл.2.11.6) 
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Таблиця 2.11.6 

Оцінка доходу в залежності від періоду отримання платежів і 

типу операції 
№ 

з/п 
Тип операції Спосіб оцінки 

1 дохід, який підлягає 

отриманню або вже 
отриманий 

в сумі справедливої вартості активів, які отримані або 

підлягають отриманню 

2 У випадку 

відстрочення платежу 
визнається дохід у 

вигляді відсотків 

різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою 

коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за 
продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи) 

3 За бартерними 

контрактами 

за справедливою вартістю отриманих активів, робіт, послуг 

або тих, які підлягають отриманню, зменшеною або 

збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих 
коштів та їх еквівалентів. Якщо неможливо визначити 

справедливу вартість отриманих активів, робіт, послуг або 

таких, які підлягають отриманню, дохід визнається за 
справедливою вартістю переданих активів, робіт, послуг за 

бартерним контрактом 

 

Бухгалтерський облік доходів від реалізації 

продукції слід організовувати відповідно до 

кожного об’єкту, а також за відповідними 

групами: 

- види (групи) продукції; 

- товари; 

- роботи; 

- послуги; 

- регіони збуту; 

- інші напрямки, що визначаються підприємством 

самостійно, відповідно до галузі та специфіки діяльності, а 

також з урахуванням масштабів суб’єкта господарювання. 

Для кожної групи на підприємстві присвоюється окремий 

субрахунок. 

При організації аналітичного обліку інших операційних доходів 

підприємство має самостійно визначити можливі види доходу при 

здійсненні господарської діяльності не пов’язані з реалізацією товарів, 

робіт, послуг з врахуванням передбаченої планом рахунків 

класифікації.  

Аналітичний облік доходів фінансової діяльності ведеться за 

видами доходів та іншими напрямами, визначеними підприємством. 

Аналітичний 

облік 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 
305 

Аналітичний облік доходів від інвестиційної діяльності слід 

вести за визначеними на підприємстві видами доходів з врахуванням 

Плану рахунків. До таких доходів належать: 

- реалізація фінансових інвестицій, майнових комплексів; 

- дохід від відновлення корисності; 

- дохід від неопераційних курсових різниць; 

- дохід від безоплатно отриманих активів; 

- інші доходи від звичайної діяльності, в тому числі від 

списання кредиторської заборгованості, що виникла не під час 

операційного циклу, а після закінчення строку позовної давності. 

В обліковій практиці для цілей 

оподаткування і відображення фінансових 

результатів у фінансовій звітності 

використовуються різні методи 

нарахування доходів: метод нарахування; касовий метод; правило 

першої події. В процесі організації обліку слід передбачити 

накопичення інформації про доходи за першим методом і другим або 

третім, в залежності від статусу платника податку. 

Метод нарахування полягає в тому, що доходи визнаються в 

момент відвантаження готової продукції, товарів, наданих послуг. Цей 

метод використовується в бухгалтерському обліку та більшості 

операцій в цілях розрахунку податку на прибуток. 

При касовому методі доходи визнаються в момент отримання 

грошей (їх еквівалентів або справедливої вартості активів чи ліквідації 

зобов’язань) і використовується він в житлово-комунальному 

господарстві (п.13 підр 4 розділ ХХ ПКУ). 

Правило першої події передбачає визнання доходу за першою 

подією: або відвантаження продукції, або отримання коштів від 

реалізації. Використовується цей метод в цілях оподаткування ПДВ та 

єдиним податком. Характеристика методів наведена в табл. 2.11.7. 

 

2.11.3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

доходів 

Для узагальнення інформації про доходи від 

операційної, інвестиційної, фінансової, 

надзвичайної діяльності підприємства 

використовують рахунки 70-76 згідно Плану рахунків. 

 

Момент визнання 

доходів 

Рахунки 
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Таблиця 2.11.7 

Методи визначення моменту визнання доходів 
№ 

з/п 
Метод Суть Приклад застосування 

1 Метод 
нарахування 

Доходи визнаються в момент 
відвантаження готової 

продукції, товарів, наданих 

послуг 

В бухгалтерському обліку 

2 Касовий 

метод 

Доходи визнаються в момент 

отримання грошей (їх 

еквівалентів або справедливої 
вартості активів чи ліквідації 

зобов’язань) 

В житлово-комунальному господарстві, 

при отримання цільового фінансування 

для компенсації витрат в цілях 
податкових розрахунків 9ст 137.2.2. 

ПКУ)  і т.д. 

3 Правило 

першої події 

Дохід визнається за першою 

подією: або відвантаження 

продукції, або отримання 

коштів від реалізації 

В цілях оподаткування ПДВ 

 

За залежності від інформаційних потреб управління 

підприємством облік доходів організовується на аналітичних рахунках 

до субрахунків. Приклад формування робочого плану рахунків для 

субрахунку 702 «Доходи від товарів», рахунку 70 «Доходи від 

реалізації» для торгового підприємства наведено в табл. 2.11.8. 

Таблиця 2.11.8 

Приклад робочого плану рахунків для обліку доходу від реалізації 

товарів для торгового підприємства 
№ 

з/п 
Номер рахунка Пояснення  Приклад  

1 7 Клас  Доходи і результати діяльності 

2 70 Рахунок  Доходи від реалізації  

3 702 Субрахунок  Дохід від реалізації товарів 

4 702.01 
Особа, відповідальна 

за реалізацію 
Продукція реалізована торговим агентом 

Івановим І.В.   

5 702.01.01 Територія реалізації 
Реалізація юридичним і фізичним 

особам м.Луцька, 

6 702.01.01.01 Статус покупця Реалізація юридичним особам м.Луцька 

 702.01.01.01.1 
Вид діяльності 

покупця 

Реалізація магазинам (супермаркетам, 

кафе) м.Луцька 

 

Запропонований план рахунків розроблено на прикладі 

підприємства, що займається реалізацією товарів. При створені 

аналітичних рахунків акцентовано увагу на визначення обсягів 

реалізації кожним торговим агентом (чи підрозділом), на підставі чого 

їх вплачуються бонуси, географії реалізації і видів діяльності покупця.  
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В процесі розробки робочого плану рахунків для відображення в 

бухгалтерському обліку інформації про доходи від фінансової 

діяльності слід враховувати джерела отриманих відсотків, валюту і 

т.д. (табл. 2.11.9). 

Таблиця 2.11.9 

Приклад робочого плану рахунків для обліку доходу від 

фінансової діяльності 
№ 

з/п 
Номер рахунка Пояснення  Приклад  

1 7 Клас  Доходи і результати діяльності 

2 73 Рахунок  Інші фінансові доходи 

3 732 Субрахунок  Відсотки одержані 

4 732.01 Місце надходження КБ «Аваль» 

5 732.01.01 Вид відсотку Відсотки за депозит 

6 732.01.01.01 Валюта  Грн. 

 

Важливим технологічним аспектом в процесі 

організації бухгалтерського обліку доходів є 

формування документообігу. Спеціальних 

документів для обліку доходів немає, 

використовуються дані з обліку реалізації готової продукції, товарів, 

послуг, банківські, касові документи, довідки бухгалтерії та ін. 

Бухгалтер з обліку доходів не формує власної  папки первинних 

документів, так як вони розсіяні по іншим ділянкам і потреби в копіях 

немає, а опрацьовує проведення інших бухгалтерів, здійснюючи 

вибірку доходів і їх класифікацію за видами діяльності  

Для узагальнення інформації про доходи від 

операційної, інвестиційної, фінансової, 

надзвичайної діяльності підприємства кожне 

підприємство використовує власний набір 

облікових регістрів, які відображають специфіку діяльності.  

Інформація про доходи підприємства 

відображається в багатьох видах фінансової і 

статистичної звітності. Для відображення доходів 

звітного періоду призначено звіт про фінансові 

результати (звіт про сукупні доходи) (таблиця 2.11.11). 

В залежності від галузі діяльності підприємства організовується 

подання спеціальної статистичної звітності, в якій відображаються 

обсяги реалізації і доходи підприємства за видами продукції (табл. 

2.11.12). Саме складання статистичної звітності передбачає 

Первинні 

документи 

Облікові 

реєстри 

Звітність 
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організацію збору аналітичної інформації про доходи не лише за 

видами діяльності, а й за видами продукції (послуг). 

Таблиця 2.11.11 

Відображення інформації про доходи у фінансовій звітності 
Форма 

звітності 

№ 

рядка 
Назва 

Звіт про 

фінансові 

результати 

2000 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2120 Інші операційні доходи 

2200 
Дохід від участі у капіталі 

2220 Інші фінансові доходи 

2240 
Інші доходи 

 

Таблиця 2.11.12 

Форми статистичного спостереження, в яких відображаються 

доходи підприємств 
Виді діяльності Форма звітності Код форми Показник 

1 2 3 4 

Будівельна 

діяльність 

Звіт про виконання будівельних 

робіт 

 

1-кб Обсяг реалізованих 

будівельних робіт 

Сільське 

господарство 

Основні економічні показники 

роботи сільськогосподарських 

підприємств за 20 __ рік 
 

50-сг Обсяг реалізованої 

сільськогосподарської 

продукції 

Реалізація сільськогосподарської 

продукції за _____ 20__ року 

 

21-заг 

(місячна) 

Не фінансові 

послуги 

Звіт про обсяги реалізованих 

послуг 

1-послуги 

(річна)  

Обсяг реалізованих послуг 

Звіт про рекламну діяльність  

 

1-послуги 

(реклама)  

Обсяг реалізованих 

рекламних послуг 

Звіт про роботу готелю  1-готель  Обсяг реалізованих послуг 

готелю 

Транспорт Звіт про обсяги вантажних та 

пасажирських перевезень  

залізничним транспортом 

загального користування  

 

51-зал Обсяг реалізованих послуг 

вантажних та 

пасажирських перевезень 

Звіт про роботу міського 

електротранспорту  

2-етр Обсяг реалізованих послуг 

міського 

електротранспорту 

Звіт про роботу автотранспорту 2-тр Обсяг реалізованих послуг 

автотранспорту 

Звіт про роботу морського 

(річкового) порту (причалу)  

25-вод Обсяг реалізованих послуг 

морського порту 
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Продовження табл. 2.11.12 
1 2 3 4 

 Звіт про основні показники 

роботи авіаційного 

підприємства  

 

51-ЦА Обсяг реалізованих 

послуг авіаційного 

підприємства 

Зв′язок та 

інформатика 

Звіт про доходи від  послуг 

зв’язку 

12- зв’язок Обсяг реалізованих 

послуг зв’язку 

Фінанси 

підприємств 

Звіт про фінансові 

результати  

 

1-Б 

 

Звіт про фінансову діяльність 

страхової організації  

 

1-СТ 

 

Структурні 

обстеження 

підприємств 

Звіт про основні показники 

діяльності підприємства 

1-

підприємн

ицтво 

(річна) 

 

 

Складання статистичної звітності проходить на початку року, 

тому обов’язки по її складанню краще розподілити між декількома 

бухгалтерами, щоб вони паралельно могли виконувати поточну 

облікову роботу. 

В процесі обліку доходів  бухгалтерія 

взаємодіє з іншими підрозділами 

підприємства (табл. 2.11.13), обробка 

отриманої інформації входить до їх 

обов’язків. Зазвичай на підприємствах не 

виділяють окремої посади бухгалтера з обліку доходів, так як окремі 

операції на цій ділянці не здійснюється. 

Основними завданнями бухгалтера, до обов’язків якого входить 

обчислення доходів і фінансових результатів, є: 
- визначення переліку доходів підприємства, так як в кожному 

звітному періоді він практично не змінюється; 

- обробка інформації, отриманої від інших бухгалтерів стосовно 

отриманих доходів (всі випадки реалізації та фінансові операції); 

- класифікація доходів за видами діяльності; 

- складання облікових реєстрів; 

- підготовка інформації по доходах за видами продукції, робіт, послуг  

для складання статистичної і внутрішньої звітності. 

Обов’язки 

працівників 

облікової служби 
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Таблиця 2.11.13 

Взаємозв’язок бухгалтерії з іншими підрозділами в процесі 

обліку доходів 

Підрозділи 
Обов’язки працівників 

бухгалтерії 
Обов’язки підрозділів 

Керівник 

підприємства 

Надають інформацію 

про наявний розмір 

доходу, а також, розмір 

прибутку від 

господарської діяльності 

підприємства 

Приймають рішення щодо шляхів 

розподілу прибутку, затверджують у 

звітності розмір поточних доходів 

Склад Звірка залишків 

продукції 

Передають інформацію про залишки 

продукції в бухгалтерію 

Планово-

економічний 

відділ 

Підготовка фактичних 

даних для аналізу 

виконання панів 

проводить складання планів про 

оптимальні обсяги виготовлення 

продукції, її реалізації, для отримання 

очікуваних доходів, а також на основі 

фактичних даних аналізує результати 

отриманих доходів за певний період 

Виробничий  

відділ 

Підготовка документів 

на списання запасів 

Готується інформація про кількість 

відвантаженої продукції 

Відділ збуту Надають інформацію 

про залишки продукції 

Надають до бухгалтерії інформацію 

про обсяги реалізовано продукції, 

відповідні документи, якими 

супроводжується доставка продукції 

до місця призначення 
 

На більшості підприємствах ці операції виконує головний 

бухгалтер або його заступник. 

При формуванні Наказу про організацію 

обліку, слід звернути увагу на метод нарахування 

та оцінки доходів, аналітичні рахунки 

бухгалтерського обліку для відображення 

інформації про доходи і т.д. 

В обліковій політиці обо’язково 

зазначається наступні пункти (табл. 2.11.14) 

 

 

 

 

 

Наказ про 

облікову 

політику 
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Таблиця 2.11.14 

Пункти наказу про облікову політику щодо доходів 

підприємства 

Пункт наказу Характеристика П(С)БО 

Методи оцінки 

ступеня 

завершеності 
операції з надання 

послуг   

 

– вивчення виконаних робіт  

– визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на 
певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути 

надані  

– визначення питомої ваги витрат, понесених 
підприємством у зв'язку з наданням послуг, у загальній 

очікуваній вартості таких витрат  

П(С)БО 15 
«Дохід»  

Методи визначення 

ступеня 
завершеності робіт 

за будівельним 

контрактом   

– вимірювання та оцінка виконаної роботи  

– співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх 
загального обсягу за будівельним контрактом у 

натуральному вимірі  

– співвідношення фактичних витрат із початку 
виконання будівельного контракту до дати балансу та 

очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за 

контрактом  

П(С)БО 18 
«Будівельні 

контракти»  

 

 
2.12. Організація обліку витрат 

 
 Теоретичні основи організації обліку витрат 

 Організація обліку витрат: методичні аспекти 

 Організаційно-технічні аспекти організації обліку витрат 

 
Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити 

ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння виникають 

непоправні помилки при прийнятті важливих управлінських рішень 

щодо визначення оптимальних обсягів і структури випуску продукції 

(робіт, послуг), а також цін на продукцію, (роботи, послуги). 

Управління витратами реалізується завдяки чіткій організації 

обліку, як основного джерела інформації. Тому основними 

завданнями організації обліку витрат є: 

- визначення переліку витрат підприємства і розподіл їх за 

видами діяльності; 

- розробка системи аналітичного обліку витрат з врахуванням 

особливостей функціонування підприємства; 

- забезпечення повних, точних даних про витрати 

підприємства; 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 312 

- розподіл накладних витрат відповідно до обраної бази 

розподілу та ін. 

 

2.12.1. Теоретичні основи організації обліку витрат 

 

Витрати є важливою складовою діяльності 

підприємства, інформація про них необхідна 

підрозділам, які приймають участь в плануванні, 

аналізі, обліку і контролі. В процесі організації обліку витрат 

необхідно врахувати інформаційні потреби всіх користувачів, 

передбачивши відмінності облікових і загальноекономічних 

трактувань.  

Загальна суть витрат, а також їх зміст з точки зору обліку і 

оподаткування наведено в таблиці 2.12.1. 

Економічний підхід до визначення витрат походить з їх 

економічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів, що 

використовуються), а не з характеру та джерел відшкодування. 

Таблиця 2.12.1 

Основні підходи до визначення витрат 
Підходи до 

визначення 
Джерело Визначення 

Економічни

й  

Економічна 

енциклопедія: У 

трьох томах, т.1/За 
ред.. С. В. 

Мочерний та ін.. – 

К.: Вид. центр 
«Академія», 2002. – 

863 с. 

Витрати - це виражені у грошовій формі витрати різних 

ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, 

фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу і 
розподілу продукції, товарів.  

Обліковий  НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до 
фінансової 

звітності» 

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

активів або збільшення зобов'язань, які призводять до 
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 

власниками)  

Юридичний  Податковий кодекс 

України від 

02.12.2010 N 2755-
VI 

Витрати - сума будь-яких витрат платника податку у 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, 

здійснюваних для провадження господарської діяльності 
платника податку, в результаті яких відбувається зменшення 

економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного 
капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілу власником). 

 

Визначення  
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При економічному підході до складу поточних витрат необхідно 

включати всі витрати, пов'язані з поточною діяльністю підприємства, 

в тому числі і непродуктивні витрати у зв'язку з порушеннями у 

виробничо-технологічному процесі, незбалансованою структурою 

ресурсів, що використовуються. Такий підхід відповідає інтересам 

власників підприємства, тому що характеризує весь обсяг фактично 

понесених витрат, пов'язаних із здійсненням поточної діяльності, а 

отже, дає змогу визначити реальний фінансовий результат діяльності 

підприємства. З позицій економічного підходу до витрат варто 

відносити не тільки фактичні витрати, здійснювані в грошовій формі, 

але і не оплачувані фірмою витрати, витрати, пов'язані з упущеною 

можливістю самого оптимального застосування своїх ресурсів. 

Для цілей організації обліку з метою складання звітності до 

витрат включаються тільки ті операції, які призводять до вибуття 

активів або збільшення зобов’язань. З точки зору оподаткування до 

витрат включаються тільки ті, які пов’язані з господарською 

діяльністю.  

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», 

витрати визнаються в обліку з врахуванням 

наступних умов:  

1. Відбувається зменшення активів або збільшення 

зобов'язань, яке призводять до зменшення власного капіталу 

підприємства.  

2. Проходить систематичний і раціональний розподіл 

економічних вигод, які забезпечує актив протягом декількох звітних 

періодів (наприклад, нарахування амортизації основних засобів, 

нематеріальних активів).  

3. Негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають 

критеріям активів підприємства (наприклад, уцінка товарів, створення 

резерву сумнівних боргів).  

4. Можлива достовірна оцінка суми витрат.  

Для організації обліку витрат важливе 

значення має їх класифікація. Види економічних 

витрат наведено на рис. 2.12.1.  

Економічні витрати - це ті витрати, які 

підприємство має зробити, або ті доходи, які підприємство змушено 

забезпечити постачальникам ресурсів, щоб дістати можливість 

Класифікація  

Визнання  
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використовувати ресурси у своїх виробничих цілях і не допустити 

використання їх в альтернативних виробництвах.  

 

Рис. 2.12.1. Види економічних витрат 

 

Бухгалтерські витрати можна  поділити виходячи від потреб 

управління за ознаками, які зображенні на рис.2.12.2. 

Види економічних витрат  

зовнішні (явні) витрати — витрати на залучення ресурсів, що не належать 

підприємству або це грошові затрати фірми на придбання сировини, 

матеріалів, обладнання, транспорту, тобто постачальників, які не входять до 

складу підприємства (фірми); 

 

внутрішні (неявні) витрати — витрати на власний ресурс, що самостійно 

використовується. Внутрішні витрати — це неявні, умовно-розрахункові, 

неоплачувані витрати, які не відображаються у бухгалтерському обліку 

підприємства; їхня вартість вимірюється гіпотетично, відносно до доходів, що їх 

могло б отримати підприємство від передачі власних ресурсів альтернативним 

користувачам; 

 
постійні витрати – витрати, розмір яких не залежить від зміни обсягів виробництва 

перемінні витрати – це витрати, якими підприємець спроможний керувати, 
змінюючи обсяг виробництва або це затрати,які безпосередньо залежать від 

кількості виробленої продукції, хоча на одиницю продукції вони залишаються 

незмінними 

граничні витрати-це додаткові витрати на додаткову одиницю продукції; 

 

трансакційні витрати - це витрати на пошук інформації про ринки і умови руху 

товарів та послуг; витрати на визначення якості товарів і послуг, витрати на роз-

робку системи стандартів, на охорону фірмових знаків; витрати на розробку 

правил ведення контрактів; збитки за рахунок не виваженої поведінки на ринку 

основні –витрати, які безпосередньо пов’язані з технологічним процесом 

виробництва; 

 
накладні - витрати на організацію, обслуговування виробництва та управління  

альтернативні витрати - це та сума грошей, яку можна отримати при найбільш 

вигідних із усіх можливих альтернативних ресурсів. З точки зору надходження 

засобів витрати діляться на зовнішні і внутрішні (явні і неявні) 
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Ознака 

класифікації 
 Групування витрат 

1. За способом 
перенесення вартості 

на продукцію 

 Прямі витрати 
Непрямі витрати 

2. За видами 

продукції (робіт, 
послуг) 

 Витрати на вироби 

Витрати на групи виробів 
Витрати на замовлення 

З. За економічним 

змістом (елементами 

витрат) 

 Матеріальні витрати (витрати сировини і матеріалів, 

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива 
і енергії, тари й тарних матеріалів, будівельних матеріалів, 

запасних частин, товарів ті ін.)  

Витрати на оплату праці (виплати за окладами і тарифами; 
премії та заохочення; компенсаційні виплати; оплата відпусток; 

інші витрати на оплату праці) 

Відрахування на соціальні заходи 
Амортизація 

Інші витрати 

4. За статтями 
калькуляції 

 Сировина і матеріали  
Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби 

Паливо і енергія на технологічні цілі 

Зарплата виробничих працівників (основна і додаткова) 
Відрахування на соціальні заходи 

Загальновиробничі витрати 

Підготовка і освоєння виробництва 
Інші виробничі витрати 

5. За ступенем 

впливу обсягу 

виробництва на 
рівень витрат 

 Умовно-змінні витрати 

Умовно-постійні витрати 

Інші (змішані, альтернативні, незворотні) 

6. За місцем 
виникнення витрат 

 Витрати виробництва 

Витрати цеху 
Витрати дільниці 

Витрати функціональних служб 

7. За календарними 

періодами 

 Поточні витрати 

Одноразові витрати 

8. За функціями 

управління 

 Виробничі витрати 

Невиробничі витрати 

9. В залежності від 
доцільності їх 

здійснення 

 Продуктивні витрати 
Непродуктивні витрати 

Рис. 2.12.2. Групування витрат за класифікаційними ознаками 

 

Бухгалтерські витрати - це фактичні витрати виробництва на 

виготовлення певної кількості продукції та витрати, що забезпечують 

діяльність підприємства і відображаються в фінансовій і статистичній 

звітності. 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

передбачено класифікувати в обліку витрати залежно від виду 
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діяльності підприємства (табл. 2.12.2), тому інші класифікації можуть 

бути реалізовані тільки в аналітичному обліку. 

Таблиця 2.15.2 

Класифікація витрат за видами діяльності 

Вид діяльності Витрати 

Звичайна діяльність 

Операційна 

діяльність 

Основна діяльність (собівартість реалізованої  продукції робіт і послуг) 

Адміністративні витрати (загальні та корпоративні витрати, витрати на 
утримання адміністративно-управлінського персоналу 

Витрати на збут(витрати на пакувальні матеріали та ремонт та, оплата праці 

та комісійні продавцям, витрати на маркетинг 

Інші операційні витрати (витрати на дослідження та розробки, собівартість 

реалізованої валюти, визнанні штрафи та пені, безнадійні борги) 

Фінансова 

діяльність 

Витрати (втрати від участі в капіталі)- збитки, отримані внаслідок інвестицій 

в асоційовані або спільні підприємств, які обліковуються методом участі в 

капіталі 

Фінансові витрати-витрати на проценти (по кредитах отриманих, облігаціях 

випущених, фінансовій оренді 

Інша діяльність Собівартість реалізованих фінансових інвестицій та іншого майна 

підприємства, втрати від неопераційних курсових різниць 

Надзвичайна діяльність 

Надзвичайні (у 
фінансовій 

звітності не 

відображаються)  

Втрати і витрати, пов’язані з подіями або операціями, які відрізняються від 
звичайної діяльності підприємства та не очікуються, що вони 

повторюватимуться періодично 

 

Інші класифікації наведено в табл. 2.12.3.  

Таблиця 2.12.3 

Визначення категорій витрат 
Група Визначення Приклад 

За часом розрахунку 

Фактичні Реально здійснені витрати Витрати за певний період 

Планові Визначені витрати Витрати майбутніх періодів 

По відношенню до продукції 

Загальні (сумарні) Сума витрат, які понесло підприємство у 

процесі виробництва визначеного виду 
чи партії продукції 

Загальна собівартість 

виробленої (реалізованої) 
продукції 

Витрати на 

одиницю 

Витрати, які понесло підприємство на 

виробництво одиниці продукції 

Собівартість одиниці 

продукції 

По відношенню до періоду 

Короткострокові Витрати короткострокового періоду, 

протягом якого фактори виробництва не 

змінюються 

Обладнання з тривалим 

строком служби, 

чисельність робітників 

Довгострокові Витрати довгострокового періоду, 

протягом якого можуть змінитися 

фактори виробництва 

Зміни виробничої 

потужності 
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На кожному підприємстві вибирається своя комбінація 

групування витрат для обліку, потреб управління і т.д. на підставі 

даних бухгалтерського обліку. 

Сума витрат підприємства залежить від 

мети оцінки. Бухгалтерський облік витрат 

ґрунтується  на принципі обачності, згідно з яким 

методи оцінки витрат мають запобігати їх заниженню, а в 

податковому обліку підхід протилежний: витрати не повинні бути 

завищені, а тому встановлюються обмеження при їх визнанні. В 

результаті виникають розбіжності в оцінці витрат, визначенні  

фінансових результатів в бухгалтерському обліку і в цілях 

оподаткування. Тому в процесі організації обліку витрат їх оцінку слід 

здійснювати за двома методами: відповідно до принципу обачності і 

податкового законодавства. 

Також існує економічний підхід до оцінки. У фінансових 

звітах фірми зафіксовані фактичні витрати, що являють собою 

грошові ресурси на оплату використовуваних виробничих ресурсів 

(сировина, матеріали, амортизація, праця і т.д.). Однак економісти, 

крім явних, враховують і «неявні» витрати. Якщо перші два підходи 

до оцінки обов’язкові, то цей підхід підприємство може обирати 

самостійно. 

 

2.15.2. Організація обліку витрат: 

методичні аспекти 

Для належної організації обліку витрат на 

підприємстві досить важливим є побудова 

аналітичного обліку відповідно до специфіки діяльності підприємства. 

Неправильна організація аналітичного обліку може призвести до 

викривлення інформації в розрізі статей витрат. 

На організацію аналітичного обліку витрат впливають 

різноманітні фактори, основні серед яких: 

- тип виробництва, особливості його організації і технології; 

- асортимент продукції; 

- структура управління підприємства; 

- ступінь організації обліку; 

- організація обліку за місцями і центрами витрат, центрами 

відповідальності; 

Аналітичний 

облік  

Оцінка  
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- методи обліку витрат та калькулювання собівартості 

продукції; 

- рівень автоматизації облікових робіт. 

При організації аналітичного обліку собівартості реалізації 

використовується аналітика в розрізі видів продукції, товарів, робіт, 

послуг або інших ознак визначених підприємством. Аналітичний 

облік загальновиробничих витрат організовується за місцями 

виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.За статтями витрат 

та за економічними елементами організовується аналітичний облік 

адміністративних витрат та витрат на збут. При організації обліку 

витрат на збут за центрами витрат відповідні регістри ведуть в розрізі 

складів та служб, пов’язаних зі збутом продукції (робіт, послуг). 

При організації аналітичного обліку інших операційних витрат 

необхідно забезпечити побудову у відповідності до об’єкту витрат.  

Аналітичний облік фінансових витрат та інших витрат фінансової 

діяльності організовується за їх видами. Аналітичний облік 

надзвичайних витрат ведеться за кожним видом витрат (рис.2.12.3). 

 

Організація аналітичного обліку витрат 

Собівартість реалізації: за видами продукції, товарів, робіт, послуг або іншими 

ознаками, визначеними підприємством 

Загальновиробничі витрати: за місцями виникнення, центрами  та статтями витрат 

Адміністративні витрати: за статтями витрат або за іншими ознаками, визначеними 

підприємством 

Витрати на збут: за статтями витрат або за іншими ознаками, визначеними 

підприємством 

Інші операційні витрати: за видами витрат 

Втрати від участі в капіталі: за об’єктами інвестування або за іншими ознаками, 

визначеними підприємством 

Інші витрати: за видами витрат 

Надзвичайні витрати: за видами витрат 
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Рис. 2.12.3. Організація аналітичного обліку витрат 
 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» витрати, пов’язані з 

операційною діяльністю, які не включаються до собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на 

адміністративні витрати,  витрати на збут та інші операційні витрати. 

Адміністративні витрати підприємства супроводжують і 

забезпечують діяльність адміністративного персоналу. Саме ці 

витрати відображають організацію роботи й понесені витрати щодо 

виконання покладених обов’язків на них. Облік адміністративних 

витрат включає два етапи: на першому етапі формуються елементи 

витрат – матеріальні витрати, витрати на оплату праці, а також інші 

елементи витрат, а на другому відбувається їх списання на фінансові 

результати. Для потреб управління визначається можливість 

отримання інформації про витрати за ознаками прямого або 

непрямого відношення до відповідного виду продукції, центру 

відповідальності, за функціями, що виконуються адміністративним 

персоналом або за іншою ознакою. 

Методика обліку витрат на збут аналогічна методиці обліку 

адміністративних витрат. У зв’язку з тим, що витрати на збут 

впливають на фінансовий результат, доцільно для потреб управління 

проводити розподіл цих витрат між окремими видами реалізованої 

продукції. У такому випадку витрати можуть щомісячно 

розподілятися наступним чином : 
 

- витрати загального характеру - між видами реалізованої 

продукції пропорційно до її виробничої собівартості; 

- транспортні витрати (якщо їх питома вага є значною) - за 

видами реалізованої продукції, їх списують наприкінці місяця. 

Загальна методика обліку інших операційних витрат за 

елементами аналогічна методиці побудови витрат виробничої 

діяльності, адміністративних витрат та витрат на збут. 

Інші операційні витрати відображають витрати пов’язані з 

операційною діяльністю, які досить часто виникають при 

безпосередній організації діяльності підприємства. Правильне їхнє 

відображення дасть змогу уникнути викривлення інформації у 

фінансовій звітності. 

Відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові витрати» у разі 

безпосереднього позичання коштів з метою створення 
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кваліфікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає 

включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є фактичні, 

визнані у звітному періоді витрати, які пов’язані з цим запозиченням 

(за вирахуванням доходу від тимчасового фінансового інвестування 

запозичених коштів).  

Втрати від участі в капіталу можуть бути у підприємств, які 

обліковують довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі. Для вірного їх обліку потрібно визначитися кому та на який 

строк здійснюються інвестиції. За методом участі в капіталі 

враховуються інвестиції у підприємство, відсоток володіння 

корпоративними правами якого знаходиться в межах від 20% до 50%. 

Якщо відсоток володіння понад 50%, то звітність такого підприємства 

консолідується із звітністю материнського.  

Діяльність будь-якого підприємства не завжди супроводжується 

витратами, які зустрічаються щодня. Інколи на підприємствах 

виникають надзвичайні непередбачувані події, які несуть за собою 

певні витрати. Дані події для одних є операціями щодо визнання 

доходу, наприклад страхових компаній, а для інших є витратами. 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» надзвичайні витрати 

включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку 

зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства 

внаслідок збитків від  надзвичайних подій.  

Контроль операцій з обліку витрат 

необхідно розпочинати з інвентаризації об’єктів 

обліку. Це дає можливість виявити недостачі або 

лишки та правопорушення, якщо такі мають місце. Об’єктом 

інвентаризації при цьому виступає незавершене виробництво.  

Контроль операцій з обліку витрат діяльності рекомендується 

проводити наступним чином:  

1. Перевірка дотримання умов визнання витрат підприємства.  

2. Перевірка правильності формування собівартості продукції 

(робіт, послуг): 

- правильність включення витрат до собівартості; 

- перевірка в розрізі калькуляційних статей затрат і визначення 

рівня собівартості окремих видів продукції; 

- коливання собівартості продукції за окремі періоди; 

- списання на собівартість продукції нестач і псування 

цінностей, витрат, які не мають відношення до виробничого процесу; 

Контроль 
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- зустрічна перевірка і звірка даних первинних документів 

(лімітних карт, вимог, забірних відомостей - з сировини і матеріалів) з 

даними аналітичного і синтетичного обліку (відомостями розподілу 

затрат сировини і матеріалів, заробітної плати, журналами 5 і 5-А, 

відомостями журнальної форми обліку, відомостями оцінки 

остаточного браку і розрахунку втрат від браку, даними оцінки 

залишків та недостач незавершеного виробництва) і звітними 

матеріалами (виробничими звітами цехів, періодичними звітами із 

собівартості); 

- правильність оцінки матеріалів шляхом співставлення оцінки 

списаних матеріалів з обліковою їх оцінкою; 

- правильність розрахованих відхилень від купівельних цін, 

оцінки незавершеного виробництва і обліку зворотних відходів. 

3. Перевірка правильності накопичення та списання 

адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат: 

4. Перевірка правильності накопичення та списання фінансових 

витрат.  

Належно організований контроль за витратами дасть змогу 

забезпечити ефективний розвиток підприємства та достовірності 

інформації у фінансовій звітності.  

Фінансові витрати відповідно до П(С)БО 

31 «Фінансові витрати» можуть не визнаватись 

витратами, а включатись до вартості 

кваліфікаційних активів, що розглянуто в 

розділі 2.1 посібника. 

 

2.15.3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

витрат 

Підприємства для обліку витрат 

використовують тільки ті синтетичні рахунки, які 

є в плані рахунків. Субрахунки формуються 

виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності із 

збереженням кодів субрахунків затвердженого плану рахунків. 

Кількість та найменування аналітичних рахунків підприємство 

встановлює самостійно. 

Робочий план рахунків з обліку витрат може відрізнятися на 

кожному підприємстві. відповідно до специфіки діяльності 

підприємства. Перше завдання, яке вирішує бухгалтер щодо рахунків 

Рахунки 

Визнання 

фінансових 

витрат 
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обліку витрат – це застосування 8 і 9 класів рахунків. Можливі 

наступні комбінації (табл. 2.12.4) 

Таблиця 2.12.4 

Вибір підприємством класів рахунків для обліку витрат 
Класи 

рахунків 
Характеристика Переваги Недоліки 

Сфера 

застосування 

9 Використовується 

класифікація витрат 

тільки в розрізі 
витрат діяльності 

Простота 

кореспон-

денцій 

Заповнення звіту про 

фінансові результати 

вимагає додаткового 
аналіз операцій 

Будь-які 

підприємства 

8 і 9 Використовується 

класифікація витрат 
за елементами та в 

розрізі витрат 

діяльності 

Формування 

аналітичної 
інформації 

про витрати 

за елементами 

Значна кількість 

кореспонденцій по обліку 
витрат, так як рахунки 8  

класу закриваються на 

інші рахунки витрат 

Виробничі 

підприємства 

 
 

Схему організації робочого плану рахунків адміністративних 

витрат наведено на рисунку 2.12.6.  

 
Рис. 2.12.6. Рахунки робочого плану рахунків адміністративних 

витрат 

 

Облік витрат на збут ведеться в розрізі субрахунків, які 

визначаються підприємством самостійно. Приклад робочого плану 

рахунків наведено на рис. 2.12.7. 

9
2

 “
А

д
м

ін
іс

тр
ат

и
в
н

і 
в
и

тр
ат

и
” 

921 “Загальні корпоративні витрати” 

922 “Витрати на утримання матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського використання” 

923 “Винагороди за професійні послуги” 

924 “Витрати на звязок” 

925 “Амортизація необоротних активів загальногосподарського 

використання” 

926 “Витрати на врегулювання спорів у судових органах” 

927 “Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші 

послуги банків” 

928 “Інші витрати загальногосподарського призначення” 
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Рис. 2.12.7. Рахунки робочого плану рахунків витрат на збут 

 

Облік інших операційних витрат потрібно вести відповідно до 

субрахунків. В розрізі субрахунків можна аналітичні рахунки 

підпираються за особливостями витрат. Робочий план рахунків 

розробляється до тих інших операційних витрат, які виникають  на 

підприємстві. 

При розробці робочого плану рахунків фінансових витрат 

потрібно врахувати те, що фінансові витрати можна обліковувати за 

призначеннями кредитів та відповідно до банківських установ, в яких 

отримано даний кредит. Приклад формування робочого плану 

рахунків фінансових витрат наведено в таблиці 2.12.7, 2.12.8. 

Розробляючи робочий план рахунків потрібно звертати увагу на 

те, що облік втрат від участі в капіталі доцільно вести в розрізі 

об’єктів інвестування, інших витрат – за об’єктами. 

 

 

931  “Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах 

готової продукції” 

932 “Витрати на ремонт тари” 

933 “Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам 

підрозділів, що забезпечують збут” 

934 “Витрати на рекламу та дослідження ринку” 

935 “Витрати на передпродажну підготовку” 

936 “Витрати на утримання матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом 

продукції” 

937 “Витрати, повязані з транспортуванням продукції” 

938 “Витрати на гарантійний ремонт та гаран6тійне обслуговування” 

939 “Інші витрати, повязані зі збутом продукції, товарів, робіт, посллуг” 

93 “Витрати на збут” 
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Таблиця 2.12.7 

Формування робочого плану рахунків при організації обліку 

інших операційних витрат 
№ 

з/п 
Номер рахунка Пояснення 

1 9 Клас рахунку 

2 94 Синтетичний рахунок згідно плану рахунків  

3 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 
948, 949 

Субрахунки згідно плану рахунків 

4 

941.01 За видами розробок 

942.01, 945.01 За видами валюти 

943.01, 946.01 За видами виробничих запасів 

944.01 За дебіторами підприємства 

948.01 За видами економічних санкцій 

Таблиця 2.12.8 

Приклад робочого плану рахунків фінансових витрат 
№ 

з/п 

Номер рахунка Пояснення 

1 9 Клас рахунку 

2 95 Синтетичний рахунок згідно плану рахунків  

3 951, 952 Субрахунки згідно плану рахунків 

4 951.01, 952.01 За призначенням кредитів 

5 951.011, 952.011 За банківськими установами в яких отримано кредит 

 

Робочий план рахунків щодо надзвичайних витрат можна 

організовувати за видами надзвичайних  подій та за об’єктами, які 

постраждали внаслідок непередбачуваних подій. Приклад формування 

робочого плану рахунків при організації обліку надзвичайних витрат 

подамо в таблиці 2.12.9. 

Таблиця 2.12.9 

Приклад робочого плану рахунків надзвичайних витрат 
№ 
з/п 

Номер рахунка Пояснення 

1 9 Клас рахунку 

2 99 Синтетичний рахунок згідно плану рахунків  

3 991, 992, 993 Субрахунки згідно плану рахунків 

4 
991.01, 992.01, 993.01 За об’єктами, які постраждали внаслідок 

непередбачуваних подій 
 

Особливих первинних документів для 

відображення витрат немає тому при організації 

їх обліку документування здійснюється в 

більшості на основі документів інших ділянок, 

які підтверджують понесення тих чи інших 

витрат.  

Первинні 

документи 
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Безпосередньо для списання витрат в бухгалтерії складають 

довідку (розрахунок). Перелік основних документів, узагальнені дані з 

яких використовуються в процесі обліку витрат наведено в табл. 

2.12.10. 

Таблиця 2.12.10 

Документування витрат 

Документи 

Форма 

доку-

менту 

9
0
 «

С
о

б
ів

р
ті

ст
ь 

р
еа

л
із

ац
ії

»
 

9
1
 «

З
аг

ал
ь
н

о
в
и

р
о

б
н

и
ч
і 

в
и

тр
ат

и
»
 

9
2
 «

А
д

м
ін

іс
тр

ат
и

в
н

і 

в
и

тр
ат

и
»
 

9
3
 «

В
и

тр
ат

и
 н

а 
зб

у
т»

 

9
4
 «

Ін
ш

і 
о

п
ер

ац
ій

н
і 

в
и

тр
ат

и
»
 

9
5
 «

Ф
ін

ан
со

в
і 

в
и

тр
ат

и
»
 

9
6
 «

В
тр

ат
и

 в
ід

 у
ч

ас
ті

 в
 

к
ап

іт
ал

і»
 

9
7
 «

Ін
ш

і 
в
и

тр
ат

и
»
 

9
9
 «

Н
ад

зв
и

ч
ай

н
і 

в
и

тр
ат

и
»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По амортизації:                    

«Розрахунок амортизації 

основних засобів»; 

ОЗ-14,15 
 + + + +   +  

«Інвентарний опис основних 
засобів» 

ОЗ-9 
    +     

«Акт на списання основних 

засобів» 

ОЗ-3 
    +   + + 

«Акт на списання 

автотранспортних засобів» 

ОЗ-4 
    +   + + 

По виробничих запасах:           

«Лімітно-забірна картка», М-8,9  + + + +   + + 

«Накладна вимога на відпуск 
(внутрішнє переміщення) 

матеріалів» 

М-11 
+ + + + +   + + 

«Інвентарний опис товарно-
матеріальних цінностей» 

М-21 
    +    + 

«Акт про уцінку товарно-

матеріальних цінностей» 

 
    +   +  

По малоцінних та 
швидкозношуваних предметах: 

 
         

«Акт на списання малоцінних та 

швидкозношуваних предметів» 

МШ-8 
 + + + +    + 

З грошових коштів:           

«Видатковий касовий ордер» КО-2  + + + +     

Виписка банку   + + + + +   + 

«Акт інвентаризації наявності 

грошових засобів» 

Ф інв.-15 
    +    + 

З робіт і послуг підрядників:           
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Продовження табл. 2.12.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Рахунок фактура» 

Форма № 

868 
+ + + + +   + + 

«Акт приймання виконаних 

робіт» 

КБ-2в 
 + + + +   + + 

З заробітної плати:           

«Табель обліку використання 

робочого часу» 

П-13,14 
 + + + +   + + 

«Розрахунково-платіжна 
відомість» 

П-49 
 + + + +   + + 

«Наряд на відрядну роботу» 

(індивідуальний і для бригади) 

Ф № 70, 

70а 
 + + +    + + 

При списанні:           

Розрахунок бухгалтерії  + + + + + + + + + 

 При отриманні кредитів:           

 Договір на отримання кредиту       +    

 

При складанні бухгалтерської довідки на окремі операції слід 

враховувати вимоги Положення про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерському обліку №88. На більшості підприємствах 

сума витрат визначається з даних облікових регістрів, а не первинних 

документів. 

Основним регістром, на підставі якого 

визначаються витрати виробництва – це 

виробничий звіт. Він не має типової форм, так як 

розробляється на кожному підприємстві 

індивідуально. Дані цього реєстру використовуються для складання 

бухгалтерських довідок при визначенні фактичної собівартості 

реалізованої продукції. 

Для узагальнення інформації за окремими статтями 

загальновиробничих, адміністративних і збутових витрат, а також 

інших витрат операційної діяльності використовуються журнали і 

відомості. Для складання журналу  використовуються дані первинних 

документів, накопичувальних відомостей, аркушів-розшифровок. 

Підприємство може самостійно обирати форму бухгалтерського 

обліку, враховуючи особливості своєї діяльності та організації 

облікового процесу. Однак яка б форма обліку не застосовувалася 

потрібно слідкувати за достовірністю відображення витрат в 

облікових регістрах, адже на основі даної інформації складається 

звітність підприємства.  

Облікові 

регістри 
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Інформація про витрати міститься у 

фінансовій і статистичній звітності.  

Розкриття даних про витрати в фінансовій 

та статистичній звітності наведено в таблиці 

2.12.12. 

Таблиця 2.12.12 

Розкриття інформації про витрати в звітності 

Види витрат 

Форми звітності 

Звіт про фінансові 

результати (Звіт про 

сукупні доходи) 

Звіт про основні 

показники діяльності 

підприємства (ф. №1-

підприємництво) 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, послуг) 
+  

Адміністративні витрати +  

Витрати на збут +  

Інші операційні витрати + + 

Фінансові витрати +  

Витрати від участі в капіталі +  

Інші витрати +  

Надзвичайні витрати +  

Матеріальні затрати + + 

Витрати на оплату праці + + 

Відрахування на соціальні 

заходи 
+ + 

Амортизація + + 

Витрати на придбання товарів   

Витрати, пов’язані з 

виконанням довгострокових 

договорів 

  

Витрати на поліпшення 

основних фондів та 

нафтогазових свердловин 

  

Витрати на технологічні 

інновації 
 + 

Витрати на інформатизацію  + 

 

В Звіті про фінансові результати наводиться дані про витрати за 

видами діяльності в першому розділі «Фінансові результати» і за 

елементами в третьому розділі «Елементи операційних витрат».  

Перелік показників звітності вказує на важливість організації 

аналітичного обліку витрат, так як розшифровка за ними є обов’язкова 

Звітність 
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для підприємств, які оприлюднюють звітність з розширеними 

примітками (акціонерні товариства).  

В статистичній звітності інформація про витрати наводиться в 

формі №1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності 

підприємства». В даній формі крім витрат за елементами наводяться 

витрати підприємства на інновації та інформатизацію. До них 

відносяться: витрати на технологічні інновації, витрати на 

інформатизацію (витрати на програмне забезпечення, витрати на 

обчислювальну техніку, витрати на оплату послуг сторонніх 

підприємств у сфері інформатизації).  

На кожному підприємстві для належної 

організації бухгалтерського обліку досить 

важливим є правильний розподіл обов’язків між 

працівниками підприємства, їх відповідальність за 

здійснення операцій. На організацію обліку 

впливає також налагоджений потік інформації, 

який дозволяє сформувати достовірні та 

підтверджені документально дані для складання звітності 

підприємства. 

Організація обліку витрат забезпечує узагальнення та 

систематизацію усіх витрат підприємства і тому охоплює практично 

всі ділянки обліку в яких виникають витрати. Інформація щодо витрат 

накопичується відповідно до подачі даних кожним структурним 

підрозділом підприємства. В формуванні та відображенні даних щодо 

витрат застосовані практично всі працівники облікового персоналу, 

адже саме на основі їхньої поданої інформації по відповідних ділянках 

обліку головний бухгалтер відображає всі дані в головній книзі та 

складає фінансову звітність. 

Залежно від структури підприємства та специфіки його 

виробництва визначається перелік осіб, які відображають витрати. 

Дуже часто зведення витрат здійснює головний бухгалтер, однак якщо 

підприємство дуже велике та має розвинуту структуру в штат 

бухгалтерії вводиться бухгалтер з обліку витрат.  

Інформацію про витрати головний бухгалтер отримує від 

бухгалтерів з обліку основних засобів, виробничих запасів, МШП, 

заробітної плати, касових операцій та розрахунків з банком, а також 

бухгалтера з обліку розрахунків з покупцями, постачальниками та 

Обов’язки 

працівників 

облікової 

служби 
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іншими дебіторами. Схематично взаємозв’язок працівників при 

організації обліку витрат наведено на рис. 2.12.8. 

 

Рис. 2.12.8. Взаємозв’язок працівників при організації обліку 

витрат 

 

З даного рисунку бачимо, що обліковий персонал надає 

інформацію головному бухгалтеру (бухгалтеру з обліку витрат) щодо 

суми понесених витрат в звітному періоді. За кожним бухгалтером 

закріплена певна ділянка обліку і він повинен слідкувати за 

достовірним відображенням даних при складанні первинних 

документів та формуванні інформації щодо витрат. 

Головний бухгалтер (бухгалтер з обліку витрат) 

Бухгалтер з обліку основних засобів: 
- розрахунок амортизації основних засобів: 

- інвентарний опис основних засобів; 

- акт на списання основних засобів; 
- акт на списання автотранспортних засобів 

 

Бухгалтер з обліку виробничих запасів: 
- інвентарний опис товарно-матеріальних цінностей; 

- акт про уцінку товарно-матеріальних цінностей; 

- акт на списання, накладні 

Бухгалтер з обліку розрахунків з покупцями, 
постачальниками та іншими дебіторами: 

- рахунок, акти звірки, претензії  і т.д. 

Бухгалтер з обліку касових операцій та розрахунків з 

банком: 

- виписка банку; 

- акт інвентаризації наявності грошових засобів 

Передача зведених 

витрат по грошових 

операціях 

Передача зведених 

витрат по основних 

засобах 

Передача зведених витрат 
по розрахунковим 

операціям 

Передача зведених 

витрат по операціях з 

запасами 

Передача зведених 

витрат по оплаті праці 

Бухгалтер з обліку заробітної плати: 

- розрахунково-платіжна відомість 

Передача зведених витрат по 

собівартості реалізованих 

товарів, робіт, послуг 

Бухгалтер з обліку готової продукції (робіт, 

послуг):  розрахунки, калькуляції, виробничі 

звіти і т.д. 
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Для належної організації та ведення обліку витрат на кожному 

підприємстві повинні бути розроблені та введенні в дію посадові 

інструкції безпосередньо бухгалтера з обліку витрат, а також інших 

облікових працівників, які формують інформацію щодо витрат 

відповідно по своїх ділянках обліку. 

До обов’язків бухгалтера з обліку витрат можна віднести: 
1.  Знання законодавства з обліку витрат (тобто правильність 

віднесення витрат до валових) 

2. Забезпечувати законність, своєчасність і правильність 

оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних 

калькуляцій собівартості продукції  

3. Здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення 

первинних і бухгалтерських документів, розрахунків  

4. Самостійно і в повному обсязі вести облік витрат за 

прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням 

єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням 

особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних 

5. Своєчасно складати та подавати фінансову, податкову, 

статистичну звітність, що стосується обліку витрат 

6. Знання основи технології виробництва 

7. Складання кошторисів, бюджетів витрат, які допоможуть 

мінімізувати витрати 

8. Організація обліку витрат, своєчасне відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з обліком витрат виробництва, 

виконання кошторисів витрат. 

9. Списання витрат підприємства на фінансові результати; 

10. Розробка нетипових документів відповідно до специфіки 

діяльності підприємства; 

11. Збір, обробка інформації щодо обліку витрат та її 

систематизація в регістрах бухгалтерського обліку; 

12. Своєчасне відображення, подання даних з обліку витрат 

головному бухгалтеру для складання звітності підприємства. 

Наказ про організацію обліку, що 

забезпечує дотримання загальних принципів 

ведення обліку на підприємстві, обов’язково 

повинен містить розділ про облік витрат. Основні 

положення з організації обліку витрат, які  

наводяться в наказі про облікову політику, крім витрат на 

виробництво, суть яких розкрита в розділі 2.4 посібника: 

- розмежування витрат за кожною класифікаційною групою 

витрат діяльності; 

Наказ про 

облікову 

політику 
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- умови (критерії) визнання витрат; 

- класи рахунків, що використовуються для обліку витрат 

діяльності. 

Щодо облікової політики, то в наказі зазначаються вимоги до 

визнання фінансових витрат згідно П(С)БО 31, що розглянуто в 

розділі 2.1 посібника. 
 

 

 

2.13. Організація обліку формування і розподілу 
прибутку та фінансових інвестицій 

 

 Теоретичні аспекти організації обліку формування і 

розподілу прибутку 

 Організація обліку формування і розподілу прибутку: 

методичні аспекти 

 Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

формування і розподілу прибутку 

 Організація оліку фінансових інвестицій 

 

Організація обліку формування і розподілу прибутку залежить 

від організаційно-правової форми підприємства. Найбільше операцій 

на цій ділянці проводиться в акціонерних товариства, що вимагає 

додаткового контролю. У всіх підприємствах до основних завдань 

організації обліку прибутку належать: 

- визначення періодичності формування фінансових результатів 

підприємства і аналітики цих операцій (види діяльності, види 

продукції і т.д.); 

- формування альбому первинних документів для операцій з 

визначення фінансових результатів і розподілу прибутку; 

- організація документообороту розпорядчих документів на 

операції з прибутком та ін. 

Більшість операцій з прибутком в обліку регулюється не 

нормами П(С)БО, а Цивільним кодексом України 
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2.13.1. Теоретичні аспекти організації обліку формування і 

розподілу прибутку 
 

Отримання прибутку є основною метою 

будь-якої підприємницької діяльності. Крім 

прибутку підсумковими результатами діяльності 

є  збиток та відсутність прибутку і збитку. Щодо нульового результату 

і збитку, то на всіх підприємствах порядок їх обчислення є практично 

однаковим. А у формуванні прибутку підприємств є особливості 

залежно від сфери діяльності, галузі господарства, форми власності і 

т.д. 

В обліку прибуток розуміється у вужчому розумінні, ніж в 

теорії економіки. Для бухгалтера «прибуток» - це те, що залишається 

від загальних доходів фірми після відшкодування всіх витрат. 

Економічний прибуток - це те, що залишається після вирахування усіх 

альтернативних витрат - і явних, і неявних витрат на заробітну плату, 

ренту, процент та нормальний прибуток - із загальної виручки фірми.  

У таблиці 2.13.1 відображено основні підходи до визначення 

прибутку. 

Таблиця 2.13.1 

Основні підходи до визначення прибутку 

Підхо-

ди 
Джерело Визначення 

Е
к
о

н
о

-

м
іч

н
и

й
 

Мочерний С.В., Довженко 

М.В. Економічна теорія: 
Підручник.-К.:Видавничий 

центр «Академія», 2004.-856с. 

Прибуток – це перетворена похідна форма додаткової 

вартості (в якісному аспекті), яка є різницею між 
продажною ціною товару і затратою капіталу на його 

виробництво (в кількісному аспекті)  

О
б

л
ік

о
-

в
и

й
  

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» 

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують 

пов’язані з ними витрати  
Збиток – перевищення суми витрат над сумою 

доходу, для отримання кого були здійсненні ці 

витрати. 

 

Виходячи з облікового визначення прибутку, організація його 

обліку залежить від порядку формування доходів і витрат 

підприємства, облік яких характеризуються галузевими 

особливостями.  

Важливе місце в процесі організації 

обліку має класифікація прибутків, на підставі 

якої проводиться аналіз прибутковості за 

Визначення 

Класифікація 
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напрямами діяльності, видами продукції та ін. Класифікація прибутку 

вимагає формування облікового забезпечення за відповідними 

аналітичними рахунками. 

У таблиці 2.13.2  показано класифікацію прибутку. 

Таблиця 2.13.2 

Систематизація видів прибутку підприємства за основними 

класифікаційними ознаками 
Ознаки класифікації прибутку 

підприємства 

Види прибутку за відповідними класифікаційними 

ознаками 

1. Джерела формування прибутку 
використані в його обліку 

 прибуток від реалізації продукції; 

 прибуток від реалізації майна; 

 прибуток від позареалізаційних операцій; 

2. Джерела формування прибутку 

за основними видами діяльності 

підприємства. 

 прибуток від операційної діяльності; 

 прибуток від інвестиційної діяльності; 

 прибуток від фінансової діяльності; 

3. Склад елементів, що формують 

прибуток 
 маржинальний прибуток; 

 балансовий чи валовий прибуток; 

 чистий прибуток; 

4. Характер оподаткування 
прибутку 

 оподатковуваний прибуток; 

 прибуток, що не підлягає оподаткуванню; 

5. Характер інфляційного 

«очищення» прибутку 
 прибуток номінальний;  

 прибуток реальний; 

6. Розглянутий період формування 

прибутку 
 прибуток попереднього періоду; 

 прибуток звітного прибутку; 

 прибуток планового періоду; 

7. Регулярність формування 

прибутку 
 регулярно формований прибуток; 

 спожитий (розподілений) прибуток; 

8. Характер використання прибутку  капіталізований (нерозподілений) прибуток; 

 спожитий (розподілений) прибуток; 

9. Значення підсумкового 
результату господарювання 

 позитивний прибуток; 

 негативний прибуток (збиток); 

 

Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку 

передбачено обов’язкову організацію обліку прибутку за видами 

діяльності (рис. 2.13.1). З 2013 року фінансові результати від 

надзвичайної діяльності не виділяються у фінансовій звітності, тому їх 

можна не виділяти у окрему групу. 

З-поміж багатьох різновидів прибутку, прибуток від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) є основним його видом на 

підприємстві, безпосередньо пов’язаним з галузевою специфікою 

діяльності. Аналогом цього терміна виступає термін «прибуток від 

основної діяльності». В обох випадках під цим прибутком 
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розуміється результат господарювання по основній виробничо-

збутовій діяльності підприємства.  

 
Рис. 2.13.1. Класифікація прибутку і порядок його формування 

за видами діяльності 
 

Операційний прибуток є складовою частиною виручки від 

реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на 

поточний рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг 

отриманого прибутку визначається тільки за певний період (квартал, 

рік) на підставі даних бухгалтерського обліку. 

На прибуток від реалізації продукції впливають багато 

чинників: 

- обсяг реалізації продукції; 

- собівартість продукції;  

- обсяг виробництва; 

- залишки нереалізованої продукції; 
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основної 

діяльності 
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- частка прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції) та 

ін. 

Зміна вищеперерахованих показників зумовлює зміну 

фінансових результатів діяльності підприємства, що вказує на 

необхідність формування облікової інформації про всі складові 

прибутку. 

Отриманий підприємством прибуток може 

бути використаний для задоволення 

різноманітних потреб. По-перше, він 

спрямований на формування фінансових 

ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків за рахунок 

вилучення з підприємства частини прибутку. По-друге, прибуток є 

джерелом формування фінансових ресурсів самим підприємством і 

використовується для забезпечення господарської діяльності. 

В економічній літературі виділяють два етапи у розподілі 

прибутку: 

1. Розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками 

розподілу є держава і підприємство, де кожен з учасників одержує 

свою частку прибутку; 

2. Розподіл і використання прибутку, що залишився в 

розпорядженні підприємства після здійснення платежів до бюджету, 

тобто чистого прибутку. 

Схема використання прибутку показана на рис. 2.13.2. 

Прибуток, який залишається після сплати податку на прибуток 

до державного бюджету, є чистим прибутком підприємства. Він 

надходить у розпорядження власників підприємства. В процесі 

організації обліку слід враховувати, що прибуток – це не грошові 

кошти, а фінансовий результат, тому основними напрямками його 

використання після сплати дивідендів можуть бути: 

- збільшення резервного капіталу; 

- збільшення статутного капіталу; 

- збільшення додаткового капіталу; 

- покриття збитків минулих періодів  і т.д. 

Окремі напрямки використання чистого прибутку підприємства 

мають вплив на встановлення розміру податку на прибуток, який 

належить сплатити до бюджету: 

1. Якщо підприємство спрямовує частину чистого прибутку на 

благодійні заходи, то сума благодійних внесків у розмірі 4,0 відсотка 

Розподіл 

прибутку 
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прибутку, отриманого у попередньому звітному періоді, звільняється 

від оподаткування податком на прибуток (ст. 138.10.6 ПКУ). 

 
Рис. 2.13.2. Схема використання прибутку підприємства 
 

2. Звільняється від оподаткування прибуток, спрямований на 

фінансування витрат некапітального характеру, пов’язаних з 

утриманням об’єктів соціальної інфраструктури. 

3. Сума податку на прибуток зменшується на суму податку, 

сплаченого підприємством до бюджету при виплаті дивідендів 

акціонерам. 

Прибуток синтезує в собі всі сторони 

діяльності підприємства, характеризує її 

ефективність в цілому. У таблиці 2.13.3 

показано методику розрахунку прибутку 

залежно від класифікаційної ознаки. 

Визначення суми прибутку від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) має певні особливості залежно від сфери діяльності 

суб’єкта господарювання: виробнича сфера, торгівля, сфера послуг, 

що впливає на організацію обліку формування та розподілу прибутку. 

У виробничій сфері є особливості в розрахунках прибутку від 

реалізації продукції промисловими і сільськогосподарськими 

підприємствами, будівельними організаціями, підприємствами 

Прибуток до оподаткування 

Платежі до бюджету Чистий прибуток 

Прибуток, що спрямовується за межі 

підприємства (розподілений прибуток) 

Прибуток, що залишається на 

підприємстві як джерело фінансування 

(нерозподілений прибуток) 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

Інші напрямки 

використання 

прибутку 

Резервний фонд Інвестиційний 

фонд 

Фонд споживання Фонд нагромадження 

Розрахунок 

прибутку 
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транспорту. У сфері послуг є особливості визначення прибутку від 

надання послуг комерційними банками, страховими компаніями, 

інвестиційними фондами. 

Таблиця 2.13.3 

Методика розрахунку прибутку залежно від класифікаційної 

ознаки 

№ 

з/п 

О
зн

ак
а 

к
л
ас

и
ф

ік
ац

ії
 

п
р

и
б
у

тк
у
 

Вид прибутку Методика розрахунку 

1 2 3 4 

1 

В
и

д
 д

ія
л
ьн

о
ст

і 
зг

ід
н

о
 П

(С
)Б

О
 

1.Прибуток від 

реалізації товарів, 

робіт, послуг (валовий 
прибуток) 

Пр = Д – ПДВ – Аз – С,  

де Пр – прибуток від реалізації; 

Д – дохід від реалізації;  
ПДВ - податок на добавлену вартість;  

Аз - акцизний збір;  
С – собівартість реалізованої продукції 

2. Прибуток від 

операційної діяльності 

По = Пр + До –ПДВо - Азо-АВ-ВЗ-Во,  

де До – інші операційні доходи; 

АВ – адміністративні витрати; 
ВЗ – витрати на збут; 

Во -  інші операційні витрати 

3. Прибуток від 
інвестиційної і 

фінансової діяльності 

Розраховується шляхом віднімання від чистих доходів 
(фінансової або інвестиційної діяльності) витрат 

(фінансової або інвестиційної діяльності) 

3. Прибуток від 

надзвичайної 
діяльності 

Пн = Дн – Вн, 

де Дн – доходи від надзвичайнї діяльності; 
Вн – витрати від надзвичайної діяльності. 

1 

В
и

д
у

 д
ія

л
ь
н

о
ст

і 

(е
к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 п
ід

х
ід

) 

1.Прибуток від 

реалізації 

Пр = ВД – ПДВ – Аз - ВВ  

Де: ВД - валовий дохід;  
ПДВ - податок на добавлену вартість;  

Аз-акцизний збір;  

ВВ - валові витрати. 

2. Прибуток від інших 
видів діяльності 

Пі = ВДі – ПДВі -Азі-ВВі 

3. Прибуток від 

позареалізаційних 
операцій 

Пп. = = ВДп – ПДВп -Азп-ВВп 

Де  ВДп - позареалізаційні доходи; 
ВВп - позареалізаційні витрати. 

2 

П
о

р
я
д

к
у

 

в
и

зн
ач

ен
н

я 

1.Балансовий прибуток БП = Пр + Пі + Пп 

Пі – прибуток від іншої реалізації 
Пп – прибуток від позареалізаційних операцій 

2.Оподатковуваний 

прибуток 

По = Бп +- ТМЦ – А, 

де ТМЦ - коригування ТМЦ; 

А - амортизаційні відрахування. 

3.Чистий прибуток ЧП = Бп – Податок на прибуток 
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Продовження табл. 2.13.3 
1 2 3 4 

3 

М
ет

о
д

и
к
и

 

о
ц

ін
к
и

 - Номінальний 

прибуток 

Пном =Бп 

- Реальний прибуток Преал = Пном / Іцін 

4 

М
ет

и
 в

и
зн

ач
ен

н
я - Бухгалтерський 

прибуток 

Пбух =Бп 

- Економічний 

прибуток 

1.ЕП=Бп-Вал.мож.  

2.ЕП=Бп-П х ІК  

де Вал.мож.-витрати альтернативних можливостей; 
П- рентабельність середньостатистичного підприємства;  

ІК - інвестований капітал. 

5 

Р
о

зм
ір

ів
 п

р
и

б
у

то
к
 

х
ар

ак
те

р
и

зу
єт

ьс
я
 

- Мінімальний 

прибуток 

Пмін =К х МРР / (100-Сп)  

де МРР - мінімальний рівень рентабельності;  
Сп - ставка податків з прибутку. 

- Цільовий або 

максимальний 
прибуток 

П - мах; якщо  

ГД=ГВ=> ВД(Т) / Т = ВВзм / Т  
де ГД - граничні доходи; 

ГВ - граничні витрати. 

 

На підприємствах виробничої сфери можуть бути використані 

три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції, що 

відображені на рисунку 2.13.3.  

 

 
Рис. 2.13.3. Методи розрахунку прибутку від реалізації 

продукції 

 

Характеристика методів подана в табл. 2.13.4. 

Наведені методи обчислення прибутку використовуються в 

управлінському обліку, але завданням бухгалтерського обліку є 

організація облікового забезпечення необхідних розрахунків. 

 

 

 

 

Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції 

Метод прямого 

розрахунку 

На підставі показника 

витрат на одну гривню 

продукції 

Економічний 

(аналітичний) 

метод 
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Таблиця 2.13.4 

Характеристика методів розрахунку прибутку на виробничих 

підприємствах 

Метод Характеристика 
Обмеження у 

застосуванні 
Переваги Недоліки 

Метод 

прямого 
розрахунку 

Прибуток 

розраховується за 
окремими видами 

продукції, що 

виробляються і 
реалізуються 

відносно 

невеликого 
асортименту 

продукції. 

точний  надто 

трудомісткий, 
особливо коли 

реалізується 

великий асорти-
мент продукції 

На підставі 

показника 

витрат на 

одну 

гривню 
продукції 

Метод передбачає 

використання даних про 

виробничі витрати та 

реалізацію продукції за 

попередній період, а 
також очікувану їх 

зміну, що прогнозується 

в наступному періоді 

Використання 

на виробничих 

підприємствах 

Застосовує-

ться підприєм-

ством у 

цілому для 

розрахунку 
прибутку від 

випуску, 

реалізації всієї 
продукції 

укрупнений 

метод 

Економіч-

ний 

(аналітичн
ий) метод 

Розрахунок прибутку 

ґрунтується на побудові 

факторної моделі з 
врахуванням показників 

обсягу виробництва, 
ціни реалізації, 

собівартості і т.д. 

Використання 

на виробничих 

підприємствах 

дає змогу 

визначити не 

тільки 
загальну суму 

прибутку, а й 
вплив на неї 

зміни окремих 

чинників 

Передбачає 

велику кількість 

розрахунків 

 

2.13.2. Організація обліку формування і розподілу прибутку: 

методичні аспекти 

Прибуток є кінцевим результатом 

діяльності підприємства, який формується за 

рахунок доходів та витрат. Розмір 

фінансових результатів на пряму залежить 

від обраних на підприємстві і затверджених 

в обліковій політиці методів оцінки активів і 

зобов’язань. В кінцевому підсумку на результат діяльності впливає 

сукупність складових облікової політики (табл. 2.13.5). 

Нерозподілений прибуток звітного 

року підлягає коригуванню у фінансовій 

звітності відповідно до П(С)БО 6 

«Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах». Передбачено проводити наступні 

коригування: 

Вплив облікової 

політики на 

фінансовий 

результат 

Коригування 

нерозподіленого 

прибутку 
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- коригування, пов’язані зі зміною облікової політики; 

- коригування, пов’язані з виправленням помилок минулих 

періодів; 

- інші зміни (зміни в облікових оцінках, події після дати балансу 

та ін.). 

Таблиця 2.13.5 

Елементи облікової політики підприємства згідно П(С)БО 

 
№ 
з/п 

Складові облікової політики1* Підстава 

1 2 3 

1.  Межа суттєвості  П(С)БО 1  

2.  Тривалість операційного циклу  П(С)БО 2  

3.  Критерій віднесення високоліквідних активів до грошових коштів П(С)БО 

2; П(С)БО 4  

4.  Строк корисного використання основних засобів П(С)БО 7  

5.  Методи амортизації основних засобів3*   П(С)БО 7  

6.  Методи амортизації інших необоротних матеріальних активів  П(С)БО 7  

7.  Переоцінка необоротних активів  П(С)БО 7  

8.  Періодичність зарахування сум дооцінки необоротних активів до 

нерозподіленого прибутку  

П(С)БО 7  

9.  Величина вартісного критерію належності матеріального активу до 
малоцінних необоротних  

П(С)БО 7  

10.  Строк корисного використання нематеріальних активів  П(С)БО 8  

11.  Методи амортизації нематеріальних активів5*  П(С)БО 8  

12.  Одиниця обліку запасів   П(С)БО 9  

13.  Порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат П(С)БО 9  

14.  Методи оцінки вибуття запасів  П(С)БО 9  

15.  Призначення та умови використання запасів П(С)БО 9  

16.  Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів  П(С)БО 9  

17.  Методи визначення величини резерву сумнівних боргів П(С)БО 10  

18.  Спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності (за необхідності) П(С)БО 10  

19.  Класифікація дебіторської заборгованості за строками погашення   П(С)БО 10  

20.  Створення забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат і 
платежів   

П(С)БО 11  

21.  Суттєвий вплив  П(С)БО 12  

22.  Методи відображення фінансових інвестицій на дату балансу  П(С)БО 12  

23.  База розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу  П(С)БО 13  

24.  Методи оцінки ступеня завершеності операції з надання послуг   П(С)БО 15  

25.  Методи калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)  П(С)БО 16  

26.  Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг)  

П(С)БО 16  

27.  Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат  П(С)БО 16  

28.  Бази розподілу загальновиробничих змінних та розподілених постійних 

загальновиробничих витрат  

П(С)БО 16  

29.  Періодичність ведення обліку відстрочених активів та зобов’язань П(С)БО 17  

30.  Методи визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом П(С)БО 18  
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Продовження табл. 2.13.5 
1 2 3 

31.  База розподілу загальновиробничих витрат при нормальній потужності П(С)БО 18  

32.  Застосування чи незастосування для перерахунку доходів, витрат і руху 

грошових коштів середньозваженого валютного курсу відповідного місяця  

П(С)БО 21  

33.  Перелік пов'язаних сторін  П(С)БО 23  

34.  Методи оцінки активів чи зобов'язань в операціях пов'язаних сторін  П(С)БО 23  

35.  Вартість залишку незавершеного виробництва і готової продукції (для 

суб’єктів малого підприємництва) 

П(С)БО 25  

36.  Програми виплат працівникам П(С)БО 26  

37.  Види сегментів та їх пріоритетність   П(С)БО 29  

38.  Суттєвий час (час, який для цілей класифікації активу як кваліфікаційного 
є суттєвим) 

П(С)БО 31  

39.  Кваліфікаційні активи П(С)БО 31  

40.  Методи оцінки об'єктів інвестиційної нерухомості П(С)БО 32  

41.  Критерії розмежування об'єктів операційної нерухомості та інвестиційної 
нерухомості 

П(С)БО 32  

 

Характеристику необхідних коригувань наведено в табл. 2.13.6 

Таблиця 2.13.6 

Виправлення помилок коригуванням нерозподіленого прибутку  
Причина 

коригування 

нерозподіленого 

прибутку 

Характеристика причини Пиклад 

Зміна облікової 

політики 

зміна принципів, методів і процедур, що 

використовувались підприємством для 
складання і подання фінансової звітності 

зміна методу 

амортизації, зміна 

методу списання 

запасів 

Зміна облікових 

оцінок 

відбувається в результаті перегляду 
попередніх оцінок, які використовувались на 

підприємстві з метою розподілу витрат і 

доходів між відповідними звітними періодами 

зміна терміну 
корисного 

використання, зміна 

коефіцієнтів 
сумнівності для 

резерву сумнівних 

боргів 

Події після дати 

балансу 

це події, які відбуваються між датою балансу і 

датою затвердження керівництвом фінансової 

звітності, яка вплинула або може вплинути на 
фінансовий стан 

Оголошення 
банкротом дебітора, 

кредитора 

Виправлення 
помилок минулих 

періодів 

під помилкою, з точки зору відображення 

інформації у фінансовій звітності слід 

розуміти неналежне відображення інформації 
про стан активів, зобов’язань і капіталу, 

визнання витрат і доходів поточного періоду, 

що суперечить прийнятим положенням 
облікової політики та чинним П(С)БО 

Арифметичні помилки, 

неправильне 
застосування 

прийнятих правил 

обліку 
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Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових 

звітів у попередніх періодах, вплив зміни облікової політики та 

облікових оцінок на події і операції минулих періодів здійснюється 

шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок 

звітного періоду в кореспонденції з активами або зобов’язаннями. 

Основні умови при коригуванні нерозподіленого прибутку – це: 

- чітка класифікація події, яка спричинена помилкою, зміною 

облікової оцінки або політики; 

- належність події до минулих звітних періодів. 

Якщо помилки виникли в поточному періоді і були виявлені в 

ньому ж, то вони виправляються шляхом сторнування або додаткових 

записів. Аналогічно виправляються і викривлення спричинені змінами 

облікової політики і облікових оцінок. 

У відповідності до Цивільного 

кодексу в Україні можуть діяти 

підприємства таких видів: 

- приватне підприємство, засноване 

на власності фізичної особи; 

- колективне підприємство, 

засноване на власності трудового колективу підприємства; 

- господарське товариство, застосоване на об’єднаній 

власності; 

- підприємство, яке засноване на власності об’єднання 

громадян; 

- комунальне підприємство, засноване на власності відповідної 

територіальної громади; 

- державне підприємство, засноване на державній власності, в 

тому числі казенне підприємство. 

Відповідно до виду підприємства відрізняються способи 

розподілу прибутку, що впливає на організацію його обліку і на 

перелік можливих операцій. 

Напрями використання прибутку акціонерних товариств 

показані на рисунку 2.13.4. 

У повному розпорядженні товариства є тільки чистий прибуток, 

одержаний після покриття витрат і проведення розрахунків з 

бюджетом. Напрями його використання визначаються установчими 

документами і щороку узгоджуються з акціонерами. Саме рішання 

Розподіл прибутку 

на підприємствах 

різних організаційно-

правових форм 
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зборів акціонерів є підтверджуючими документами для організації 

документообігу з обліку прибутку. 

 
Рис. 2.13.4. Напрями використання прибутку акціонерного 

товариства 
 

Збитки господарських товариств покриваються за рахунок 

нерозподіленого прибутку минулих років. Якщо його недостатньо, то 

збитки покриваються за рахунок резервного або додаткового капіталу 

(за винятком сум дооцінки майна при переоцінці). Ці операції також 

узгоджуються з власниками. 

Прибуток, може залишатися нерозподіленим протягом певного 

періоду. Однак, частіше його розподіляють на виплату дивідендів, 

поповнення статутного капіталу, створення резервного капіталу тощо. 

Напрями використання прибутку для інших видів підприємств 

відображена на рисунку 2.13.5. 

Зазвичай аналітичний облік фінансових 

результатів організовують в розрізі видів 

діяльності, як того передбачає фінансова 

звітність. Проте, як свідчить практика, на 

кожному підприємстві обчислюється фінансові 

результати від реалізації кожного виду продукції. В таких випадках 

доцільно формувати аналітичні дані про фінансові результати за 

Прибуток 

товариства 

Покриття матеріальних та прирівняних 

до них витрат 

Покриття витрат на оплату праці 

Сплата процентів по кредитах банку 

Сплата процентів по облігаціях 

Сплата передбачених законодавством 

податків та зборів до бюджету та ін 

Чистий 

прибуток 

Виплата дивідендів 

Поповнення статутного капіталу 

Створення резервного капіталу 

Аналітичний 

облік 
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видами продукції, аналогічно до доходів і витрат підприємства, на 

підставі яких обчислюється прибуток і збиток. 

 
Рис. 2.13.5. Напрями використання прибутку для інших видів 

підприємств 

 

Для забезпечення управління детальною інформацією про 

напрямки використання прибутку підприємства, доцільно 

організувати облік нерозподіленого прибутку за наступними 

напрямами: 

- чистий прибуток звітного періоду; 

- чистий прибуток використаний на покриття збитків; 

- відрахування до резервного капіталу; 

- відрахування до статутного капіталу; 

- дивіденди, які нараховані за минулі звітні періоди; 

- дивіденди, які нараховані за звітний період; 

- коригування нерозподіленого прибутку та ін.  

Систематизовані протягом року аналітичні дані стосовно 

перерахованих вище показників необхідні для складання фінансової 

звітності. 

 

2.13.3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

формування і розподілу прибутку 

 

Формування фінансових результатів 

відображається на рахунку 79 «Фінансові 

результати». Для забезпечення аналітичності 

інформації в розрізі фінансових результатів за видами діяльності 

використовуються передбачені планом рахунків субрахунки. 

Інші господарські 

товариства 

Джерело для 

нарахування премій за 

облігаціями 

Формування 

спеціальних 

фондів 

Державні 

підприємства 

Виробничий 

кооператив 

Розподіляється 

між членами 

Розподіляється 

пропорційно вартості 

вкладів учасників (для 

простого товариства) 

Передається у 

власність членів 

або трудового 

колективу 

Рахунки  
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Виходячи з потреб управління, контролю, аналізу ці субрахунки 

можна доповнити новими рахунками другого, третього порядків. 

Наприклад фінансові результати від операційної діяльності в 

Робочому плані рахунків діляться за видами продукції, товарів, робіт, 

послуг, що надаються підприємством: 791.1 «Фінансовий результат 

від реалізації товару А» і т.д. 

Для обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків 

передбачено пасивний рахунок 44 «Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)». Зразок побудови аналітичних рахунків до 

рахунку 44 наведено в табл. 2.13.7. 

Особливістю організації документування 

операцій з фінансовими результатами 

підприємства є те, що для них не затверджено 

типових форм документів. 

Віднесення доходів та витрат на фінансові результати 

оформляється розрахунком бухгалтерії, які складає бухгалтер у 

визначений час. Довідки та розрахунки бухгалтерії слугують також 

для відображення накопичення фінансових результатів різних видів 

діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку 

(збитку). Операції з розподілу прибутку також оформляються 

довідками, але підставою для їх складання є протоколи або рішення 

власника (засновника). 

Таблиця 2.13.7 

Фрагмент робочого плану рахунків до рахунку 44 

«Нерозподілені прибутки» 
Рахунок Напрями побудови аналітичних рахунків Приклад 

441 «Прибуток 

нерозподілений» 

Прибутки за структурними підрозділами 

підприємства або видами діяльності 

441.1. Прибуток 

Цеху 1 

442 «Непокриті 
збитки» 

Збитки за структурними підрозділами 
підприємства або видами діяльності 

442.1. Збиток Цеху 
1 

443 «Прибуток, 

використаний у 

звітному періоді» 

чистий прибуток використаний на покриття 

збитків; 

- відрахування до резервного капіталу; 

- відрахування до статутного капіталу; 

- дивіденди, які нараховані за минулі звітні 

періоди; 
- дивіденди, які нараховані за звітний період; 

- коригування нерозподіленого прибутку 

(виправлення помилок, зміна облікової 
політик и і облікової оцінки) та ін. 

443.1.1. 

Коригування 

нерозподіле-ного 

прибутку, 

виправлення 

помилок 

 

Первинні 

документи 
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Форма довідки розробляється на підприємств з врахуванням 

Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. 

До наказу про організацію обліку слід включити окремим 

додатком зразки нетипових форм первинних документів, зокрема 

бухгалтерської довідки і розрахунки для визначення фінансових 

результатів і розподілу прибутку. 

Особливу увагу в процесі організації 

документообороту з обліку прибутку і його 

розподілу необхідно звернути на підбір 

облікових реєстрів.  

Якщо підприємство невелике і створене у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю, то кількість операцій з розподілом 

прибутку незначна і не регулярна, відповідно потреби у громіздких 

регістрах немає. Найбільш деталізовані облікові регістри необхідно 

формувати в акціонерних товариствах. 

Окремим реєстром на підприємстві формується папка з 

рішеннями загальних зборів акціонерів, які оформлені протоколами. 

Копії цих рішень повинні зберігатись в бухгалтерії для підтвердження 

необхідності проведених операцій. Виконання розпоряджень щодо 

розподілу прибутку перевіряється за даними бухгалтерського обліку.  

Перелік форм фінансової і статистичної 

звітності, яка містить у собі інформацію про 

прибуток підприємства наведено в табл. 2.13.9. 

Прибуток присутній у таких формах фінансової звітності, як: баланс, 

звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про 

власний капітал; статистичної звітності: звіт про фінансові результати 

і дебіторську та кредиторську заборгованість. Відповідно складання 

цих форм звітності краще передбачити в обов’язках одного 

працівника. Більшість форм є щоквартальними. 

У табл. 2.13.10 проаналізовано основні форми фінансової 

звітності на вміст в них інформації про фінансові результати і 

розподіл прибутку.  

 

 

 

 

Облікові 

реєстри 

Звітність 
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Таблиця 2.13.9 

Перелік звітності, яка містить у собі інформацію про прибуток 

підприємства 

Н
а

й
м

е
н

у
ва

н

н
я

 ф
о
р

м
и

 

П
ер

іо
д
и

ч
-

н
іс

т
ь
 

Хто подає Кому подає 
Строк 

подання 

1 3 4 5 6 

Б
ал

ан
с 

Р
іч

-

н
а 

Усі підприємства та організації 

незалежно від підпорядкування 
та форм власності, які 

перебувають на господарському 

розрахунку і є юридичними 
особами. 

О
р

га
н

у
 д

ер
ж

ав
н

о
ї 

ст
ат

и
ст

и
к
и

 з
а 

м
іс

ц
ез

н
ах

о
д

ж
ен

н
я

м
, 

п
о
д

ат
к
о
в
ій

 

ад
м

ін
іс

тр
ац

ії
 т

а 
ін

 

9 лютого 

К
в
ар

-

та
л
ь
н

а на 25 день 
після 

звітного 
періоду 

З
в
іт

 п
р

о
 ф

ін
ан

со
в
і 

р
ез

у
л
ь
та

ти
 

Р
іч

н
а 

Усі підприємства та організації 
незалежно від підпорядкування 

та форм власності, які 

перебувають на господарському 
розрахунку і є юридичними 

особами. 

О
р

га
н

у
 д

ер
ж

ав
н

о
ї 

ст
ат

и
ст

и
к
и

 з
а 

м
іс

ц
ез

н
ах

о
д

ж
ен

н
я

м
, 

п
о
д

ат
к
о
в
ій

 

ад
м

ін
іс

тр
ац

ії
 т

а 
ін

 

9 лютого 

К
в
ар

-

та
л
ь
н

а на 25 день 

після 

звітного 
періоду 

З
в
іт

 п
р

о
 р

у
х

 

гр
о
ш

о
в
и

х
 

к
о
ш

ті
в
 

Р
іч

н
а 

Усі підприємства та організації 

незалежно від підпорядкування 

та форм власності, які 
перебувають на господарському 

розрахунку і є юридичними 

особами. 

О
р

га
н

у
 

д
ер

ж
ав

н
о

ї 

ст
ат

и
ст

и
к
и

 

за
 

м
іс

ц
ез

н
ах

о
д

ж
ен

н
я
м

 

20лютого 

З
в
іт

 п
р

о
 в

л
ас

н
и

й
 

к
ап

іт
ал

 

Р
іч

н
а 

Усі підприємства та організації 

незалежно від підпорядкування 
та форм власності, які 

перебувають на господарському 

розрахунку і є юридичними 
особами. 

О
р

га
н

у
 

д
ер

ж
ав

н
о

ї 

ст
ат

и
ст

и
к
и

 з
а 

м
іс

ц
ез

н
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о
д

ж
е

н
н

я
м

 

20лютого 

Д
ек

л
ар

ац
ія

 з
 п

о
д
ат

к
у

 н
а 

п
р

и
б
у

то
к
 п

ід
п

р
и

єм
ст

в
а 

К
в
ар

та
л
ь
н

а 

Підприємства, платники податку 
на прибуток 

Д
о
 п

о
д

ат
к
о
в
о
го

 о
р
га

н
у
 з

а 

м
іс

ц
ез

н
ах

о
д

ж
ен

н
я
м

 

п
л
ат

н
и

к
а 

Протягом 

40 

календарн

их днів, 
наступних 

за 

останнім 
календарн

им днем 

звітного 
періоду. 
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аблиця 2.13.10 

Інформація, що зазначається у звітності, де відображається прибуток 

(збиток) 

Ф
о

р
м

а 
зв

іт
-

н
о

ст
і 

Назва рядка Код Джерело інформації 

1 2 3 4 

Б
ал

ан
с
 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
1420 

Ск 441 (Сд 442) 

Відображається або сума нерозподіленого 

прибутку, або сума непокритого збитку. 

З
в
іт

 п
р

о
 ф

ін
ан

со
в
і 

р
ез

у
л
ь
та

ти
 

Валовий   Різниця між чистим доходом від реалізації 

продукції і собівартістю реалізованої 

продукції 
Прибуток 2090 

Збиток 2095 

Фінансовий результат від 

операційної діяльності 

 Алгебраїчна сума валового прибутку 

(збитку), іншого операційного доходу, 

адміністративних витрат, витрат на збут та 

інших операційних витрат 
прибуток 2190 

збиток 2195 

Фінансовий результат від 

звичайної діяльності до 

оподаткування 

 
Алгебраїчна сума прибутку (збитку) від 

операційної діяльності, фінансових та інших 

доходів (прибутків), фінансових та інших 

витрат (збитків) 
Прибуток 2290 

Збиток 2295 

Чистий фінансовий 

результат 

 Різниця між прибутком від звичайної 

діяльності до оподаткування та сумою 

податків з прибутку. збиток Прибуток 2350 

Збиток 2355 Збиток дорівнює збитку від звичайної 

діяльності до оподаткування та сумі 

податків на прибуток 

З
в
іт

 п
р

о
 р

у
х

 

гр
о

ш
о

в
и

х
 к

о
ш

ті
в
 Прибуток (збиток) від 

звичайної діяльності до 

оподаткування 

3500 Відображається прибуток (збиток) від 

звичайної діяльності до оподаткування за 

звітний період, наведений у звіті про 

фінансові результати 

Збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових 

різниць 

3515 Збитки (прибутки) від курсових різниць 

внаслідок перерахунку статті балансу 

«Грошові кошти та їх еквіваленти в 

іноземній валюті» 
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Продовження табл. 2.13.10 
1 2 3 4 

 

Збиток (прибуток) від не 

операційної діяльності 

3520 Збиток (прибуток) від володіння 

(дивіденди, відсотки тощо) та реалізації 

фінансових інвестицій, а також від 

продажу основних засобів, 

нематеріальних активів, інших 

довгострокових активів, від обміну 

оборотних активів на необоротні активи 

і фінансові інвестиції, від не 

операційних курсових різниць, інші 

прибутки та збитки від інвестиційної та 

фінансової діяльності (без урахування 

витрат на сплату відсотків) 

. 

З
в
іт

 п
р

о
 в

л
ас

н
и

й
 к

ап
іт

ал
 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4000 

Показується сума чистого прибутку 

(збитку) зі звіту про фінансові 

результати 

Коригування прибутку 
4005-

4090 

Коригування прибутку в результаті 

виправлення помилок минулих періоді, 

змін в обліковій політиці  

Розподіл прибутку 
4200-

4210 

Наводиться сума нарахованих 

дивідендів, дані про інший розподіл 

прибутку між учасниками (власниками) 

підприємства або спрямування прибутку 

до статутного капіталу, резервного 

капіталу 

Виплати власникам 

(дивіденди) 
4200 Дт443-Кт671 

Спрямування прибутку до 

зареємтрованого капіталу 
4205 Дт443-Кт40 

Відрахування до 

резервного капіталу 
4210 Дт443-Кт43 

 

Що стосується внутрішньої звітності, то тут звітність подається 

зацікавленим внутрішнім користувачам відповідно до мети аналізу 

ефективності діяльності. 

Сума фінансових результатів за звітний період тісно 

переплітається у різних формах звітностей, що свідчить про їх 

взаємозв’язок. 

У посадовій інструкції головного 

бухгалтера підприємства зазначаються його 

обов’язки, що прямо чи опосередковано 

стосуються формування та розподілу прибутку, а 

Обов’язки 

бхгалтерії 
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саме: 

- організація бухгалтерського обліку фінансово-господарської 

діяльності підприємства та підготовка фінансових звітів; 

- контроль відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

всіх господарських операцій; 

- контроль дотримання порядку оформлення первинних 

документів; 

- організація процесу зберігання документів; 

- організація своєчасного надання структурним підрозділам 

даних бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності. 

Головний бухгалтер підпорядковується фінансовому 

директорові підприємства, надає йому фінансову звітність, а також 

внутрішні звіти про результати фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

Важливим є аналіз інформаційних зв’язків щодо формування та 

розподілу прибутку у господарському товаристві, що відображено на 

рисунку 2.13.6. 

 
Рис. 2.13.6. Інформаційні зв’язки щодо формування та розподілу 

прибутку у відкритому акціонерному товаристві 

 

Бухгалтер одержує звітність від усіх керівників підрозділів 

підприємства, що стосуються витрат підприємства, у свою чергу він 

підпорядковується фінансовому директорові (фінансово-економічній 

службі), та передає йому уже згруповані дані про доходи, витрати 

Акціонерні збори 

Генеральний директор Фінансовий 

директор 

Фінансово-економічна 

служба 

Інші 

директори 

Бухгалтер 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Аудитор 
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діяльності підприємства та фінансові результати. Усі директори 

нижчого рівня, що підпорядковуються головному директорові 

передають йому у кінці звітного періоду інформацію про діяльність 

підприємства. 

Коло осіб, що пов’язане із формуванням 

та розподілом прибутку підприємства є досить 

обмеженим. До них належать: 

- працівники фінансово-економічного 

відділу; 

- фінансовий директор; 

- комерційний директор; 

- власник (власники), збори акціонерів та ін. 

У положенні про фінансово-економічну службу відображенні 

функціональні обов’язки підрозділу, зокрема, тактичне планування, а 

саме, розробка плану прибутку і його використання, розробка річних, 

квартальних та місячних бюджетів прибутків і видатків структурних 

підрозділів підприємства. 

У посадовій інструкції фінансового директора підприємства 

зазначається що фінансовий директор надає генеральному директору 

звіти про результати діяльності підприємства. Керівник фінансово-

економічної служби підпорядковується генеральному директорові 

підприємства. 

Відносини фінансового директора з іншими структурними 

підрозділами виявляються в наступному: 

-  надає внутрішню звітність про результати діяльності 

генеральному директорові 

- співпрацює з комерційним директором з питань тактичного і 

стратегічного планування 

- одержує звітність від усіх керівників підрозділів 

підприємства, що стосуються витрат фінансових ресурсів 

підприємства. 

Правлінням акціонерного товариства скликаються загальні 

збори, на зборах складається протокол загальних зборів, наступним 

кроком є затвердження річних результатів діяльності товариства за 

звітний рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту 

про діяльність наглядової ради. Потім відбувається затвердження 

порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати 

дивідендів, визначення порядку покриття збитків, на зборах 

Обов’язки 

працівників 

підрозділів 

підприємства 
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відбувається суцільне голосування для прийняття чи неприйняття 

рішення. 

Рішення загальних зборів акціонерів відображається в 

протоколі. До нього додаються перелік учасників загальних зборів, 

повідомлення про скликання зборів і протокол комісії, копії 

протоколів передаються в бухгалтерію, на підставі чого складає 

довідки та розрахунки що стосуються прибутку (збитку) звітного 

періоду. 

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими 

акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства. 

Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів 

визначається у статуті акціонерного товариства. 

 

 

2.13.4. Організація оліку фінансових інвестицій 

 

Фінансові інвестиції — це вкладення 

коштів чи інших активів у цінні папери 

суб’єктів господарської діяльності з метою 

отримання прибутку або досягнення 

соціального ефекту.  

Для цілей обліку, аналізу й планування фінансові інвестиції 

поділяють на довгострокові й поточні.  

Поточні фінансові інвестиції — це інвестиції, які легко 

реалізуються та призначаються для утримання протягом терміну, що 

не перевищує одного року. Довгострокові фінансові інвестиції — це 

вкладення, які не можуть бути визначені як поточні. 

Отже, довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції строком 

погашення більше одного року, а також інвестиції, які не можуть бути 

вільно реалізованими в будь-який момент часу. 

Довгострокові інвестиції поділяються на: 

 інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення; 

 інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства; 

 інвестиції в спільну діяльність зі створенням юридичної особи 

контрольними учасниками; 

 інші фінансові інвестиції. 

 Трактування терміну «пов’язані 

сторони» наведено у НП(С)БО 1 «Загальні 

Визначення і 

класифікація 

Пов’язані 

сторони 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 
353 

вимоги до фінансової звітності», за яким пов’язані сторони – особи, 

стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони 

контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на 

прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. 

Пов’язаними сторонами (за П(С)БО 23 «Розкриття інформації 

щодо пов’язаних сторін») вважаються: 

1) підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим 

впливом інших осіб; 

2) підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано 

здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на 

його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. 

Суттєвий вплив (за П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції») 

визначається як повноваження брати участь у прийнятті рішень з 

фінансової, господарської та комерційної політики об’єкта 

інвестування без здійснення контролю цієї політики. 

Свідченням суттєвого впливу можуть бути: 

- володіння двадцятьма або більше відсотками акцій 

(статутного капіталу) підприємства; 

- представництво у раді директорів або аналогічному 

керівному органі підприємства; 

- участь у прийнятті рішень; 

- взаємообмін управлінським персоналом; 

- забезпечення підприємства необхідно техніко-економічною 

інформацією. 

Контроль – це повноваження, яке надає можливість керувати 

фінансовою та економічною політикою підприємства з метою 

одержання вигод від цієї діяльності. 

Придбані (одержані) фінансові інвестиції 

первісно оцінюються та відображаються в 

обліку за собівартістю, яка визначається 

відповідно до джерел їх надходження. 

Так при купівлі собівартість фінансових інвестицій складається 

з: 

- ціни придбання; 

- комісійних винагород посередникам; 

- мита; 

- податків; 

- зборів; 

Оцінка  
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- обов’язкових платежів; 

- інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням 

фінансових інвестицій. 

Якщо придбання фінансових інвестицій здійснюється шляхом 

обміну на цінні папери власної емісії, то їх собівартість визначається 

за справедливою вартістю переданих цінних паперів Фінансові 

інвестиції, первісно зараховані на баланс за собівартістю, на кожну дату 

балансу відображаються з використанням таких оцінок: 

1) за справедливою вартістю; 

2) за собівартістю з врахуванням зменшення корисності; 

3) за вартістю, визначеною за методом участі в капіталі; 

4) за амортизованою собівартістю. 

Застосування того чи іншого методу залежить від мети придбання 

інвестицій, рівня впливу інвестора на інвестоване підприємство, строку, на 

який вони були придбані (таблиця 2.13.11). 

Таблиця 2.13.11 

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу 
Види фінансових 

інвестицій 

Оцінка, що застосовується для відображення інвестицій на дату балансу 

Інвестиції в асоційовані, 

дочірні, спільні 
підприємства 

1. Вартість, визначена за методом участі в капіталі. 
2. Справедлива вартість. 

Цей метод застосовується для обліку фінансових інвестицій в асоційовані, 

дочірні, спільні підприємства за наявності однієї з умов: 
а) фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для продажу 

протягом 12 місяців з дати придбання; 

б) асоційоване, або дочірнє підприємство ведуть діяльність в умовах, які 
обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, 

що перевищує 12 місяців. 

3. Собівартість з врахуванням зменшення корисності. 

Фінансові інвестиції, що 

придбані та утримуються 

до їх погашення (боргові 
цінні папери) 

Амортизована собівартість 

Фінансові інвестиції, що 

придбані та утримуються з 

метою їх продажу 

1. Справедлива вартість. 

2. Собівартість з врахуванням зменшення корисності (якщо справедливу 

вартість визначити неможливо). 

 

. 

Так за справедливою вартістю на дату складання балансу 

відображаються фінансові інвестиції, які не утримуються 

підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі 

в капіталі 
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Порядок оцінювання фінансових інвестицій за справедливою 

вартістю встановлено пунктами 8 та 9 Положення (стандарту) 12 

«Фінансові інвестиції». 

Сутність означеного методу полягає в тому, що для оцінки 

фінансової інвестиції на дату балансу використовується сума, що 

дорівнює вартості, за якою може бути здійснена реалізація інвестиції в 

результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними 

сторонами.  

Методом оцінки за справедливою вартістю на дату балансу 

оцінюють фінансові інвестиції, що придбані та утримуються 

виключно для продажу. 

У разі неможливості достовірного визначення справедливої 

вартості на дату складання балансу, зазначені інвестиції 

відображаються за собівартістю з урахуванням зменшення їх 

корисності. 

За амортизованою собівартістю на дату балансу відображаються 

фінансові інвестиції, що утримуються до їх погашення (боргові цінні 

папери). 

Порядок оцінювання означених вкладень на дату балансу за 

амортизованою собівартістю встановлено пунктом 10 Положення 

(стандарту) 12 «Фінансові інвестиції». 

Сутність цього методу полягає в тому, що різниця між 

собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт 

або премія в разі придбання) амортизується інвестором протягом 

періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної 

ставки відсотка. При цьому амортизована собівартість інвестиції 

визначається додаванням вартості вкладень на попередню дату та 

суми амортизації дисконту (премій) за звітний період. 

Амортизована собівартість фінансової інвестицій – це 

собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її 

списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) 

на суму накопиченої амортизації дисконту (премії). 

Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових 

інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується 

інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення 

за методом ефективної ставки відсотка. 

Ефективна ставка відсотка – ставка відсотка, що визначається 

діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного 
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відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або 

зобов’язання) та вартості її погашення. В свою чергу метод 

ефективної ставки відсотка – метод нарахування амортизації 

дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця 

між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної 

ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який 

нараховується відсоток. 

Суть амортизації премій зводиться до того, що їх сума повинна 

розподілятися на весь період, на який інвестиції були придбані, тобто 

спрямовуватись на сплату відсотків інвесторам. Таким чином, 

амортизацію премій необхідно протягом усього періоду розподілити 

так, щоб на дату погашення інвестицій їх поточна вартість 

дорівнювала номінальній, а сума премій досягла нульового значення. 

Суть амортизації дисконту полягає в тому, що його сума повинна 

розподілятися на весь період, на який придбана інвестиція, тобто 

спрямовуватись на збільшення витрат зі сплати відсотків інвесторам. 

Амортизація дисконту протягом цього періоду має розбиватися таким 

чином, щоб на дату погашення інвестицій їх поточна вартість 

дорівнювала номінальній, а сума дисконту досягла нульового 

значення. За допомогою цього методу проводиться оцінка на дату 

балансу фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до 

їх погашення. 
Відповідності до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», 

метод участі в капіталі – 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.  

Сума збільшення балансової вартості 

фінансових інвестицій (крім інвестицій, що 

обліковуються за методом участі в капіталі) 

відображається у складі інших доходів на рахунку 74 «Інші доходи» 

(субрахунок 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»). 

Відповідно, сума зменшення балансової вартості фінансових 

інвестицій та втрати від зменшення їх корисності відображаються у 

складі інших витрат на рахунку 97 «Інші витрати» (субрахунок  975 

«Уцінка нематеріальних активів і фінансових інвестицій»). 

Сума амортизації дисконту нараховується одночасно з 

нарахуванням відсотків з відображенням у складі інших фінансових 

Облік 
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доходів підприємства на рахунку 73 «Інші фінансові доходи» 

(субрахунок 733 «Інші доходи від фінансових операцій») з 

одночасним збільшенням балансової вартості фінансових інвестицій. 

Відповідно, сума премії відображається у складі інших 

фінансових витрат на рахунку 95 «Фінансові витрати» (субрахунок 

952 «Інші фінансові витрати») з одночасним зменшенням балансової 

вартості фінансових інвестицій. За вартістю, що визначена за 

методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються 

фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну 

діяльність зі створенням юридичної особи. 

Балансова вартість фінансових інвестицій, що обліковуються за 

методом участі в капіталі збільшується на суму, що є часткою 

інвестора в чистому прибутку об’єкта інвестування за звітний період, 

із включенням цієї суми до складу доходу від участі в капіталі і 

відображенням на кредиті рахунку  72 «Дохід від участі в капіталі» з 

подальшим закриттям на рахунок фінансових результатів.   

Відповідно зменшення балансової вартості таких інвестицій на 

частку інвестора в чистому збитку об’єкта інвестування буде 

відображатись у складі  втрат від участі в капіталі на дебеті рахунку 

96 «Втрати від участі в капіталі» з подальшим закриттям на рахунок 

фінансових результатів. Одночасно балансова вартість фінансових 

інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта 

інвестування, так як розглядається як повернення частки інвестицій  
Фінансовий інструмент - контракт, який 

одночасно приводить до виникнення 

(збільшення) фінансового активу в одного 

підприємства і фінансового зобов'язання або 

інструменту капіталу іншого підприємства За елементами балансу 

фінансові інструменти поділяють на: 

 фінансові активи; 

 фінансові зобов'язання; 

 інструменти власного капіталу; 

Фінансовий актив — це: 

а) грошові кошти та їх еквіваленти; 

б) контракт, що надає право отримувати грошові кошти 

або інший фінансовий актив від іншого підприємства; 

Фінансові 

інструкменти  
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в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими 

інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних 

умовах; 

г) інструмент власного капіталу іншого підприємства. 

Фінансове зобов'язання — це контрактне зобов'язання: 

а) передати грошові кошти або інший фінансовий актив 

іншому підприємству; 

б) обмінятися фінансовими інструментами з іншим 

підприємством на потенційно невигідних умовах. 

Фінансові зобов'язання поділяють на фінансові зобов'язання, 

призначені для перепродажу, та інші фінансові зобов'язання. 

Інструмент власного капіталу — це контракт, який 

підтверджує право на частину в активах підприємства, що 

залишається після вирахування сум за всіма його зобов'язаннями. 

До інструментів власного капіталу належать прості акції, 

частки та інші види власного капіталу 

У розпорядчому документі про 

організацію обліку підприємства 

рекомендується вказати шляхи 

використання прибутку та періодичність 

його визначення.  

При формуванні резервного капіталу, необхідно вказати якій 

відсоток отриманого прибутку до нього перераховується. 

В обліковій політиці зазначають пункти, наведені в табл.2.13.12 

Таблиця 2.13.12 

Елементи облікової політики щодо операцій з фінансовими 

інвестиціями 
Складові 

облікової 

політики 

Можливі варіанти Підстава 

1 2 3 

Суттєвий 

вплив  

– володіння двадцятьма або більше відсотками акцій 

(статутного капіталу) підприємства  

– представництво в раді директорів або аналогічному 
керівному органі підприємства 

– участь у прийнятті рішень  

– взаємообмін управлінським персоналом  
– забезпечення підприємства необхідною техніко-

економічною інформацією  

П(С)БО 12 

«Фінансові 

інвестиції»   

Наказ про 

облікову  

політику 
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Таблиця 2.13.12 
1 2 3 

Методи 

відображення 

фінансових 
інвестицій на дату 

балансу  

– за справедливою вартістю  

– за собівартістю інвестиції з урахуванням 

зменшення корисності  
– участі в капіталі  

П(С)БО 12 

«Фінансові 

інвестиції»  

База розподілу 

витрат за 
операціями з 

інструментами 

власного капіталу  

– кількість акцій 

– сума операції  
тощо  

П(С)БО 13 

«Фінансові 
інструменти»  

Перелік пов'язаних 

сторін  

– підприємства, які перебувають під контролем або 

суттєвим впливом інших осіб   

– підприємства і фізичні особи, які прямо або 
опосередковано здійснюють контроль над 

підприємством або суттєво впливають на його 

діяльність, а також близькі члени родини такої 
фізичної особи   

П(С)БО 23 

«Розкриття 

інформації про 
пов'язані 

сторони»  

Методи оцінки 

активів чи 

зобов'язань в 
операціях 

пов'язаних сторін  

– порівнюваної неконтрольованої ціни 

– ціни перепродажу  

– «витрати плюс» 
– балансової вартості  

П(С)БО 23 

«Розкриття 

інформації про 
пов'язані 

сторони»  

 

 

 

2.14. Організація обліку і контрою розрахунків з 
бюджетом 

 
 Теоретичні аспекти організації обліку розрахунків з 

бюджетом 

 Організація обліку розрахунків з бюджетом: методичний 

аспект 

 Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

розрахунків з бюджетом 

 
Незважаючи на наявність в країні «податкового обліку», 

зумовленого відмінностями в обчисленні фінансових результатів для 

фінансової звітності і оподаткування, єдиним джерелом інформації 

залишаються дані бухгалтерського обліку. Забезпечення користувачів 

інформацією про формування бази оподаткування, нарахування 

зобов’язань перед бюджетом та повноту і вчасність їх сплати є одним 
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з найголовніших завдань організації обліку розрахунків з бюджетом, 

до яких крім того ще належать: 

- розподіл обов’язків працівників щодо розрахунків з 

бюджетом; 

- вибір порядку розрахунку бази оподаткування (на підставі 

окремих розрахунків бухгалтерського обліку чи коригування даних 

бухгалтерського); 

- забезпечення своєчасної та повної реєстрації даних 

первинного обліку в регістрах, правильне визначення об'єкту 

оподаткування, ставки оподаткування, джерела сплати; 

- своєчасна перевірка розрахунків бюджетом, фондами 

соціального страхування 

- додержання строків розрахунків та ін. 

 

2.14.1. Теоретичні аспекти організації обліку розрахунків з 

бюджетом 
 

Економічна теорія характеризує податки і 

збори як специфічну форму економічних 

відносин держави із суб'єктами господарювання, 

різними групами населення і фактично з кожним членом суспільства. 

Податки не єдина форма акумуляції грошових коштів 

бюджетом та іншими державними централізованими фондами. В 

структурі розрахунків з бюджетом, крім податків, існують інші 

обов'язкові платежі податкового характеру (рис. 2.14.1). 

Податки - це фінансові відносини між державою і платниками 

податків з приводу примусового відчуження частини знову створеної 

вартості з метою формування централізованих фондів грошових 

ресурсів, необхідних для виконання державою її функцій. 

Збори – це обов'язкові платежі, які мають разовий фіскальний 

характер і їх сплата пов'язана із компенсацією певних витрат 

організації діяльності. 

Плати - обов'язкові платежі, які справляються з платників за 

умови конкретного еквівалентного обміну між ними та державою. 

Відрахування, внески - обов'язкові платежі з юридичних та 

фізичних осіб, яким притаманні ознаки цільового призначення. 

Податок можна розглядати як економічну, правову та облікову 

категорію (табл. 2.14.1). 

Визначення 
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Рис.2.14.1. Структура розрахунків з бюджетом 

 

Таблиця 2.14.1 

Основні підходи до визначення  податків 
Під-

ходи 
Джерело Визначення 

О
б

л
ік

о
в
и

й
 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» 

ПСБО 17 «Податок на 

прибуток 

Розрахунки з бюджетом належать до поточних 

зобов’язань підприємства. Окремо 

визначаються зобов’язання з податку на 

прибуток в розрізі показників: поточний 

податок на прибуток, відстрочений податок на 

прибуток, відстрочений податковий актив, 

відстрочене податкове зобов’язання  

Е
к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 Мочерний С.В. Економічний 

енциклопедичний словник/ 

Мочерний С.В., Ларіна Я.С., 

О.А. Устенко, Юрій С.І.: Том 

1, 2. – Львів: Світ, 2005. – 

616с. 

Податки – обов’язкові платежі в бюджет, які 

здійснюють фізичні та юридичні особи 

 

Ю
р

и
д

и
ч

н
и

й
 Податковий кодекс України 

від 02.12.2010 N 2755-VI 

Податок - обов'язковий, безумовний платіж до 

відповідного бюджету, що справляється з 

платників податку відповідно до Податкового 

Кодексу України. 

Види платежів до бюджету 

Обов’язкові платежі Платежі, що не мають обов’язкового 

характеру 

Обов’язкові платежі 

податкового характеру 

Обов’язкові платежі 

неподаткового 

характеру 

Доходи від 

використання 

майна, фінансова 

допомога та ін. 

Податки 

Збори 

Плати 

Відрахування, внески 

Штрафи  Кошти, отримані як 

компенсація шкоди та ін 



РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  Організація бухгалтерського обліку 

 

 362 

Для цілей організації обліку більшість податків розглядаються 

як поточні зобов’язання підприємства, крім податку на прибуток. Цей 

податок обчислюють за двома підходами (згідно П(С)БО та 

податкового законодавства), відображаючи результати розрахунків в 

обліку за допомогою таких показників як відстрочені податкові 

активи та відстрочені податкові зобов’язання. 

Податки класифікуються за багатьма 

ознаками: за економічним змістом, ставками, 

суб’єктам і т.д. (рис. 2.14.2). 
 

 
Рис. 2.17.2. Класифікація податків 

 

Для цілей організації обліку важлива класифікація податків за 

рівнем запровадження, так як від цього залежить в який бюджет 

сплачується податок, за ставками оподаткування (пропорційні, 

Податки 

За економічним змістом 

За формою 

взаємовідносин 

За рівнем 

запровадження 

За способом справляння 

Залежно від порядку 

зарахування 

Податки на доходи 

Податки на споживання 

Податки на майно 

Прямі 

Непрямі 

Загальнодержавні 

Місцеві 

Розкладні 

Квотарні 

Регульовані 

Закріплені (директивні) 

Класифікація 
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прогресивні та регресивні), економічним змістом об’єкта 

оподаткування (на доходи, на майно і т.д.), їх вибір та застосування є 

складовими податкового планування.  

Згідно статті 9 ПКУ податки і збори класифікують на 

загальнодержавні і місцеві. До загальнодержавних належать такі 

податки та збори: податок на прибуток підприємств; податок на 

доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; 

збір за першу реєстрацію транспортного засобу;  екологічний податок 

та ін.. 

До місцевих податків та зборів належать податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок; збір за 

провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця 

для паркування транспортних засобів; туристичний збір. 

Для цілей бухгалтерського обліку розрахунки з бюджетом 

класифікують за видами, наведеними в табл. 2.14.2. 

Таблиця 2.14.2 

Класифікація розрахунків з бюджетом у бухгалтерському обліку 
№ 

з/п 
Класифікація 

1 Розрахунки за податками 

1.1 Розрахунки з податку на додану вартість 

1.2 Розрахунки з податку на прибуток 

1.3 Розрахунки з акцизного збору 

1.4 Розрахунки податку з доходів фізичних осіб 

1.5 Розрахунки з інших податків 

2 Розрахунки за обов’язковими платежами 

3 Податкові зобов’язання  

4 Податковий кредит 

 

Одним з найголовніших елементів 

податків і зборів є база їх оподаткування, тобто 

оборот, у вартісному виразі до якого 

застосовується відсоткова або фіксована ставка 

податку для визначення суми податкового зобов’язання. Весь процес 

організації обліку розрахунків з бюджетом має бути спрямований в 

першу чергу на забезпечення інформації про базу оподаткування. 

База оподаткування податком на додану вартість, єдиним 

податком та податком з доходів фізичних осіб наведена рис.2.14.4. 

База 

оподаткування 
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Рис.2.14.4. База оподаткування податками 

 

База оподаткування для інших податків та зборів узагальнено в 

таблиці 2.14.5. 

 

Таблиця 2.14.3. 

Об’єкти і база оподаткування для різних податків 
№ 

з/п 

Вид 

податку 
Об’єкт оподаткування База оподаткування 

1 2 3 4 

1 

П
о

д
ат

о
к
 н

а 

п
р

и
б
у

то
к
 

Прибуток, отриманий у 
звітному періоді 

прибуток із джерелом походження з України та 

за її межами, який визначається шляхом 
зменшення суми доходів звітного періоду, 

визначених згідно зі статтями 135 - 137 

Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг та суму інших 

витрат звітного податкового періоду 

База оподаткування податком на 

додану вартість 

договірна вартість, визначена за вільними цінами, але не нижче за 

звичайні ціни, з урахуванням податків і зборів 

фактична ціна операції у разі продажу товарів без оплати або з 

частковою оплатою їх вартості у межах бартерних операцій, 

безоплатної передачі товарів  

звичайна ціна, якщо товари використовуються в неоподатковуваних 

операціях або основні фонди переводяться до складу невиробничих 

фондів у тому звітному періоді, на який припадає початок такого 

використання або переведення 

звичайна ціна, за умови ліквідації основних фондів, а також 

безоплатної передачі основних фондів особі, яка не зареєстрована 

платником ПДВ 

договірна вартість товарів під забезпечення боргових зобов'язань 

покупця, але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів  

договірна вартість готової продукції, виготовленої на території 

України з давальницької сировини нерезидента, у разі її поставки на 

митній території України, з урахуванням податків, за винятком ПДВ  

База оподаткування  

єдиним податком 

су
м

а 
в
и

р
у

ч
к
и

 в
ід

 р
еа

л
із

ац
ії

 п
р

о
д

у
к
ц

ії
 (

то
в
ар

ів
, 

р
о

б
іт

, 
п

о
сл

у
г)

 т
а 

в
и

р
у

ч
к
и

 в
ід

 р
еа

л
із

ац
ії

 о
сн

о
в
н

и
х

 ф
о

н
д

ів
  

База оподаткування 

податком з доходів 

Б
аз

о
ю

 о
п

о
д

ат
к
у

в
а
н

н
я
 є

 з
аг

ал
ьн

и
й

 о
п

о
д

а
тк

о
в
у

в
ан

и
й

 д
о

х
ід

, 
 -

 б
у

д
ь-

я
к
и

й
 

д
о
х
ід

, 
я
к
и

й
 п

ід
л
я
га

є 
о

п
о

д
ат

к
у

в
ан

н
ю

, 
н

ар
ах

о
в
ан

и
й

 (
в
и

п
л
а
ч

ен
и

й
, 

н
ад

ан
и

й
) 

н
а 

к
о

р
и

ст
ь 

п
л
ат

н
и

к
а 

п
о

д
ат

к
у

 п
р

о
тя

го
м

 з
в
іт

н
о

го
 п

о
д

ат
к
о

в
о

го
 

п
ер

іо
д

у
 

База оподаткування податками 
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Продовження табл. 2.14.3 
1 2 3 4 

2 

П
о

д
ат

о
к
 н

а 
д

о
д
ан

у
 

в
ар

ті
ст

ь 
-поставка товарів на 

митній території України 

-імпорт товарів 
-експорт товарів 

-поставка послуг на 

митній території України 
-поставка транспортних 

послуг за межами 

державного кордону 
України 

Вартість товарів (послуг), операції з якими 
визнано об’єктом оподаткування. 

Базою оподаткування операцій з поставки 

товарів  і послуг є їх договірна (контрактна) 
вартість, але не нижче звичайної ціни. 

Базою оподаткування операцій з імпорту 

товарів на митну територію України є їх 
договірна вартість, але не менше митної 

вартості. 

 3 

А
к
ц

и
зн

и
й

 

зб
ір

 

-виробництво 
підакцизних товарів на 

митній території України 
-імпорт (ввезення) 

підакцизних товарів на 

митну територію України 

Оподатковуваний оборот підакцизних товарів 

4 

М
и

то
 

Операції платників 

податку з ввезення на 

митну територію України 
та вивезення товарів за 

межі митної території 
України 

У грошову виразі – митна вартість товарів 

У натуральному виразі  - фізична 
характеристика товарів 

5 
Єдиний 

податок 

Виручка від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

Вартість товарів, нарахований дохід за 

виконання робіт, послуг 

 
2.14.2. Організація обліку розрахунків з бюджетом: 

методичний аспект 

 

Основними факторами, що впливають на організацію 

бухгалтерського обліку розрахунків за податками на підприємстві і їх 

використання в цілях податкового обліку є: 

— використання одних і тих же первинних документів для 

отримання інформації щодо обчислення податків за податковим 

законодавством і П(С)БО (накладних, виписок, податкових накладних, 

розрахункових відомостей (для з/п) та ін.; 

— у багатьох випадках однакове трактування одних і тих же 

даних і фактів господарської діяльності у фінансових і податкових 

цілях (використовуються однакові рахунки з аналітикою, яка враховує 

віднесення до валових доходів чи валових витрат); 

— накопичення інформації одними й тими ж спеціалістами. 

Для обчислення суми податків в 

бухгалтерії накопичується інформація в розрізі Розрахунок 

податків 
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необхідних показників, які використовуються у формулах (2.14.1-

2.14.8).  

Податок на прибуток=(Д-В)*21%,                  (2.14.1) 

де Д –доходи; 

     В –витрати; 

Сума податку на додану вартість (ПДВ) розраховується за 

алгоритмами: 

- на товари, що обкладаються митом та акцизним збором: 

ПДВ=(МВ+ВМ+АЗ)*П                                 (2.14.2) 

- на товари, що обкладаються тільки митом: 

 ПДВ=(МВ+ВМ)*П                                     (2.14.3) 

- на товари, що обкладаються тільки акцизним збором: 

ПДВ=(МВ+АЗ)*П                                     (2.14.4) 

- на інші товари, що не підлягають оподаткуванню митом та 

акцизний податок: 

                                    ПДВ=МВ*П                                        (2.14.5) 

де МВ – митна вартість товарів, ввезених (пересланих) на митну 

територію України 

ВМ – сума ввізного мита; 

АЗ – сума акцизного податку; 

П – ставка податку на додану вартість. 

Методика розрахунку акцизного податку: 

- на предмети (товари), які не оподатковуються митом 

 АЗ=В*Аз,                                            (2.14.6) 

де В – митна вартість підакцизних товарів; 

Аз – ставка акцизного податку. 

- на предмети (товари), які підлягають оподаткуванню митом 

АЗ=(В+М)*Аз,                                         (2.14.7) 

де М – сума мита, нарахована на підакцизні предмети. 

Розрахунок сплати єдиного податку: 

ЄП=ЗВР*ставка єдиного податку %,         (2.14.8) 

де ЗВР – загальна виручка від реалізації. 

Для нарахування зобов’язань з ПДВ та 

податку на прибуток передбачено використання 

трьох методів (метод першої події, нарахування 

та «касовий»).  

Основна частина зобов’язань з ПДВ 

нараховуються за правилом першої події, тобто відвантаження 

Методи 

нарахування 

зобов’язань 
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продукції чи сплата грошей. Зобов’язання з податку на прибуток 

обчислюються методом нарахування, який є основою бухгалтерського 

обліку. 

Однак для окремих суб’єктів господарювання та їх операцій 

визначено інший метод обчислення податкових зобов’язань – касовий 

– податкові зобов’язання (кредит) визнаються в момент отримання 

(перерахування) грошових коштів. 

Одним з завдань організації обліку 

розрахунків з бюджетом є правильне 

віднесення витрат і доходів у 

бухгалтерському обліку до доходів і витрат 

з метою визначення податку на прибуток. 

Оскільки виникнення податкових 

зобов’язань у бухгалтерському та 

податковому обліку не збігається, виникають різниці між даними 

податкового та бухгалтерського обліку. 

Позитивна різниця між даними, обчисленими згідно з 

податковим законодавством, та даними бухгалтерського обліку 

визнається податковим активом (підприємство має право в 

майбутньому на їх відшкодування), негативна (у підприємства 

виникають зобов’язання сплатити податок на прибуток у наступних 

податкових періодах) визнається податковим зобов’язанням. 

Тимчасові податкові різниці – це різниці між оцінкою активу 

або зобов’язання за даними фінансової звітності та податковою базою 

цього активу або зобов’язання відповідно, які анулюються в 

наступному звітному періоді. 

Постійні різниці обумовлені статтями, які включають до 

розрахунку облікового прибутку і не включають до розрахунку 

податкового, або навпаки. Постійні податкові різниці не анулюються в 

наступних періодах (таблиця 2.14.6). 

Згідно ПСБО 17 «Податок на прибуток» сума відстрочених 

податків визначається за кожною статтею балансу як добуток 

тимчасової різниці та відповідної ставки оподаткування, тобто: 

 
Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню*  

Ставка податку на  прибуток = 

Відстрочене податкове зобов’язання 

 

 

 

(2.14.9) 

 

 

Взаємозв’язок 

бухгалтерського і 

податкового обліку 

розрахунків з 

бюджетом 
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Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню *  

Ставка податку на прибуток = 

Відстрочений податковий актив 

(2.14.10) 

 

Таблиця 2.14.6 

Вплив тимчасових різниць на податковий прибуток та статті 

балансу 
Зіставлення балансової 

вартості та податкової 

бази статей балансу 

Вплив на податковий 

прибуток (збиток) у 

майбутніх періодах 

Вплив на фінансову 

звітність за поточний 

період 

Балансова вартість активу 
> 

Податкова вартість активу 

Збільшує податковий 

прибуток  

Відстрочене податкове 

зобов’язання 

Балансова вартість активу 
< 

Податкова вартість активу 

Зменшує податковий 

прибуток 

Відстрочений податковий 

актив 

Балансова вартість 

зобов’язання 
> 

Податкова вартість 

зобов’язання 

Зменшує податковий 

прибуток 

Відстрочений податковий 

актив 

Балансова вартість 

зобов’язання 

< 
Податкова вартість 

зобов’язання 

Збільшує податковий 

прибуток 

Відстрочене податкове 

зобов’язання 

Балансова вартість активу 

= 

Податкова вартість активу 

Не впливає Не впливає 

Балансова вартість 

зобов’язання  
= 

Податкова вартість 

зобов’язання 

Не впливає Не впливає 

 

На кожному підприємстві в Наказі про облікову політику 
встановлюється періодичність обчислення відстрочених податкових 

активів і зобов’язань, але не рідше одного разу в рік. 

По більшості податків, зборів і 

внесків інформація отримується 

безпосередньо з даних бухгалтерського 

обліку. Найбільше проблем у 

підприємства виникає при визначенні 

суми податку на прибуток. Ускладнюють 

накопичення інформації для складання декларації про прибуток 

підприємства: 

Використання даних 

обліку для обчислення 

податків 
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З метою визначення оподатковуваного прибутку та суми 

податку на прибуток на підприємстві вихідні дані для заповнення 

декларації та додатків до неї беруться з даних синтетичного та 

аналітичного обліку.  

Наприклад, доцільно ввести окремі аналітичні рахунки до 

рахунків витрат: 

921 «Адміністративні витрати, які не включаються до 

податкових витрат» 

922 «Адміністративні витрати, що відносяться до податкових 

витрат» 

В процесі організації контролю 

розрахунків зобов'язань перед бюджетом основна 

увага звертається на підтвердження таких 

основних моментів : 

- всі податкові зобов'язання, які відображені у звітності, 

реально існують і відносяться до перевіряючого звітного періоду; 

- всі податкові зобов'язання відображені у звітності; 

- своєчасність подання звітності. 

Для перевірки своєчасності сплати та направлення податкових 

розрахунків в податкові органи і розрахунків у фонди соціального 

забезпечення доцільно передбачити в обов’язках одного з працівників 

підприємства наступне: 

 слідкує за датами подання звітності; 

 контролює наявність відміток податкових органів на звітах і 

деклараціях (квитанцій про отримання звітів), щоб переконатися, що 

всі податкові декларації і звіти були надані в податкові органи і, що 

всі вони надавалися в строки, встановлені діючим законодавством; 

 перевіряє своєчасність складання платіжних доручень на 

сплату податків; 

  правильність класифікації основних засобів за відповідними 

групами; 

  правильність ведення реєстру податкових накладних, 

наявність накладних, що відображені в цих реєстрах, своєчасність 

виписування податкових накладних при продажу товарів, робіт, послуг. 

 

 

 

Контроль 
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2.14.3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку 

розрахунків з бюджетом 

 

Згідно Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій для організації 

обліку розрахунків з бюджетом призначено 64 рахунок «Розрахунки 

за податками і платежами», який має субрахунки: 641 – розрахунки за 

податками; 642 – розрахунки за обов’язковими платежами; 643 – 

податкові зобов’язання; 644 – податковий кредит. 

Облік розрахунків за податками і платежами треба організувати 

так, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про 

нараховані та сплачені суми, заборгованість на кінець місяця. Тому 

для перших двох субрахунків треба відкрити аналітичні рахунки за 

назвою податків і платежів (табл. 2.14.7). 

Таблиця 2.14.7 

Аналітичні рахунки до 641 субрахунку 
№ 

з/п 
Субрахунок Назва 

1 6411 Розрахунки з податку на додану вартість 

2 6412 Розрахунки з податку на прибуток  

3 6413 Розрахунки з акцизного збору 

4 6414 Розрахунки податку з доходів громадян 

7 6417 Розрахунки з інших податків 

8 6418 Нараховані штрафи, пені 

 

В розрізі рахунку 6411 «Розрахунки з податку на додану 

вартість» відкриваються рахунки в залежності від специфіки 

оподаткування діяльності. Можливе відкриття аналітики за ставками 

ПДВ (без ПДВ, 0%, 20%), для сільськогосподарських підприємств за 

видами діяльності, в яких споживають придбані товари, а бо з яких 

реалізується продукція (наприклад: 1) розрахунки з податку на додану 

вартість з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, 

вироблених у власних переробних цехах; 2) Розрахунки з податку на 

додану вартість з виробництва та реалізації продукції не власного 

виробництва та наданих послуг не пов’язаних із 

сільськогосподарським виробництвом і т.д.)  

Для отримання додаткової інформації податковому кредиту з 

ПДВ доцільно до рахунку 644 відкрити аналітичні рахунки для 

Рахунки 
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відображення сум за неотриманими і отриманими податковими 

накладними 

Для фіксації господарських операцій по 

нарахуванню податків передбачено єдиний 

первинний документ – податкова накладна - 

документ, який підтверджує виникнення податкових зобов’язань з 

ПДВ у продавця у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) і 

водночас - право на податковий кредит у покупця. Якщо обсяг 

придбання товарів не перевищує двохсот гривень на день, для 

відображення ПДВ використовується касовий чек. Решта всіх 

операцій з нарахування податків оформляються у вигляді 

бухгалтерської довідки, яка складається на підставі даних 

підприємства. 

Для фіксації господарських операцій по 

розрахунках з бюджетом використовуються 

реєстри аналітичного і синтетичного обліку 

(табл. 2.14.8). 

Таблиця 2.14.8 

Альбом реєстрів аналітичного та синтетичного обліку 

операцій по розрахунках з бюджетом 

№ 

з/п 

Назва реєстрів 

аналітичного та 

синтетичного 

обліку 

Суть реєстру  
Чим 

затверджени

й 

1 

Реєстр отриманих 

та виданих 
податкових 

накладних 

У Реєстрі окремо обліковуються операції:  
з постачання товарів/послуг, які оподатковуються 

податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 
0 відсотків, звільнених від оподаткування та тих, що не 

є об’єктом оподаткування;  

з придбання товарів/послуг з метою 
використання у господарській діяльності платника для 

здійснення операцій, які оподатковуються податком на 
додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, 

звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом 

оподаткування, а також тих, які не призначаються для 

використання у господарській діяльності   

Наказом 
Мін'юст 

України від 
01.02.2013 № 

201/22733 

 

Для більшості податків і зборів (крім податку з доходів 

фізичних осіб) форми звітності, що подаються до податкових органів, 

передбачають проведення розрахунку податку до сплати. Тому на 

підприємствах зазвичай податки розраховуються не в бухгалтерських 

довідках, а безпосередньо в податковій звітності. 

Документи 

Реєстри 
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Розрахунки з бюджетом знаходять своє 

відображення у фінансовій, статистичній та 

податковій звітності. 

Відображення розрахунків з бюджетом за окремими рахунками 

у фінансовій та статистичній звітності наведено в таблиці 2.14.9. 

Таблиця 2.14.9 

Відображення розрахунків з бюджетом у фінансовій та 

статистичній звітності 

Ф
о
р

м
а

 

зв
іт

н
о
с
т

і 

Назва рядка 
Код 

рядка 
Джерело інформації 

Б
ал

ан
с 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками з 
бюджетом 

1135 

Дт 641 „Розрахунки за податками»,  

Дт 642 „Розрахунки за обов’язковими 

платежами» 

Інші оборотні активи 1190 
Дт 643 „Податкові зобов'язання», 

Дт 644 „Податковий кредит» 

Поточні зобов’язання 
за розрахунками з 

бюджетом 

1620 
Кт 641 „Розрахунки за податками»,  
Кт 642 „Розрахунки за обов’язковими 

платежами» 

Інші поточні 
зобов’язання 

1690 
Кт 643 „Податкові зобов'язання», 
Кт 644 „Податковий кредит» 

З
в
іт

 п
р

о
 

ф
ін

ан
со

в
и

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

Витрати (дохід) з 

податку на прибуток 
2300 

Дт 79 „Фінансові результати» - Кт 981 „Податок 

на прибуток від звичайної діяльності» 

Податок на прибуток, 

пов’язаний з іншим 

сукупним доходом  

2455  

З
в
іт

 п
р

о
 

р
у
х

 

гр
о
ш

о
в
и

х
 к

о
ш

ті
в
 

Повернення податків і 

зборів 
3005  

З
в
іт

 п
р

о
 о

сн
о

в
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

д
ія

л
ьн

о
ст

і 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в
а)

 

Податки, збори 340 

Сума податків, зборів, обов’язкових платежів та 

штрафних санкцій, що враховуються у складі 

інших операційних витрат 

Звіт про 
обсяг 

реалізаці

ї послуг 

Податок на додану 
вартість 

07 
Сума податку на додану вартість при реалізації 
послуг 

ПДВ відносно виду 
діяльності 

08 
Сума податку на додану вартість при реалізації 
послуг 

Звітність 
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Ключовими моментами в організації складання звітності до 

державних податкових органів є безумовне знання працівниками 

облікових підрозділів підприємств та організацій наступних 

положень: 

- встановлених звітних податкових періодів для кожного виду 

податку (збору), характерного для даного суб'єкта підприємницької 

діяльності; 

- строків та порядку подання суб'єктами господарювання подат-

кової звітності, а також строків та порядку приймання цієї звітності 

органами державної податкової служби. 

Для контролю за своєчасним складанням та поданням 

податкової звітності у бухгалтерії мають бути розроблені певні 

контрольні форми, у яких відображають граничні та фактичні строки 

подання, та сплати, належні до сплати та фактично сплачені суми: 

- календарний графік подання податкової звітності та 

перерахування зобов'язань; 

- перелік податків, зборів, внесків, обов'язкових платежів, що 

сплачуються підприємством; 

- контрольна відомість з подання та сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів); 

- табель-графік складання та подання звітності за податками та 

внесками і зборами до фондів та ін. Зразок контрольної відомості 

наведено в табл. 2.14.10. 

Таблиця 2.14.10 

Контрольна відомість з подання та сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів) 

№ 

з/п. 

Назва податку, збору, 

внеску, обов'язкового 
платежу 

Викона-

вець 

Подання декларацій, звітів Перерахування коштів 

П
о

к
а

зн
и

к
 

Місяці, дата 
дата/сума (тис.грн.) за 

місяцями 

1 2 3 … 12 1 2 3 … 12 

1.  Декларація з податку на 
додану вартість 

Петрова Норма 20     30/980,00     

Факт 18     25/980,00     

   Норма           

   Факт           

 
Розрахунки з бюджетом є заключним 

етапом облікового процесу на підприємстві. Дата 

їх нарахування, сплати та подання звітності є 

суворо визначеними, що потребує значної 

Обов’язки 

працівників 

облікової 

служби 
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відповідальності від працівників облікового апарату. На більшості 

підприємствах податки обчислюються окремим бухгалтером, крім 

податків з заробітної плати. 

Для вчасного проведення всіх розрахунків необхідно 

забезпечити надходження до бухгалтерії інформації від наступних 

підрозділів підприємства: 

- відділ постачання –для організації надходження  в бухгалтерію 

відповідних документів з ПДВ у відділі постачання рекомендується 

визначати відповідальну особу за отримання, зберігання і передачу 

податкових накладних від постачальників до бухгалтерії; 

- відділ кадрів – чисельність працівників, інформація про нових 

працівників підприємства, їх пільги, звільнених працівників, надані 

допомоги і т.д.; 

- склад – залишки товарно-матеріальних цінностей для 

розрахунку приросту (убутку) та ін. 

Бухгалтер по розрахунках систематизує інформацію стосовно 

ПДВ,  перевіряє наявність всіх податкових накладних, або інших 

підтверджуючих документів: транспортних квитків, при виписуванні 

готельних рахунків, при оплаті за послуги зв’язку, інші послуги, 

вартість яких визначається за показниками приладів обліку. При 

цьому підставою для збільшення суми податкового кредиту є 

товарний чек (інший розрахунковий, платіжний документ) з 

виділенням у ньому сум ПДВ та наявності податкового номера 

постачальника. Якщо в платіжних не вказано податковий номер 

постачальника, то підприємство має право включати до податкового 

кредиту суму ПДВ, відображену у таких документах на загальну суму 

поставки, що не перевищує 200 грн. за день. Бухгалтер, що веде облік 

всіх податків, систематизує інформацію у регістрах і передає 

головному бухгалтеру. Головний бухгалтер складає податкову 

звітність і у встановлені строки подає її органам податкової служби. 

Обов’язки по нарахуванню податків на великому підприємстві 

слід покласти на декілька бухгалтерів, які володіють інформацією про 

базу оподаткування. При цьому загальну відповідальність за ведення 

податкового обліку покласти на заступника головного бухгалтера з 

питань оподаткування.  

Для ефективного виконання завдання, поставленого перед 

організацією обліку розрахунків за податками та обов'язковими 

платежами недостатньо навіть найкращого первинного та аналітичного 
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обліку. Обов'язковою умовою правильного відображення операцій є 

досконале вивчення нормативних документів, які регулюють 

визначення бази оподаткування внесками на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування, ставок податків та строків 

розрахунків. Отже, працівники, які складають та подають податкову 

звітність мають бути забезпечені відповідною нормативною базою. 

Для подачі податкової звітності в електронній формі слід 

передбачити коло осіб, які мають право використовувати цифрові 

підписи і відправляти звітність. 

В наказі про облікову політику згідно 

П(С)БО 17 «Податок на прибуток»  слід 

зазначити періодичність ведення обліку 

відстрочених активів та зобов’язань: щокварталу, 

на дату проміжної фінансової звітності, раз на 

рік, на дату річної фінансової звітності і т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

Наказ про 

облікову 

політику 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  33  
Організація управлінського обліку 

 

 
 

3.1. Сутність управлінського обліку та основні 
положення його організації 

 

Сучасні умови становлення ринкових відносин потребують 

нових теоретико-методологічних підходів до формування обліково-

інформаційних потоків, спрямованих на задоволення потреб 

конкретного користувача. Облік повинен не тільки характеризувати 

результати діяльності підприємства минулих періодів, а й 

забезпечувати інформацією управління на всіх рівнях для здійснення 

як поточної діяльності, так і на перспективу. 

В процесі прийняття управлінських рішень використовується 

інформація про стан активів, капіталу та розрахунків суб’єктів 

господарювання, яку надає безпосередньо облік, і якому  належить 

головна роль в системі менеджменту. Новою системою, яка не є 

замінником бухгалтерського обліку, а його животворчим 

доповненням, є система управлінського обліку, що передбачає 

інтеграцію процесів планування, обліку, контролю та аналізу. 

Управлінський облік є «мовою бізнесу», невід’ємним атрибутом 

системи управління підприємством, у ході якого реалізується його 

стратегія функціонування та розвитку.  

В умовах ринкової економіки ведення управлінського обліку 

являє собою об’єктивну необхідність, є однією з передумов, що 

дозволяють керівництву організації приймати правильні управлінські 

рішення. Сьогодні для прийняття адекватних управлінських рішень 

керівникам різних рівнів управління необхідна своєчасна, точна та 

деталізована інформація про склад витрат, собівартість, 

рентабельність і прогнозні показники з метою управління ними. Таку 

інформацію можна отримати лише за умови належної організації 

управлінського обліку.  

Важливою передумовою в поширенні 

внутрішньогосподарського обліку була калькуляційна бухгалтерія, 

основою якої є розрахунок калькуляції на певну дату, складання 
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попередніх кошторисів, виявлення відхилень, проведення 

оперативного аналізу та контролю за витратами з метою виявлення 

відхилень. 

Перші висловлювання про необхідність формування самостійної 

інформаційної системи про витрати підприємства і про те, якою вона 

має бути, з'явились ще на початку XX ст. у книзі Г. Емерсона 

«Производительность труда как основа оперативной роботы и 

заработной платы». У цій праці вперше була здійснена спроба 

виділити облік витрат виробництва в самостійний напрям облікової 

роботи. 
Основні етапи розвитку управлінського обліку: 

I етап (поч. XX століття) – оперативна спрямованість 

управлінського обліку, що пов’язано з розробкою методів нормування 

праці (система Ф. Тейлора) і калькулювання стандартних витрат, 

застосування контрольної функції обліку на основі системи стандарт-

костинг і оперативного аналізу відхилень; 

II етап (сер. 30-х років XX століття) – розробка системи обліку 

витрат та калькулювання за змінними витратами («директ-костинг»), 

впровадження обліку за центрами відповідальності з метою 

підсилення ролі і повноважень керівників та  здійснення контролю за 

їх діяльністю; 

III етап (сер. 70-х років XX століття) – стратегічна 

спрямованість управлінського обліку, застосування стратегічного 

управління.  

Кожен наступний етап лише збагачується новими теоріями, не 

відкидаючи попередніх надбань, а вдосконалюючи їх і надаючи їм 

нових властивостей з урахуванням вимог часу і потреб управління. 

Концепція управлінського обліку пов’язана із: 

- змістом управлінського обліку 

- формуванням витрат та калькулюванням собівартості  

- системами аналізу, планування та контролю 

- прийняттям управлінських рішень 

Управлінський облік є дисципліною, яка має як теоретичні, так 

і практичні корені. Її теоретичне підґрунтя міститься в таких 

дисциплінах як економіка, фінанси, теорія організація, менеджмент і 

психологія, її практичне застосування відбувається в усіх організаціях, 

де рішення базуються на фінансовій чи іншій кількісній інформації. 

Від повсякденного прийняття рішень (скільки одиниць продукції слід 
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виробляти за виробничий цикл) до стратегічних рішень (наприклад, як 

краще вдосконалити організаційну структуру, щоб вплинути на 

розширення асортименту продукції при зниженні її собівартості) їх 

ефективність залежить від глибинного розуміння концепцій та методів 

управлінського обліку.  

Внутрішньогосподарський облік виконує функції обліку, 

аналізу, оцінки, планування і відповідно прийняття управлінських 

рішень та призначений для вирішення минулих, теперішніх і 

майбутніх процесів діяльності підприємства. При цьому процес 

прийняття рішення проходитьтакі етапи: 

1. Планування – майбутнє (за статистичними і нормативними 

даними вивчається ринкове середовище та визначаються цілі 

підприємства); 

2. Облік фактичної господарської діяльності – минуле; 

3. Контроль, аналіз і оцінка діяльності підприємства – 

теперішнє (за даними обліку); 

4. Прийняття рішень щодо поточних процесів та майбутньої 

діяльності підприємства – теперішнє (види планування). 

Послідовність процесу прийняття управлінського рішення 

зображено на рис. 3.1. 

Рис. 3.1. Послідовність процесу прийняття управлінського 

рішення 

 

ПЛАНУВАННЯ 

ОБЛІК 

ОЦІНКА КОНТРОЛЬ 

ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕННЯ 
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На сьогодні відсутній єдиний підхід щодо суті і змісту 

управлінського обліку. У світовій практиці обліку існують різні 

погляди на визначення терміна «управлінський облік». Поняття 

«управлінський облік» набуло поширення в англомовній літературі, 

міжнародних стандартах з обліку й аудиту, у практиці багатьох 

зарубіжних держав, зокрема США, Великій Британії, Франції тощо. У 

західній Європі його називали виробничий облік та до його сфери 

відносили процеси виробництва і реалізації. У Німеччині 

застосовується поняття «контролінг», у Франції – «маржинальний 

облік», що характеризувався прийняттям стратегічних управлінських 

рішень з використанням показників маржинального доходу. Однак у 

жодній з них немає однозначного трактування «управлінського та 

виробничого обліку». 

В окремих дослідженнях науковців управлінський облік 

відноситься до бухгалтерського в частині доходів і витрат, тоді як 

переважна їх більшість надає йому значення окремого виду. При 

цьому перевагою обох підходів є визнання його необхідності, 

корисності та ефективності. 

Основна увага зосереджується на таких процесах, як 

планування, оцінка та контроль всередині підприємства і не беруться 

до уваги такі елементи управління, як нормування, бюджетування та 

прогнозування, що виступають невід’ємними складовими 

управлінського обліку. Управлінський облік є підсистемою єдиного 

бухгалтерського обліку, доповнює його такими функціями 

управління, як аналіз, планування, контроль, тому повинен 

об’єднувати усі складові управління з метою інформаційного 

забезпечення внутрішніх користувачів. Зміст і призначення 

управлінського обліку характеризується формуванням інформаційних 

потоків для забезпечення ефективного управління.  

Визначення «управлінський облік» повинно об’єднувати усі 

складові управління з метою інформаційного забезпечення внутрішніх 

користувачів. При цьому в управлінському обліку використовується 

такий вид планування, як бюджетування, що визначає способи 

досягнення цілей. Крім того, результатом досконало організованого 

управлінського обліку на підприємстві є прийняття ефективних 

управлінських рішень. 
 

Управлінський облік - складова бухгалтерського обліку, що є 

поєднанням бюджетування, обліку, аналізу та контролю для 
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інформаційного забезпечення менеджменту підприємства. Саме таке 

визначення управлінського обліку більш повно розкриває його зміст, 

мету, завдання та функції. 

Управлінський облік є підсистемою бухгалтерського обліку. 

Співвідношення усіх видів обліку подано на рис. 3.2. Інформаційно-

методологічне поле кожної складової бухгалтерського обліку 

представлено у вигляді кола. Інформація, яка реєструється і 

обробляється в межах управлінського обліку, зображена у вигляді 

півкруга – УУ, в межах фінансового обліку – ФУ. Діапазон в межах 

якого пересікаються складові кола відповідає їх інформаційній базі – 

первинній документації. При цьому область В являє собою 

інформацію про витрати. Податковий облік (ПО), хоча і має власну 

методологію, базується на інформації фінансового обліку, тому і 

пересікається з інформаційним полем фінансового обліку. 

Процес управління включає три види діяльності: 

 розпорядження про виконання завдань; 

 коордінація робіт в процесі виконання завдань; 

 контроль за виконанням завдань. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3.2. Інформаційне поле управлінського обліку 

 
В процесі управління є постійна потреба в інформації – 

обліковій, яка має вартісний вимір, і необліковій без вартісного 

виміру, але неврахування якої створить незавершену уяву про об’єкт.  

В системі управлінського обліку інформація формується для: 

- визначення управлінських проблем; 

Управлінський облік Фінансовий облік 

Бухгалтерський облік 

Облік нарахувань та сплати податків 
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- формування економічної стратегії; 

- калькулювання собівартості продукції (р., п.); 

- планування, контролю та аналізу результатів господарських 

процесів; 

- вирішення управлінських проблем; 

- прийняття управлінських рішень. 

Всі інформаційні потоки, які циркулють в системі управління, 

умовно можна поділити на дві частини – вхідні і вихідні (рис.3.3). 

Вихідні інформаційні потоки системи управлінського обліку 

формуються у вигляді стандартизованих періодичних управлінських 

звітів про виконання бюджетів (для контролю за виконанням рішень), 

аналітичних управлінських звітів з обгрунтуванням відхилень і 

альтернативними пропозиціями (для прийняття відповідних 

управлінських рішень), сигнальними управлінськими звітами (для 

попередження ризикових ситуацій). Таке групування вихідних 

інформаційних потоків як продуктів управлінського обліку досить 

поширене на практиці, яке виникло на вимогу сучасного менеджменту 

для розв’язання невідкладних організаційно-виробничих задач. Але 

недостатнє науково-теоретичне обгрунтування і методичне 

забезпечення призводить до хаотичних пошуків практиками шляхів 

вирішення цих проблем, які не завжди мають позитивні наслідки. 

Обсяг статті не дає можливості розкрити і представити повне 

теоретичне обгрунтування і розробку методичної бази для 

формування відповідних управлінських звітів з кожного напряму 

управлінського використання, можна лише підтвердити значимість 

проблеми і потребу в її науковому дослідженні. 

Практично те саме  стосується і вхідних інформаційних 

потоків, які «переробляє» система управлінського обліку у вихідні 

продукти, «замовлені» системою управління. Вхідні інформаційні 

потоки в систему управлінського обліку мають складну структуру і 

поділяються на дві підгрупи – внутрішні (підприємства) і зовнішні 

(економічні, екологічні, соціальні, політичні тощо).  

Внутрішні інформаційні потоки підприємства поділяються на: 

1) облікову інформацію (первинні бухгалтерські документи, 

фінансова звітність, інші форми  звітності, встановлені чинним 

законодавством, дані оперативного обліку, податкові розрахунки); 

2) необлікову інформацію (технічні проблеми, кадрове 

забезпечення, простої працівників); 
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 3) нормативно-технічну довідкову інформацію (норми 

виробітку, нормативи використання матеріально-технічних ресурсів, 

методика розрахунків, технологічні карти, технічні паспорти 

механізмів тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.3. Інформаційні потоки в системі управлінського обліку 

 

Основу облікової інформації складають числові дані 

внутрішніх оперативних управлінських звітів і зовнішніх 

обов’язкових звітів, а також проміжних зведених реєстрів. До 

необлікової інформації належать: матеріали зовнішніх і внутрішніх 

перевірок (акти, довідки, приписи); матеріали зборів акціонерів, 

учасників, трудових колективів , постійно діючих виробничих нарад; 

матеріали ділового листування з партнерами, позичальниками; 

аналітичні огляди; матеріали засобів масової інформація  і особисті 

спостереження персоналу. Характерною рисою необлікової 

інформації є її вербальність. 

Вхідні інформаційні потоки у їх необробленому вигляді не 

можна використовувати, потребується застосування новітніх 

технологій і знань з обробки первинних даних у систематизовані 

інформаційні масиви для їх розуміння користувачами, що і є ціллю 

управлінського обліку. Методика обробки вхідних даних в доступний 

для використання інфориаційний масив є мистецтвом і потребує 

теоретичної підготовки і практичних навичків з глибоким розумінням 
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потреб користувачів. Методи управлінського обліку є 

різноманітними, що обумовлено різноманітністю представлення 

вхідних даних (письмові, усні, числові, нечислові), і визначаються як 

набір способів і прийомів для їх обробки.  

Всі методи можна розділити на дві групи. До першої 

належатимуть стандартні способи і прийоми, до другої – 

нестандартні, які рідко використовуються в одиничних, таких що 

рідко зустрічаються, управлінських ситуаціях. Теперішні 

автоматизовані системи обліку і обробки даних надають можливість з 

надзвичайною швидкістю і точністю проводити найскладніші 

розрахунки і представляти вихідні інформаційні масиви у безлічі  

варіантів. Проте, не зменшуючи значимість володіння різними 

методиками і процедурами, слід акцентувати увагу на діловий досвід, 

інтуїцію і бізнес-чуття при роботі з інформаційними потоками в 

системі управлінського обліку. Підкреслюючи роль неформальних 

методів прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, американські 

спеціалісти з управління зазначали: «Оптимальна стратегія не може 

бути розрахована лише з допомогою логарифмічної лінійки…». 

Вимоги до інформації управлінського обліку подано на рис. 

3.4. 

Управлінський облік як з’єднуюча ланка двох систем – 

управління і обліку має мету - інформаційне забезпечення внутрішніх 

користувачів на всіх рівнях управління для прийняття обгрунтованих 

управлінських рішень, попередження негативних наслідків 

господарської діяльності, надання необхідної інформації для 

досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Розробка цілей підприємства не є завданням управлінського 

обліку, однак їх досягнення не можливе без належного 

інформаційного забезпечення, яке визначає способи їх досягнення. 

Ціль – бажаний стан об’єкта в майбутньому. Процес досягнення цілей 

характеризується таким станом справ, який є бажаний і досяжний у 

визначені строки. 

Користувачі облікової інформації поділяються на  дві групи: 

- внутрішні – входять до складу підприємства; 

- зовнішні – не входять в склад підприємства. 

Працівники які  входять до складу підприємства є учасниками 

господарської діяльності або знаходять під її впливом (керівники, 
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працівники тощо). Вони формують систему управлінського обліку і 

впливають на її функціонування. 

 

Рис. 3.4. Вимоги до інформації управлінського обліку 

 

Користувачами інформації управлінського обліку виступають 

переважно внутрішні, які поділяються на таких, які беруть участь при 

прийнятті управлінських рішень і які не беруть участі в процесі 

прийняття рішення (таблиця 3.1).  

Таблиця 3.1 
Користувачі інформації управлінського обліку 

Користувачі Напрями використання інформації 

Приймають участь в 

процесі прийняття 

управлінських рішень 

1 2 3 

Керівники Управління господарською діяльністю Постійно 

Власники  Оцінка дохідності підприємства, 

інвестицій, дивідендна політика 

Не завжди 

Працівники Оцінка стабільності підприємства, 
зайнятості, платоспроможності по 

заробітній платі 

Якщо є відповідне 
стимулювання 

Продовження табл. 3.1 

Своєчасність 
 

 Інформація 

повинна 

випереджати 

управлінське 

рішення, 

періодичність та 

регулярність 

надання 

інформації мають 

відповідати змісту 

та періодичності 

управлінських 

завдань 

Доступність форми та 

змісту 

 Інформація повинна 

надаватися користувачу 

у доступній, зрозумілій 

і корисній формі, 

враховувати його 

компетентність та 

освіту  

 

Компактність 

 
Інформація 

повинна 

представлят

ися у 

внутрішній 

звітності в 

спрощеному 

вигляді, але 

без 

скорочень її 
змісту та 

основних 

показників 

Диференційовані

сть 

 Інформація має 

бути 

достатньою і  

відповідати 

потребам її 

користувача 

 

Варіативність 

 
Інформація  

повинна 

забезпечувати  

вибір варіанта 

управлінського 

рішення з 

декількох 

альтернатив 

 

ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО 

ОБЛІКУ 
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1 2 3 

Спеціалісти 

(бухгалтери, 

економісти 

тощо) 

Виконання професійних обов’язків, 

надання послуг працівникам 

підприємства 

Як обов’язок і в 

залежності від 

стимулювання 

Аудитори Виконання службових обов’язків, 

надання консультацій при прийнятті 

управлінських рішень 

В межах договору і 

етичних норм 

Предметом управлінського обліку виступає сукупність 

об’єктів у процесі управління господарською діяльністю 

підприємства, а саме: 

1) господарські засоби та джерела їх формування – основні 

засоби, нематеріальні активи,  товарно-матеріальні цінності, трудові 

ресурси, капітал, зобов’язання, доходи, витрати і фінансові 

результати; 

2) господарські процеси та їх результати – постачальницька 

діяльність, виробнича діяльність, маркетингова діяльність, фінансова, 

інвестиційна та інші види діяльності суб’єкта господарювання. 

Управлінський облік є багатофункціональною наукою, тому 

метод управлінського обліку включає в себе: 

- елементи методу бухгалтерського обліку (рахунки і 

подвійний запис; інвентаризація та документація; оцінка і 

калькулювання, звітність); 

- загальнонаукові методи дослідження об’єкта 

(спостереження, узагальнення, порівняння, групування, тощо); 

- математичні методи (лінійне програмування, кореляція, 

метод найменших квадратів тощо); 

- статистичні методи (метод вищої-нижчої точки, індексний 

метод, регресійний аналіз); 

- методи і прийоми економічного аналізу (факторний аналіз, 

графічний метод); 

- методи автоматизованої обробки даних. 

Завдання управлінського обліку: 

 - надання своєчасної та достовірної інформації внутрішнім 

користувачам для оперативного управління діяльністю підприємства і 

прийняття поточних та стратегічних управлінських рішень; 

- облік нормативної, формування фактичної та інших видів 

собівартості продукції (робіт, послуг) і аналіз відхилень від 

встановлених норм, стандартів, кошторисів, планів; 
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- аналіз, планування, контроль та прогнозування витрат, 

фінансово-господарської діяльності, капітальних вкладень; 

- складання управлінської звітності для інформаційного  

забезпечення управління підприємством. 
Виконання вищезазначених завдань має здійснюватись з 

врахуванням принципів, тобто правил, якими слід керуватися при 

вимірюванні, оцінці,  реєстрації господарських операцій, контролі за 

їх виконанням, при узагальненні і проведенні аналітичних процедур,  

при відображенні їх результатів у звітності для подання користувачам. 
Принципами, які можна застосувати до управлінського обліку 

є наступні: 

- 1 група принципів відповідає єдиним бухгалтерським 

принципам, зокрема: безперервності діяльності підприємства, єдиного 

грошового вимірника, періодичності, повноти інформації тощо; 

-  2 група принципів, які притаманні тільки управлінському 

обліку: 

- принцип методологічної незалежності - кожне 

підприємство встановлює свої правила організації та порядок ведення 

управлінського обліку; 

- принцип відповідальності – відповідальність є основою 

управлінського обліку і передбачає,  що за величину витрат і 

результатів відповідальність несе конкретна особа, яка їх контролює; 

- принцип оцінки результатів діяльності структурних 

підрозділів підприємства – визначення внеску кожного структурного 

підрозділу у формування прибутку підприємства від виробництва до 

реалізації продукції;  

- принцип безперервності - інформаційне поле облікових 

данних формується постійно, а не час від часу; 
- принцип своєчасності - інформація повинна бити 

представлена тоді, коли вона необхідна, несвоєчасне подання 

інформації впливає на прийняття неефективних управлінських 

рішень; 

-  принцип бюджетного методу управління - бюджетування 

виступає інструментом планування, контролю та регулювання і 

передбачає складання бюджетів доходів, витрат, фінансових 

результатів, фінансування підрозділів та підприємства в цілому; 
-  принцип залежності – при прийнятті альтернативних 
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рішень до уваги беруться  тільки ті витрати, які залежатимуть від 

майбутнього вибору (релевантні витрати); 

- принцип причинності – до собівартості продукції повинні 

відноситися тільки ті витрати, які виникли внаслідок виробництва 

даної продукції (наявність причинно-наслідкового зв’язку між 

витратами та продукцією); 

- принцип комплексності - разова фіксація даних 

бухгалтерського  обліку у первинних документах і багаторазове її 

використання; 

- принцип багатоваріантності - при підготовці інформації 

слід враховувати всі варіанти, але для прийняття управлінських 

рішень обрати найоптимальніший з усіх варіантів. Ресурси повинні 

бути спрямовані на ті з альтернативних варіантів, які найбільшою 

мірою сприяють досягненню головних цілей організації і в той же час 

менш витратні. Головним критерієм вибору альтернативи є 

перевищення очікуваного прибутку над очікуваними витратами; 

- принцип аналітичності - показники, які містяться в звітах, 

повинні бути представлені в зручному для аналізу вигляді і не 

вимагати додаткової аналітичної обробки; 
- принцип комунікаційного зв’язку між підрозділами 

підприємства, між керівниками різних рівнів управління, між 

керівниками і власниками, між керівниками і робітниками, між 

керівниками і обслуговуючим персоналом; 

- принцип економічності – витрати на функціонування 

системи  управлінського обліку повинні бути значно менше вигоди 

від її функціонування, обмін обліковими даними повинен приносити 

користь організації у вигляді зниження трансакційних й інших 

витрат; 
- принцип результативності – постійне зіставлення доходів і 

витрат від результатів діяльності, доходи мають перевищувати 

витрати. 

Мета управлінського обліку досягається в рамках його 

функцій при вирішенні управлінських завдань. Функції 

управлінського обліку: 
- попередження кризових явищ і несприятливих виробничих 

ситуацій; 
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- інформаційна – реалізується через забезпечення керівників 

усіх рівнів управління інформацією для поточного планування, 

контролю та прийняття оперативних управлінських рішень; 

-  комунікаційна - передбачає формування і забезпечення 

інформаційного взаємозв'язку між різними рівнями управління, 

структурними підрозділами підприємства, кервниками і підлеглими, 

керівниками і власниками тощо; 

- прогнозна - дає можливість здійснювати перспективне пла-

нування та координувати розвиток підприємства в майбутньому на 

підставі аналізу й оцінки фактичних результатів діяльності; 

- контрольна - забезпечує оперативний контроль за 

виконанням планів і бюджетів та оцінку результатів діяльності 

внутрішніх підрозділів, відповідальних осіб (менеджерів, керівників, 

матеріально-відповідальних осіб і фахівців за окремими напрями 

діяльності) і підприємства в цілому; 

- аналітична – оцінка результатів діяльності центрів 

відповідальності і підприємства в цілому; 

- мотивація персоналу - розробка способів участі 

співробітників і керівників  в прибутку підприємства, розмежування 

сфер відповідальності керівників. 

 

3.2. Основні положення організації 
управлінського обліку 

 

Враховуючи мету управлінського обліку, можна відзначити, 

що правильна його організація передбачає отримання своєчасної, 

повної, достовірної і доступної внутрішнім користувачам інформації 

для прийняття управлінських рішень. Також слід брати до уваги 

потреби сучасної системи управління, яка, за словами М.С.Пушкаря 

(1995 р.), вимагає «організувати облік витрат на виробництво в різних 

аспектах – за процесами (традиційні та нові), за центрами витрат 

(цехи, дільниці, бригади, зміни, окремі робочі місця), за сферами 

відповідальності (відповідальні за витрачання матеріалів, палива, 

енергії, заробітної плати, окремих видів накладних витрат), за видами 

продукції тощо». 

Важливою передумовою організації як фінансового так і 

управлінського обліку є вивчення самого підприємства – його 

структури, умов роботи, облікової інформації, особливостей  
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технології і організації виробництва, ресурсів тощо. 

При організації управлінського обліку необхідно встановити 

облікові взаємозв’язки між окремими структурними підрозділами та з 

адміністративним персоналом, які можуть бути побудовані двома 

варіантами: 

- прийняття рішень керівниками усіх рівнів управління; 

- наявність контролюючого органу - адміністрації, яка 

організовує роботу і здійснює контроль  нижчих рівнів управління. 

Управлінський облік в Україні не регулюється нормативними 

актами. Не існує закону, який би визначав сферу дії управлінського 

обліку, відсутні належні інструктивні матеріали. Рекомендованими 

для застосування на підприємствах України є лише Методичні 

рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг) підприємств різних галузей, які на 

сьогоднішній день застарілі і потребують змін та доповнень.  

Оскільки облік в Україні поділяється на бухгалтерський і 

внутрішньогосподарський, то діючі Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) повинні були б включати 

деякі аспекти щодо впровадження, організації та ведення 

управлінського обліку на практиці, адже у значної кількості 

підприємств різних форм власності виникає проблема саме щодо 

впровадження та правильності організації управлінського обліку.  

Затверджені П(С)БО розроблені для складання фінансової 

звітності, в якій узагальнюються дані фінансового обліку. Так, 

визначення «внутрішньогосподарський облік» згадується лише в 

Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», а при здійсненні обліку витрат пропонується для 

використання П(С)БО 16 «Витрати», який визначає методологічні 

засади  формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати 

підприємства. 

Управлінський облік є системою, яка повинна ефективно 

управляти витратами, інвестиціями, активами і пасивами, грошовими 

потоками тощо. Кінцевою його метою є допомога керівництву у 

досягненні стратегічної мети підприємства, і тому він є необхідним 

для функціонування управлінського контролю. 

Організація управлінського обліку є внутрішньою справою 

самого суб’єкта господарювання, оскільки він служить лише 

інтересам управлінської ланки та не є обов'язковим для підприємств з 
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погляду законодавчого регулювання, рішення щодо доцільності його 

ведення приймається керівником підприємства. 

Система управлінського обліку - цілісна упорядкована 

сукупність елементів методу бухгалтерського обліку (документації та 

інвентаризації, рахунків і подвійного запису, оцінки та калькуляції, 

прогнозного балансу і внутрішньої звітності) та набір методів для 

обробки первинних даних (оперативних, бухгалтерських, 

статистичних) з метою отримання інформації для аналізу, 

оперативного і стратегічного планування, контролю, прийняття 

ефективних рішень та управління в цілому.  

Організація системи управлінського обліку передбачає 

сукупність принципів і елементів побудови облікового апарату з 

метою своєчасного отримання достовірної інформації про виробничу, 

фінансову та інвестиційну діяльність підприємства, здійснення аналізу 

і контролю за господарськими процесами, планування та прийняття 

управлінських рішень. 

Організація управлінського обліку проходить у 3 етапи: 

1) методологічний етап; 

2) технічний етап; 

3) організаційний етап. 

На першому етапі визначають методику управлінського обліку, 

яка залежить від його мети. Для кожного підприємства  методичний 

етап організації управлінського обліку буде індивідуальним. 

На методичному етапі визначають: цілі та напрями 

класифікації витрат, собівартості і доходів; систему обліку витрат; 

методику розподілу непрямих витрат; доходи і фінансові результати; 

методику аналізу витрат; види  і форми контролю; методику 

бюджетування та види бюджетів. 

Технічний етап організації управлінського обліку включає 

документообіг, рахунки обліку, форми та періодичність складання 

бюджетів і внутрішньої звітності; послідовність проведення аналізу і 

контролю, вибір програмного забезпечення. 

Проектування організаційної структури відділу управлінського 

обліку з розподілом обов’язків між працівниками та розробкою 

внутрішніх положень щодо організації управлінського обліку 

здійснюється на організаційному етапі. 

Окремим важливим етапом організації управлінського обліку, 

який є відштовхуючою точкою при організації обліку є підготовчий 
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етап,  що впливає на подальший вибір методики управлінського 

обліку і включає:  

- аналіз організаційної структури підприємства; 

- визначення особливостей технології виробництва 

продукції (р., п.); 

- виділення центрів відповідальності. 

Саме останнє виступає основою при організації управлінського 

обліку, так як за кожним центром відповідальності здійснюватиметься 

облік, аналіз, планування і контроль а за результати діяльності 

відповідатиме безпосередньо його керівник. 

Процес впровадження управлінського обліку як такого на 

підприємствах подано у вигляді комплексної моделі його організації, 

яка відображає системну послідовність усіх етапів організації та 

взаємозв’язок елементів обліку й управління за ними, зокрема на 

методичному, технічному та організаційному етапах (рис. 3.5), 

дотримання яких призведе до раціонального його функціонування та 

підвищення своєчасності прийняття управлінських рішень. 

У практичній діяльності підприємств процес організації 

управлінського обліку повинен бути поступовим, взаємопов’язаним та 

обґрунтованим, враховувати загальні напрямки розвитку підприємства 

та дійсний стан кожного з видів обліку,  аналізу, планування і 

контролю. При цьому необхідним є розробка плану організації 

управлінського обліку, який характеризує системний підхід до його 

впровадження і передбачає такі    кроки: 

1) виділення структурних підрозділів та сегментів; 

2) вибір форми обліку та способів обробки і представлення 

інформації; 

3)  документування операцій та документообіг; 

4) виокремлення рахунків управлінського обліку; 

5) уточнення класифікації витрат і методів калькулювання, 

доходів та фінансових результатів; 

6) обґрунтування найбільш вагомих показників аналізу 

витрат, видів планування та контролю; 

7) формування ефективної системи внутрішньої 

управлінської звітності; 

8) розподіл обов’язків між виконавцями облікових робіт на 

всіх рівнях управління. 
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Організаційна структура підприємства може бути 

централізованою або децентралізованою залежно від ступеня 

відповідальності, покладеною на її керівників: 

- централізована характеризується ієрархічною 

(пірамідальною) структурою. Така система управління є 

консервативною, передбачає максимум примусу і не забезпечує 

свободи дій співробітникам підприємства. 

- децентралізована - характеризується наявністю центрів 

прибутку та інвестицій, керівники яких мають  більше прав та 

обов'язків, ніж керівники центрів витрат. Вони несуть  велику 

відповідальність, мають розширенні повноваження і можуть приймати 

значну частину рішень без попереднього обговорення з 

адміністрацією підприємства. 3 іншого боку, при  децентралізованій 

структурі між керівниками розподіляється  відповідальність за 

планування і  контроль витрат і результатів діяльності окремих 

структурних підрозділів. 

Незалежно від типу обраної організаційної структури - 

централізованої або децентралізованої - відповідальність за виконання 

фінансових функцій підприємства вцілому покладено на вище 

керівництво. 

Відповідальність за організацію управлінського обліку в 

організаціях несуть керівники організацій. Залежно від обсягу 

облікової роботи вони можуть:  

а) заснувати службу управлінського обліку як структурний 

підрозділ, очолюваний відповідним керівником; 
б) ввести в штат бухгалтерії посади фахівців з управлінського 

обліку (бухгалтерів-аналітиків).  

Однією з передумов успішного впровадження управлінського 

обліку у господарську практику є його кадрове забезпечення. Два 

види бухгалтерії передбачають наявність спеціаліста з фінансового 

обліку та спеціаліста з управлінського обліку (бухгалтер-аналітик). 

Функції бухгалтера з управлінського обліку значно ширші і не 

обмежуються реєстрацією господарських операцій в системі 

фінансового обліку. Тому бухгалтера, який здійснює інформаційне 

забезпечення системи управління, називають бухгалтером-аналітиком.  
Бухгалтер-аналітик - це працівник бухгалтерії, який готує 

інформацію для прийняття управлінських рішень. Сучасному 

бухґалтеру- аналітику необхідні широкі знання у галузі 
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бухгалтерського обліку, фінансів, оподаткування, прогнозування та 

планування, економічного аналізу, а також певний досвід з соціології 

та психології.  

У західних компаніях управлінський облік звичайно перебуває 

у веденні  контролера.  До його функцій належать планування та 

контроль, внутрішня звітність, оцінка і консалтинг, податки, зовнішня 

звітність, забезпечення збереження активів, економічна експертиза. 

Посада контролера вперше була запроваджена у 1880 році в 

залізничній компанії. У Німеччині посада контролера існує 

підприємствах, які використовують систему контролінгу. Відділ 

контролінгу виконує функції внутрішнього (виробничого) обліку, 

статистики, планування, прогнозування, контролю та аналізу. 

Бухгалтерія, яку очолює головний бухгалтер, контролеру не 

підпорядковується й здійснює традиційну функцію - ведення 

фінансового обліку та складання зовнішньої звітності. 

Управлінський облік повинен вестися спеціальною службою. 

На сьогоднішній день в структурі вітчизняних підприємств відсутня 

служба, яка займається управлінським обліком, аналізом, 

бюджетуванням і контролем виробничих показників та складанням 

внутрішньої звітності. Цим частково займаються, як правило, 

планово-економічний відділ, бухгалтерія, і тому втрачається 

оперативність даних управлінського обліку. На багатьох 

підприємствах взагалі відсутні такі його складові, як аналіз, 

планування (прогнозування) і контроль. 

Управлінський облік не новий для нашої країни. За свідченням 

відомого російського ученого М. Дмитрієва «ще в 20-ті – на поч. 30-х 

рр. ХХ ст. в СРСР на підприємствах і трестах існувало дві бухгалтерії 

– фінансова та бухгалтерія з обліку виробництва і калькулювання 

собівартості продукції, яка входила в склад виробничо-технічного 

управління підприємства і займалася крім обліку виробничих витрат і 

калькулюванням собівартості продукції, аналітичною роботою, 

результати якої використовувалися в управлінні підприємством. На 

той час вона було прообразом того, що нині називається 

управлінським обліком». Тобто, управлінський облік існував у 

практичній діяльності господарських суб’єктів, але не був 

виокремлений в окремий вид і з часом його функції частково почали 

переходити до інших наук – менеджменту, планування тощо. Це 

призвело до відсутності його функціонування як системного 
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поєднання обліку, аналізу, планування і контролю на сучасних 

підприємствах. 

З метою забезпечення більшої ефективності управлінської 

інформації на підприємствах необхідно впроваджувати управлінський 

облік та виділити в складі бухгалтерської служби спеціалізовану 

службу – відділ управлінського обліку, що дозволить надати 

останньому більших можливостей у реалізації його функцій. При 

цьому організаційна структура бухгалтерського апарату відповідатиме 

комбінованому типу, що передбачає усунення дублювання операцій та 

дозволяє самостійно розпоряджатися відповідним спеціалістам в 

межах своєї компетенції. 

Створення управлінського відділу не регламентується 

державними органами, форма його організації обирається самостійно, 

залежно від структури, особливостей діяльності та потреб управління. 

Ця служба буде займатись обліком, аналізом, контролем, 

бюджетуванням, прогнозуванням витрат, доходів і інших об’єктів 

управлінського обліку та складанням на їх основі відповідної 

внутрішньогосподарської звітності на чолі з її керівником та 

спеціальними бухгалтерами (наприклад, бухгалтером-аналітиком, 

бухгалтером-контролером та економістом). 

Разом з тим, необхідно надати обліковим працівникам центрів 

відповідальності часткових повноважень бухгалтерів-аналітиків та 

можливість приймати оперативні управлінські рішення, що дозволить 

вести детальний синтетичний і аналітичний облік, здійснювати аналіз 

планових та фактичних показників роботи підрозділів, зводити дані 

про витрати виробництва в розрізі видів продукції та складати 

відповідні форми звітності на різних рівнях управління та зводити їх 

по підприємству в цілому. Це сприятиме децентралізації обліку та 

встановленню чіткої відповідальності за результати роботи, що 

характерне саме для управлінського обліку. 

Організаційна структура системи управлінського обліку 

будується з урахуванням: 
- структури підприємства; 

- інформаційних потреб керівництва; 

- технічних можливостей і особливостей комп'ютерних 

інформаційних систем підприємства; 

- кваліфікації і особистих якостей керівників і бухгалтерів-

аналітиків. 
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Варіанти структури відділу управлінського обліку подані на 

рис. 3.6, 3.7, 3.8.  Керівник відділу здійснює контроль та перевірку 

форм внутрішньої звітності, формування управлінських рішень у 

визначених (передбачуваних) напрямках та надає звітність 

керівництву. До працівників відділу ставляться такі вимоги, як 

професійна компетентність, об’єктивність, конфіденційність, 

порядність, незалежність та відповідальність в роботі. 

Робота служби повинна грунтуватися на принципах 

колегіальності, компетентності та конфіденційності і відповідати 

«Положенню про відділ управлінського обліку», що передбачає 

відповідальність та вчасність представлення  інформації усіх 

учасників управлінського процесу і взаємозв’язки між ними. На 

основі даного положення повинні бути розроблені типові посадові 

інструкції працівників відділу, які визначають їх обов’язки, 

повноваження, відповідальність та регламентують взаємовідносини 

працівників відділу і підприємства.  Відділ управлінського обліку, на 

відміну від інших структурних підрозділів, характеризується 

незалежністю і самостійністю у своїй роботі та чіткою 

відповідальністю за результати як роботи відділу, так і підприємства в 

цілому.  
Відділ взаємодіє з усіма іншими службами підприємства, які 

забезпечують його відповідною інформацією для вирішення 

визначених йому завдань, що відповідає комунікаційній функції 

управлінського обліку. 

Створення відділу внутрішньогосподарського обліку 

сприятиме удосконаленню як управління витратами й іншими 

об’єктами обліку, так і управління в цілому. 

Організація управлінського обліку повинна забезпечувати 

розподіл загальних завдань управління підприємства між всіма його 

рівнями таким чином, щоб керівник кожного з них відповідав за свою 

ділянку та за вирішення визначених йому завдань.  

Доходи і фінансові результати в управлінському обліку 

повинні бути згруповані за центрами відповідальності (сегментами), 

видами виробництва та продукції, покупцями, споживачами тощо.  

Ефективне функціонування управлінського обліку потребує 

взаємоузгодженості усіх рівнів управління та залучення 

висококваліфікованих кадрів, що пов’язано в першу чергу із самою 
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його специфікою, яка вимагає відповідних знань з обліку, аналізу, 

контролю, планування, управління та права.  
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Рис. 3.8. Структура служби управлінського обліку 

 

Управлінський облік слід будувати на принципах автономії. 

Для осіб, що ведуть управлінський облік, абсолютно не важливі ні 

закони та положення бухгалтерського обліку, ні стандарти, ні кодекси. 

Тільки професійна думка, інтереси власників і адміністраторів 

диктують бухгалтеру правила управлінського обліку і, отже, те, що 

вважати доходом і що витратою. Проте тут завжди слід пам’ятати 

правило великого бухгалтера Джино Дзаппа (1879 - 1960): «доходи 

підприємства очевидні, а витрати сумнівні». Доходами в 

управлінському обліку вважаються, як правило, очікувані грошові 

надходження, а під витратами розуміються як очікувані грошові 

виплати (монетарні), так і немонетарні витрати (амортизація, 

нарахування резервів і т.п.). Немонетарними витратами можна легко 

маніпулювати: вибрати будь-який спосіб нарахування амортизації; 

встановити для неї будь-які норми; використовувати будь-який метод 
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утворення резервів і т.п., і кожний вибір дає новий фінансовий 

результат. 

Основні моменти ведення управлінського обліку не повинні 

відображатись в Наказі про облікову політику підприємства, який є 

доступним для зовнішніх користувачів, а повинні розкриватися у 

внутрішньому  Положенні про організацію управлінського обліку, 

адже така інформація є конфіденційною для кожного підприємства і 

не повинна бути доступною для таких користувачів. Зазначене 

положення повинне включати усі моменти, що стосуються такого 

обліку на підприємстві (облік, контроль, аналіз, бюджетування, 

нормування, відповідальність тощо), розроблятися безпосередньо 

керівником відділу управлінського обліку та затверджуватися 

головним бухгалтером і керівником підприємства. Управлінський 

облік повинен бути індивідуальним для кожного підприємства, 

організація і функціонування якого є комерційною таємницею. 

У Наказі про бухгалтерський облік і облікову політику 

підприємства можна окреслити лише загальні положення ведення 

управлінського обліку. 

Основою побудови управлінського обліку на підприємстві є 

раціональний порядок відображення управлінської інформації на 

рахунках обліку. Сьогодні підприємства користуються Планом 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 

291. 

Варто зауважити, що в бухгалтерському обліку до початку ХХ 

ст. застосовувалися різні способи систематизації рахунків (порядкові 

та серійні). З 1901 року завдяки працям бельгійського вченого П. 

Отже було визнано переваги десяткової системи класифікації 

рахунків, яка практикується дотепер.  

Зарубіжний досвід організації внутрішньогосподарського 

обліку передбачає два варіанти: 

- без спеціального відображення операцій на рахунках із 

застосуванням подвійного запису (синтетичний облік відсутній) – 

низький рівень конфіденційності;  

- з окремим відображенням операцій на рахунках 

синтетичного обліку (застосування різних варіантів кореспонденції 

рахунків) – високий рівень конфіденційності.  
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У вітчизняній та зарубіжній практиці виділяють дві основні 

системи рахунків бухгалтерського обліку: 

- інтегрована система обліку (однокруговий принцип), згідно з 

якою рахунки управлінського обліку прямо кореспондують із 

рахунками фінансового обліку в межах єдиного плану рахунків 

(США, Велика Британія, Канада, Австралія тощо); 

- переплетена система обліку (двокруговий принцип), за якої 

існують дві автономні системи рахунків відповідно до завдань 

фінансового та управлінського обліку, зв’язок між якими 

здійснюється через парні контрольні рахунки одного і того ж 

найменування (рахунки-екрани, дзеркальні, відображені). При цьому 

план рахунків затверджується централізовано і є обов’язковим для 

всіх суб’єктів господарювання (Франція, Німеччина, Іспанія, 

Португалія, Бельгія, Швейцарія та ін.). В німецькій літературі ще на 

початку XX ст. рахунки переплетеної системи обліку називали 

«таємними». 

У Франції управлінський облік називають «аналітичним 

обліком» на противагу фінансовому «загальному обліку». Для потреб 

виробничого обліку у Національному плані рахунків Франції 

передбачено 9-й клас «Рахунки собівартості»: 90 «Зворотні рахунки», 

91 «Вартісне перегрупування», 92 «Центри відповідальності», 93 

«Виробнича собівартість», 94 «Запаси», 95 «Собівартість реалізованих 

товарів», 96 «Відхилення від нормативної собівартості», 97 

«Відхилення у зв’язку з відмінностями облікових трактувань», 98 

«Виробничі прибутки й збитки», 99 «Внутрішні трансферти». 

Відокремлення рахунків управлінського обліку простежується 

не лише у західноєвропейських країнах. Ще за часів існування 

соціалістичного табору в ЧССР усі рахунки поділялися на зовнішні й 

внутрішні. Зовнішні були призначені для контролю з боку 

народногосподарських органів, а внутрішні визначалися й 

контролювалися самими підприємствами. Витрати і доходи 

підприємства диференціювалися за його структурними підрозділами – 

господарськими центрами. Для кожного центру створювався 

відокремлений облік, де використовувалися тільки внутрішні рахунки. 

Зв’язок між зовнішнім і внутрішнім обліком здійснювався за 

допомогою так званих «дзеркальних» рахунків. 

План рахунків обліку Російської Федерації надає можливість 

підприємствам самостійно визначати склад і методику використання 
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окремої системи рахунків для потреб калькулювання, тобто 

підприємство може організувати управлінський облік автономно в 

системі рахунків, ізольованій від рахунків фінансового. 

Доцільною для практики є інтегрована система обліку з 

відображенням операцій на рахунках фінансового й управлінського 

обліку, в результаті чого останній буде незалежним від фінансового та 

недосяжним для зовнішніх користувачів (конфіденційним). 

Діючий в Україні План рахунків підприємств і організацій не 

забезпечує конфіденційності інформації, оскільки він передбачає 

самостійне використання лише рахунків 8-го класу «Витрати за 

елементами» та аналітичних рахунків. Сьогодні для детальнішого 

обліку витрат підприємства використовують 9-й клас рахунків з 

відповідними синтетичними та аналітичними рахунками. При цьому 

вони можуть використовувати і рахунки 8-го класу, на які спочатку 

відносяться витрати, а потім списуються на рахунки класу 9 і на 

рахунок 23 «Виробництво».  

Для побудови управлінського обліку на підприємствах 

України необхідно в межах єдиного плану рахунків виділяти рахунки 

фінансового й управлінського обліку. При цьому до рахунків 

останнього слід відносити: 

 окремі (витратні) рахунки першого, другого, четвертого та 

шостого класів; 

 часткові рахунки сьомого класу; 

 рахунки восьмого класу (для групування витрат за 

елементами); 

 рахунки дев’ятого класу. 

На рахунках активів, зобов’язань, доходів і витрат доцільно 

окремо відображати інформацію для потреб фінансового й 

управлінського обліку. 

Доходи і фінансові результати в управлінському обліку 

повинні бути згруповані за центрами відповідальності (сегментами), 

видами виробництва та продукції, покупцями, споживачами тощо.  

 

 
3.3. Організація оперативного обліку 
 

Оперативний облік є основою базою забезпечення системи 

управління необхідною оперативною інформацією про результати 
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короткотермінових виробничо-технологічних процесів, які у 

поєднанні з іншою інформацією дозволяють за допомогою 

оперативного аналізу надавати своєчасну оцінку процесу виробничої 

програми та приймати управлінське рішення. 

Проблема управлінського оперативного обліку у вітчизняній 

та зарубіжній економічній науці не є новою. Ще на початку нашого 

століття Ч. Гаррісон передбачав переваги оперативного обліку перед 

бухгалтерським, оскільки істинна мета обліку полягає в тому, щоб 

збільшити кількість та інтенсивність попереджень. Ці попередження 

потрібні для знаходження правильного курсу господарської діяльності 

підприємства, традиційна система обліку не відповідає на питання про 

те, як формується собівартість, і дуже пізно отримуються результати, 

які завдають більше збитків, ніж користі. 

Управління потребує такої інформації виробничого обліку, 

який ставить завдання на майбутнє, а не аналізує те, що було. Тому, 

організація  системи оперативного обліку, яка б задовольняла потреби 

управління, є необхідністю. 

Для інформаційного забезпечення управління підприємством 

оперативний облік повинен фіксувати:  

- ступінь виконання планових (нормативних) завдань у 

конкретному кількісному і календарному розрізі;  

- наявність ресурсів виробництва і ступінь їх зайнятості або 

зайнятість роботою в кожний даний момент;  

- послідовність руху виробництва в розрізі технологічних 

операцій. 

Змістом оперативного обліку є відображення і якісна 

характеристика наявності руху всіх ресурсів, відхилень від норм та 

витрат і вимірювань норм, виробництва й реалізації продукції, 

грошових коштів, господарських взаємозв'язків і фінансових 

результатів, а також їх узагальнення для забезпечення необхідними 

даними оперативного управління окремими ділянками підприємства: 

виробництва, центрів відповідальності, місць виникнення витрат 

тощо. 

Основним  завданням оперативного обліку є щоденна 

реєстрація даних про хід виробництва та інших процесів, що в 

сукупності своїй становлять господарську діяльність підприємства, з 

метою елементарного групування та обробки цих даних і оперативної 
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сигналізації керівництва підприємства і його ланок про всі намічені 

відхилення від нормального ходу відповідних процесів. 

Оперативний облік є окремим етапом  облікової роботи, що 

постійно контролює пульс господарської діяльності, сигналізує його 

коливання та зміни в них. Оперативний облік ближче до оперативних 

фактів, ніж інші види обліку. Він не забезпечує збір господарських 

фактів, а розкриває їх. 

Оперативний облік тісно пов’язаний з оперативним 

плануванням, яке надає йому відповідного спрямування, тобто вказує 

що повинно стати предметом його реєстрації. 

Об'єктами оперативного обліку є всі об'єкти оперативного 

планування і регулювання (найконкретніші, найдрібніші). 

Коло фактичних показників у оперативному обліку ширше 

кола показників оперативного плану, що пояснюється контрольними 

функціями оперативного обліку: зафіксувати відхилення від планових 

нормативних завдань та норм і допомогти розкрити причини цих 

відхилень. 

Об'єкти оперативного обліку в основному виражають 

матеріально-речові процеси. Об’єктами оперативного обліку є: окремі 

господарські операції, до яких належать, виробничий період, 

затрачена енергія, використані матеріали, витрати, собівартість та ін. 

Об’єктами оперативного обліку є процеси виробництва, постачання і 

реалізації, фінансова діяльність. 

Об’єкти оперативного обліку поділяються на внутрішні і 

зовнішні (рис. 3.9).  

До внутрішньої інформації входять фінансові показники, 

готова продукція, виробництво та відхилення від виробничих 

показників і ресурси виробництва. Інформація фінансового характеру 

включає  показники фінансових результатів, кредитів банку, 

розрахунки із  постачальниками і покупцями, доходи, витрати і 

фінансові результати. До інформації готової продукції відноситься 

реалізація продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках, та 

продукція на складах. До показників виробництва і відхилення від 

норм входить процес виробництва. Інформація про ресурси 

виробництва групується за їх видами - матеріальні, технічні та трудові 

ресурси. До інформації зовнішнього характеру належать інформації 

виробничого і торговельного характеру. Кожен із об’єктів має свої 

інформаційні показники.  
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Рис. 3.9. Об’єкти оперативного обліку. 

 

Оперативним є такий вид обліку, об'єкти якого за складом 

охоплюючих процесів, призначенням і способом визначення вимог 

забезпечення щоденного оперативного керівництва окремими 

галузями підприємства. 

Основними прийомами оперативного обліку виступають: 

1) документація, спостереження в процесі виробництва, усна 

інформація, інвентаризація: 

2) оцінка об'єктів оперативного обліку у грошовому, 

натуральному ітрудовому вимірах та калькуляція; 

3) групування об'єктів обліку; 

4) внутрішня звітність. 
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Для організації оперативного  обліку необхідні чотири 

елементи:  

1) спостереження; 

2) кількісна зміна окремих етапів,  операцій, процесів; 

3) реєстрація результатів спостережень і вимірювань у 

первинних  документах; 

4) повторна реєстрація тієї ж інформації, але уже після 

аналітичної обробки у згрупованому вигляді, пристосованому для 

одержання підсумкового або узагальнюючих показників за той чи 

інший період, і їх аналіз. 

Особлива увага при організації  оперативного обліку 

приділяється методам нормування праці: нормативам витрат і 

нормативній собівартості. 

Нормативний метод обліку витрат є одним із найкращих, 

оскільки найбільш повно відповідає вимогам управлінського обліку з 

погляду оперативності та контролю за витратами, але він може 

виправдати себе лише при відповідній нормативній і методологічній 

базі з організації внутрішньогосподарського обліку на практиці. Його 

перевагами є достовірність визначення собівартості, організація 

оперативного та поточного аналізу, контролю і планування витрат. 

Суть нормативного методу обліку полягає в попередньому визначенні 

витрат за окремими технологічними операціями, процесами, 

калькуляційними об’єктами і центрами відповідальності з подальшим 

виявленням відхилень в результаті фактичного їх здійснення. Таким 

чином, фактичні витрати визначатимуться як алгебраїчна сума 

нормативів і відхилень, та одночасно здійснюватиметься контроль за 

відхиленнями, їх оцінка, аналіз і розробка альтернативних рішень в 

розрізі окремих відповідальних осіб і ситуацій (центрів 

відповідальності). 

Основою нормативного методу обліку є норма, яка є наперед 

встановленим числовим виразом результатів господарської діяльності 

в оптимальних умовах забезпечення технічними і трудовими 

ресурсами і при нормальній організації виробництва. 

Для розробки нормативів використовуються такі джерела:  

1) історичний досвід;  

2) інженерні, технологічні та інші дослідження;  

3) кваліфіковане, професійне судження практиків;  
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4) науково обґрунтовані показники, опубліковані в галузевих 

довідниках. 

Нормативна собівартість складається з нормативних витрат, 

які встановлюються на основі норм витрат на одиницю продукції (р., 

п.), розроблених самим підприємством або науковими інститутами, і 

служать для аналізу відхилень нормативних витрат від фактичних. 

Класифікація витрат відповідно до вимог нормативного 

методу передбачає їх поділ на:  

1) нормативні витрати відповідно до технології виробництва;  

2) зміни нормативних витрат, пов’язані з зміною окремих 

елементів технологічного процесу;  

3) передбачені нормативи втрат. 

В результаті здійснення діяльності і виникнення фактичних 

витрат облік відхилень класифікують за такими групами:  

1) відхилення від нормативних витрат відповідно до технології 

виробництва;  

2) відхилення змінених нормативних витрат, пов’язаних з 

зміною технологічного процесу;  

3) відхилення від передбачених нормативних витрат;  

4) відхилення від непередбачених нормативних 

(ненормованих) витрат. 

Основними принципами нормативного методу обліку витрат є: 

1) розробка, обґрунтування і затвердження норм та 

нормативів, враховуючи специфіку господарської діяльності 

підприємства;  

2) попереднє складання нормативних калькуляцій кожного 

виду продукції за кожним центром відповідальності;  

3) оперативний облік відхилень, контроль за відхиленнями в 

межах допустимих норм, аналіз причин відхилень і розробка 

альтернативних рішень для їх усунення;  

4) визначення фактичних витрат і собівартості як алгебраїчної 

суми нормативної собівартості і відхилень від норм в розрізі статей 

витрат. 

Існуюча система обліку виробничих витрат не дає повної та 

об'єктивної інформації про величину витрат у межах встановленої 

номенклатури статей. Це перешкоджає прогнозуванню майбутньої 

ціни на продукцію, часто необгрунтованої, що робить невизначеною 
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прибутковість чи збитковість виробництва. Тому, організацію 

оперативного обліку слід здійснювати за: 

- місцями виникнення витрат; 

- центрами відповідальності; 

- видами виробництва; 

- видами продукції; 

- технологічними етапами виробництва; 

- процесом формування собівартості, враховуючи планові і 

норматвині дані. 

Функціонування оперативного обліку залежить від виробничої 

діяльності підприємства, наявності виробничих одиниць та виду 

виробництва продукції На підприємстві функції оперативного обліку 

здійснює головний бухгалтер, а також під його керівництвом 

виконують інші працівники бухгалтерії та керівники центрів 

відповідальності. Однак, з метою своєчасності отримання 

оперативних даних слід розподілити обов’язки між працівниками 

нижчих рівнів управління, тобто здійснювати облік безпосередньо на 

місцях. 

 

 

3.4. Організація аналітичної роботи 
 

Аналіз в управлінському обліку пов’язаний з вивченням 

вхідної інформації про різні види ресурсів і першочерговими 

показниками процесів виробництва і реалізації: продукцією та 

витратами, доходами і фінансовими результатами. Однією із функцій 

управлінського обліку є аналітична, тому для виконання його завдань 

потрібна не вхідна інформація, а вихідна, яка в процесі обліку, 

аналізу, контролю і планування набуває нових цінностей та 

використовується в управлінні підприємством. 

Дані бухгалтерського обліку не можуть бути основою при 

прийнятті управлінських рішень і тому потребують їх аналітичної 

обробки. Для цього необхідна інтеграція обліку й економічного 

аналізу в єдину інформаційну систему, яка є процесом об’єднання 

обліку й економічного аналізу з метою забезпечення всіх рівнів 

управління найбільш якісною інформацією оберненого зв’язку, 

необхідною для прийняття оптимальних управлінських рішень. 
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Без аналізу елементів управління неможливо забезпечити 

адміністративний персонал необхідною інформаційною базою. При 

цьому аналіз виступає складовою управлінського обліку в частині 

розрахункових показників. У міжнародній практиці під аналізом 

витрат розуміють інший термін – оцінка витрат, причому суть 

залишається одна і та ж. 

Звертає на себе увагу трактування, що пов’язує управлінський 

облік з оперативним, а також з аналізом. На думку Д. Рюда (1978 р.), 

вимоги до внутрішньогосподарського обліку формуються так: 

мінімум поточної інформації (два-три числа щодня про стан справ); 

максимум оперативності в проблемній інформації (дані про негативні, 

кризові явища); виділення відомостей для зовнішнього користувача; 

відомості про конкурентів (щонеділі два-три числа). Зв’язок з 

аналізом проявляється в тому, що звітні дані пропонується 

представляти: 

1) діалогом (запитання – відповідь); 

2) графіками; 

3) аналізом таблиць показників господарської діяльності;  

4) аналізом таблиць роботи бухгалтерського апарату; 

5) таблицями прогнозних (планових) показників, часто 

поданих у вигляді моделі.  

Аналіз доходів, витрат і фінансовиї результатів є складовою 

управлінського обліку, тому він, як і управлінський облік, повинен 

забезпечити внутрішніх користувачів аналітичною інформацією у 

вигляді результативних показників для управління і контролю за 

діяльністю усіх рівнів підприємства та прийняття і планування 

рішень, що характеризує багаторівневий аспект аналізу. 

Залежно від цільової установки розрізняють спеціальний і 

оперативний аналіз. Останній дає надзвичайно цінний матеріал для 

використання його за ходом господарської діяльності, у порядку 

оперативного управління  виробництвом, ряду поліпшень виробничих 

процесів, спрямованих на виконання поставлених завдань у галузі 

кількісних і якісних показників виробництва. 

 За величиною аналізованого періоду виділяють: 

- подекадний, місячний, квартальний, піврічний і річний 

аналіз; 

- техніко-економічний аналіз.  
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Перший із них належить до оперативного аналізу. Подекадний 

аналіз, крім свого оперативного значення, має велике значення як 

форма підготовки матеріалу для місячних і квартальних аналізів та 

звітів підприємств. 

Оперативним є аналіз, який здійснюється на підприємстві у 

центрах відповідальності і місцях виникненя витрат в ході 

виробництва, щодня і за місяць. Оперативний аналіз має велике 

значення при прийнятті управлінських рішень. 

Основними вимогами до аналізу в управлінському обліку є: 

1) аналіз не повинен бути громіздким і охоплювати основні 

показники; 

2) має виконуватися з мінімальною трудомісткістю;  

3) повинен виконуватися систематично;  

4) результати повинні отримуватись своєчасно;  

5) максимально повинні бути використані засоби 

обчислювальної техніки; 

6) дані оперативного аналізу за змінами і днями в сумі повинні 

бути близькі до даних системного обліку за  місяць. 

При оперативному аналізі особлива увага приділяється 

нормативному методу обліку витрат, який є не тільки методом обліку, 

так як передбачає аналіз відхилень від норм. 

Організація оперативного аналізу передбачає послідовність 

виконання окремих етапів аналітичного процесу: 

- визначаються цілі, завдання, природно-економічні умови 

господарської діяльності підприємства, виробнича діяльність, 

враховуючи ресурси виробництва, технологічні процеси та 

економічні результати виробництва; 

- врахування технічних, економічних, соціальних, 

екологічних можливостей та інших параметрів діяльності 

підприємства (синтетичні, аналітичні, абсолютні, відносні, кількісні 

і якісні величини); 

- формування  загальної моделі аналітичних досліджень, 

виділення її головних компонентів, формування окремих 

підсистеми, які підпорядковують її елементи. Елементами моделі 

аналітичних досліджень є: 

1) аналіз варіантів прогресивного розвитку та потенційних 

можливостей; 
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2) аналіз економічних показників господарської діяльності 

підприємства; 

3) аналіз ефективності заходів щодо зміцнення економічного 

стану за рахунок функціонування ринку; 

-  аналіз причинно-наслідкових зв'язків, класифікація факторів, 

їх позитивний чи негативний вплив, на ту чи іншу ситуацію; 

-  підсумок результатів аналітичного дослідження, 

накопичення бази даних для прийняття управлінських рішень; 

- формування системи синтетичних і аналітичних показників із 

одночасним встановленням взаємозв'язків між показниками, 

алгоритмами, їх розрахунок та рівні значень. 

Джерелами інформації для аналітичної роботи є первинні і 

зведені документи обліку, планові, фактичні і нормативні дані, 

калькуляції, книги обліку, звіти структурних підрозділів, внутрішні 

розрахунки підприємства, фінансова, управлінська, статистична та 

податкова звітності тощо. 

Управлінський облік характеризує внутрішні сторони 

суб’єктів господарювання, від яких залежать прибутки, зокрема ціну 

та якість продукції, кількість, вартість і ефективність використання 

різних видів ресурсів, витрати, доходи та фінансові результати, умови 

виробництва і реалізації, центри відповідальності. В цілому саме 

внутрішній аналіз перебуває у більш тісному взаємозв’язку з цілями 

планування йі управління підприємством та орієнтований на них. В 

управлінському обліку аналіз характеризується комплексністю щодо 

його проведення, що передбачає врахування не лише економічних 

факторів, а й технічних, соціальних технологічних та інших. 

Аналітична інформація повинна відповідати вимогам 

системних аналітичних досліджень, визначатися цілями і завданнями, 

спрямованими на підвищення ефективності виробництва. Саме на 

основі аналітичної інформації створюють блок даних, екран 

видимості, де відображають дійсний стан підприємства, з його 

позитивними і негативними реаліями. Лише на основі опрацьованої 

інформації можна зробити висновки і дати управлінські пропозиції 

щодо напряму високоефективного ведення виробництва. Інфомаційне 

забезпечення аналітичної роботи подано на рис. 3.10. 

Для організації аналітичної роботи на підприємстві, необхідно 

визначити перелік його показників, які будуть використовуватися у 

практичній діяльності підприємств.  
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Залежно від мети управління виділені напрями аналізу 

доходів, витрат і фінансових результатів, при формуванні яких 

враховувалні відповідні напрями їх класифікації для прийняття 

управлінських рішень: 

- для оцінки запасів і фінансових результатів; 

- для планування; 

- для контролю і регулювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Інформаційне забезпечення аналітичної роботи 

 

Етапи організації аналітичної роботи зображені на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11 .Організація аналітичної роботи на підприємстві 
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проведення аналітичної роботи та доведення її результатів 

відповідним користувачам. У додатках до Положення подають перелік 

аналітичних показників, які необхідно розраховувати за місяць, 

квартал і рік.  

Результати аналізу подають у визначеній підприємством 

звітності, наприклад у внутрішньому звіті «Розрахунок аналітичних 

показників за центрами відповідальності та видами продукції», форма 

якого визначається підприємством. Звіт узагальнює показники 

аналізу, служить основою для прийняття управлінських рішень та 

формування загальної картини про виробничо-господарську 

діяльність підприємства. 

Організація аналітичної роботи на підприємстві не 

регламентується нормативно-законодавчими актами, проте, на рівні 

підприємства необхідно контролювати періодичність та достовірність 

її проведення. Для цього в практичній діяльності підприємств 

використовують внутрішній плановий документ «План-графік 

проведення аналітичної роботи», який буде встановлювати 

періодичність та виконавців за кожним напрямом аналізу. Такий план 

необхідно складати на поточний рік за галузями виробництва, 

продукції, робіт та послуг.  

З метою контролю й аналізу результатів роботи центрів 

відповідальності проводять аналіз за запропонованими вище 

напрямами в розрізі центрів відповідальності та підприємством в 

цілому. Розрахунок показників повинен проводитись у відділі 

управлінського обліку відповідальною за це особою. 

Разом з тим економічна інформація на основі документації 

підприємства висуває свої вимоги до інформації, тому керівництво 

повинно володіти наявними і необхідними даними щодо кожного 

питання аналізу. При цьому здійснюють попередній, поточний та 

підсумковий аналіз.  

При організації аналітичної роботи важливо розрізняти 

інформацію первинну (наявну) і одержану в результаті аналітичних 

розрахунків (вихідну), оскільки зміни в початкових даних впливають 

на відхилення у наступних. Це дасть можливість правильно вибрати 

прийоми аналізу і визначити доцільність використання тієї чи іншої 

його методики та програми, адже при вивченні аналітичної інформації 

формується відповідний матеріал, який можна використати при 

вдосконаленні структури, змісту та руху документів. 
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Тому саме формування й оцінка наявних інформаційних 

потоків виступає одним із важливих етапів організації аналітичної 

роботи, який визначає правильність його видів, достовірність 

розрахунків, форму звітності і відповідно обґрунтованість прийняття 

управлінських рішень. Процес організації аналітичної роботи 

проводиться в декілька стадій: 

1)  визначення методики аналізу; 

2) вибір об’єктів, прийомів і відповідальних за виконання; 

3)  збір і оцінка інформації; 

4) обробка інформації та розрахунок показників, побудова 

аналітичних таблиць і графіків;  

5) вибір форм звітності; 

6) формулювання висновків та пропозицій для планування, 

контролю відхилень і прийняття управлінських рішень. 

На четвертій стадії, що потребує значних трудових витрат, 

застосовують ЕОМ, зокрема середовище Excel, що дозволяє 

прискорити процес розрахунку економічних показників, зменшити 

помилковість результатів аналізу та забезпечує отримання реальної та 

достовірної інформації для потреб управління. Послідовність 

проведення аналітичної роботи з використанням ЕОМ (середовища 

Excel) представлено у вигляді блок-схеми (рис. 3.12). 

Основна робота в аналітичних розрахунках  припадає саме на 

збирання, формування та введення первинної інформації, решта 

кроків аналізу здійснюється автоматично (розрахунковий та 

графічний матеріал), і аж після завершення аналізу вибирається 

найкращий варіант управлінського рішення. За рішенням керівника на 

підприємстві за допомогою програміста можна розробити окремі 

програми за кожним напрямом аналізу, які досить зручні у 

використанні, потребують незначних витрат праці, а результати його 

будуть автоматично відображатися у Розрахунку аналітичних 

показників за центрами відповідальності та видами продукції. 

Використання автоматизації для аналітичних розрахунків на 

сільськогосподарських підприємствах дозволить зменшити як трудові 

витрати, так і покращити його якість. 
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Рис. 3.12. Блок-схема аналітичної роботи на підприємстві з 

використанням ЕОМ 
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3.5. Організація оперативного планування і 
бюджетування у взаємозв’язку з контрольними 
процедурами 

 
Існуючі нині в Україні ринкові умови господарювання 

сформувалися на основі реформування власності та зміни 

організаційних форм управління підприємств. За період незалежності 

України підприємства поділялися на різні організаційно-правові 

форми, що в свою чергу впливає на формування організаційної 

структури та розподіл обов’язків між рівнями управління на кожному 

з них, а отже, і на організацію процесу планування, який незалежний 

від певних інструктивних матеріалів та для кожного суб’єкта має бути 

індивідуальним. 

У таких умовах особливого значення набувають ідеї 

бюджетного планування, які у країнах Західної Європи, США, Японії 

набули значного поширення ще у 60-х рр. XX століття і є однією з 

обов’язкових складових механізму господарювання. 

Вітчизняні економісти та фінансисти з досвідом роботи в 

умовах планової економіки ознайомилися із закордонною методикою 

фінансового планування – бюджетуванням, що ґрунтується на сумах 

витрат за структурними підрозділами та підприємством в цілому, 

лише в останні 3–4 роки. При цьому технологія бюджетування 

закордонних фірм відповідає складовій національного 

техпромфінплану підприємства саме в частині кошторисного 

планування, яке до цього часу здійснювалося вітчизняними 

спеціалістами. 

Походження бюджетування пов’язують з виникненням в 

період пізнього середньовіччя камеральної бухгалтерії, основна мета 

якої полягала у визначенні ходу виробництва та кінцевих результатів 

на підставі попередньо складеного кошторису (бюджету), що в 

кінцевому результаті забезпечило б легкість контролю.  

Бюджет - кількісне вираження взаємозалежних планів 

діяльності підприємства в натуральних і грошових вимірниках. 

Ефективна організація планування на підприємстві є 

формуванням цілісної системи, що містить такі види планування: 

 стратегічне; 

 бізнес-планування; 

 бюджетування. 
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Стратегічне планування пов’язане з досягненням 

довгострокових цілей і реалізацією глобальних напрямків розвитку. 

При розробці стратегічного плану керівництво підприємства 

укрупненими блоками прописує загальну концепцію бізнесу і 

програму дій на майбутнє. Завдання стратегічного планування – 

обґрунтувати фінансову прийнятність управлінських рішень, 

пов’язаних із виконанням стратегічних завдань. 

При бізнес-плануванні відбувається деталізація і формалізація 

стратегічного плану. Бізнес-планування пов’язане з використанням 

ресурсів підприємства для виробництва і продажу товарів з метою 

вирішення стратегічних завдань. Бізнес-планування задіює такі блоки, 

як: 

 маркетинг;  

 логістика;  

 структура та ресурси підприємства. 

Бюджетування, по суті, деталізує фінансову частину бізнес-

плану, що покликана забезпечити такий потік ресурсів, який створить 

прийнятний рівень витрат для одержання достатнього рівня прибутку. 

Три види планів мають чітко узгоджуватися між собою і бути 

співпідпорядкованими: ґрунтуючись на довгострокових стратегічних 

цілях і місії підприємства, розробляється бізнес-план, що є 

інструментом досягнення цих цілей, і далі в процесі бюджетування 

створюється система детальних планів з організацією системи 

координації та контролю їхнього виконання, орієнтована на бізнес-

план. 

На початку періоду, на який розроблений бюджет, він є 

певним планом (еталоном), після його завершення стає засобом 

контролю та оцінки досягнутих результатів для підвищення 

ефективності управління в майбутньому. 

Особливого значення набуває проблема впровадження 

практики бюджетування на підприємствах України. При цьому 

найбільш гостро стоїть питання ефективного управління виробничими 

та фінансовими ресурсами, необхідними для організації належного 

виробничого процесу. 

Застосування бюджетування на підприємствах України 

повинно враховувати специфіку функціонування підприємств кожної 

галузі, та сприяти раціональному управлінню грошовими потоками та 

прийняттю оперативних і альтернативних управлінських рішень. 
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За допомогою бюджетів керівництво підприємства може 

приймати та прогнозувати поточні і стратегічні управлінські рішення 

і, відповідно, впливати на зміну фінансових результатів за рахунок 

внесення відповідних коригувань у складові (етапи) технічних 

процесів виробництва і реалізації продукції (р., п.). Несприятливі 

ситуації потрібно передбачати ще до їх виникнення і знаходити шляхи 

запобігання та мінімізації їх негативних наслідків. Варто зауважити, 

що можливість вчасного реагування на уникнення негативних 

наслідків і поліпшення загальних результатів залежать від частоти 

складання бюджетів. Від результатів бюджетного планування 

залежать майбутні результати роботи підприємства, тобто рішення 

впливає на результат. 

Планування – це процес завчасного прийняття та оцінки 

взаємопов’язаної сукупності рішень у ситуації, коли допускається, що 

бажаний стан у майбутньому навряд чи настане, якщо не вжити 

спеціальних заходів, і що, вживши відповідні заходи, можна 

збільшити ймовірність благополучного результату.  

Планування передбачає розробку і вибір цільових напрямків 

діяльності та визначення шляхів найефективнішого їх досягнення за 

визначений проміжок часу. Будь-яке планування є результатом 

поставленої мети, яка досягається за умов раціонального 

використання ресурсів у визначений на те час. У діяльності 

підприємства план є певним орієнтиром, якого воно прагне досягти з 

часом. 

Бюджетне планування і контроль – це система заходів, 

спрямована на розробку бюджетів на основі планування із 

визначенням цілей і дій на їх досягнення та контролю за відхиленнями 

бюджетних та фактичних витрат і доходів (контроль з оберненим 

зв’язком), а також бюджетних показників із встановленими 

підприємством цілями (контроль із прямим зв’язком). Система 

бюджетів дозволяє наперед оцінити ефективність управлінських 

рішень, оптимальним шляхом розподілити наявні ресурси, визначити 

шляхи розвитку підприємства і уникнути кризової ситуації.  

Існує два аспекти бюжетного планування і контролю:  

1) розробка і затвердження бюджетів; 

2) контроль за впровадженням і використанням бюджетів 

відповідно до цілей підприємства чи організації.  
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Перший аспект стосується механізму підготовки бюджетів. 

Другий розглядає, як конкретні суб’єкти в межах підприємства чи 

організації реагують на бюджетну систему. Використання бюджетів 

для здійснення контролю, оцінки ефективності, зв’язків і заохочення 

координації передбачає, що бюджетне планування і контроль є 

сферою людської діяльності, яке вимагає жорсткого аспекту 

поведінки, і успіх або невдача бюджетування залежать від того, 

наскільки ретельно керівництво бере до уваги значення поведінки.  

Бюджетний комітет – це робочий керуючий орган  

системою заходів бюжетного планування і контролю, завданням якого 

є підвищення рівня координації діяльності служб управління, а 

функціями – здійснення загального керівництва процесом 

бюджетування, розробка його методичного забезпечення і 

бюджетного регламенту, узагальнення даних окремих видів бюджетів, 

підготовка спільно з відповідними функціональними підрозділами 

проекту бюджету і представлення його на затвердження вищому 

органу управління підприємством, прийняття рішень про внесення 

змін до поточних бюджетів за центрами відповідальності, координація 

заходів щодо виконання управлінських рішень. 

Бюджетний регламент – це затверджена процедура розробки 

бюджету, що включає зведення положень про основні бюджети (про 

зведений бюджет, бюджети продажів, виробництва, запасів, витрат, 

доходів, грошового потоку тощо), про порядок обміну інформацією 

між функціональними підрозділами, контролю й оцінки виконання 

бюджету, стимулювання і мотивації. Бюджетний регламент надає 

процесу бюджетування системності, забезпечує включення в цей 

процес всіх підрозділів підприємства і спрямовує його на досягнення 

мети підприємства.  

Бюджетний комітет є основою організаційного забезпечення 

процесу бюджетування, яка  включає:  

1) центри відповідальності, в розрізі яких передбачається 

формувати бюджети;  

2) номенклатуру продукції, яка плануватиметься при розробці 

бюджетів продажів і виробництва;   

3) номенклатуру витрат за різними ознаками групування, перш 

за все перелік витрат, котрі відносяться до змінних і постійних, 

прямих і непрямих, виробничих і накладних тощо;  
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4) формат бюджетування, під яким розуміються терміни 

бюджетування і функціональний склад бюджетів;   

5) перелік запланованих ресурсів, який залежить від заданого 

ступеня деталізації;  

6) елементи фонду оплати праці, які планують з різним 

ступенем деталізації: як фонд оплати праці в цілому та у розрізі 

основної і додаткової частин, окладів і тарифних ставок, відрядного 

виробітку, різних видів доплат, премій тощо;  

7) планування продажів і грошових надходжень у розрізі 

окремих груп споживачів;  

8) планування закупівлі сировини і матеріалів, що 

комплектують у розрізі окремих складів;  

9) систему внутрішнього споживання готової продукції.  

Загалом бюджетування можна розглядати як процес 

планування руху грошових потоків при формуванні результатів 

роботи суб’єкта господарювання та як своєрідну технологію, що 

дозволить на основі сценаріїв подій сформувати набір альтернативних 

варіантів управлінських рішень та вибору одного з них. 

Бюджетування дозволяє оцінити як загальну картину стану 

підприємства, так і технологічні особливості виробництва, види 

продукції, собівартість виготовленої продукції, відповідно до яких 

буде вестися управлінський облік та проводитися аналіз відхилень, 

контролюватимуться норми витрачання ресурсів і грошові кошти. 

Інакше кажучи, бюджети охоплюють всі господарські процеси 

підприємства, зокрема постачання, виробництво, реалізацію 

продукції, управління фінансовими потоками тощо. Бюджетування є 

інструментом управління, а отже, і планування та контролю. 

Бюджетне планування, як і класифікація витрат, відповідає 

різним рівням управління. Нині керівників підприємств уже не 

задовольняє інформація фінансових планів, які, як правило, складають 

один раз в рік. Сучасні керівники з метою прийняття управлінських 

рішень усе гостріше відчувають потребу в періодичній кваліфіковано 

підготовленій інформації, яка б містила результативну частину і 

відповідні варіанти рекомендацій. Тому впровадження методики 

бюджетування на підприємствах України як складової управлінського 

обліку, контролю та планування доходів, витрат і фінансових 

результатів на всіх рівнях управління сприятиме поєднанню 

матеріальних, трудових та грошових ресурсів для ефективного 
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управління бізнесом та досягнення оперативних і стратегічних цілей 

підприємства. 

Бюджетування через систему бюджетів дозволяє визначити 

ключові проблеми суб’єктів господарської діяльності ще до 

одержання фактичних результатів та  завчасно підготуватися до них. 

Всі бюджети поділяють на генеральний (операційні та 

фінансові) і часткові, що є складовими операційних. Крім того, 

залежно від умов їх виникнення виділяють статичні, гнучкі та 

спеціальні бюджети.  

Система бюджетування включає такі види бюджетів: 

 поточні (операційні, оперативні) бюджети (бюджет 

реалізації, бюджет виробництва, бюджет запасів, бюджети прямих 

витрат, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет собівартості 

виготовленої та реалізованої продукції, бюджети адміністративних 

витрат, витрат на збут та інших витрат, бюджет фінансових 

результатів); 

 фінансові бюджети (бюджетний Баланс, бюджет грошових 

коштів, бюджет капітальних вкладень). 

Управлінський облік на підприємстві ведеться за центрами 

відповідальності, що сприяє покращенню управління діяльністю 

підрозділів підприємства та удосконаленню системи внутрішньої 

звітності. Тому, завдання обліку за центрами відповідальності слід 

реалізувати через систему операційних бюджетів по кожному центру 

(сегменту), керівник якого відповідає за показники, які може 

контролювати та на які може впливати.  

Безпосередньо результати роботи центрів відповідальності 

повинні періодично відображатися у звітах про виконання бюджетів, 

що можуть виступати частиною сегментної звітності (наприклад, звіт 

про фактичну собівартість продукції). 

Послідовність впровадження бюджетування в практику 

вітчизняних підприємств необхідно здійснювати в декілька 

взаємопов’язаних етапів: 

1) аналіз існуючої організаційної структури; 

2) виділення спеціалізованого підрозділу (відділу), який буде 

займатися бюджетуванням;  

3) вивчення технології виробництва продукції; 

4)  виділення центрів відповідальності та розподіл обов’язків 

між ними;  
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5) розробка внутрішніх інструктивних та методичних 

матеріалів; 

6) визначення видів бюджетів, їх форм та періодичності 

складання; 

7) встановлення методики складання бюджетів; 

8) встановлення необхідних джерел інформації; 

9) вибір програмного забезпечення. 

Оособливості технології виробництва продукції (робіт, послуг) 

різних галузей економіки та необхідність впливу в процесі 

виробництва на окремі його етапи вимагає запровадження в практиці 

підприємств саме оперативного бюджетування, яке тісно пов’язане з 

оперативним обліком. Оперативне планування дає перш за все 

спрямування оперативному обліку, вказуючи йому, що повинно стати 

предметом його реєстрації, саме оперативне планування – частина 

системи промфінплану, адже і оперативний облік є продовженням 

оперативного планування, нормативно-чекової форми контролю, 

надає йому певного змісту, єдності та цілісності. 

До основних прийомів, що відповідають особливостям  цього 

методу відносяться:  

- документація показників технічних засобів  реєстрації, 

спостереження в процесі виробництва, усна інформація, а також 

інвентаризація; 

- оцінка об’єктів оперативного обліку в різних вимірниках та 

калькуляція (при зміні умов заготівлі матеріальних ресурсів або 

виробництва продукції); 

- система групування об’єктів обліку; 

- внутрішньогосподарська звітність. 

Оперативне бюджетне планування – це тактичні плани, що 

прямо пов’язані з досягненням цілей підприємства; вони є 

короткотерміновими планами, сформульованими у вигляді річних чи 

квартальних бюджетів. 

Планування діяльності підприємства є складовою частиною 

управління в цілому і виступає однією з найважливіших функцій 

управлінського обліку, який орієнтований у першу чергу на 

перспективу. Планування охоплює всю діяльність суб’єкта 

господарювання, у процесі виконання якого аналізується інформація 

про минулу виробничо-фінансову діяльність підприємства, 
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оцінюються наявні ресурси та визначається його стратегія на 

майбутнє, що виступає основою прийняття управлінських рішень. 

Отже, оперативне бюджетне планування є одним із видів 

загального планування, яке поділяється на довгострокове, 

середньострокове і короткострокове (оперативне) та здійснюється у 

вигляді оперативних планів, у яких завдання розподіляються по всіх 

рівнях управління. При цьому за кожним керівником центрів 

відповідальності закріплена певна діяльність і відповідальність за її 

показники. Оперативні плани складаються строком до одного року, а в 

разі необхідності можуть складатися і на коротші періоди – квартали, 

місяці, сезони, декади, дні, зміни, години тощо.  

Оперативне планування пов’язане з бюджетуванням, яке через 

систему бюджетів визначає та передбачає цілі і завдання підприємства 

по всій структурі управління. 

Організація оперативного бюджетування – це специфічний 

процес, тому що процес виробництва продукції є специфічним для 

кожної галузі.  

Основне завдання оперативного бюджетування – вирішувати в 

короткотерміновому періоді, що в загальному вигляді зводитиметься 

до вибору альтернатив, що вигідніше для підприємства з позицій 

отримання максимальної вигоди, грошової віддачі за рахунок 

оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів, що забезпечить найвищий результат виробництва. 

Для підприємств України, враховуючи галузеві особливості 

організації виробничо-технологічних процесів, доцільно виділити такі 

прийоми оперативного бюджетування: документообіг (типові 

первинні та зведені облікові документи, спеціальні (внутрішні) книги 

та журнали обліку); інвентаризація; рахунки; оцінка і калькуляція 

об’єктів обліку; класифікація, аналіз і контроль об’єктів обліку; 

внутрішня звітність. На основі оперативних бюджетів приймаються 

оперативні і поточні управлінські рішення, які спрямовані на 

досягнення завдань сьогодення, а не майбутнього. Важливе значення 

при цьому мають нормативні, релевантні та нерелевантні витрати. 

Для досягнення ефективного оперативного бюджетування 

повинна бути встановлена методика розробки і прийняття бюджетів та 

визначена послідовність їх складання.  

Процес реалізації оперативного бюджетування на підприємстві 

складається зі взаємопов’язаних етапів, а саме: 
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1) визначення показників, які будуть використовуватися в 

бюджетах; 

2) розробка бюджетів у розрізі структурних підрозділів та 

підприємства в цілому; 

3) внесення можливих змін у бюджети при появі нової 

ситуації (проблеми, варіанту) та коригувань на основі запропонованих 

виправлень; 

4) формування зведених бюджетів. 

Оперативні бюджети можуть мати різні види і форми, при 

цьому основними вимогами до них є простота, компактність, 

зрозумілість і багатоваріантність. Види та форми бюджетів залежать 

насамперед від мети їх складання, особливостей діяльності 

підприємства та структури апарату управління. 

Конкретну форму бюджету обирає його виконавець, виходячи 

з того, що інформація, представлена в бюджеті, повинна бути повною 

і достовірною для її користувача, але надлишок інформації знижує 

точність даних, а її недостача призводить до нерозуміння його суті. 

Основними завданнями оперативного бюджетування є: 

 планування результатів фінансово-господарської діяльності 

на різних її етапах та рівнях управління; 

 забезпечення керівників управління оперативною 

інформацією для прийняття поточних і перспективних управлінських 

рішень;  

 оперативне виявлення недоліків у господарських процесах 

підприємства та внесення відповідних коригувань; 

 можливість вибору кращих варіантів дій та їх порівняння; 

 контроль та оцінка діяльності керівників і результатів 

роботи центрів відповідальності та підприємства загалом.  

До складу оперативних бюджетів входять: 

 технологічні бюджети – технології виробництва продукції 

(робіт, послуг);  

 бюджети матеріальних витрат – забезпечення матеріальними 

ресурсами в розрізі різних видів запасів (різні варіанти: витрати 

матеріалів при різних цінах, видах, кількості та залежно від виду 

продукції); 

 бюджети трудових витрат – забезпечення трудовими 

ресурсами (різні варіанти: штатні працівники, сезонні працівники, 

порівняння витрат на їх роботи при виробництві продукції); 
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 інвестиційні бюджети (проекти) – варіанти різних умов 

інвестиційної діяльності. 

При виборі варіанту набору продукції складаються бюджети 

доходів, які розкривають дохідну частину загального бюджету, 

необхідну для покриття відповідних розмірів витрат. 

Для раціонального поєднання короткотермінового та 

оперативного бюджетування слід розробляти бюджет на місяць, що в 

результаті стає складовою частиною квартального (річного) бюджету і 

є основним робочим документом для управління поточною 

діяльністю. При цьому квартальний бюджет складається по місяцях, 

річний (зведений) – за кварталами в кінці року на наступний рік з 

урахуванням бюджетних даних для планового року. 

При складанні зведеного бюджету враховуються позитивні і 

негативні результати місячного (квартального) бюджету та 

можливість їх передбачення і уникнення. Уже в процесі виконання 

бюджету порядок зміни кінцевих його показників реалізується через 

оперативні бюджети, що враховують усі фактичні (прогнозні) фактори 

впливу на загальний фінансовий результат підприємства, тобто від 

зміни будь-якого показника оперативного бюджету або вибору 

найоптимальнішого варіанта управлінського рішення залежить 

результат операційних бюджетів, а відповідно і фінансових, на основі 

яких можна оцінити (передбачити) діяльність окремих центрів 

відповідальності та підприємства в цілому за найефективніших умов 

поєднання різних факторів їх впливу. Головне завдання оперативного 

бюджетування полягає у забезпеченні тісного взаємозв’язку між 

ресурсними та фінансовими можливостями підприємств з метою 

оптимізації витрат та підвищення ефективності використання засобів 

виробництва для досягнення найкращих показників фінансових 

бюджетів.  

Крім операційних та фінансових бюджетів, у разі необхідності, 

варто використовувати спеціальні бюджети, які залежать від 

поставлених завдань і до складу яких можуть входити: 

 додатковий бюджет – складається для операцій (їх зміни), 

які не включені у загальний бюджет (визначення матеріальних, 

трудових та фінансових ресурсів для здійснення відповідних заходів); 

 гнучкий бюджет – складається для декількох рівнів 

діяльності з метою вибору найкращого;  
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 прирістний бюджет – складається на основі індексації даних 

попередніх бюджетів; 

 незвичайний (специфічний) бюджет – складається при 

плануванні специфічних умов виробництва і реалізації (перевищення 

собівартості над ціною; високі обсяги виробництва і реалізації тощо). 

На рис. 3.12 представлено загальну схему організації процесу 

бюджетування та прийняття на його основі управлінських рішень.  

При організації бюджетування необхідно визначитися із 

відповідною методикою складання бюджетів, вибір якої залежить від 

специфіки роботи підприємства і стратегії його розвитку. При 

розробці операційних і фінансових бюджетів можна використовувати 

такі варіанти: 1) щоразу бюджетування починати із так званого 

«нового листа», при цьому не враховуватимуться попередні 

результати діяльності підприємства і бюджетування, що в свою чергу 

дозволяє уникнути помилок минулих періодів; 2) використовувати 

при бюджетуванні на поточний період дані попередніх періодів із 

відповідним їх коригуванням залежно від технології виробництва та 

перспектив діяльності підприємства в майбутньому бюджетному 

періоді. 

При впровадженні бюджетування у практику підприємств 

проблемою виступає саме відсутність інформаційного забезпечення 

(інструктивного матеріалу) щодо організації та методики складання 

бюджетів як по структурних підрозділах, так і по підприємству в 

цілому. Тому на макрорівні необхідно розробити певні рекомендації 

щодо складання бюджетів (планів, прогнозів) у різних галузях 

економіки, а саме Методичні рекомендації з організації 

управлінського обліку; а на мікрорівні на основі вищенаведених 

рекомендацій розробити внутрішнє Положення про бюджетування 

доходів, витрат і фінансових результатів підприємства. 

У Положенні систематизовані основні організаційні та 

методичні основи бюджетування, що відобразить особливості його 

здійснення на підприємстві, дозволить узгодити діяльність 

структурних підрозділів, сприятиме вибору оптимального варіанту 

плану і прийняттю на його основі обґрунтованого управлінського 

рішення та застосуванню комп’ютерних програм.  

У процесі бюджетування особливе значення має людський 

фактор, від якого залежить ефективність його проведення та 

своєчасність прийняття управлінських рішень. 
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Завдання зі складання бюджетів повинні бути покладені на 

працівника відділу управлінського обліку – бухгалтера-контролера 

(для підприємства) або керівника центру відповідальності (для 

підрозділів).  

Роль бухгалтера-контролера в бюджетуванні зводиться до 

координації дій керівників окремих підрозділів зі складання бюджетів, 

а також до розробки часткових бюджетів і генерального бюджету в 

цілому по підприємству. Бухгалтер-контролер не повинен впливати на 

зміст бюджетів, але забезпечувати керівників необхідною допомогою 

в підготовці бюджетів, надаючи консультаційні і технічні послуги. 

Процес розробки бюджетів характеризується трудомісткою 

роботою зі складними розрахунками і потребує значних витрат часу, 

що призводить до арифметичних помилок, які в подальшому 

негативно впливають на прогнозні форми звітності. Для прийняття 

стратегічних управлінських рішень керівництву підприємства 

необхідна інформація про майбутні показники діяльності 

підприємства в коротші терміни часу, яка повинна бути 

багатоваріантною. 

У наш час для вирішення такої проблеми необхідно при 

бюджетуванні використовувати стандартні комп’ютерні програми, що 

основані на електронних таблицях, як, наприклад, Excel.  

При розробці бюджетів необхідно враховувати основні 

обмежувальні та зовнішні фактори, що впливають на їх види, форму 

та зміст. При цьому першими можуть бути: 

1) цілі діяльності підприємства, які передбачені статутними 

документами; 

2) відсутність грошових коштів, висококваліфікованих 

кадрів, сучасного обладнання тощо. 

До зовнішніх факторів можна віднести:  

 продукцію (види, кількість, ціни);  

 ресурси; 

 конкурентів і постачальників (види, кількість, 

місцезнаходження, вартість та терміни поставок); 

 покупців (види, кількість, місцезнаходження, потреби, 

вимоги); 

 кадри (види, кількість, кваліфікація, місце розташування); 

економіка (ставки податків, процентні ставки);  

 законодавчі органи та їх нормативні акти тощо. 
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Крім того, в процесі бюджетного планування повинні 

використовуватися як елементи методу бухгалтерського обліку, 

зокрема рахунки, документація, звітність і калькуляція, так і різні 

економічні методи: розрахунково-аналітичний, нормативний, 

балансовий, оптимізація (багатоваріантність), статистичні методи 

(експертна оцінка, моделювання). 

Процес бюджетування тісно пов’язаний із процесом аналізу та 

контролю, адже після завершення періоду, на який були розроблені 

бюджети, проводиться порівняння фактичних показників з 

бюджетними і відповідно аналіз відхилень та виявлення їх причин і 

винуватців. Так, виявлення відхилень, а отже і сам контроль доцільно 

проводити щомісяця. Саме контроль сприяє виявленню можливостей 

удосконалення фінансової та виробничої діяльності підприємства та 

напрямків планування в цілому.  

Для ефективної організації контролю за процесом 

бюджетування управлінський облік покликаний оперативно 

фіксувати, обробляти та своєчасно надавати інформацію про 

виконання бюджетів, що в свою чергу необхідна для їх користувачів 

та формування наступних бюджетів. Результати контролю та анілізу  

відображаються у відповідних формах внутрішньої звітності, зокрема 

у звіті про виконання бюджету, із зазначенням відхилень від бюджету, 

їх причин та винуватців. 

 

 

3.6. Організація управлінської звітності 
 

Особливе місце при організації управлінського обліку займає 

внутрішня (управлінська) звітність, яка виступає об’єктом 

управлінського обліку і містить інформацію для прийняття рішень. На 

сьогоднішній день однією з помилок управлінського обліку є 

безсистемність підготовлюваної управлінської звітності - звіти 

готуються різними відділами  відповідно до свого розуміння змісту і 

оформлення. В результаті до керівництва потрапляє 

невзаємопов’язаний набір форм, які досить часто суперечать одна 

одній і надають неправильну картину.  

Важливою передумовою ефективного управління 

підприємством є формування безперервного потоку узагальнюючих 

показників на всіх його рівнях на основі форм внутрішньої звітності, 
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тобто раціональної системи управлінської звітності, в якій формується 

якісна оперативна, поточна та перспективна інформація про витрати, 

доходи та результати діяльності для ефективного управління 

підприємством та прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Управлінська звітність – це сукупність відповідних форм 

звітності у взаємопов’язаних показниках за об’єктами обліку для 

прийняття управлінських рішень. Основою для її складання є 

первинні і зведені облікові документи та внутрішні положення 

підприємства. 

Система управлінської звітності – це сукупність відповідних 

форм звітності у взаємопов’язаних показниках за об’єктами обліку для 

прийняття управлінських рішень. Основою для її складання є 

первинні і зведені облікові документи та внутрішні положення 

підприємства. 

На сьогоднішній день на практиці підприємств складають 

типові форми звітності, які передбачені специфікою процесів 

виробництва продукції (робіт, послуг) та порядком відображення їх 

результатів в обліку. Внутрішні звіти готуються різними відділами 

відповідно до свого розуміння змісту й оформлення. В результаті до 

користувача потрапляє невзаємопов’язаний набір форм, які часто 

суперечать одна одній і відображають недостовірні дані про діяльність 

підприємства. 

Створити цілісну систему внутрішньогосподарської звітності 

можна лише за наявності відповідної інформаційної бази, 

узгодженості змісту та форми звітів.  

Внутрішня звітність формується відповідно до характеру 

діяльності підприємства, цілей і завдань управління в цілому та його 

рівнів. Тому, форма її повинна максимально розкривати зміст 

представлених показників. Вимоги до  змісту висувають 

безпосередньо її користувачі, які повинні пояснити працівникам, що її 

складають, яка інформація, у якому вигляді, обсязі і у які терміни 

необхідна. 

Оскільки основним завданням управлінського обліку є 

забезпечення внутрішніх користувачів усіх рівнів управління повною 

та достовірною інформацією, то важливе значення мають порядок та 

принципи підготовки звітності як елемента методу управлінського 

обліку, а саме: 
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 адресності – звітність повинна складатися для 

відповідних її користувачів; 

 достовірності – інформація, представлена у звітності, 

повинна бути підтвердженою відповідними документами та викликати 

довіру у її користувача; 

 повного відображення – повинна містити всю необхідну 

інформацію, але не бути перевантажена зайвою інформацією; 

 періодичності – використання різних періодів часу; 

 оперативності – повинна складатися в міру її 

необхідності; 

 конкретності – має містити лише ту інформацію, яка 

передбачена метою її складання; 

 варіативності – повинна містити декілька варіантів 

подій, які можуть впливати на рішення, що приймається на її основі, 

та сприяти вибору найкращого; 

 аналітичності – мусить містити детальну аналітичну 

інформацію щодо відповідних її об’єктів; 

 корисності – витрати на складання звітності не повинні 

перевищувати ефекту (вигоди), від її використання; 

 «психології людини» – має враховувати психологічні 

особливості і рівень підготовки її користувачів. 

Використання на підприємствах внутрішньої звітності вимагає 

детального вивчення завдань, що вирішуються на різних рівнях 

управління відповідно до їхніх інформаційних потреб, від яких, в 

свою чергу, залежать управлінські рішення. 

При запровадженні внутрішньогосподарської звітності на 

підприємстві як складової управлінського обліку, процес її 

формування здійснюється в декілька послідовних етапів: 

1) визначення цілей звітності; 

2) визначення змісту та користувачів; 

3) визначення джерел інформації: 

 внутрішніх: 

- первинних документів; 

- облікових регістрів; 

- звітів центрів відповідальності; 

- внутрішніх положень; 

 зовнішніх: 

- нормативних актів, положень, рекомендацій тощо; 
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- загальнодержавних розрахунків (нормативів); 

4) розробка форм звітності за: 

 об’єктами обліку; 

 центрами відповідальності; 

 підприємством в цілому; 

5) призначення відповідальних за складання звітності, 

встановлення термінів та періодичності її подання; 

6) використання внутрішньої звітності. 

Для кожного з видів виробництва використовують окремі 

форми управлінської звітності, склад якої повинен включати: 

 накопичувальні звіти (оперативні) – складаються 

окремо за видами виробництва, продукцією (р., п.), структурними 

підрозділами, центрами відповідальності, сегментами підприємства за 

короткі проміжки часу (тиждень, місяць тощо); 

 зведені звіти (поточні) – складаються на основі 

накопичувальних форм звітності та містять систематизовані дані за 

видами виробництва, об’єктами обліку, про діяльність підрозділів 

(показники сегменту) на певну дату (місяць, квартал); 

 підсумкові звіти – відображають результати діяльності 

структурних підрозділів, центрів відповідальності (сегментів) та 

підприємства в цілому за певний період (квартал, рік). 

Для деталізації інформації щодо результатів діяльності 

кожного рівня управління складають конкретизовану звітність (за 

центрами відповідальності, сегментами і напрямками використання), а 

на її основі – зведену внутрішню звітність підприємства. 

Управлінська звітність залежно від періоду її складання і 

використання повинна бути оперативною, поточною та стратегічною. 

Форми управлінської звітності: 

 текстова – письмове пояснення; 

 таблична – забезпечує швидке сприйняття інформації;  

 графічна – забезпечує наочність представлення інформації 

при обмеженості відповідних показників; 

 комбінована – враховує елементи попередніх форм 

(аналітичні таблиці, графіки та відповідні пояснення). 

Основною умовою функціонування управлінського обліку в 

практичній діяльності є виділення центрів відповідальності. Дані про 

результати роботи структурних підрозділів накопичуються окремо по 
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кожному з них. Керівники відповідають лише за контрольовані ними 

показники відповідного типу центру відповідальності, якими є:  

 для центрів витрат – величина витрат,  

 для центрів прибутку – величина прибутку,  

 для центрів інвестицій – прибуток на інвестиції.  

Керівники повинні складати звітність у чітко визначені 

терміни.  

З метою контролю за витратами структурних підрозділів на 

підприємстві слід складати зведену форму Звіту про собівартість 

продукції (р., п.), яка дозволяє аналізувати фактичну і нормативну 

собівартість за нормами і нормативами витрат й інші види 

собівартості та оцінити роботу керівників структурних підрозділів, 

виконавців та встановити причини виявлених відхилень.  

Для контролю та аналізу виробничих витрат за етапами 

технологічних процесів виробництва доцільно складати Контрольно-

аналітичні відомості, які відображають виробничі витрати за 

технологічними етапами в розрізі видів виробництва та продукції. 

Вказаний документ слід складати послідовно до завершення процесу 

виробництва. Така форма звітності сприяє підвищенню аналітичності і 

достовірності облікових даних, здійсненню періодичного контролю та 

оперативного аналізу витрат виробничої собівартості і розмірів 

використання матеріальних, трудових та інших видів ресурсів та 

дозволяє приймати своєчасні управлінські рішення щодо уникнення 

негативних наслідків нераціонального використання ресурсів у ході 

виробничого процесу. Заповнюється відомість на основі первинних і 

зведених документів обліку та відповідних форм бюджетів. Дані 

порівнюються з відповідними показниками минулих періодів та 

бюджетів. 

Важливе значення має форма звітності, що базується на 

показниках сегментів. На сьогоднішній день основні положення щодо 

формування звітності за сегментами розкриває П(С)БО 29 «Фінансова 

звітність за сегментами». Процес складання звітності є виділенням у 

діяльності підприємства окремих напрямків (так званих звітних 

сегментів) або за видами діяльності, або за географічною ознакою. 

Облік за сегментами доцільно організовувати за: 

 видами виробництв (для багатогалузевих підприємств); 

 структурними підрозділами; 

 видами продукції, робіт, послуг; 
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 напрямами реалізації. 

Інформацію за сегментами слід подавати у розрізі доходів, 

витрат, фінансових результатів та трансфертного ціноутворення, а 

інформацію щодо активів і зобов’язань подавати по підприємству в 

цілому, оскільки сегменти не мають у своїй наявності власних активів 

та зобов’язань. При цьому така звітність повинна бути саме 

управлінською, а не фінансовою, яка характеризується відкритістю 

даних.  

Дані обліку і звітність за сегментами є інформаційною базою 

при проведенні  сегментарного аналізу, що базується на показнику 

маржинального доходу і використовує класифікацію витрат на змінні і 

постійні. Результати аналізу показують маржинальний прибуток, що 

приносить кожен сегмент, тобто його внесок у формування загального 

фінансового результату виділеного сегмента чи підприємства в 

цілому. Разом з тим, при визначенні фінансових результатів звітних 

сегментів необхідно використовувати принцип бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, а саме – відповідності доходів і витрат.  

Для аналізу беззбитковості на основі маржинального прибутку 

і методу обліку «директ-кост», доцільно складати форму Звіту про 

фінансові результати господарських сегментів, яка відображає внесок 

конкретного виду виробництва (або з деталізацією за видами 

продукції, робіт, послуг) в загальний прибуток підприємства та 

характер поведінки витрат, причому вона може змінюватися залежно 

від потреб керівництва. Цю форму можна складати щомісяця як по 

підприємству в цілому, так і за господарськими сегментами. 

До складу внутрішньої управлінської звітності входить форма 

Звіту про фінансові результати за видами продукції, в якій містяться 

основні показники діяльності конкретного центру відповідальності, 

які є підконтрольними з боку керівника центру та підприємства. Звіт 

складається на основі даних виробничих підрозділів і відображає 

результати діяльності кожного підрозділу.  

Форми та склад управлінської звітності затверджується 

керівником. Вони повинні бути визначені в Положенні про відділ 

управлінського обліку. Для контролю за своєчасністю подання 

звітності слід розробляти  відповідні графіки складання управлінської 

звітності. 

Організація управлінської звітності здійснюється за усіма 

рівнями управління відповідно до потреб менеджменту підприємства. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  44  
Організація податкового обліку 

 

 
 

4.1. Сутність, основні положення і завдання 
організації податкового обліку 

 
З появою нових видів інформації та нових груп її споживачів 

рамки і функції бухгалтерського обліку розширилися. У результаті, в 

нашій державі за принципами, встановленими у міжнародній 

практиці, формується декілька самостійних підсистем єдиної системи 

бухгалтерського обліку. Серед них слід виділити підсистеми 

фінансового, управлінського обліку. 

Сьогодні принципи побудови та призначення системи 

оподаткування в Україні визначені Податковим кодексом України від 

2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями і зводяться 

до наступного: 

- загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана 

сплачувати встановлені цим Кодексом, 

законами з питань митної справи податки та 

збори, платником яких вона є згідно з 

положеннями цього Кодексу;  

- рівність усіх платників перед 

законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - 

забезпечення однакового підходу до всіх платників податків 

незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної 

приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства 

фізичної особи, місця походження капіталу;  

- невідворотність настання визначеної  законом 

відповідальності у разі порушення податкового законодавства;  

- презумпція правомірності  рішень  платника  податку в разі, 

якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого 

на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних 

нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) 

трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих 

органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як 

Принципи 

системи 

оподаткування 
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платника податків, так і контролюючого органу;  

- фіскальна достатність - встановлення податків та зборів   з  

урахуванням  необхідності  досягнення збалансованості витрат 

бюджету з його надходженнями;  

- соціальна справедливість - установлення податків та зборів 

відповідно до платоспроможності платників податків;  

- економічність оподаткування - установлення податків та 

зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно 

перевищує витрати на їх адміністрування;  

- нейтральність оподаткування - установлення податків та 

зборів у спосіб, який не впливає на збільшення  або  зменшення 

конкурентоздатності платника податків;  

- стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та 

зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку 

нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та 

ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не 

можуть змінюватися протягом бюджетного року;  

- рівномірність та зручність сплати - установлення строків 

сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення 

своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат 

бюджету та зручності їх сплати платниками;  

- єдиний підхід до встановлення податків та зборів - 

визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів 

податку.  

Податковий облік - це облік, який за певними правилами, 

затвердженими державою, виконує функції нарахування та сплати 

податків відповідним державним органам. 

Таким чином, основа податкового обліку - контроль за повнотою 

і своєчасністю нарахування й сплати податків, зборів та обов'язкових 

платежів. 

Податковий облік організовують у такому порядку, щоб 

задовольнити потреби управління і служби податкового менеджменту 

в інформації щодо формування оподаткованої бази підприємства від 

усіх видів діяльності. Разом з тим, податковий облік обмежується в 

основному створенням системи формування доходів та витрат, що 

враховуються при обчисленні оподатковуваного прибутку, і 

достовірності їх відображення у декларації про прибуток підприємств, 

а також повноти нарахування, своєчасності перерахування у доход 
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бюджету різних податків (зборів, платежів), правильності заповнення 

декларації з податку на додану вартість. 

Податковий облік тісно пов'язаний з економічними 

дисциплінами, в першу чергу з фінансовим обліком. 

Взаємозв'язок податкового і фінансового обліку у наступному: 

 Обидва вони базуються на одних і тих же первинних 

документах. 

 Фіксують одні й ті ж дані і факти господарського життя. 

 Ці види обліку ведуть одні й ті ж спеціалісти - бухгалтери. 

 Основна частина інформації, отриманої як у системі 

фінансового, так і податкового обліку, призначена для зовнішніх 

користувачів. 

Прийняття Податкового кодексу України (ПКУ) від 02.02.2010 

№2755-VI започаткувало новий етап обліку податку на прибуток. 

Статтею 44 ПКУ вимагається від платників податків для цілей 

оподаткування вести облік доходів і витрат. Податок на прибуток 

обчислюється на підставі даних бухгалтерського обліку з врахуванням 

вимог Кодексу. У зв’язку з цим значно розширилися цілі і завдання 

бухгалтерського обліку. Відповідно змінилися і вимоги до обліку як 

інформаційної системи, яка обслуговує широке коло користувачів. 

Облік перетворився на систему, що виконує завдання внутрішнього та 

зовнішнього контролю за результатами діяльності підприємства, за 

допомогою забезпечення достовірною та повною інформацією 

внутрішніх і зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації.  

Результати діяльності за даними фінансового і податкового 

обліку можуть відрізнятися між собою. 

Найпоширенішими причинами таких відхилень є наступні:  

1. Принципово різні підходи до визначення моменту виникнення 

доходів і витрат, що враховуються при оподаткуванні, які не 

збігаються з моментом отримання доходів і витрат діяльності 

підприємств. 

2. Сума податкових витрат не відповідає сумі витрат діяльності. 

3. Новий підхід до визначення об'єкту оподаткування. 

Об'єкт оподаткування у податковому обліку - це величина, яка 

не співпадає з прибутком підприємств, що є об'єктом оподаткування у 

фінансовому обліку. 

4. Відмінність у методиці визначення сум доходів і витрат, що 

враховуються при оподаткуванні, з сумами витрат і доходів 
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діяльності. 

5. Якщо у фінансовому обліку існують певні теоретичні 

категорії, окрема методологія обліку, то теоретична база податкового 

обліку обмежується лише правилами його ведення. 

6. Відмінність у призначенні фінансової і податкової звітності. 

Якщо за даними першої можна охарактеризувати фінансовий стан 

суб'єкта господарської діяльності, то за даними другої - стан 

розрахунків з бюджетом за відповідними податками і платежами. 

У зв'язку зі зміною облікового забезпечення звітності про 

податки, збори і платежі відповідно змінено й первинні документи і 

реєстри, в яких фіксують операції з податкового обліку. Хоча 

податковий облік не ізольований від системи традиційного 

бухгалтерського обліку, однак його певні особливості зумовили й 

відмінності первинного та аналітичного обліку, окремих податків, 

зокрема податку на додану вартість і оподатковуваного прибутку. 

Так, облік податку на додану вартість нині здійснюють на 

підставі первинного документа - податкової накладної. 

Аналітичний облік податку на додану вартість ведуть у реєстрах 

обліку придбання товарів (робіт, послуг) та обліку продажу товарів 

(робіт, послуг). Записи операцій у первинних документах і реєстрах 

здійснюють одночасно. Тому слід контролювати ідентичність даних 

як у первинних документах, так і в аналітичних реєстрах, оскільки 

розбіжності свідчитимуть про помилки. 

Оподатковуваний прибуток визначають на підставі 

нагромаджених даних про витрати та доходи у відповідних 

аналітичних реєстрах.  

Виходячи з необхідності інтеграції України у світові економічні 

відносини та перебудови системи економічної інформації та обліку 

відповідно до міжнародних стандартів, розроблені та впроваджені у 

практику Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

Однак, це не ліквідувало відмінностей у підході до ведення 

фінансового і податкового обліку. 

Слід відмітити, що ніякі нормативно-правові акти з 

оподаткування не містять переліку первинних документів, що 

підтверджують проведення господарських операцій. Це може 

спричинити виникнення спірних ситуацій при перевірці платників 

податків. В Податковому кодексі зазначено, що вимоги до первинних 

документів визначаються законом. В Законі Україні «Про 
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бухгалтерський облік і фінансову звітність» визначено обов’язкові 

реквізити, однак відсутнє положення про переважне використання 

типових форм. Тому тут може виникнути чимало суперечностей, якщо 

підприємство не використовує типові форми, але самостійно 

розроблені бланки відповідають вимогам закону. Дані розбіжності 

повинні бути узгоджені, адже тільки Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом 

Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 містить 

вимоги використовувати типові форми первинних документів. 

На основі завдань податкового обліку можна сформулювали 

принципи організації податкового обліку (рис.4.1). 

 

 
Рис. 4.1. Принципи податкового обліку 

 

Для забезпечення дотримання цих принципів має бути 

побудована раціональна інформаційна основа для розрахунку 

податкових платежів.  

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 правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю 

перерахування податків до відповідних бюджетів. 

Інформаційною основою податкового обліку є: 

Принцип обов’язковості 

здійснення податкового 

обліку 
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обліку 
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доказовості 

(документування) 

Принцип вартісного 

вимірювання 

Принцип збалансованості 
інтересів держави і платників 

податків 

Принцип гармонізації 

системи бухгалтерського та 

податкового обліку 

Принцип правової 

взаємоузгодженності систем 

бухгалтерського та 

податкового обліку 

Принцип прозорості та 
стабільності системи 

податкового обліку 

 

Принципи податкового обліку 
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- первинні облікові документи (документи, що містять відомості 

про господарську операцію та підтверджують її здійснення); 

- реєстри податкового обліку (форми систематизації даних 

податкового обліку за звітний (податковий) період, які згруповані 

відповідно до вимог податкового законодавства. Податкові реєстри 

призначені для систематизації та накопичення інформації, яка 

міститься в первинних документах, аналітичних даних податкового 

обліку для відображення в податкових деклараціях); 

- податкова звітність з певних податків та зборів, яка 

складається платником податків виходячи з даних податкового обліку. 

Не зважаючи на те, що податковий облік поєднується з 

традиційною системою бухгалтерського обліку, його не можна 

вважати лише складовою частиною останнього, оскільки суттєві 

особливості економічних категорій, які в ньому використовуються, 

зумовлюють значні відмінності методики організації цього процесу. 

Розглянемо основні ознаки фінансового, податкового та 

управлінського обліку (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Порівняльна характеристика фінансового, управлінського та 

податкового обліку  

Ознака Фінансовий облік 
Управлінський 

облік 
Податковий облік 

Мета Надання користувачам для 

прийняття рішень повної, 

правдивої й неупередженої 

інформації про фінансовий 

стан, результати діяльності 

та рух грошових коштів 

підприємства 

Підготовка 

інформації для 

планування, 

контролю та 

прийняття рішень 

на різних рівнях 

управління 

підприємства 

Визначення суми 

податків та 

контроль за їх 

сплатою 

Суб’єкт 

регламент

ації 

Міністерство фінансів 

України, Комітет зі 

стандартів фінансового 

обліку Федерації 

професійних бухгалтерів й 

аудиторів України 

Керівництво 

підприємства, 

власники 

Державна 

податкова 

адміністрація 

України 

Головні 

користу-

вачі 

Менеджери і зовнішні 

користувачі 

Менеджери різних 

рівнів управління 

Менеджери та 

районні податкові 

інспектори 
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Продовження табл.4.1 
1 2 3 4 

Вимірники Єдиний грошовий вимірник Різні вимірники Єдиний грошовий 

вимірник 

Форми 

звітності 

Форма 1 «Баланс», Форма 2 «Звіт 

про фінансові результати», Форма 
3 «Звіт про рух грошових коштів», 

Форма 4 «Звіт про власний 

капітал», Форма 5 «Примітки до 
фінансової звітності» 

Звіти про виконання 

кошторисів, звіти про 
окремі види діяльності 

тощо 

Податкова декларація з 

ПДВ, декларація з 
податку на прибуток 

підприємства, інші 

податкові розрахунки. 

Періодичніст

ь складання 

звітів 

Регулярно Змінний інтервал Регулярно 

Об’єкт 
аналізу 

Господарська одиниця в цілому Структурні підрозділи Господарська одиниця 
в цілому 

 

Податковий облік тісно пов’язаний з бухгалтерським обліком. 

Адже обидва види обліку оперують одними і тими ж первинними 

документами; фіксують одні й ті ж дані і факти господарського життя. 

Як бухгалтерський, так і податковий облік здебільшого ведуть одні й 

ті ж спеціалісти - бухгалтери. 

Однак в зв’язку з тим, що бухгалтерський 

і податковий облік мають різні цілі, різні 

методики оцінки активів, зобов’язань, доходів і 

витрат, і, як наслідок, різні результати, 

ускладнюється робота бухгалтерів і 

контролюючих органів. 

У податковому обліку застосовується кілька методів: касовий 

метод; метод нарахувань; метод першої події; метод останньої події 

(рис. 4.2).  

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 тім же порядку, що використовується для визначення моменту 

одержання доходів або здійснення витрат у грошовій формі. 

 

 

Методи 

податкового 

обліку 
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Методи податкового обліку 

 

“Касовий” метод – 

окремі складові 

податкових 

зобов’язань 

змінюються в тому 

податковому періоді, 

коли кошті в оплату 

товарів (робіт, послуг) 

списані з рахунку 

платника (зараховані 

на рахунок), або видані 

з каси підприємства 

(надійшли до каси) 

 

“За 

нарахуванням” - 

окремі складові 

податкових 

зобов’язань 

змінюються в 

тому 

податковому 

періоді, в якому 

був 

відвантажений 

(оприбуткований) 

товар, надані 

(отримані) 

послуги або 

результати робіт 

незалежно від їх 

оплати. 

“За першою 

подією” - окремі 

складові 

податкових 

зобов’язань 

змінюються в 

тому 

податковому 

періоді, в якому 

сталася перша з 

події: 

відвантаження 

(оприбуткування

) товарів або 

отримання 

(оплата) коштів. 

“За останньою з 

подій” (за двома 

подіями) - окремі 

складові 

податкових 

зобов’язань 

змінюються в 

тому 

податковому 

періоді, в якому 

сталася заключна 

подія. 

Рис. 4.2. Методи податкового обліку 

 

Використання касового методу передбачає облік платником 

податків доходів та витрат, виходячи із часу вступу платника податків 

у право власності на ці доходи або визнання за ним цих витрат. 

Моментом одержання доходів вважається момент, коли платник 

податків фактично придбає право одержання коштів. Як момент 

одержання доходу визначається момент одержання коштів, а при 

безготівковому розрахунку – момент надходження коштів на рахунок 

платника. При поетапному перерахуванні коштів – момент одержання 

першого платежу.  

Моментом здійснення витрат зізнається 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. 

При здійсненні таких витрат подібний момент визначається по 

останньому з таких платежів.  

 У бухгалтерському обліку у відповідності зі ст. 4 Закону 

України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” доходи й 
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витрати відображаються в момент їхнього виникнення, незалежно від 

дати надходження або сплати коштів, тобто по методу нарахувань. У 

міжнародній практиці переважно використається саме цей метод. Він 

вважається більш об'єктивним у порівнянні 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 

однозначне визначити суму фінансового зобов'язання.  

Ведення податкового обліку забезпечує можливість мати 

повне уявлення про всі операції, пов'язані з діяльністю платника 

податку, і про його фінансове становище. Ці операції повинні бути 

відображені таким чином, щоб можна було простежити їхній початок, 

хід і закінчення, а також, належним чином обчислити показники для 

складання податкової звітності..  

Держава використовує податкову 

звітність для контролю за повнотою, 

правильністю та своєчасністю розрахунків по 

податкам, зборам, обов’язковим платежам. Від 

якості складання звітності залежить якість 

прийняття рішень тактичного і стратегічного плану, ефективність 

функціонування підприємства і держави в цілому.  

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 

Податкова 

звітність 
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кожного податку окремо. Першим днем представлення 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 слідує за вихідним (святковим). 

Форми податкової звітності та порядок їх заповнення 

розробляються Державною податковою службою України.  

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 представляє 

платником податків у податковий орган у встановлений 

законодавством строк. У розрахунково-декларативних документах 

указуються строки подання звітності, база оподатковування, податкові 

пільги, розмір податкового окладу. 

2. Довідкова документація – документи, що містять довідкові 

відомості, що деталізують дані для обчислення податків, що 

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 такій податковій декларації. 

Податкова декларація подається до податкового органу у двох 

примірниках, один з яких повертається платнику з відміткою 

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:  

- ідентифікаційний код платника податку;  
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- повне найменування платника податку, відомості про його 

місцезнаходження або місце проживання;  

- період, за який подається декларація, або дата, за станом на 

яку подається декларація;  

- дату подання податковому органу податкової декларації;  

- 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. 4.2. ).  

Таблиця 4.2 

Терміни подання податкової звітності 
Звітний (податковий період) Граничні терміни подання декларації 

Календарний місяць 
на протязі 20 календарних днів, що слідують за 

останнім календарним днем звітного місяця; 

Календарний квартал чи 

квартальне півріччя 

на протязі 40 календарних днів, що слідують за 

останнім календарним днем звітного кварталу 

(півріччя); 

Календарний року 
на протязі 60 календарних днів за останнім 

календарним днем звітного періоду; 

Календарний рік – для платників 

податку з доходів фізичних осіб 

до 1 квітня року, що слідує за звітним.  

 

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).  

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.  

Конституцією України від 28 червня 1996 

року (стаття 67) встановлено, що кожен 

зобов'язаний сплачувати податки і збори в 

Нормативно

-правове 

регулювання 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&text=%EF%EE%E4%E0%F2#w1_2#w1_2
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порядку і розмірах, встановлених законом, при чому усі суб'єкти 

права власності рівні перед законом (стаття 13). Виключно законами 

України, які є основою нормативно-правового забезпечення аудиту, 

встановлюються система оподаткування, податки і збори .  

Безпосередньо до податкових відносин не стосуються 

положення Цивільного та Господарського кодексів України. Однак 

Податковий кодекс посилається на Цивільний кодекс (ЦКУ)  від 16 

січня 2003 року  № 435-IV у тлумаченні термінів та визнанні окремих 

господарських операцій. 

Господарський кодекс України  від 16 січня 2003 року визначає 

основні напрямки економічної політики держави, в тому числі 

податкової. Статтею 17 проголошено, що закони, якими регулюється 

оподаткування суб'єктів господарювання, повинні передбачати 

стабільність  (незмінність) протягом кількох років  загальних правил 

оподаткування, встановлено права податкових органів перевіряти 

фінансову діяльність суб’єктів господарювання. 

ПКУ використовує класифікацію підприємств за розмірами 

згідно ГКУ. Податковим Кодексом  передбачено, що платники 

податків, які належать до великих та середніх підприємств, надають 

до органу державної податкової служби податкову звітність в 

електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації 

електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному 

законодавством (п. 49.4 глави 2 розділу ІІ Податкового Кодексу). Але 

не тільки великі та середні підприємства надають податкову звітність 

до органів податкової служби засобами «e-mail». Договори про 

визнання електронних документів укладають з ДПІ за своїм 

місцезнаходженням або перебування на обліку малі підприємства та 

СПД – фізичні особи.  

Виконання платником обов'язку зі сплати податків, що 

ґрунтується на усвідомленні ним необхідності та суспільного 

значення оподаткування, пов'язано з наданням йому максимальної 

самостійності щодо визначення сум податків і зборів до сплати. 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затверджений наказом міністерства фінансів України  від 30.11.99 

р. №291 містить рахунок 64 «Розрахунки за податками і платежами», 

призначений для узагальнення інформації про розрахунки 

підприємства за всіма видами платежів до бюджету. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&text=%F0%B3%E2%ED#w1_2#w1_2
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&text=%EF%EE%E4%E0%F2#w1_2#w1_2
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&text=%EF%EE%E4%E0%F2#w1_3#w1_3
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=436-15&text=%EF%EE%E4%E0%F2%EA#w1_11#w1_11
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15&fpage=1&text=%EF%EE%E4%E0%F2%EA&x=8&y=8#w1_13#w1_13
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Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій», затверджена наказом міністерства 

фінансів України від 30.11.99 р. №291 встановлює призначення і 

порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення 

методом подвійного запису інформації  про наявність і рух активів, 

капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності 

підприємств. 

Отже, існує багато нормативно-правових актів, які регулюють 

оподаткування. Сюди відносяться: Закони України, котрі, як в 

загальному, так і конкретно визначають правову основу існування 

податків в Україні; П(С)БО та Інструкції, які пояснюють ведення 

обліку податків та зобов’язань підприємства; Накази ДПСУ, які 

затверджують типові форми податкових декларацій і т. д (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

 Коротка характеристика нормативно-правових актів, які 

визначають загальні положення справляння податків 
№ 

з/п 

Назва нормативно-

правових актів 

Положення нормативно-правових актів, що 

стосуються оподаткування 

1 Конституція України 

від 28 червня 1996 

року 

Визначає обов'язки  сплачувати податки, рівність всіх 

перед законом, визначення податків і зборів виключно 

законодавством України 

2 Цивільний кодекс 

України від 16 січня 

2003 року  № 435-IV 

Роз'яснює окремі положення цивільно-правових 

відносин, посилання на які містяться в Податковому 

кодексі: терміни, виставлення претензій, визначення 

шкоди, спадкування, реорганізація підприємств та ін. 

3 Господарський 

кодекс України  від 

16 січня 2003 року № 

436-IV 

Визначає вимоги до класифікації підприємств на 

великі, середні і малі, що використовуються в ПКУ. 

Встановлює загальні напрямки державного контролю у 

сфері оподаткування, принципи оподаткування у 

зовнішньоекономічних операціях, базу оподаткування 

суб’єктів господарської діяльності 

 

На виконання вимог ПКУ, нормативно-правовою основою 

нарахування і відображення в обліку податку на прибуток є всі 

законодавчі акти бухгалтерського обліку, які регламентують правила 

ведення обліку і оформлення господарських операцій. Характеристика 

положень нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку, які 

використовуються в процесі оподаткування наведено в табл.4.4. 
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Таблиця 4.4 

Характеристика положень нормативно-правових актів з 

бухгалтерського обліку, які використовуються в процесі 

оподаткування 
№ 

з/п 

Назва нормативного 

акту 
Характеристика 

Взаємозв’язок з Податковим 

кодексом 

1 2 3 4 

1 Закон України «Про 

бухгалтерський 

облік та фінансову 
звітність в Україні» 

від 16 липня 1999 
року № 996-XIV 

Регламентує порядок організації 

обліку, в ому числі для 

податкових розрахунків, 
фінансової звітності, вимоги до 

первинних документів 

ПКУ містить посилання на закон 

у визначенні термінів, вимог до 

складання первинних документів 

2 Положення 

(стандарти 

бухгалтерського 
обліку) 

Визначають правила 

відображення об’єктів у 

фінансовій звітності: визнання, 
оцінка, класифікація і т.д. 

ПКУ містить посилання на 

стандарти у визначенні термінів, 

дати отримання доходів, складу 
витрат, методів оцінки запасів, 

визнання курсових різниць і т.д. 

3 Положення 
бухгалтерського 

обліку «Податкові 

різниці», 
затверджене Наказом 

Міністерства 

фінансів від 
25.01.2011 №27, 

зареєстровано в 

Міністерстві  юстиції 
України від 21 

лютого 2011 р. за № 

212/18950 

Визначає методологічні засади  
формування в бухгалтерському 

обліку інформації про податкові 

різниці та її розкриття у 
фінансовій звітності 

Абзац  третій пункту 46.2 статті 
46 глави 2  

розділу II,  абзац другий  пункту 

1 підрозділу 4 розділу  XX 
Податкового кодексу України 

вимагають, щоб  з 1 січня 2012 

року суб'єкти господарювання -  
платники податку на прибуток 

подавали  фінансову звітність з 

урахуванням податкових різниць 
за методикою і формою 

встановленою Міністерством 

фінансів України. 

4 Інструкція про 
застосування Плану 

рахунків 

бухгалтерського 
обліку активів, 

капіталу, зобов'язань 
і господарських 

операцій 

підприємств і 
організацій, 

Затверджено 

Наказом 
Міністерства 

фінансів України від 

30.11.99 № 291, 
зареєстровано в 

Міністерстві юстиції 

України 21 грудня 
1999 р. за № 

893/4186 

Встановлює призначення і 
порядок ведення рахунків 

бухгалтерського обліку для 

узагальнення методом 
подвійного запису інформації 

про наявність і рух активів, 
капіталу, зобов'язань та факти 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, 
організацій та інших юридичних 

осіб (крім банків і бюджетних 

установ) 

Прямих вказівок немає, однак 
план рахунків є основою 

систематизації інформації у 

бухгалтерському обліку 



РРООЗЗДДІІЛЛ  44..  Організація податкового обліку 
 

 450 

Продовження табл. 4.4 
1 2 3 4 

5 Положення про 
документальне 

забезпечення записів 

у бухгалтерському 
обліку, затверджене 

Наказом 

Міністерства 
фінансів України від 

24 травня 1995 року 

N 88 

Встановлює порядок створення, 
прийняття і відображення у 

бухгалтерському обліку, а також 

зберігання первинних 
документів, облікових регістрів, 

бухгалтерської звітності 

В кодексі міститься посилання на 
обов’язковість ведення і 

зберігання документів, 

визначених правилами ведення 
бухгалтерського обліку (ст.. 44, 

п.138.2).  

 

Система податкового обліку на підприємствах поряд із іншими 

структурними елементами відіграє дуже важливе значення. Від 

створення ефективної системи підготовки облікових даних з метою 

оподаткування на рівні підприємства залежить як якість інформації, 

що надходить до державних податкових органів, так і поліпшення 

фінансового стану самого підприємства, оскільки правильна 

організація податкового обліку дасть змогу уникнути фінансових 

санкцій з боку державних фіскальних органів та оптимізувати 

податкові платежі. Для підприємства, як організаційно-економічного 

об’єкта управління, в умовах сучасної економіки інформація має 

виключне значення. Тому отримання потрібних результатів діяльності 

залежить від правильної побудови системи управління податковими 

платежами на підприємствах. 

 

 

4.2. Організація обліку та складання звітності з 
податку на прибуток 

 
Податок на прибуток підприємств - це прямий податок, 

сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації 

продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, 

цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів 

та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій. 

Майже через 20 років з початку реформування вітчизняної 

податкової системи, 2 грудня 2010 року Верховна Рада України після 

декількох доопрацювань прийняла Податковий Кодекс України. З 

цього часу розпочався новий етап розвитку адміністрування податку 
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на прибуток. 

Першою та основою особливістю Податкового Кодексу стало 

зближення його з національними стандартами – П(С)БО. Валові 

витрати та доходи змінились на доходи та витрати. Крім того 

відбувалась їх класифікація на операційні та інші відповідно до 

бухгалтерського обліку (рис.4. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Склад доходів і витрат відповідно до ПКУ 

 

Порядок визнання доходів і витрат від реалізації товарів 

(робіт, послуг) змінився. По-перше, вони визнавались в момент 

передачі права власності на актив, так само як і в бухгалтерському 

обліку. По-друге, витрати собівартості визнавались лише в межах 

визнаного доходу. 

Доходи Витрати 

Інші 

Від 

операційної 

діяльності 

Доходи від реалізації 

товарів, виконання 

робіт, надання послуг, 

доходи банківських 

установ, перелічені в 

п.135 ПКУ 

- Собівартість 

реалізованих товарів, 

наданих послуг та 

виконаних робіт; 

- Витрати 

банківських установ 

Дивіденди одержані 

від нерезидентів, 

доходи від 

операційної оренди, 

суми штрафів, пені, 

неустойок, вартість 

безоплатно 

одержаних активів, 

безповоротна 

фінансова допомога, 

дотації тощо 

- Загальновиробничі; 

- Адміністративні; 

- Витрати на збут; 

- Інші операційні 

витрати; 

- Фінансові витрати; 

- Інші витрати 

звичайної діяльності 
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Варто зазначити, що у Податковому Кодексі широко розкрито 

податковий облік спецоперацій, таких як операцій з валютою, 

дивідендами, лізингу, торгівлі цінними паперами, пов’язаними 

особами, неплатниками податку та пільговиками. 

Відповідно до ПКУ основними засобами є матеріальні активи, 

що призначені платником податку для використання його в 

господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн. і 

поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та 

очікуваний строк корисного використання яких із дати введення в 

експлуатацію становить понад один рік.  

Усі основні засоби та інші необоротні активи з метою 

податкового обліку поділено на 16 груп, а нематеріальні активи – на 6. 

Для їх амортизації дозволено використовувати методи, які 

передбачені П(С)БО 7. Водночас існують певні обмеження для 

використання окремих методів при обліку деяких основних засобів. 

Так метод прискореного зменшення залишкової вартості 

застосовується лише при нарахуванні амортизації до об’єктів 

основних засобів, що входять до груп машини та обладнання та 

транспортні засоби. 

Обмеженими також є строки нарахування амортизації. 

Зокрема, він не має бути меншим, ніж мінімально допустимий строк 

експлуатації, який зазначений у Податковому Кодексі. 

Як і в бухгалтерському обліку, нарахування амортизації 

здійснюється помісячно, починаючи з місяця наступного за місяцем 

введення в експлуатацію, і зупиняється на період його реконструкції, 

модернізації, добудови тощо. 

До витрат, що амортизуються належать: 

1) витрати на придбання основних засобів, необоротних 

активів та довгострокових біологічних для використання в 

господарській діяльності; 

2) 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 активів; 

3) 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 
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року; 

4) витрати на капітальне поліпшення землі, не пов’язане з 

будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне 

поліпшення землі; 

5) капітальні інвестиції, отримані платником податку з 

бюджету, у вигляді цільового фінансування на придбання об’єкта 

інвестування (основного засобу, нематеріального активу) за умови 

визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому 

об’єкту; 

6) сума переоцінки вартості основних засобів; 

7) 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. 

З 01.04.11 р. до 31.12.11 р. основна ставка податку становила 

23 %. Надалі вона поступово знижуватиметься: 

з 01.01.12 р. до 31.12.12 р. – 21 %; 

з 01.01.13р. до 31.12.13 р. – 19 %; 

з 01.01.14 р. становитиме 16 %, тобто та, яка передбачена у 

ПКУ. 

Прибуток від страхової діяльності (страхування життя) 

юридичних осіб оподатковуватиметься за ставкою 0%. Доходи 

нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом походження з 

України, у випадках встановлених нормами законодавства, 

оподатковуватимуться за ставками 0, 4, 6, 12, 15, 20 %. 

Крім того на період з 01.04.11 р. по 01.01.16 р. на нульову 

ставку можуть розраховувати платники податку на прибуток, які 

одночасно відповідають двом умовам: 

1) доход кожного звітного податкового періоду наростаючим 

підсумком з початку року не перевищує 3 млн. грн.; 

2) нарахована за кожний місяць звітного періоду зарплата 

працівників не менше, ніж дві мінімальні заробітні плати встановлені 

законодавством. 

При цьому вони мають додатково відповідати одному з таких 

критеріїв: 

1) утворені після 01.04.11р.; 

2) діючі, у яких протягом трьох послідових попередніх 
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років щорічний обсяг доходів задекларовано у сумі, що не перевищує 

3 млн. грн., та у яких середньооблікова чисельність протягом цього 

періоду не перевищувала 20 осіб; 

3) які були зареєстровані платниками єдиного податку до 

набрання чинності ПКУ та у яких за останній календарний рік обсяг 

виручки від реалізації продукції становив 1 млн. грн., а 

середньооблікова кількість працівників – 50 осіб. 

При цьому у Кодексі зазначається широкий перелік суб’єктів 

господарювання на яких податкові канікули не поширюються. Серед 

них можна виділити тих, що здійснюють фінансову діяльність, 

діяльність з обміну валют, операцій з нерухомістю, з надання послуг 

зв’язку тощо. 

Нормативно-правовими актами в Україні встановлено, що 

підтвердженням даних податкового обліку є первинні документи, 

регістри бухгалтерського обліку, фінансова звітність, інші документи, 

пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 

передбачено законодавством . (рис. 4. 4 ). 

 

 
 

Рис.4.4 . Послідовність формування облікової інформації для 

заповнення Декларації з податку на прибуток та фінансової звітності 

Накопичувальна відомість первинних документів 

Регістри обліку 

Декларація  Фінансова звітність 

Первинний документ 

Дані податкового 

обліку 

Дані бухгалтерського 

обліку 
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Протягом місяця господарські операції відображаються в 

інформаційній базі за правилами бухгалтерського обліку. У кінці 

місяця на основі даних бухгалтерського обліку заповнюються 

аналітичні регістри з врахуванням правил Податкового кодексу. Так 

як сучасний податковий облік не охоплює всю сукупність 

господарських операцій і дій, то ризик помилок у ньому надзвичайно 

великий. Порівнянності результатів можна досягти лише при повному 

відображенні діяльності на основі первинних документів, плану 

рахунків бухгалтерського обліку. 

Розробка комбінованих регістрів обліку передбачає доповнення 

існуючих регістрів необхідними реквізитами. Надалі набір таких 

регістрів вимагає систематизації для визначення доходів і витрат 

суб’єкта господарювання при розрахунку оподатковуваного прибутку, 

з урахуванням особливостей діяльності платника податків. 

В ПКУ доходи і витрати класифіковано за видами діяльності, 

що дозволяє провести певні паралелі між положеннями ПКУ та 

П(С)БО 15 «Доходи» і 16 «Витрати». Проте однакові назви не 

означають співставність таких доходів і витрат, можливість їх 

прямого перенесення, так як перед включенням в декларацію всі 

показники потребують детального аналізу. 

 

 

4.3. Організація податкового обліку і складання 
звітності з податку на додану вартість 

 

Податок на додану вартість - це непрямий податок, який 

справляється з доданої вартості, що створюється на всіх стадіях 

виробництва та обігу, включається до ціни товарів, робіт і послуг і 

повністю сплачується кінцевим споживачем. Іншими словами, ПДВ – 

це податок який входить до вартості продукції (товарів, робіт, послуг) 

який повинен сплатити покупець. 

За макроекономічною структурою виділяють три різновиди 

податку на додану вартість: ПДВ виробничого типу, ПДВ дохідного 

типу і ПДВ споживчого типу. Відмінність між ними ґрунтується на 

розрахунку валового внутрішнього продукту з погляду дохідних і 

витратних компонент системи національних рахунків. 

При використанні ПДВ виробничого типу оподаткуванню 

підлягають усі витрати у складі ВВП за винятком державних витрат на 
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виплату заробітної плати. ПДВ дохідного типу стягується з чистих 

витрат на інвестиції (валових витрат за вирахуванням амортизації).  

База оподаткування ПДВ споживчого типу визначається на 

основі визначення валового внутрішнього продукту в цінах кожного 

фактора виробництва (тобто за винятком непрямих податків без ціно-

вих субсидій на окремі товари або з урахуванням непрямих податків 

без субсидій). 

Запровадження податку на додану вартість передбачає 

необхідність визначення поняття доданої вартості, її складових. 

Доданою вважається вартість, що додається в процесі виробництва 

товару до вартості сировини, матеріалів, палива на кожній стадії руху 

товарів від виробника до споживача Її величина розраховується як 

різниця між вартістю продукції, що реалізується, і вартістю сировини і 

матеріалів, використаних в процесі її виробництва. Додана вартість 

може бути розрахована також шляхом додавання складових елементів, 

що характеризують її структуру – заробітної плати з нарахуваннями 

на неї до фондів соціального забезпечення, прибутку, процентних 

платежів, амортизації. 

Введення ПДВ потребує методів його обчислення. У практиці 

застосовується декілька, проте найпоширенішим ж так званий 

кредитний. Його суть полягає в тому, що сума податку, що підлягає 

сплаті до бюджету, визначається як різниця між сумою податку, 

отриманого від покупців, і сумою податку, сплаченого 

постачальникам матеріальних ресурсів, спожитих в процесі 

виробництва. 

Такий метод обчислення зобов’язань має певні вади. Основна з 

них полягає в наявності часового розриву між сплатою податку та 

його відшкодуванням після реалізації виробленої продукції, оскільки 

сплаті до бюджету підлягає різниця. 

Поряд з цим ПДВ має і багато переваг. Він стимулює експорт, 

оскільки є внутрішнім податком, і обороти з експорту не 

оподатковуються, забезпечує стабільність податкових надходжень до 

бюджету тощо. 

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 

2755 визначає платників податку на додану вартість, об’єкти, базу та 

ставки оподаткування, операції, особливості оподаткування 

експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, 

порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету. 
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З 5 лютого 2013 року набрав чинності наказ Міністерства 

фінансів України від 17.12.2012 № 1342 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року №1492», 

яким внесено зміни до форм податкової декларації з податку на 

додану вартість та уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з 

податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно 

виявлених помилок. 
Загалом нормативна база, яка регулює всі дії, пов’язані з 

нарахуванням та сплатою податку на додану вартість є досить 

широкою та забезпечує його повноцінне функціонування в нашій 

державі. Окрім того, законодавством передбачено ряд карних заходів, 

що застосовуються до осіб, які ухиляються від сплати цього податку, 

або проводять махінації, пов’язані з ним. 

Основним документом, який визначає механізм оподаткування 

ПДВ є Податковий кодекс України. 

Платником податку на додану вартість є: 

1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і 

реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у 

порядку, визначеному статтею 183 ПКУ;  

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як 

платник податку;  

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію 

України  в  обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку 

покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення 

товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу 

України, а також:  

- особа, на яку покладається дотримання вимог митних 

режимів, які передбачають повне або  часткове умовне звільнення від 

оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, 

встановлених митним законодавством;  

- особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на 

митну територію України, податкову пільгу не за цільовим 

призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із 

Кодексом, а також будь-які інші особи, що використовують податкову 

пільгу, яку для них не призначено.  

4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором 

про спільну діяльність без утворення юридичної особи;  

5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0079-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0079-13
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облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, 

пов'язаних з використанням майна, що  отримане в управління за 

договорами управління майном.  

6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого 

майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за 

яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за 

правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у 

власність держави, незалежно від того, чи досягає вона загальної суми 

операцій із постачання товарів/послуг, визначеної  пунктом  181.1 

статті 181 Кодексу, а також незалежно від того, який режим 

оподаткування використовує така особа згідно із законодавством; 

7) особа, що уповноважена вносити податок з об'єктів 

оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг 

підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що 

перебувають  у  підпорядкуванні  платника  податку. 

У разі ввезення (пересилання) товарів (предметів) фізичними 

особами, не зареєстрованими як платники цього податку, в обсягах, 

що перевищує неторговий оборот, який підлягає оподаткуванню, такі 

особи сплачують податок на додану вартість під час перетину такими 

товарами (предметами) митного кордону України без реєстрації 

виходячи з митної вартості товарів (предметів), що перевищують 

розмір неторгового обороту. 

Центральний податковий орган веде реєстр платників податку. 

Особі, яка реєструється як платник податку на додану вартість, 

присвоюється індивідуальний податковий номер, який 

використовується для справляння цього податку. Фізичні особи, які не 

є суб'єктами господарювання та ввозять товари (предмети) на митну 

територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно з 

митним законодавством, сплачують податок на додану вартість під 

час перетину такими товарами (предметами) митного кордону 

України, без їх реєстрації як платники цього податку. 

Якщо обсяг оподатковуваних операцій протягом звітного 

податкового періоду перевищує 300 000 грн. суму, не більше ніж у два 

рази, така особа зобов'язана надіслати податковому органу заяву про 

реєстрацію протягом 20 календарних днів, наступних за звітним 

податковим періодом. Якщо особа укладає одну чи більше цивільно-

правових угод, унаслідок виконання яких планується здійснення 

оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме протягом 
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звітного періоду у два чи більше разів 300 000 грн. суму, то така особа 

зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ до кінця такого звітного 

податкового періоду. 

Заява про реєстрацію направляється на адресу податкового 

органу з повідомленням про вручення або вручається особисто 

представником такої особи службовій особі податкового органу. 

Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (відправити поштою) 

свідоцтво про податкову реєстрацію такої особи протягом 10 днів від 

дня отримання реєстраційної заяви. 

Після реєстрації особи як платника ПДВ органом державної 

податкової служби їй присвоюється індивідуальний номер, який 

використовується для справляння цього податку, та видається 

відповідне Свідоцтво платника ПДВ, яке діє до дати його анулювання 

Об’єктом оподаткування податком на додану вартість є 

операції платників податку з: 

 продажу товарів, робіт, послуг на митній території України; 

 ввезення (пересилання) товарів на митну територію України 

та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх 

використання або споживання на митній території України; 

 вивезення (пересилання) товарів за межі митної території 

України та надання послуг, виконання робіт для їх споживання за 

межами митної території України. 

Не є об’єктом оподаткування наступні операції: 

- випуск, розміщення та продаж за кошти цінних паперів, 

які випущені в обіг суб’єктами підприємницької діяльності, НБУ, 

Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування 

та інші цінні папери; 

- поставка орендодавцем майна у користування орендарю, 

передача майна в заставу позикодавцю, передача кредитором, який є 

резидентом, іпотечного кредиту у власність або використання 

позичальнику, грошових виплат основної суми та процентів згідно з 

умовами іпотечного кредиту; 

- поставка послуг із страхування та перестрахування; 

- обіг валютних цінностей, банківських металів, банкнот та 

монет НБУ; 

- оплата вартості державних платних послуг, які надаються 

фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади; 
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- виплата заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, 

дотацій та інші грошові або майнові виплати фізичним особам за 

рахунок бюджетів або соціальних страхових фондів. 

Розглянемо деякі операції, які згідно Закону звільняються від 

оподаткування ПДВ, а саме: поставки вітчизняних продуктів дитячого 

харчування молочними кухнями та спеціалізованими магазинами; 

продаж періодичних видань друкованих засобів масової інформації; 

книжок вітчизняного виробництва; учнівських зошитів, підручників і 

навчальних посібників; надання послуг з вищої, середньої, 

професійно-технічної та поточної освіти закладами освіти, що мають 

спеціальний дозвіл; надання послуг з реєстрації активів 

громадянського стану державними органами; продаж лікарських 

засобів, зареєстрованих в Україні; послуги з доставки пенсій та 

грошової допомоги населенню; приватизація державного і 

комунального майна; безоплатна передача товарів, робіт, послуг 

окремим особам та інші. 

Механізм нарахування ПДВ побудований на визначенні не 

об’єкту оподаткування, а податкової бази. 

База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) 

визначається виходячи з їхньої договірної (контрактної) вартості, 

визначеної за вільними або регульованими цінами з урахуванням 

акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та 

зборів, за винятком ПДВ, що включаються ціну товарів (робіт, 

послуг). 

У разі продажу товарів (робіт, послуг) без оплати або з 

частковою оплатою їх вартості коштами у межах бартерних операцій, 

база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операцій, 

але не нижчої за звичайні цілі. 

Для товарів, які ввозяться на митну територію України 

платниками податку, базою оподаткування є договірна (контрактна) 

вартість таких товарів, але не менше митної вартості, зазначеної у 

митній декларації, з урахуванням витрат на переміщення до перетину 

митного кордону за винятком ПДВ, що включається у ціну товару. 

Законодавством передбачені дві ставки ПДВ: базова – 20% 

бази оподаткування, коли податок додається до ціни товарів (робіт, 

послуг) і пільгова, так звана «нульова ставка». 

За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 

1) експорту товарів; 
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2) поставки для заправки або постачання морських суден, що 

використовуються за межами територіальних вод України; повітряних 

суден, що виконують міжнародні рейси, а також космічних кораблів і 

супутників; 

3) поставки товарів (робіт, послуг) підприємствами 

роздрібної торгівлі, що розташовані на території України у зонах 

митного контролю; 

4) поставки транспортних послуг залізничним, 

автомобільним, морським та річковим транспортом по перевезенню 

пасажирів, багажу за межами державного кордону України до пункту 

знаходження зовнішнього митного контролю України; 

5) поставки товарів, які безпосередньо виготовляються 

підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, 

майно яких є їх власністю. 

Не дозволяється застосування нульової ставки податку до 

операцій з вивезення товарів (робіт, послуг) у випадку, коли такі 

операції звільнено від оподаткування на митній території України. 

Згадане правило не поширюється на періодичні видання, книги 

українського виробництва, словники, учнівські зошити, підручники та 

навчальні посібники, а також на лікарські засоби та вироби медичного 

призначення за переліком Кабінету Міністрів України. 

Податок на додану вартість – це складний податок, який 

передбачає існування податкових зобов’язань щодо нього і сум, що 

підлягають сплати до бюджету. 

Механізм нарахування ПДВ базується на співставленні сум 

податкового зобов’язання і сум податкового кредиту. 

Податкове зобов’язання – це загальна сума податку, 

нарахована платником в звітному періоді. Податкове зобов’язання 

виникає в наступних випадках: 

1. при продажі товарів (робіт, послуг) при зарахуванні оплати 

від покупця на поточний рахунок або оприбуткуванні їх в касу, та при 

відвантаженні товарів. Датою виникнення податкових зобов’язань 

вважається дата здійснення будь якої з цих подій; 

2. при продажі товарів з оплатою за рахунок державних коштів. 

Датою виникнення податкових зобов’язань є дата надходження цих 

коштів на поточний рахунок або компенсація в іншій формі, 

включаючи зменшення заборгованості перед цим бюджетом; 
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3. при ввезенні товарів. Датою виникнення податкових 

зобов’язань є дата оформлення ввізної митної декларації, в якій 

зазначається сума податку, що підлягає сплаті. 

Податковий кредит – сума, на яку платник має право 

зменшити податкове зобов’язання звітного періоду. Податковий 

кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених або 

нарахованих платником  у зв'язку з придбанням товарів (робіт, 

послуг). Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-

яких витрат по сплаті податку не підтверджених податковими 

накладними чи митними деклараціями. 

У разі коли за результатами звітного періоду сума має від'ємне 

значення, то вона підлягає відшкодуванню платнику з Державного 

бюджету України протягом місяця, наступного після подачі 

декларації. Підставою для отримання відшкодування є дані тільки 

податкової декларації. За бажанням платника сума бюджетного 

відшкодування може бути повністю або частково зарахована в 

рахунок платежів з цього податку. Таке рішення платника 

відображається в податковій декларації. Відшкодовувати податок 

шляхом зменшення платежів по інших податках, не дозволяється. 

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з 

бюджетом, включаючи податки з працівників підприємства, 

Інструкцією № 291 призначено рахунок 641 «Розрахунки за 

податками», за кредитом якого відображаються нараховані платежі, за 

дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, 

списання тощо.  

Кредитове сальдо по рахунку 641 показує заборгованість за 

нарахованими, але не сплаченими податками. У разі переплати за 

окремими податками цей рахунок має дебетове сальдо і 

відображається у формі № 1 «Баланс» у складі дебіторської 

заборгованості за розрахунками (рядок 170). 

Крім того, використовуються субрахунки 643 «Податкові 

зобов’язання» та 644 «Податковий кредит». 

ПДВ оподатковуються операції з реалізації продукції чи її 

отримання на території України. 

Він виникає, якщо: 

1)  спочатку відбувається надходження продукції (приймання 

робіт і послуг), виконаних постачальниками і підрядниками, а потім 

відбувається надходження грошових коштів;  
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2) спочатку відбулося поступлення грошей у вигляді 

передоплати постачальникам і підрядникам, і лише після цього - 

отримання продукції, робіт і послуг. 

Такі операції оподатковуються за ставкою 20 %.  

В деяких звітних періодах підприємством може визнаватися 

виникнення податкових зобов'язань або податкового кредиту.  

Податкові зобов'язання виникають, якщо сталась будь-яка з 

подій: 

— зараховані кошти на рахунок (в касу) платника податків в 

рахунок оплати покупцям вартості товарів (робіт, послуг); 

— при фактичному відвантаженні товарів (робіт, послуг) або 

оформленні видаткової накладної, що підтверджує факт 

відвантаження. 

Податковий кредит виникає, якщо сталась одна з подій: 

— списано кошти з рахунку платника податків для 

попередньої оплати вартості товарів (робіт, послуг); 

— фактичне отримання товарів (робіт, послуг). 

Податковий кредит визнається підприємством лише за умови 

отримання ним від постачальника належним чином оформленої 

податкової накладної, що має всі необхідні реквізити, підпис особи, 

що її заповнила, та печатку підприємства. 

Податкові зобов'язання перед бюджетом по сплаті ПДВ 

визнаються лише у тому випадку, якщо податкові зобов'язання 

перевищують податковий кредит. Якщо ж навпаки, податковий кредит 

перевищує податкові зобов'язання, то у держави виникає зобов'язання 

повернути підприємству суму перевищення або зарахувати її в 

рахунок майбутніх платежів. 

Продаж товарів підприємством здійснюється за договірними 

цінами з додатковим нарахуванням ПДВ. Звітним податковим і 

розрахунковим документом з ПДВ є податкова накладна, порядок 

складання якої здійснюється у відповідності до Порядку заповнення 

податкових накладних. Вона складається у момент виникнення 

податкових зобов'язань у двох примірниках (оригінал і копія). 

Оригінал податкової накладної надається покупцю, копія залишається 

у продавця товарів (робіт, послуг). При цьому у верхній лівій частині 

податкової накладної робляться відповідні відмітки (непотрібне 

виділяється поміткою «х»). Оригінал податкової накладної надається 

покупцю товарів (послуг) на його вимогу і зберігається покупцем 
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разом із розрахунковими, платіжними документами з придбання 

товарів (послуг) у порядку і протягом терміну, визначеного для 

зберігання облікових податкових документів та зобов'язань зі сплати 

податків. Копія податкової накладної залишається у продавця товарів 

(послуг) як звітний розрахунковий податковий документ і зберігається 

в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для 

зобов'язань зі сплати податку. 

При отриманні послуг від фізичних осіб, які не зареєстровані 

як платники податку, податкова накладна не виписується.  

При продажу товарів підприємством покупцю видається 

податкова накладна. Податкова накладна виписується на кожну повну 

або часткову поставку товарів (послуг). 

Під час оформлення податкової накладної до первинних та 

зведених облікових документів ставляться певні вимоги щодо форми 

та змісту. Так, для податкової накладної обов'язковими є такі 

реквізити: 

- порядковий номер; 

- дату виписки накладної; 

- індивідуальні дані продавця та покупця (найменування, 

індивідуальний податковий номер, місцезнаходження, номер 

свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ); 

- умови поставки (форму цивільно-правового договору); 

- форму проведених розрахунків (бартер, готівка, оплата х 

розрахункового рахунку, чек тощо); 

- інформацію безпосередньо про відвантажений товар (дату 

відвантаження, номенклатуру, одиниці виміру, кількість, ціну 

поставки без ПДВ, ставку податку, товаротранспортні витрати, суму 

ПДВ); 

- загальну суму коштів, що підлягає оплаті; 

- печатку підприємства-продавця.  

Протягом звітного періоду податкові накладні, вантажні митні 

декларації, касові та товарні чеки, готельні рахунки, рахунки, 

виставлені за отримання послуг, транспортні квитки, що 

підтверджують факт придбання чи реалізації товарів, робіт, послуг, 

фіксують в «Реєстрі отриманих та виданих податкових накладних» 

платника податку. 

Підставою для нарахування податкового кредиту без 

отримання податкової накладної є: 
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o транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який 

виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, 

вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що 

містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер 

продавця; 

o касові чеки, які містять суму поставлених товарів (послуг), 

загальну суму нарахованого податку. Загальна сума поставлених 

товарів (послуг) не може перевищувати 200 гривень за день (без 

ПДВ). 

У разі імпорту товарів на митну територію України 

документом, що посвідчує право на отримання податкового кредиту, 

вважається вантажна митна декларація, яка підтверджує сплату ПДВ, 

або погашений податковий вексель.  

На основі податкових накладних платник податку веде реєстр 

отриманих та виданих податкових накладних у документальному або 

електронному вигляді за його вибором, у якому зазначаються 

порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), 

загальна сума та сума нарахованого податку, а також реєстраційний 

номер платника податку продавця, який надав податкову накладну 

такому платнику податку. За наявності оригіналу податкової 

накладної невключення її до зазначеного реєстру не є підставою для 

відмови у зарахуванні суми податку, визначеної у такій податковій 

накладній, до складу податкового кредиту такого платника податку . 

Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як платники 

податку на додану вартість та є підставою для відображення 

результатів обліку ПДВ в податковій декларації з ПДВ. 

Реєстр ведеться у документальному або електронному вигляді 

за вибором платника податку та повинен зберігатися платником 

податку протягом строку давності, установленого законом. 

У разі ведення реєстру в електронному вигляді платник 

податку повинен на власний вибір використовувати будь-яку з 

найбільш поширених в Україні операційних комп'ютерних систем, які 

будуть запропоновані центральним податковим органом. 

У реєстрі вказуються його порядковий номер, дата початку 

його ведення та дата його закінчення. 

У разі ведення реєстру філіями та іншими структурними 

підрозділами платника номер реєстру присвоюється з урахуванням 

установленого для цих філій та інших структурних підрозділів коду 



РРООЗЗДДІІЛЛ  44..  Організація податкового обліку 
 

 466 

(номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб: у 

чисельнику проставляється порядковий номер реєстру, а в знаменнику 

- код (номер, шифр). 

Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів 

про спільну (сумісну) діяльність, веде окремі реєстри із зазначеної 

діяльності і окремо - з діяльності, що не належить до спільної 

(сумісної). 

У реєстрі окремо обліковуються операції: 

o з придбання товарів (послуг) з метою використання у 

господарській діяльності платника для здійснення операцій, які 

оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків 

чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом 

оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у 

господарській діяльності цього платника податку; 

o з поставки товарів (послуг), які оподатковуються податком 

на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених 

від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування. 

В розділі I реєстру відображаються отримані податкові 

накладні, розрахунки кількісних та вартісних показників (додаток 2 до 

податкової накладної), вантажні митні декларації та інші аналогічні 

документи: 

1) належним чином оформлений товарний чек, інший 

платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує прийняття 

платежу постачальником від отримувача товарів (послуг), з 

визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та 

податкового номера постачальника - при поставці товарів (послуг) за 

готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими 

або персональними чеками в межах граничної суми, установленої 

Національним банком України для готівкових розрахунків; 

2) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який 

виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, 

вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що 

містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер 

продавця, за винятком тих, у яких форма встановлена міжнародними 

стандартами; 

3) касові чеки, які містять суму поставлених товарів (послуг), 

загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального 

номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування 
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загальна сума поставлених товарів (послуг) не може перевищувати 

200 гривень за день (без урахування податку на додану вартість); 

4) товарні чеки або інші розрахункові документи, що 

засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання товарів 

(послуг), копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника 

цих товарів (послуг), що додається отримувачем товарів (послуг) до 

податкової декларації за звітний податковий період, - у разі відмови з 

боку постачальника цих товарів (послуг) надати податкову накладну 

або при порушенні ним порядку її заповнення. 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників 

(додаток 2 до податкової накладної) є документом, який дає право 

(підставу) покупцю вносити зміни до раніше включених в обсяг 

податкового кредиту, одержаного на підставі податкових накладних, 

будь-яких витрат на сплату податку. 

Придбання або виготовлення товарів (послуг) та придбання 

(будівництво, спорудження) основних фондів (основних засобів, у 

тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених 

капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи) на митній 

території України відображається на підставі податкових накладних, 

розрахунків коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 

до податкової накладної), а також інших подібних документів, 

зазначених вище. 

Облік імпортованих на митну територію України товарів 

проводиться покупцем (імпортером) на підставі належним чином 

оформленої вантажної митної декларації. 

Особа, яка отримує послуги від нерезидента на митній 

території України, проводить облік таких послуг на підставі 

податкової накладної, виданої таким платником податку: 

зареєстрованим на території України постійним представництвом 

цього нерезидента, а за відсутності такого - резидентом, який виконує 

агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за 

відсутності такого - покупцем (отримувачем) - податковим агентом 

такого нерезидента. 

Товари (послуги) та основні фонди, придбані на митній 

території України, імпортовані товари та отримані від нерезидента на 

митній території України послуги без податку на додану вартість 

відображаються без додаткового нарахування податку на додану 

вартість. 
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Облік придбаних товарів (послуг) на митній території України 

в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, 

ведеться на підставі документів, що засвідчують поставку таких 

товарів (послуг). 

У розділі II реєстру відображаються видані податкові накладні, 

а також податкові накладні, які зберігаються у продавця. 

Облік виданих податкових накладних проводиться у день 

виникнення податкових зобов'язань. 

Облік операцій з поставки товарів (послуг) ведеться на 

підставі податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і 

вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної). 

Записи на підставі розрахунку коригування кількісних і 

вартісних показників здійснюються у разі здійснення коригування сум 

податкових зобов'язань . 

Платники податку, у яких податковий (звітний) період 

дорівнює календарному місяцю, визначають щомісячні підсумки 

щоденно зареєстрованих операцій. 

Платники податку, у яких податковий (звітний) період 

дорівнює кварталу, визначають щомісячні та щоквартальні підсумки 

щоденно зареєстрованих операцій. 

Основним звітним документом з податку на додану вартість є 

податкова декларація.  

В декларації вказуються всі передбачені в ній показники. 

Якщо якась строчка декларації не заповнюється з-за відсутності 

операції (суми), то в ній ставиться прочерк.  

Декларація подається платником незалежно від того, виникло 

в звітному періоді у нього податкове зобов’язання чи ні. 

Декларація заповнюється печатним способом, чорнильними чи 

шариковими ручками в синьому чи чорному кольорі. Суми 

проставляють у гривнях, без копійок, з відповідним округленням за 

установленими правилами. 

В декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, 

дописок та закреслень (крім передбачених формою декларації). В 

декларації не повинен бути текст чи цифри, які неможливо прочитати.  

До декларації вносяться дані податкового обліку платника 

окремо за кожний звітний період без зростаючого підсумку. 

Порядок заповнення декларації з ПДВ затверджений наказом 

Державної податкової адміністрації України . 
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Звітний (податковий) період подання декларації складає один 

календарний місяць чи один календарний квартал.  

На основі реєстру отриманих та виданих податкових 

накладних платники ПДВ ведуть податкову декларацію, яка 

подається: 

o календарному місяцю - протягом 20-ти календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) 

місяця; 

o календарному кварталу - протягом 40-ка календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) 

кварталу. 

Декларацію подають за двома формами: повною і скороченою. 

o за повною формою подають підприємства, обсяги 

оподатковуваних ПДВ операцій (без урахування ПДВ) яких за 

останніх 12 календарних місяців досягли 300 000 грн.  

o за скороченою формою подається у випадку, якщо обсяг 

оподатковуваних операцій платника становлять менше 300 000 грн. 

протягом періоду з останніх 12 календарних місяців.  

Декларація має вступну частину та 4 розділи.  

У вступній частині першої сторінки у спеціальному полі 

зазначається тип декларації, вказується за який податковий період 

подається декларація, повна назва платника податку, його 

ідентифікаційний код, індивідуальний податковий номер платника та 

номер свідоцтва платника ПДВ, адреса та телефон платника податку.  

Розділ 1 “Податкові зобов’язання” – відображаються обє’ми 

поставок, які оподатковуються за ставкою 20,0 процентів; операції, що 

звільнені від оподаткування та ті, що не є об’єктом оподаткування. 

Також відображаються об’єми ввезених в звітному періоді на митну 

територію України товарів, за якими сплата ввізного ПДВ була 

відстрочена шляхом оформлення векселя, сума послуг, отриманих від 

нерезидентів на митній території України. В цьому розділі 

визначається сума податкових зобов’язань платника податку за 

звітний період. 

Розділ 2 “Податковий кредит” – відображаються об’єми 

придбаних з ПДВ чи без ПДВ на митній території України чи 

ввезених (пересланих) з-за кордону товарів, основних фондів і 

нематеріальних активів. В цьому розділі визначається сума 

податкового кредиту платника податку за звітний період. 
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Розділ 3 “Розрахунки з бюджетом за звітний період” – 

розраховується різниця між податковими зобов’язаннями та 

податковим кредитом, а також визначаються напрямки 

відшкодування, якщо сума податкового кредиту є більшою за суму 

податкових зобов’язань (грошовими коштами на поточний рахунок, в 

рахунок майбутніх платежів з ПДВ, в рахунок інших податків, які 

зараховуються до Державного бюджету). 

Розділ 4 “Результати розрахунків з ПДВ” – заповнюється 

податковим органом і містить відомості про проведення даних з 

нарахуванням або відшкодуванням податку в особовому рахунку 

платника та відмітку про проведення перевірки.  

Одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні 

додатки до декларації. До податкової декларації додаються: 

 Додаток 1 - Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової 

декларації з податку на додану вартість 
 Додаток 2 - Довідка щодо залишку суми від’ємного значення 

попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після 

бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому 

періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту 

наступного податкового періоду 

 Додаток 3 - Розрахунок суми бюджетного відшкодування 

 Додаток 4 - Заява про повернення суми бюджетного 

відшкодування 

 Додаток 5 - Розшифровки податкових зобов’язань та 

податкового кредиту в розрізі контрагентів 

 Додаток 5 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з 

податку на додану вартість зв'язку з виправленням самостійно 

виявлених помилок 

Існують особливості при визначенні та сплаті ПДВ операцій з 

вивезення товарів за межі митної території України. Для цього 

платник податку подає розрахунок експортного відшкодування, тобто 

суми, яка підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку 

з надмірною сплатою податку за наслідками податкового місяця і при 

цьому має право на отримання такого відшкодування протягом 30 

календарних днів з дня подання розрахунку. Крім розрахунку він 

повинен подати такі документи: 

 митну декларацію; 

 копії платіжних доручень, завірених банком. 
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Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з 

бюджетом, Інструкцією № 291 призначено рахунок 641 «Розрахунки 

за податками», за кредитом якого відображаються нараховані платежі, 

за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, 

списання тощо. 

Розглянемо типові бухгалтерські проведення за подіями: 

1) Реалізація при надходженні попередньої оплати від покупця 

(табл. 4.5). 

2) Реалізація без попередньої оплати покупцем (табл. 4.6). 

3) Придбання при попередній оплаті покупцем (табл. 4.7). 

4) Придбання без попередньої оплати покупцем (табл. 4.8). 

Сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету або 

відшкодуванню з бюджету визначається як різниця між загальною 

сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту 

звітного періоду. 

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму 

податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій 

декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім 

днем відповідного граничного терміну. 

Таблиця 4.5 

Кореспонденції з обліку ПДВ при надходженні попередньої оплати 

від покупця 
Порядко

вий 

номер 

Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 
Сума, 

грн 

1-ша 

подія 

Надійшла на поточний рахунок передоплата від 
покупця. 

311 681 120 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ. 643 641 20 

2-га 

подія 

Відображення у складі доходу виручки від реалізації 

продукції. 
361 701 120 

Зараховано передоплату за реалізовану продукцію. 681 361 120 

Відображено суму ПДВ, раніше включену до 

податкових зобов’язань. 
701 643 20 

Списана собівартість реалізованої продукції. 901 26 50 

Перераховано суму ПДВ. 641 311 20 

Віднесено суму доходу від реалізації за мінусом ПДВ 

на збільшення фінансового результату. 
701 791 100 

Списано собі вартість реалізованої продукції на 
зменшення фінансового результату. 

791 901 50 
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Таблиця 4.6 

Кореспонденції з обліку ПДВ без попередньої оплати покупцем 
Порядк

овий 

номер 

Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет 
Креди

т 
Сума 

1 2 3 4 5 

1-ша 

подія 

Відвантажено готову продукцію і майбутню 

виручку відображено у складі доходу від 

реалізації. 

361 701 120 

Нараховано ПДВ. 701 641 20 

Перераховано суму ПДВ до державного 

бюджету. 
641 311 20 

1 2 3 4 5 

 

Списана собівартість реалізованої продукції. 901 26 50 

Віднесено суму доходу від реалізації за мінусом 

ПДВ на збільшення фінансового результату. 
701 791 100 

Списано собі вартість реалізованої продукції на 

зменшення фінансового результату. 
791 901 50 

2-га 

подія 

Надійшла на поточний рахунок оплата від 

покупця. 
311 361 120 

 

 

Таблиця 4.7 

Кореспонденції з обліку ПДВ при придбанні за умов  надходження 

попередньої оплати від покупця 
Порядк

овий 

номер 

Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит Сума 

1-ша 

подія 

Списана з поточного рахунку покупця 

попередня оплата постачальнику за 

ціною реалізації. 

371 311 120 

Відображено суму податкового кредиту з 

ПДВ. 
641 644 20 

2-га 

подія 

Оприбутковані запаси (ціна без ПДВ) 20 631 100 

Зараховано авансовий платіж за придбані 

запаси. 
631 371 120 

Відображено суму податкового кредиту з 

ПДВ. 
644 631 20 
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Таблиця 4.8 

Кореспонденції з обліку ПДВ при придбанні без попередньої оплати 

від покупця 
Порядк

овий 

номер 

Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 
Сум

а 

1-ша 

подія 

Оприбутковані запаси без оплати покупцем 

(без ПДВ) 
20 631 100 

Відображено суму податкового кредиту з 

ПДВ. 
641 631 20 

2-га 

подія 

Оплачено з поточного рахунку покупця 

постачальнику за придбані запаси. 
631 311 120 

 

У разі, коли за результатами звітного періоду сума 

податкового кредиту більша за суму податкових зобов'язань, то вона 

враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, 

що виник за попередні податкові періоди, а при його відсутності 

зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового 

періоду. Якщо у наступному податковому періоді сума має від'ємне 

значення, така сума підлягає відшкодуванню платнику податку з 

Державного бюджету України протягом місяця, наступного після 

подачі декларації. 

Якщо за результатами звітного періоду різниця між загальною 

сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту має 

від’ємне значення, ця сума відшкодовується підприємству з 

Державного бюджету України. Відшкодування при настанні терміну 

може проводитись за рішенням підприємства шляхом: 

- перерахування грошових сум з бюджетного рахунку на 

рахунок підприємства в установі банку; 

- зарахування суми відшкодування в рахунок платежів з 

податку на додану вартість; 

- зарахування суми відшкодування в рахунок інших 

податків та зборів, які надходять до бюджету. 

Отже, існує спеціальна процедура заповнення та подання 

податкової декларації з податку на додану вартість, а також 

відповідний механізм його сплати до бюджету. Всі ці процедури 

мають законодавче підґрунтя. 
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4.4. Організаційні процедури з нарахування, 
сплати і подання звітності з податку на доходи 
фізичних осіб 

 
Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між 

державою та населенням фінансових ресурсів є податок з доходів 

громадян. Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою 

частиною фінансового механізму держави. Податки, в тому числі й 

податок з доходів фізичних осіб, беруть участь у перерозподілі 

валового внутрішнього продукту, а отже, є частиною єдиного процесу 

відтворення і виступають у специфічній формі виробничих відносин, 

які формують їх суспільний зміст. Суспільний характер податків 

розкриває їх взаємозв'язок з іншими економічними категоріями, 

внутрішній зв'язок елементів податку оцінює їх вплив на виробничі 

відносини і виробничі сили в суспільстві, через що розкривається 

глибинна сутність податків. 

На сьогодні податок на доходи з фізичних осіб 

використовується в податкових системах майже всіх країнах світу. 

При визначенні його економічної сутності необхідно чітко 

розмежовувати об’єктивне існування податку з властивими йому 

функціями – мобілізації фінансових ресурсів в розпорядження 

держави, регулювання доходів різних верств населення, а також 

стимулювання економічних і соціальних процесів в державі, та 

суб’єктивний процес його використання в здійсненні фінансової 

політики. Тому основне завдання полягає в тому, щоб його правильно 

використати: об’єктивно пристосувати до національного економічного 

простору, а суб’єктивно – поставити в рамки податкового 

законодавства. Податок із доходів населення є дуже дієвою формою 

взаємовідносин між державою та її громадянами, яка здійснюється на 

основі примусового обов’язкового вилучення частини їх доходу для 

створення централізованого грошового фонду держави з метою 

виконання її функцій. Рівень прибуткового оподаткування фізичних 

осіб безпосередньо впливає на реальні особисті доходи значної 

частини населення, особливо тих, хто отримує основні доходи у 

вигляді заробітної плати.  

Що стосується мети оподаткування, то безумовно це - 

соціальна справедливість та зростання добробуту як населення 

загалом, так і кожного громадянина зокрема. В післявоєнні роки в 
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розвинених країнах спостерігалося зростання податкових вступів (в 

т.ч. і прибуткового податку) до бюджету. Це пояснюється наступними 

фактами: номінальне підвищення доходів населення інфляційні 

процеси і як наслідок цього – індексація заробітної плати, а також 

посилювання контролю за платежами. В даний час в розвинених 

країнах 30-40% всіх доходів населення вилучається за допомогою 

прибуткового податку. Цей податок став масовим і поширюється на 

більшість членів суспільства. 

Становлення системи оподаткування фізичних осіб в Україні 

відбулося протягом кількох історично важливих етапів. Перед тим як 

характеризувати формування системи оподаткування фізичних осіб в 

умовах незалежності України потрібно звернути увагу на стан 

оподаткування фізичних осіб за часів існування СРСР на рубежі 80-х і 

90-х років XX століття. Пояснюється це тим, що податкова система 

України, що формується нині, з одного боку, сягає своїм корінням у 

систему доходів державного бюджету, яка існувала в колишньому 

СРСР. Це об’єктивне явище, тому що не можна і недоцільно воднораз 

відійти від усієї практики. З іншого боку, перехід до ринкових 

відносин потребує відповідних форм і видів оподаткування, у зв’язку з 

чим запозичується досвід країн з розвинутою ринковою економікою. 

Із середини 1991 року в Україні була прийнята власна система 

прибуткового податку з населення. Вона мала дві характерні 

особливості щодо попередньої, ще союзної системи. По-перше, 

замість неоподатковуваного мінімуму (розміру доходу в межах якого 

податок не стягується) виділявся розмір неоподатковуваного доходу. 

По-друге, були встановлені умови та ставки податку для всіх 

категорій.  

Сьогодні в Україні функціонує податок з доходів фізичних 

осіб, згідно з прийнятим Податковим кодексом України. 

З своєю економічною суттю податок з доходів фізичних осіб 

(ПДФО) - обов’язковий внесок платником-фізичною особою 

грошових коштів у бюджетну систему у визначених законом розмірах 

та в установлені строки; обов’язковий грошовий збір, що стягується з 

фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною 

громадою, на території якої вона має податкову адресу або 

розташовано особу, що утримує цей податок згідно з законом «Про 

податок з доходів фізичних осіб». 
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Податок з доходів фізичних осіб - загальнодержавний податок, 

а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються 

законодавчими актами України. Він є прямим податком, тобто 

самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого 

доходу. Податки з громадян - це економічні відносини у грошовій 

формі, які виникають між державою і населенням та є одним із 

важливих обов'язків громадян, пов’язаних із дотриманням 

Конституції. Конституційний обов'язок громадян - сумлінно і 

своєчасно сплачувати податки та подавати декларацію - закріплений 

не лише у Конституції України, але й у конституціях усіх провідних 

держав світу.  

Той факт, що податок з доходів фізичних осіб займає одне із 

важливих місць в доходах бюджетів України пояснюється перш за все 

його фіскальною роллю (він забезпечує поповнення дохідної частини 

того чи іншого бюджету) та тим, що цей податок виступає основним 

регулятором в системі регулювання доходів фізичних осіб. 

Призначення оподаткування доходів різних груп населення є 

важливим для досягнення економічного зростання й соціальної 

справедливості в суспільстві. Досягнення поставленої мети потребує 

досконалого податкового законодавства, яке повинно опиратися на 

науково обґрунтоване визначення бази оподаткування, ставок 

податку, пільг при оподаткуванні, а також урахування специфічних 

умов національної економіки, трудових і соціальних традицій 

населення. У податковому законодавстві щодо оподаткування доходів 

фізичних осіб повинна знайти своє відображення кінцева мета 

фінансової політики держави.  

Ключовим законодавчим актом з питань регулювання податку 

з доходів громадян в Україні є ПКУ, який містить в собі перелік і 

означення термінів, що в ньому використовуються, визначення 

платників податку, його об’єктів. Наводяться поняття та можливості 

надання податкової соціальної пільги та податкового кредиту, а також 

особливості нарахування та сплати податку від окремих видів доходів. 

Нормативний акт, який дає характеристику фізичних осіб - 

платників податку - це Закон України «Про державний реєстр 

фізичних осіб платників податків і інших обов`язкових платежів». 

Згідно з цим законом Державний реєстр фізичних осіб - платників 

податків та інших обов`язкових платежів - це автоматичний банк 

даних, ймовірний для забезпечення єдиного державного обліку 
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фізичних осіб, які зобов`язані сплачувати податки, збори, інші 

обов`язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових 

фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами 

України. 

Наказом ДПАУ «Про затвердження форми податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) та 

Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, і сум утриманого з них податку» затверджується 

форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них 

податку та Порядок  заповнення і подання  податковими агентами 

податкового розрахунку сум доходу. 

Також зазначимо, що податковими органами проводиться 

робота по тлумаченню окремих положень нормативних актів, 

видаються окремі листи та роз’яснення. 

Платниками податку з доходів фізичних осіб є резиденти 

України, що отримують доходи з джерелом їх походження з території 

України та іноземні доходи, а також нерезиденти, які отримують 

доходи з джерелом їх походження з території України.  

На відміну від більшості інших податків, нарахування і сплата 

податку на доходи фізичних осіб може покладатись не лише на 

платника, а і на іншу юридичну чи фізичну особу, яка виплачує 

відповідні доходи платнику і яка дістала назву податкового агента. 

Податковий агент - це юридична або фізична особа чи нерезидент або 

його представництво, які зобов'язані нараховувати, утримувати та 

сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника 

податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність 

податковим органам, а також нести відповідальність за порушення 

норм Закону. Особою, яка не є податковим агентом, вважається 

нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта 

підприємницької діяльності. 

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з 

джерелом їх походження з території України і має дипломатичні 

привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним 

договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою 

України, щодо доходів, одержуваних ним безпосередньо від 
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здійснення такої дипломатичної чи прирівняної до неї таким 

міжнародним договором іншої діяльності. 

Якщо платник податку помирає або визнається судом померлим 

чи безвісно відсутнім, то податок за останній податковий період 

справляється з активів такого платника податку (нарахованих на його 

користь доходів) при відкритті спадщини. 

В залежності від статусу платника та виду доходу існують 

особливості у визначенні об’єкта оподаткування. 

Об’єктом оподаткування досліджуваним податком виступає: 

загальний місячний оподатковуваний дохід (для нерезидента - з 

джерелом його походження з України); чистий річний 

оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення 

загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового 

кредиту такого звітного року; доходи з джерелом їх походження з 

України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті; 

іноземні доходи та доходи з джерелом їх походження з України, які 

підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті (для резидентів); 

загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження 

з України та доходи з джерелом їх походження з України, які 

підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті (для 

нерезидентів). 

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який 

підлягає оподаткуванню згідно з законом «Про податок з доходів 

фізичних осіб», нарахований (виплачений) на користь платника 

податку протягом звітного податкового періоду. Загальний річний 

оподатковуваний дохід складається з суми загальних місячних 

оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, 

одержаних протягом такого звітного року. Перелік доходів платника, 

які включаються і які не включаються до загального 

оподатковуваного доходу  чітко визначені в законі. 

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт 

оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної 

плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та 

внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок 

доходу найманої особи. 

При нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей, така 

вартість перераховується у гривні за валютним (обмінним) курсом 
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Національного банку України, діючим на момент одержання таких 

доходів. 

При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах 

об'єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування, 

визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який 

розраховується за такою формулою:  

К = 100 : (100 – Сп),                                    (4.1) 

де К - коефіцієнт;  

Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на 

момент такого нарахування.  

Вартість такого нарахування визначається виходячи із 

звичайної ціни, збільшеної на суму податку на додану вартість, якщо 

особа, яка здійснює таке нарахування, є платником податку на додану 

вартість, та акцизного збору, якщо надається підакцизний товар.  

У такому ж порядку визначається об'єкт оподаткування для 

сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на 

відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк.  

Особливим є порядок визначення об’єкту оподаткування у 

громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які з суми валових 

доходів виключають суму документально підтверджених витрат, які 

відносять до складу валових витрат (категорія податку на прибуток 

підприємств). 

Базою оподаткування буде та сума доходу, безпосередньо з 

якої проводиться нарахування податку. 

Ставка податку з доходів громадян становить – 15%.  

Податок з доходів стягується по податковій декларації, або “у 

джерела”, тобто в момент отримання заробітної плати. Як правило, 

цей податок по декларації сплачують власники капіталу, а “у джерела” 

– наймані працівники безпосередньо під час отримання заробітної 

плати.  

Законом передбачене таке поняття як податковий кредит. 

Платник податку має право на податковий кредит лише один раз на 

рік за наслідками звітного податкового року. Підстави для його 

нарахування із зазначенням конкретних сум відображаються 

платником у річній податковій декларації. До складу податкового 

кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені 

платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним 

чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими 
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розрахунковими документами або договором, які ідентифікують 

продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.  

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування 

податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, то таке 

право на наступні податкові роки не переноситься.  

Витрати, що включаються до податкового кредиту, спрямовані 

на створення умов для життєзабезпечення та досягнення і 

підтримання необхідного професійного рівня особи, що відповідає 

загальноприйнятій практиці розвинених країн. Однак, витрати, 

характерні для багатьох країн і пов’язані із забезпеченням діяльності 

найманого робітника, нашим законодавством не передбачаються 

(наприклад на транспорт). Крім того, низка держав додатково надають 

можливості ширшої компенсації витрат на життєзабезпечення, 

дозволяючи платникам користуватися знижками на харчування або 

відповідним кредитом (з урахування граничних сум). 

Для реалізації права на податковий кредит платникам податку 

слід дотримуватись певних вимог та обмежень щодо права на 

застосування податкового кредиту. 

Податковий кредит може бути нарахований виключно 

резидентом, що має індивідуальний ідентифікаційний номер, а його 

загальна сума не може перевищувати суми загального 

оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом 

звітного року як заробітна плата. Тобто, якщо платник податку 

одержує інші види доходу, відмінні від плати за найману працю – він 

не має права на отримання податкового кредиту. 

Крім того, кожен платник податку має право на зменшення 

суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з 

джерел на території України від одного працедавця у вигляді 

заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Податкова 

соціальна пільга – це економічна категорія, яка дає право на 

зменшення щомісячного оподатковуваного доходу на встановлену 

законодавством суму. 

Законодавством передбачено систему надання податкових 

соціальних пільг. Розмір установлено у відсотках (50%, 150%, 200%) 

розміру мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць.  

При цьому, податкова соціальна пільга застосовується до 

доходу, отриманого платником податку (нарахованого на його 

користь) протягом звітного податкового звітного місяця як заробітна 
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плата (інші, прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, 

компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, 

яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, встановленого для 

працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої 

на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.  

У разі якщо платник податку має право на застосування 

податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, податкова 

соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її 

найбільший розмір. 

Працедавець платника податку за місцем застосування 

податкової соціальної пільги здійснює перерахунок сум доходів, 

нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а 

також сум наданих податкових соціальних пільг. 

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата 

цього податку, то така сума стягується працедавцем за рахунок суми 

будь-якого оподатковуваного доходу за відповідний місяць, а при 

недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних 

доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої 

недоплати. 

Податковий агент, який нараховує (виплачує) 

оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок 

від суми такого доходу за його рахунок та сплачує цю суму до 

бюджету під час виплати оподатковуваного доходу. Банки не мають 

права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не 

передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. 

Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується 

платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який 

підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті 

(перерахуванню) до бюджету на протязі 30 днів, наступних за звітним 

місяцем. 

Якщо оподатковуваний дохід виплачується у негрошовій 

формі чи готівкою з каси резидента, то податок сплачується 

(перераховується) до бюджету протягом банківського дня, наступного 

за днем такої виплати. 

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку 

здійснює податковий орган за місцезнаходженням. 

Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум 

податку до відповідного місцевого бюджету несе юридична особа або 
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її уповноважений підрозділ, що нараховує (виплачує) 

оподатковуваний дохід, а також фізична особа у випадках, визначених 

законодавством. Відповідальність за нарахування, утримання та 

сплату до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є 

роботодавець (самозайнята особа), який виплачує такі доходи на 

користь платника податку (такої самозайнятої особи). 

Відповідальність за нарахування, утримання та сплату до 

бюджету податку з інших доходів несе: 

 податковий агент – для оподатковуваних доходів з джерелом 

їх походження з України; 

 платник податку, отримувач таких доходів – для іноземних 

доходів та тих, чиє джерело виплати знаходиться в осіб, звільнених 

від обов'язків нарахування, утримання або сплати податку до 

бюджету; 

 платник податків – для доходів, що виплачуються на користь 

платника податку фізичним особам. 

Розмір штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм 

законодавства та підстави для їх застосування визначаються законом. 

Облік податку з доходів фізичних осіб ведеться згідно Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій та інструкції №291. 

Відповідно до цих нормативних актів для узагальнення інформації про 

розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, 

включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими 

санкціями, що справляються в дохід бюджету призначений рахунок 64 

«Розрахунки за податками й платежами», а саме субрахунок 641 

«Розрахунки за податками». За його кредитом відображаються 

нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до 

відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо. Типові 

операції з нарахування і сплати ПДФО подано в таблиці 4.7. 

Інформація про нарахування ПДФО відображається в 

розрахунково-платіжній відомості (складається щомісячно по 

кожному цеху) та особових рахунках по кожному працівнику. За 

даними першого регістру можна чітко простежити порядок 

нарахування податку. Ця відомість складається щомісяця і служить 

джерелом для заповнення звітності з ПДФО. Для обчислення сум 

нарахованого заробітку по всіх працівниках використовуються дані 

первинних документів з оплати праці, а саме: табель обліку 
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використання робочого часу та розрахунку заробітної плати, 

алфавітна картка, особові картки, список осіб, що працювали в 

надурочний час, наряд на відрядну роботу, акт виконаних робіт тощо. 

Таблиця 4.9 

Відображення операцій з нарахування і сплати податку з доходів 

фізичних осіб на рахунках бухгалтерського обліку 

№ Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1. 
Нараховано податок з доходів 

фізичних осіб 

661 «Розрахунки за 

заробітною 

платою» 

641 «Розрахунки за 

податками й 

платежами» 

2. 

Проведено сплату 

нарахованого податку з 

поточного рахунку 

641 «Розрахунки за 

податками й 

платежами» 

311 «Поточні рахунки 

в національній 

валюті» 

 

Механізм нарахування податку з доходів працівників 

підприємства відображено на рисунку 4.5. 

 
Рис.4.5 Порядок нарахування ПДФО 

 

На рисунку видно, що базою для оподаткування податком 

виступає різниця між нарахованим у платіжній відомості доходом і 

внесками до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, 

Фонду безробіття та податковою соціальною пільгою (якщо працівник 

має на неї право згідно законодавства). 

Формою звітності, яка складається підприємством за 

результатами звітного податкового періоду щодо нарахування та 

сплати податку з доходів фізичних осіб-працівників підприємства, є 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податків, і сум утриманого з них податку (ф. 

№1ДФ). 

Розрахунок ПДФО складається на основі даних особистих 

рахунків, які ведуться по кожному працівнику окремо і куди 

Оподатковуваний 

дохід 

Нарахований 

дохід 

Відрахування 

до Пенсійного 

фонду, Фонду 

соціального 

страхування та 

Фонду 

безробіття 

Податкова 

соціальна 

пільга 
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записується вся інформація про нарахування і утримання протягом 

року. 

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал 

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним 

днем звітного кварталу, до органу державної податкової служби. 

Якщо останній день припадає на вихідний або святковий день, 

останнім днем строку вважається наступний за вихідним або 

святковим операційний  (банківський ) день.  

Декларація подається щокварталу і містить такі реквізити: 

відомості про орган, до якого подається; період, за який складена; 

ідентифікаційні номери працівників; сума нарахованого їм доходу; 

сума виплаченого доходу; сума отриманого та перерахованого 

податку; ознаки доходів; відмітки про наявність податкової соціальної 

пільги. Тут відображаються як оподатковувані, так і неоподатковувані 

доходи, нараховані (виплачені) фізичним особам у звітному кварталі. 

Наявність декількох рядків у формі щодо одного платника з тією 

самою ознакою доходу  допускається, якщо у фізичної особи було 

кілька ознак пільг за однією ознакою доходу, а також при 

неодноразовому прийнятті на роботу і звільненні з роботи протягом 

одного звітного кварталу. 

На останній сторінці зазначається кількість рядків в документі, 

кількість фізичних осіб, дані про посадових осіб, що відповідають за 

правильність поданої інформації (керівник підприємства та головних 

бухгалтер), позначка про вірність наведених даних та дата подання 

Податкового розрахунку. 

Декларація заповнюється платником податку самостійно або 

іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку 

здійснювати таке заповнення за винагороду. Також існують випадки, 

коли зобов'язання щодо заповнення та подання декларації від імені 

платника податку покладаються на інших осіб: на опікуна або 

піклувальника - щодо доходів, отриманих неповнолітньою або 

недієздатною особою; на спадкоємців - щодо доходів, отриманих 

протягом звітного податкового року платником податку, який помер; 

на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо 

забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, 

об'явленого в установленому порядку банкрутом.  

В декларації вказуються суми доходів за їх видами та суми 

видатків, необхідних для підрахунку податкового кредиту. Суму 
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податку на доходи на основі цих даних обчислює податковий орган і 

повідомляє платнику шляхом надсилання податкового повідомлення. 

Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим органом, 

підлягає сплаті платником до відповідного бюджету на протязі 30 днів 

після отримання податкового повідомлення. 

Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, 

зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому 

комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на 

адресу, визначену у декларації, протягом 60 календарних днів від дня 

отримання такої декларації. 

В умовах ринку відбувається розвиток різних форм власності, 

що потребує перебудови системи оподаткування на демократичних 

засадах і, насамперед, забезпечення рівності всіх платників податків 

незалежно від того, з якою формою власності пов’язана їхня 

діяльність, врахування всіх доходів, що отримує фізична особа з 

різних джерел. Однак слід зауважити, що чинний порядок 

оподаткування доходів фізичних осіб потребує подальшого 

удосконалення, насамперед в напрямку встановлення 

неоподатковуваного мінімуму, диференційованих податкових ставок 

та впорядкування пільг. 

 

 

4.5. Організація податкового обліку при 
застосуванні альтернативних систем 
оподаткування 

 

 Механізм нарахування, складання звітності та сплати 

фіксованого сільськогосподарського податку 
 Податковий облік та звітність суб’єктів малого 

підприємництва  

 

4.5.1. Механізм нарахування, складання звітності та сплати 

фіксованого сільськогосподарського податку 
 
Фіксований сільськогосподарський податок - це податок, який 

не змінюється протягом визначеного Законом «Про фіксований 

сільськогосподарський податок» терміну і справляється з одиниці 

земельної площі.  
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Запровадження даного податку передбачає суттєве спрощення 

механізму нарахування та сплати податків, адже фіксований 

сільськогосподарський податок сплачується в рахунок інших податків 

і зборів (обов'язкових платежів).  

За своєю економічною суттю фіксований 

сільськогосподарський податок є різновидом земельного податку. Він 

не залежить від фінансового стану підприємства, а тому повинен 

сплачуватись навіть при отриманні збитків від господарської 

діяльності. Разом з тим його розмір чітко визначений протягом 

зазначеного законом терміну, що дозволяє власникам 

сільськогосподарських підприємств та потенційним інвесторам 

спланувати грошові потоки від вкладення коштів у сільське 

господарство.  

У разі, коли підприємство перейшло на сплату фіксованого 

сільськогосподарського податку, зміна порядку сплати податків та 

зборів (обов'язкових платежів) протягом року не допускається. Тобто, 

перехід на сплату податків (податкових платежів) у загальному 

порядку дозволяється лише з нового податкового року.  

В більшості європейських країнах до головних видів податків, 

що сплачують сільськогосподарські товаровиробники, відносять: 

сільськогосподарський податок, податок на нерухомість (в тому числі 

на землю), на додану вартість, на передачу майна у спадщину або при 

продажі, податок в систему   соціального страхування. 

Вони використовують два методи нарахування 

сільськогосподарського податку: 

♦ нормальний, коли дохід, що підлягає оподаткуванню, 

вираховується на основі фактичних даних бухгалтерської звітності; 

♦ нормативний, коли при визначенні доходу з якого 

утримується податок, використовуються не фактичні, а розрахункові 

дані на основі визначеної методики. 

Механізм нарахування фіксованого сільськогосподарського 

податку та відображення його у звітності регламентуються 

нормативно-законодавчими актам. 

Нормативним документом, який займає центральне місце в 

регламентації фіксованого сільськогосподарського податку є 

Податковий кодекс України. В ньому зазначається: 

 механізм стягнення фіксованого сільськогосподарського 

податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками 
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у грошовій формі або у вигляді поставок сільськогосподарської 

продукції; 

 платники фіксованого сільськогосподарського податку( є всі 

без винятку сільськогосподарські підприємства, селянські 

(фермерські) та інші господарства; 

 наведено перелік обов'язкових платежів, замість яких 

сплачується даний податок, а також інші аспекти. 

Розрахунок суми фіксованого сільськогосподарського податку 

здійснюється відповідно до «Положення про порядок справляння та 

обліку фіксованого сільськогосподарського податку». Це положення 

визначає порядок справляння та обліку фіксованого 

сільськогосподарського податку, що сплачується 

сільськогосподарськими товаровиробниками  в грошовій формі і який 

запроваджується в Україні. 
Загальнодержавний фіксований сільськогосподарський 

податок застосовується з 1 січня  1999 року замість податків і зборів 

(обов'язкових  платежів) до бюджетів та державних цільових фондів.  

В Методичних рекомендаціях щодо складання розрахунку по 

визначенню платників фіксованого сільськогосподарського податку 

визначено порядок заповнення Розрахунку питомої ваги доходу від 

реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та 

продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства 

за попередній звітний (податковий) рік . 

Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку 

складають сільськогосподарські підприємства різних організаційно-

правових форм. Він подається за формою, затвердженою Державною 

податковою адміністрацією України і подається до органу державної 

податкової служби за місцем знаходження платника податку до 1 

лютого поточного року. 

Об'єктом оподаткування для платників фіксованого 

сільськогосподарського податку є площа сільськогосподарських угідь, 

переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або 

наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, а також 

земель водного фонду, які використовуються рибницькими, 

рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, 

вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках 

та водосховищах).  
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Платниками фіксованого податку є сільськогосподарські 

підприємства різних організаційно-правових форм (колективні і 

державні сільськогосподарські підприємства, акціонерні товариства, 

агрофірми, селянські (фермерські) господарства та інші виробники 

сільськогосподарської продукції (далі — підприємства), що 

здійснюють діяльність з виробництва, переробки і збуту 

сільськогосподарської продукції. Причому сума доходу таких 

підприємств, отримана від реалізації сільськогосподарської продукції 

власного виробництва і її переробки за попередній звітний 

(податковий) рік, повинна становити не менше 75% загальної суми 

валового доходу цього підприємства. 
До платників фіксованого сільськогосподарського податку 

належать також власники земельних ділянок та землекористувачі, в 

тому числі орендарі, які виробляють товарну сільськогосподарську 

продукцію, крім власників та землекористувачів земельних ділянок, 

переданих для ведення особистого підсобного господарства, 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного будівництва, а 

також наданих для городництва, сінокосіння та випасання худоби . 

Отже об'єкт оподаткування не зв’язаний з кінцевими 

показниками виробничо-господарської діяльності 

сільськогосподарських виробників обсяг виручки від реалізації 

сільгосппродукції та доходи від інших видів діяльності, а також 

розмір отримуваного прибутку не впливають на податкові 

зобов'язання платника. Власне, саме цей момент забезпечує ефективне 

стимулювання розвитку сільськогосподарських виробників та 

збільшення їх фінансових результатів за рахунок того, що вони 

раціонально використовуватимуть сільськогосподарські землі. На 

суму податкових зобов'язані впливають тільки два чинники: площа 

земельних ділянок і грошова оцінка одиниці площі. І перший, і другий 

із них у більшості випадків залишаються незмінними протягом 

тривалого періоду, що створює стабільні умови і оправдовує назву цієї 

альтернативної системи оподаткування. 

Сплата фіксованого податку провадиться щомісяця протягом  30 

календарних днів наступного за останнім днем звітного (податкового) 

місяця у розмірі третини суми податку, розрахованої на кожен квартал 

від річної суми податку, у таких розмірах: у 1-му кварталі — 10%, у 2-

му — 10%, у 3-му — 50%, у 4-му — 30%. 
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Платники фіксованого сільськогосподарського податку подають 

загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на 

всю площу сільськогосподарських угідь органу податкової служби за 

місцем своєї реєстрації до 1 лютого поточного року. У цей же термін 

платник податку подає розрахунок фіксованого 

сільськогосподарського податку окремо по кожній земельній ділянці 

органу державної податкової служби по місцю розташування такої 

земельної ділянки. 

Платнику після здачі розрахунку фіксованого 

сільськогосподарського податку органом державної податкової 

служби по місцю його реєстрації видається довідка, що підтверджує 

його статус платника фіксованого сільськогосподарського податку, 

завірена печаткою. 
Щоб мати право сплачувати фіксований сільськогосподарський 

податок сума загального валового доходу підприємствам за 
попередній звітний (податковий) рік повинна перевищувати  
загальноприйняті 75% доходу. 

Складання Розрахунку ФСП здійснюється у такому порядку: 

розрахунок ФСП заповнюється друкованим способом, чорнильними 

або кульковими ручками синього або чорного кольору, у ньому не 

повинно бути підчисток, виправлень, дописок і закреслень. 

Головний бухгалтер на підприємстві відповідає за її заповнення 

і подання, незалежно від того, чи виникло у звітному періоді 

податкове зобов'язання, чи ні. Податковий розрахунок ФСП 

заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком. 
В податковому розрахунку головний бухгалтер зазначає усі 

передбачені в ній реквізити, показники, але якщо будь-який рядок 
розрахунку не заповнюється через відсутність операції (суми), то 
такий рядок він прокреслює, крім випадків, прямо визначених у  
податкового розрахунку. 

Дані, наведені у податковому розрахунку, підтверджуються 
підписами керівника і головного бухгалтера та  печатка підприємства. 

Сплата фіксованого сільськогосподарського податку 

здійснюється місяця шляхом перерахування коштів на окремий 

рахунок відділень Державного казначейства України в районах за 

місцем розташування земельної ділянки. Відділення Державного 

казначейства України наступного дня після надходження коштів 

розмежовують і перераховують суми єдиного податку до відповідних 
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бюджетів і державних цільових фондів, про що повідомляють 

відповідний податковий орган. 

 

 

4.5.2. Податковий облік та звітність суб’єктів малого 

підприємництва  

 

Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів 

малого підприємництва, яка передбачає сплату єдиного податку, є 

сьогодні найпоширенішою з альтернативних систем оподаткування. 

Перехід на єдиний податок в Україні започаткований з 1 січня 1999 

року.  

Законодавчу основу єдиного податку складає Податковий 

кодекс України. Єдиний податок сплачується суб’єктами малого 

підприємництва за рахунок власних коштів і включається в ціну 

товару на стадії виробництва у виробників незалежно від фінансового 

й майнового стану платників. Так як єдиний податок справляється 

саме в момент виникнення доходу, а не при його використанні, то за 

економічним змістом об’єкта оподаткування він відноситься до 

податків на доходи. Він поєднує ознаки прямого і непрямого 

оподаткування. 

На спрощеній системі оподаткування можуть бути як фізичні 

особи-підприємці, так і юридичні особи і вона містить деякі 

обмеження у видах діяльності, чисельності працівників і доходах 

суб’єктів підприємництва. 

Платник податків може самостійно обрати спрощену систему 

оподаткування за умови, що така особа відповідає певним критеріям. 

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, діляться на 6 груп платників єдиного податку 

(табл.4.10 і 4.11). 

Платники єдиного податку звільняються від сплати таких 

податків і зборів: 

- Податок на прибуток підприємств; 

- Податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта 

оподаткування), отриманих в результаті господарської діяльності 

фізичної особи; 

- ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт і послуг, місце 

поставки яких знаходиться на митній території України, крім ПДВ, що 
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сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали 

єдиний податок з ПДВ; 

- Податок на землю, крім земельного податку за земельні 

ділянки, які не використовуються ними для здійснення господарської 

діяльності; 

- Збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності; 

- Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. 

Таблиця 4.10 

Порівняльна таблиця фізичних осіб-підприємців на спрощеній 

системі оподаткування навд 

Характеристика 

Фізичні особи-підприємці 

1 Група 2 Група 3 Група 5 Група 

Річний обсяг 

доходу 

Не перевищте 

150 тис. грн 

Не перевищує 1 

млн. грн 

Не перевищує 

3 млн. грн 

Не перевищує 20 

млн. грн 

Кількість 

найманих 

працівників 

Без найманих 
працівників 

не більше  10осіб 
не більше 

20осіб 
не більше  20осіб 

Види діяльності 

роздрібний 
продаж товарів з 

торговельних 

місць на ринках 

та / або надання 

побутових 

послуг 
населенню 

надання послуг, в т.ч. 
побутових, платникам 

єдиного податку та / 

або населенню, 

виробництво та / або 

продаж товарів; 

ресторанне 
господарство 

всі види 
діяльності з 

урахуванням 

обмежень 
(п.291.5) 

всі види діяльності з 

урахуванням обмежень 

(п.291.5) 

Ставка податку 
1% — 10% 

от МЗП 
2% — 20% от МЗП 

3% від доходу 

для платників 
ПДВ; 

5% від доходу 

для 
неплатників 

ПДВ. 

7% від доходу для 

платників ПДВ; 
10% від доходу для 

неплатників ПДВ. 

Відповідальність 

за перевищення 
встановленого 

граничного 
доходу 

15% від суми 
перевищення 

обсягу доходу 

15% від суми 
перевищення обсягу 

доходу 

15% від суми 
перевищення 

обсягу доходу 

15% від суми 
перевищення обсягу 

доходу 

Звітний період Календарний рік календарний квартал 
календарний 

квартал 
календарний квартал 
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Таблиця 4.11 

Порівняльна таблиця юридичних осіб на спрощеній системі 

оподаткування навд 

Характеристика 
Юридичні особи 

4 Група 6 Група 

Річний обсяг доходу Не перевищує 5 млн. грн Не перевищує20 млн. грн 

Кількість найманих 

працівників 
не більше 50осіб не більше 50осіб 

Види діяльності 

всі види діяльності з 

урахуванням обмежень 

(п.291.5) 

всі види діяльності з урахуванням 

обмежень (п.291.5) 

Ставка податку 

3% від доходу для платників 

ПДВ; 

5% від доходу для 

неплатників ПДВ. 

7% від доходу для платників ПДВ; 

10% від доходу для неплатників 

ПДВ.. 

Відповідальність за 

перевищення 

встановленого 

граничного доходу 

в подвійному розмірі ставок, 

за якими оподатковуються 

в подвійному розмірі ставок, за 

якими оподатковуються 

Звітний період календарний квартал календарний квартал 

 

Не можуть бути платниками єдиного податку (п.291.5 ПКУ): 

1. Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні 

особи-підприємці), які здійснюють: 

- діяльність з організації, проведення азартних ігор; 

- обмін іноземної валюти; 

- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів 

(крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях 

до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним 

продажем пива і столових вин); 

- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім 

виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння); 
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- видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації 

корисних копалин місцевого значення; 

- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності 

у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, 

визначеними Законом України «Про страхування», сюрвеєрами, 

аварійними комісарами та аджастер, визначеними; 

- діяльність з управління підприємствами; 

- діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської 

діяльності) та зв’язку (крім діяльності, яка не підлягає ліцензуванню); 

- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, 

діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, 

предметами колекціонування або антикваріату; 

- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 

2. Фізичні особи-підприємці, які проводять технічні 

випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), 

діяльність у сфері аудиту; 

3. Фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні 

ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові 

приміщення та / або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 

квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та / або 

їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів; 

4. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, 

ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, 

установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні 

фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; 

реєстратори цінних паперів. 

5. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких 

сукупність частин, які належать юридичним особам, які не є 

платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків. 

6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені 

підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку. 

7. Фізичні та юридичні особи-нерезиденти. 

8. Суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про 

реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім 

безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

З 13.10.2012 р. підприємці, які обрали спрощену систему 

оподаткування, та члени їх сімей, які беруть участь у їхній 
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підприємницькій діяльності, сплачують ЄСВ, нарахований за 

календарний квартал, до 20-го числа місяця, наступного за цим 

кварталом. Звітним періодом є рік. 

Підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, 

можуть не застосовувати при розрахунках готівкою РРО. 

Суб'єкти малого підприємництва, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, зобов'язані вести Книгу 

обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва – юридичної 

особи, в якій у хронологічній послідовності на підставі первинних 

документів здійснюються записи про операції, що відбулися у 

звітному (податковому) періоді . 

Книга обліку доходів і витрат ведеться суб'єктами 

підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування 

доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань 

оподаткування суб'єктів малого підприємництва (у тому числі шляхом 

отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), а також особами, 

які мають пільговий торговий патент для продажу товарів (крім 

підакцизних) (надання послуг) відповідно до законодавства з питань 

патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі 

особи не є платниками податку на додану вартість. 

Прошнурована і пронумерована книга реєструється в органі 

державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб'єкта 

підприємницької діяльності. 

До органу реєстрації подається належним чином оформлений 

примірник книги разом із заявою про її реєстрацію, у якій 

зазначаються: 

- найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, 

ідентифікаційний код - для юридичної особи; 

- прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце 

проживання, ідентифікаційний номер платника податків та інших 

обов'язкових платежів - для фізичної особи; 

- номер та дата видачі суб'єкту підприємницької діяльності 

свідоцтва про сплату єдиного податку або номер, дата видачі та 

термін дії пільгового торгового патенту. 

Книга реєструється безоплатно протягом двох робочих днів з 

дати подання зазначених документів. На титульному аркуші книги 

зазначаються загальна кількість сторінок, відомості про орган 

реєстрації, дата реєстрації та номер запису в журналі обліку 
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зареєстрованих книг. Ці відомості засвідчуються підписом посадової 

особи, яка провела реєстрацію, та скріплюються печаткою органу 

реєстрації. 

Суб'єктом підприємницької діяльності до книги заносяться такі 

відомості: 

- порядковий номер запису; 

- дата здійснення операції, пов'язаної з проведеними 

витратами і/або отриманим доходом; 

- сума витрат за фактом їх здійснення, в тому числі заробітна 

плата найманого працівника; 

- сума вартості товарів, отриманих для їх продажу (надання 

послуг); 

- сума виручки від продажу товарів (надання послуг) - з 

підсумком за день. 

Книга зберігається у суб'єкта підприємницької діяльності 

протягом 3 років після виконання останнього запису. 

У графі 1 відображається № операції.  

У графі 2 відображається дата та номер банківського або 

касового документа. 

У графі 3 «Сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)» відображається сума доходів, отриманих від виробництва та 

продажу продукції (товарів, робіт, послуг). 

У графі 4 «Сума виручки від реалізації основних фондів» 

відображається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих 

основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу. 

У графі 5 «Позареалізаційні доходи та виручка від іншої 

реалізації» відображаються суми, фактично отримані суб'єктом 

підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в 

касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних 

паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, 

палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, 

щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо 

вони не були оподатковані у джерела виплати. 

У графі 6 «Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів» 

відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий 

(поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від 

продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні 
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фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у 

звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка 

від іншої реалізації 

У графах 3, 4, 5, 6 не включаються до складу виручки (доходу) 

суми акцизного збору. 

У графі 7 «Загальна сума витрат, здійснених у зв'язку з 

веденням господарської діяльності» відображається фактична сума 

витрат, проведених з розрахункового (поточного) рахунку та каси 

підприємства, у зв'язку з продажем продукції (товарів, робіт, послуг), 

здійсненням фінансових операцій, а також від іншої діяльності. 

Суб'єкт малого підприємництва щомісячно підбиває підсумки з 

3 до 7 граф наростаючим підсумком з початку року. 

На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в Книзі, 

запис про це завіряється підписом керівника, печаткою суб'єкта 

малого підприємництва та печаткою органу державної податкової 

служби, де зареєстрований суб'єкт малого підприємництва. 

Якщо сторінки в Книзі обліку доходів і витрат закінчилися, то 

суб'єкт малого підприємництва повинен завести нову Книгу обліку 

доходів і витрат, при цьому дата першого запису в новій Книзі 

повинна припадати на день, наступний за останнім днем запису, 

зробленим у Книзі, яка велась раніше. 

Крім Книги обліку доходів та витрат суб'єкт малого 

підприємництва - юридична особа зобов'язана вести ще й касову 

книгу.  

При поданні звітності до податкових органів суб'єкт малого 

підприємництва повинен мати при собі Свідоцтво про право сплати 

єдиного податку. 
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5.1. Зміст та завдання організації звітності 
підприємства 

 

Звітність підприємства в умовах ринкового розвитку економіки є 

одним із основних джерел інформаційного забезпечення для 

прийняття оптимальних управлінських рішень як внутрішніми, так і 

зовнішніми користувачами. Складність системи звітності суб’єктів 

господарювання зумовлена особливостями її регламентування, 

наявністю видів звітності з різною цільовою спрямованістю та 

варіативністю їх складання зумовлює необхідність організації 

звітності. 

Організація звітності підприємства – це сукупність науково 

обґрунтованих та впорядкованих елементів побудови процесу 

підготовки, складання та подання як внутрішніх, так і зовнішніх звітів. 

Виходячи із економічного змісту організації звітності, можна 

виділити наступні її складові: 

1) нормативне регламентування (зовнішнє та внутрішнє); 

2) визначення комплекту форм звітності за видами; 

3) вибір методики та техніки формування звітних показників; 

4) встановлення інформаційної бази складання звітності; 

5) розробка системи функціональних обов’язків працівників 

підприємства щодо заповнення звітних форм та контролю щодо їх 

виконання; 

6) визначення порядку подання форм звітності до відповідних 

органів; 

7) формалізація складових організації звітності. 

Раціональне поєднання наведених складових дозволяє забезпечити 

основне завдання звітності – створення та логічну систематизацію 

економічних показників для задоволення інформаційних потреб 

суб’єктів господарських відносин різних рівнів. 
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5.2. Регламентування звітності різних видів 
 

Регламентування звітності суб’єктів господарювання 

передусім залежить від її класифікації за призначенням. За цією 

класифікаційною ознакою виділяють наступні види звітності: 

1) фінансова; 

2) податкова; 

3) статистична; 

4) управлінська. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV (далі – Закон про 

бухгалтерський облік) передбачає здійснення державного 

регулювання фінансової звітності в Україні, метою якого є: 

 створення єдиних правил складання фінансової звітності, які 

є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають 

інтереси користувачів; 

 удосконалення фінансової звітності. 

Відповідно до Закону фінансова звітність – бухгалтерська 

звітність, що містить інформацію про фінансове становище, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 

період. 

Користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні 

особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для 

прийняття рішень. 

Регулювання питань методології фінансової звітності 

здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує 

національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші 

нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності. До таких нормативних документів 

відносяться: 

1. Порядок подання фінансової звітності, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (далі 

– Порядок №419). 

2.  Наказ Міністерства фінансів України «Про примітки до 

річної фінансової звітності» від 29.11.2000 р. № 302.  

3. Національне П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 

07.02.2013 р. № 73. 
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4. П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

28.05.1999 р. №137. 

5. П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. №163. 

6. П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність», 

затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999 р. 

№176. 

7. П(С)БО 24 «Прибуток на акцію», затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. №344. 

8. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва», затверджено наказом Міністерства України від 

25.02.2000 р. №39. 

9. П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами», 

затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. 

№412.  

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових 

операцій бюджетних установ установлюється Державним 

казначейством України відповідно до законодавства. 

Згідно зі статтею 11 Закону про бухгалтерський облік 

фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, 

представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та 

суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до 

чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові 

результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та 

примітки до звітів. 

П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» передбачено 

також складання форми 6 фінансової звітності – Додатку до приміток 

до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами». 

Норми цього положення застосовуються підприємствами, 

організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм 

власності (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків 

і бюджетних установ), які: 

 зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність; 

 займають монопольне (домінуюче) становище на ринку 

продукції (товарів, робіт, послуг); 

 щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку 
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звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін. 

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв 

іноземних суб’єктів господарської діяльності національними 

положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за 

показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові 

результати. 

При цьому відповідно до частини 3 статті 55 Господарського 

кодексу України (далі – ГКУ) суб’єктами мікропідприємництва є: 

 фізичні особи, зареєстровані в установленому законом 

порядку як фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість 

працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб 

та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 

еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України; 

 юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня 

кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 

перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами малого підприємництва є: 

 фізичні особи, зареєстровані в установленому законом 

порядку як фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість 

працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб 

та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 

еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України; 

 юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня 

кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 

перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом Національного банку України. 

Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і 

порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів 

України за погодженням з Державним комітетом статистики України. 

Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення 

встановлюються Національним банком України за погодженням з 
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Державним комітетом статистики України. 

Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів 

Державного казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і 

кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюються 

Державним казначейством України. 

Крім цього статтею 12 Закону передбачено, що підприємства, 

які мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні 

господарські операції зобов’язані складати та подавати консолідовану 

фінансову звітність. 

Об’єднання підприємств крім власної звітності складають і 

подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які 

входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами 

об’єднань підприємств відповідно до законодавства.  

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до 

сфери управління яких належать підприємства, засновані на 

державній власності, та органи, які здійснюють управління майном 

підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних 

звітів складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх 

підприємств, що належать до сфери їх управління. Зазначені органи 

також окремо складають зведену фінансову звітність щодо 

господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають 

відповідно у державній та комунальній власності. 

Податкова звітність – це сукупність звітних документів 

(декларацій, розрахунків, довідок, звітів, відомостей тощо), які 

подаються платниками податків до органів державної податкової 

служби у строки, встановлені законодавством, на підставі яких 

здійснюється нарахування та/ або сплата податків, зборів 

(обов’язкових платежів). 

Відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 

податкова декларація, розрахунок (далі – податкова декларація) – 

документ, що подається платником податків (у тому числі 

відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) 

контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі 

якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового 

зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, 

нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних 

осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. 
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Форма податкової декларації встановлюється центральним 

органом державної податкової служби за погодженням з 

Міністерством фінансів України. У такому ж порядку встановлюються 

форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є 

обов'язковими для застосування їх платниками (податковими 

агентами).  

Форма декларації про майновий стан і доходи (податкової 

декларації) встановлюється з урахуванням особливостей, визначених 

пунктом 179.9 статті 179 ПКУ.  

Форма спрощеної податкової декларації, що передбачена 

пунктом 49.2 статті 49 ПКУ, та порядок переходу платників податків 

на подання такої декларації встановлюються Кабінетом Міністрів 

України.  

Державні органи, які встановлюють форми податкових 

декларацій, зобов’язані оприлюднити такі форми для використання їх 

платниками податків. Якщо в результаті запровадження нового 

податку або зміни правил оподаткування змінюються форми 

податкової звітності, центральний орган державної податкової 

служби, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові 

форми звітності.  

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які 

набирають чинності для складання звітності за податковий період, що 

настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є 

чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.  

Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань 

оподаткування центральний орган державної податкової служби 

повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та 

застосуванням таких змін.  

Статистична звітність – це форма звітності державного 

статистичного спостереження, за якою респонденти подають 

інформацію органам державної статистики під час збирання 

державної статистичної звітності у вигляді звіту затвердженого зразка 

та за підписом посадових осіб, які відповідають за достовірність 

наданої інформації. 

Відповідно до Закону України «Про державну статистику» від 

17.09.1992 р. №2614-ХІІ (далі – Закон про статистику) статистична 

інформація (дані) – це офіційна державна інформація, яка 
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характеризує масові явища та процеси, що відбуваються в 

економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів. 

Для забезпечення держави та суспільства статистичною 

інформацією спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади у галузі статистики спільно з іншими органами 

державної влади, Національним банком України і заінтересованими 

підприємствами, установами та організаціями щороку розробляє план 

державних статистичних спостережень для виконання яких 

створюються відповідні форми статистичної звітності. 

Згідно з вимогами Закону про статистику затвердження 

статистичної методології та звітно-статистичної документації 

статистичних спостережень, а також типових форм первинної 

облікової документації, необхідної для їх проведення відноситься до 

основних обов’язків органів державної статистики (на сьогодні – 

Державного комітету статистики). 

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних 

спостережень на 2013 рік включає форми статистичної звітності за 

такими напрямками: 

1. Сатистика промислового виробництва. 

2. Статистика виробництва та розподілення електроенергії, 

тепла, газу, води. 

3. Статистика дозволів на будівництво. 

4. Статистика діяльності будівельних підприємств. 

5. Статистика капітальних інвестицій. 

6. Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності. 

7. Статистика інвестиційних проектів. 

8. Статистика основних засобів. 

9. Статистика сільського господарства. 

10. Статистика рибного господарства. 

11. Статистика ринкових нефінансових послуг. 

12. Статистика транспорту. 

13. Статистика зв’язку та інформатики. 

14. Статистика науки. 

15. Статистика інновацій. 

16. Статистика внутрішньої торгівлі. 

17. Статистика енергетики. 

18. Статистика зовнішньої торгівлі товарами. 

19. Статистика зовнішньої торгівлі послугами. 
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20. Статистика споживчих цін. 

21. Статистика цін виробників. 

22. Статистика фінансів підприємств. 

23. Структурні обстеження підприємств. 

24. Статистика екології. 

25. Статистика лісового, мисливського господарства та 

природно-заповідного фонду. 

26. Статистика нерухомості. 

27. Правова та політична статистика. 

28. Статистика освіти. 

29. Статистика охорони здоров’я. 

30. Статистика культури. 

31. Статистика зайнятості  населення. 

32. Статистика оплати праці та соціально-трудових відносин.  

33. Обстеження умов життя домогосподарств. 

34. Статистика ділової активності підприємств.  

35. Статистика туризму. 

36. Статистика оборонно-промислового комплексу. 

37. Ведення реєстру статистичних одиниць. 

Складання та подання форм статистичної звітності покликане 

забезпечити виконання державної політики в галузі статистики, 

спрямованої на створення єдиної системи обліку та статистики на всій 

території України та її узгодження з міжнародними стандартами і 

методологією. 

 

 

5.3. Основні принципи формування звітних 
показників 

 

Складність формування та забезпечення достовірності звітних 

показників зумовлюють необхідність визначення і дотримання 

принципів складання звітності.  

Відповідно до Закону про бухгалтерський облік та 

Національного П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

фінансова звітність ґрунтується на таких основних принципах: 

1) обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів 

оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та 

витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; 
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2) повне висвітлення – фінансова звітність повинна містити 

всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських 

операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на 

її основі; 

3) автономність – кожне підприємство розглядається як 

юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим 

особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у 

фінансовій звітності підприємства; 

4) послідовність – постійне (із року в рік) застосування 

підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики 

можлива лише у випадках, передбачених національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути 

обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності; 

5) безперервність – оцінка активів та зобов’язань 

підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його 

діяльність буде тривати далі; 

6) нарахування та відповідність доходів і витрат – для 

визначення фінансового результату звітного періоду необхідно 

порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 

отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх 

виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових 

коштів; 

7) превалювання сутності над формою – операції 

обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з 

юридичної форми; 

8) історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка 

активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та 

придбання; 

9) єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення 

всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності 

здійснюються в єдиній грошовій одиниці; 

10) періодичність – можливість розподілу діяльності 

підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової 

звітності. 

Крім цього, інформація, яка надається у фінансових звітах, 

повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її 

користувачами за умови, що вони мають достатні знання та 
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зацікавлені у сприйнятті цієї інформації. 

Фінансова звітність повинна містити лише доречну 

інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає 

змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, 

підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому. 

Однією із основних якісних характеристик фінансової 

звітності є також її достовірність – відсутність помилок та 

перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. 

На сьогодні чітко виділених принципів підготовки податкової 

та статистичної звітності підприємств не існує. Проте, до їх складу 

окрім певних принципів фінансової звітності (обачність, повне 

висвітлення, послідовність, безперервність, періодичність) повинні 

також відноситись: достовірність, аналітичність, нормативна 

обґрунтованість та конфіденційність (за винятком знеособленої 

статистичної інформації). 

 

 

5.4. Функціональні обов’язки працівників із 
реєстрації та узагальнення інформації для складання 
звітності 

 

Процес складання звітності підприємства потребує 

організованої роботи та взаємозв’язку багатьох його структурних 

підрозділів, посадових осіб та працівників. Це передусім 

обумовлюється складністю і трудомісткістю створення інформаційної 

бази для формування показників різних форм звітності, які 

характеризуються специфічною метою, завданнями, змістом, 

методикою та технікою заповнення. 

Інформація, яка надається внутрішнім та зовнішнім 

користувачам для прийняття рішень проходить певні етапи перш ніж 

набуде завершеного та достатнього для сприйняття рівня, а саме: 

 виявлення; 

 вимірювання; 

 реєстрації; 

 накопичення; 

 узагальнення; 

 систематизації; 

 обробки; 
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 зберігання. 

У якості звітної інформації виступають різні види показників – 

облікові, податкові, фінансові, планово-економічні, технологічні, 

виробничі, трудові та інші, що потребує залучення до складання 

звітності фахівців відповідних спеціальностей, наприклад: бухгалтери 

(всі форми звітності), фінансисти (форма 1-Б «Звіт про фінансові 

результати і дебіторську та кредиторську заборгованість», форма 2-Б 

«Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів»), економісти 

(форма 2К-П «Анкета для промислового підприємства», форма 11-ОЗ 

«Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)»), 

кадровики (форма 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум 

утриманого з них податку», форма 1-ПВ «Звіт з праці», форма 6-ПВ 

«Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне 

навчання»), інженери (Розрахунок суми податку з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, форма 

1-кб « Звіт про виконання будівельних робіт», форма 1П-НПП «Звіт 

про виробництво промислової продукції»), технологи (форма 3-мтп 

«Звіт про залишки та витрати матеріалів»), менеджери (форма 1-опт 

«Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі», 

форма 1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг», форма 1-торг 

«Звіт про товарооборот») тощо.  

Виконання зазначеними працівниками робіт з підготовки та 

складання звітності відноситься до їх посадових обов’язків та 

формалізується у посадових інструкціях. 

Однак серед працівників підприємства, які беруть участь у 

процесі формування звітності варто виділити посадових осіб, 

відповідальність яких щодо цього регламентується нормативно. 

Так відповідно до статті 8 Закону про бухгалтерський облік 

відповідальність за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх 

господарських операцій у звітності протягом встановленого терміну, 

але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений 

орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством 

відповідно до законодавства та установчих документів. 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення 

бухгалтерського обліку підприємства забезпечує дотримання на 

підприємстві встановлених єдиних методологічних засад складання і 

подання у встановлені строки фінансової звітності. 
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Складену на основі даних бухгалтерського обліку 

підприємства фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер 

підприємства. Відповідальність, а отже й підписання податкової 

звітності підприємства покладено на керівника (власника) та 

головного бухгалтера суб’єкта господарювання, а статистичної – на 

керівника (власника) і виконавця робіт з її складання. 

 
 
5.5. Особливості подання звітних форм за 

призначенням 
 

Завершальним етапом складання звітності є її наданням за 

призначенням до відповідних органів або осіб. При цьому нормативне 

забезпечення звітності та практика діяльності підприємств 

передбачають наявність таких основних способів подання звітних 

форм: 

 фактична передача за належністю; 

 через оформлення поштових відправлень; 

 електронним способом за належністю; 

 електронним способом через мережу Інтернет. 

Фактична передача за належністю означає особисту передачу 

звітності «з рук в руки» працівниками підприємства працівникам 

відповідних органів або осіб (у випадку подання внутрішньої 

звітності). 

Можливість подання звітності через оформлення поштових 

відправлень передбачена Порядком оформлення поштових 

відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових 

документів і декларацій, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.07.1997 р. №799. 

Відповідно до цього нормативного акту, звіти приймаються до 

відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною 

цінністю з позначкою «Звіт» та з рекомендованим повідомленням про 

вручення. 

Поштові відправлення здаються безпосередньо до підприємств 

поштового зв’язку у відкритому вигляді з описом вкладення. У його 

верхній частині відправник робить позначку «Звіт». 

Відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення 

про вручення на своє ім’я або на ім’я особи, якій належить надіслати 
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повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, 

складає опис вкладення поштового відправлення у двох примірниках 

із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, 

поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і 

підписує його. Вартість поштового відправлення повинна відповідати 

загальній сумі оголошеної цінності, зазначеній в описі. 

Під час приймання поштових відправлень працівник 

поштового зв’язку: 

 обов’язково перевіряє правильність написання адреси 

одержувача і відправника на поштовому відправленні та повідомленні 

про вручення, наявність позначки «Звіт», оформлення опису 

вкладення поштового відправлення; 

 звіряє вкладення з описом, підписує опис та робить на 

ньому відбиток календарного штемпеля; 

 один примірник опису вкладає в поштове відправлення, 

другий повертає відправникові, запаковує, зважує, визначає вартість, 

проставляє на повідомленні про вручення необхідні реквізити та видає 

відправникові квитанцію. 

Поштові відправлення видаються уповноваженим 

представникам адресатів безпосередньо в підприємствах поштового 

зв’язку під розписку за пред’явленням документа, який засвідчує 

особу. Рекомендовані повідомлення про вручення поштових 

відправлень видаються під розписку. 

Підприємства поштового зв’язку несуть майнову 

відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуг 

відповідно до законодавства. 

Щодо подання податкової звітності, то згідно з пунктом 49.5 

статті 49 ПКУ у разі надсилання податкової декларації поштою 

платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу 

відповідного органу державної податкової служби не пізніше, ніж за 

десять днів до закінчення граничного строку подання декларації, 

визначеного цією статтею. 

У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи 

затримки його вручення контролюючому органу відповідальність за 

неподання або несвоєчасне подання податкової декларації несе 

оператор поштового зв’язку у порядку, передбаченому 

законодавством, при цьому платник податків звільняється від будь-
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якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої 

податкової декларації. 

Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня 

отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового 

відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за 

його вибором) контролюючому органу другий примірник податкової 

декларації. 

Прийняття Закону України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» та Закону України «Про електронний 

цифровий підпис» встановили законодавчу базу для складання та 

подання звітності в електронній формі. З врахуванням зазначених 

законодавчих актів державні органи розробили відповідне 

нормативно-методичне забезпечення щодо електронної звітності. 

Так відповідно до Методичних рекомендацій щодо приймання 

та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в 

органах ДПС України, затверджених наказом Державної податкової 

служби України від 14.06.2012 р. №516 (далі – Методичні 

рекомендації №516) податкова звітність до органів податкової служби 

подається: 

 особисто платником податків або уповноваженою на це 

особою (на паперових носіях або електронних носіях із наданням 

роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на 

паперових носіях); 

 надсилається поштою з повідомленням про вручення та з 

описом вкладення; 

 засобами електронного зв'язку в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних 

осіб у порядку, визначеному законодавством. 

Платники податків, що належать до великих та середніх 

підприємств, подають до ОДПС податкові декларації в електронній 

формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису 

підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.4 ст. 49 

ПКУ). 

Платники ПДВ щомісяця в строки, що передбачені для 

подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для 

яких встановлено звітний податковий період – квартал, подають до 

ОДПС копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових 



РРООЗЗДДІІЛЛ  55..  Організація складання звітності підприємства 

 

 
511 

накладних за такий період в електронному вигляді (п. 201.15 ст. 201 

ПКУ). 

Реєстри виданих та отриманих податкових накладних можуть 

подаватися: 

 за допомогою телекомунікаційних мереж загального 

користування з використанням надійних засобів електронного 

цифрового підпису (за умови отримання їх у визначеному 

законодавством України порядку) у форматі, затвердженому 

центральним органом податкової служби; 

 на електронних носіях. 

Податкова звітність приймається підрозділом приймання та 

обробки податкової звітності з попередньою перевіркою наявності та 

достовірності заповнення усіх обов’язкових реквізитів, під якою слід 

розуміти відповідність зазначених у деклараціях обов’язкових 

реквізитів реєстраційним даним платника із довідників, які 

експлуатуються в ОДПС. 

Інші показники, зазначені в податковій декларації платника 

податків, до її прийняття перевірці не підлягають (пп. 48.3, 48.4 ст. 48 

ПКУ). 

Форма податкової декларації повинна містити необхідні 

обов’язкові реквізити (п. 48.3 ст. 48 ПКУ): 

 тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); 

 звітний (податковий) період, за який подається податкова 

декларація; 

 звітний (податковий) період, що уточнюється (для 

уточнюючого розрахунку або податкової декларації за поточний 

податковий період, в якій виправляються помилки минулих періодів); 

 повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника 

податків 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 серія та 

номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

 місцезнаходження (місце проживання) платника податків; 
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 найменування органу державної податкової служби, до 

якого подається звітність; 

 дата подання звіту (або дата заповнення – залежно від 

форми); 

 ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових 

карток або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 

паспорті) посадових осіб платника податків; 

 підписи платника податку – фізичної особи та/або 

посадових осіб платника податку, визначених ПКУ, засвідчені 

печаткою платника податку (для фізичних осіб – підприємців – за 

наявності). 

У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або 

збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової 

декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити (п. 48.4 

ст. 48 ПКУ): 

 відмітка про звітування за спеціальним режимом; 

 код виду економічної діяльності (КВЕД ); 

 код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ; 

 індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про 

реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними 

реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) 

період. 

За відсутності зауважень до оформлення податкової звітності, 

зазначених у пункті 4.7 Методичних рекомендацій №516, інспектори, 

що здійснюють приймання такої звітності, реєструють датою її 

фактичного отримання ОДПС. Така податкова звітність вважається 

прийнятою, що засвідчують відповідні відмітки: штамп, дата 

реєстрації документа та реєстраційний номер. 

На примірнику, що подається до державної податкової 

інспекції, проставляється штамп «Конфіденційно», на примірнику, що 

залишається у платника за його бажанням, проставляється штамп 

«ОТРИМАНО».  

Декларація, надана платником, також вважається прийнятою 

за умови дотримання вимог, встановлених ст. ст. 48 і 49 ПКУ: 
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 за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова 

декларація, та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки 

(штампу) органу державної податкової служби, яким отримана 

податкова декларація, із зазначенням дати її отримання або квитанції в 

електронному вигляді з накладеним ЕЦП ЦОЕЗ про отримання 

податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв'язку 

або поштового повідомлення з відміткою про вручення органу 

державної податкової служби, у разі надсилання податкової декларації 

поштою; 

 у разі якщо орган державної податкової служби не надає 

платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової 

декларації або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його 

платнику податків у встановлений строк (п. 49.11 ст. 49 ПКУ). 

Якщо після подачі декларації (незалежно від способу подачі) 

за звітний період платник податків подає нову декларацію із 

виправленими показниками до закінчення граничного строку подання 

декларації за такий самий звітний період, то штрафи, передбачені п. 

50.1 ст. 50 ПКУ, не застосовуються. 

При прийманні податкової звітності, яка подається на 

електронних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках 

тощо) з доданням роздрукованих оригіналів документів податкової 

звітності на паперових носіях, інспектор, який здійснює приймання 

документів, додатково згідно з вимогами пп. 4.1-4.10 Методичних 

рекомендацій №516 виконує: 

 перевірку носія на наявність вірусів за допомогою 

антивірусного програмного забезпечення, визначеного відповідним 

наказом ДПС України, 

 перевірку відповідності поданого електронного звіту 

формату, затвердженому наказом ДПС України; 

 імпорт даних електронного звіту з електронного носія до 

БДАЗ; 

 перенесення реєстраційних номерів на паперові носії 

здійснюється згідно з п. 4.9 Методичних рекомендацій після перевірки 

на відповідність імпортованим даним. 

У разі невідповідності даних на електронному носії оригіналам 

податкової звітності на паперових носіях, за наявності вірусу на носії 

або невідповідності формату чи версії програмного засобу – 

інспектор, який здійснює приймання документів, реєструє та обробляє 
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звітність на паперових носіях, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством (наприклад, реєстр виданих та отриманих податкових 

накладних, форма № 1ДФ тощо). 

У разі подання платником податків до органу ДПС податкової 

декларації (у тому числі надісланої поштою або засобами 

електронного зв’язку), заповненої з порушеннями пп.48.3-48.4 ст. 48 

ПКУ, такий орган зобов’язаний надати платнику податків письмове 

повідомлення (у разі подання в електронному вигляді платнику 

надсилається квитанція) про відмову у прийнятті податкової 

декларації із зазначенням причин такої відмови: 

 у разі отримання такої податкової декларації, надісланої 

поштою або засобами електронного зв’язку, – протягом п’яти робочих 

днів з дня її отримання; 

 у разі отримання такої податкової декларації особисто від 

платника податку або його представника – протягом трьох робочих 

днів з дня її отримання. 

Якщо платник податків наполягає на прийнятті звітності, то 

звітність приймається, реєструється та разом зі службовою запискою 

передається до галузевого підрозділу для подальшого зберігання у 

звітній частині особової справи платника податків. На примірнику, що 

залишається у платника податків, проставляється штамп 

«ОТРИМАНО», попереджено про можливість невизнання». 

У разі отримання відмови органу державної податкової 

служби у прийнятті податкової декларації платник податків має право 

(п. 49.12 ст. 49 ПКУ ): 

 подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі 

порушення строку її подання; 

 оскаржити рішення органу державної податкової служби у 

порядку, передбаченому статтею 56 ПКУ. 

У разі якщо в установленому законодавством порядку буде 

встановлено факт неправомірної відмови органом державної 

податкової служби (посадовою особою) у прийнятті податкової 

декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного 

отримання органом державної податкової служби. 

Згідно з п. 49.14 ст. 49 ПКУ за кожною заявою платника 

податків щодо порушення посадовою особою органу державної 

податкової служби в обов’язковому порядку проводиться службове 

розслідування відповідно до чинного законодавства. За результатами 
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такого розслідування винна посадова особа органу державної 

податкової служби притягується до відповідальності відповідно до 

закону. 

Платники податку на прибуток подають разом з відповідною 

податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність 

(крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання 

податкової декларації в електронній формі, яка приймається та 

обробляється відповідно до пункту 4.7 Методичних рекомендацій 

№516. 

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені 

до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають 

разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у 

порядку, передбаченому для подання податкової декларації, яка 

приймається та обробляється згідно з пп. 4.1-4.10 Методичних 

рекомендацій №516. 

Загальні принципи організації інформаційного обміну під час 

подання платниками податків податкової звітності до органів 

державної податкової служби України в електронній формі із 

використанням електронного цифрового підпису визначає Інструкція з 

підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді 

засобами телекомунікаційного зв’язку, затверджена наказом ДПА 

України від 10.04.2008 р. №233 (далі – Інструкція №233), відповідно 

до якої платники податків за власним бажанням можуть подавати 

податкові документи в електронному вигляді.  

До податкового документа в електронному вигляді 

відноситься податкова звітність, реєстри отриманих та виданих 

податкових накладних з податку на додану вартість та інші звітні 

податкові документи, інформація в яких зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. 

Для подання податкових документів до органів ДПС в 

електронному вигляді платник податків повинен мати:  

 спеціалізоване програмне забезпечення для формування 

податкових документів в електронному вигляді у затвердженому 

форматі (стандарті);  

 доступ до мережі Інтернет та можливість 

відправлення/приймання електронних повідомлень по електронній 

пошті;  
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 засіб криптографічного захисту інформації (далі – КЗІ) – 

сумісний за форматами даних із засобами КЗІ, що використовуються в 

органах ДПС;  

 чинні посилені сертифікати відкритих ключів, 

сформованих акредитованим центром сертифікації ключів для 

платника податків та уповноважених посадових осіб платника 

податків, підписи яких є обов’язковими для податкової звітності у 

паперовій формі.  

Формат (стандарт) податкового документа в електронному 

вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML), 

електронні форми податкових документів та інша інформація про 

порядок подання податкових документів в електронному вигляді 

оприлюднюються на WEB-сайті ДПА.  

У разі подання податкового документа в електронному вигляді 

платник податків має право не подавати податкові документи на 

паперових носіях.  

Податкові документи в електронному вигляді можуть бути 

надіслані до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку за 

звітні періоди у терміни, визначені законодавством для відповідних 

податкових документів у паперовій формі.  

При відправленні електронних документів платник податків 

самостійно визначає кінцевий термін їх відправлення, враховуючи час 

на своєчасну доставку документів до органів ДПС у разі можливого 

пошкодження телекомунікаційного зв’язку або ненадходження першої 

квитанції – електронного документу, що формується органом ДПС та 

засвідчує факт і час одержання податкового документа.  

Податкова звітність в електронному вигляді, отримана 

органами ДПС пізніше терміну, встановленого законодавством для 

податкової звітності, вважається поданою з порушенням терміну.  

Органи ДПС приймають податкову звітність з 9 год 00 хв до 

18 год    00 хв щоденно, крім вихідних, святкових і неробочих днів. У 

разі надходження податкового документа в електронному вигляді до 

органів ДПС до 16 години платнику податків протягом двох годин з 

моменту прийняття (неприйняття) надсилається друга квитанція 

(електронний документ, що формується органом ДПС та засвідчує 

факт і час приймання (неприймання) податкового документа), в 

іншому випадку – протягом перших двох годин наступного робочого 

дня.  
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Платник податків: 

 отримує в будь-якому включеному до системи подання 

податкових документів в електронному вигляді акредитованому 

центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів 

посадових осіб юридичної особи, що мають право підпису (керівника, 

бухгалтера), та печатку юридичної особи. Платник податків фізична 

особа – суб’єкт підприємницької діяльності може обмежитись одним 

ключем електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Особисті 

ключі знаходяться на ключових (електронних) носіях, що 

зберігаються в таємниці;  

 отримує в органі ДПС за місцем реєстрації або на WEB-

сайті ДПА чи регіональної ДПА текст примірного договору про 

визнання електронних документів (додаток 1до Інструкції №233), 

безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та 

подання до органів ДПС податкових документів в електронному 

вигляді;  

 складає та надає до органу ДПС за місцем реєстрації 

підписані та скріплені печаткою два примірники договору та посилені 

сертифікати відкритих ключів на електронному носії;  

 після підписання договору отримує один примірник 

договору та ставить підпис у журналі обліку договорів про визнання 

електронних документів (додаток 2 до Інструкції №233) для 

засвідчення того, що платнику податків було повернуто його 

примірник договору.  

При поданні податкових документів в електронній формі 

телекомунікаційними каналами зв’язку платник податків повинен 

додержуватися такого порядку:  

1) створює податковий документ в електронному вигляді 

відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення. Після підготовки 

податкового документа в електронному вигляді на нього 

накладаються ЕЦП посадових осіб платника податків у такому 

порядку: першим – ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим – 

ЕЦП керівника, третім – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки 

платника податків;  

2) після накладання ЕЦП платник податків здійснює 

шифрування податкового документа в електронному вигляді та 

направляє його до органів ДПС через телекомунікаційні канали 
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зв’язку. Другий примірник податкового документа в електронному 

вигляді зберігається у платника податків;  

3) перша квитанція є підтвердженням платнику податків 

передачі його податкових документів в електронному вигляді до 

органу ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку. Ця квитанція 

надсилається органами ДПС на електронну адресу платника податків, 

з якої було надіслано податкову звітність. Якщо на електронну адресу 

платника податків не надійшла перша квитанція, то податковий 

документ вважається неодержаним; 

4) підтвердженням прийняття податкових документів до бази 

даних ДПС є друга квитанція, в якій визначаються реквізити 

прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність 

податкового документа в електронній формі затвердженому формату 

(стандарту) електронного документа, результати перевірки ЕЦП, 

інформація про платника податків, дата та час приймання, 

реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова 

звітність, та дані про відправника квитанції; 

5) якщо надіслані податкові документи сформовано з 

помилкою, то платнику податків надсилається друга квитанція про 

неприйняття податкових документів в електронному вигляді із 

зазначенням причин; 

6) датою та часом надання податкового документа в 

електронному вигляді до органів ДПС є дата та час, зафіксовані у 

першій квитанції.  

Якщо платник податків надіслав до органів ДПС кілька 

примірників одного податкового документа (у разі виправлення, 

неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважається 

електронний документ, надісланий до органів ДПС останнім до 

закінчення граничного терміну встановленого законодавством для 

подання податкової звітності за умови, що його було сформовано 

правильно, прийнято до бази даних ДПС та платнику податків 

надійшла про це друга квитанція.  

З січня 2010 року в органах державної статистики України 

також запроваджено приймання електронної звітності засобами 

телекомунікаційного зв’язку, що на даний час регламентується 

Порядком подання електронної звітності до органів державної 

статистики, затвердженим наказом Державного комітету статистики 

України від 12.01.2011 р. № 3 (далі – Порядок №3).  
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Подання електронної звітності у значній мірі спрощує для 

респондента задачу звітування до органів державної статистики. 

Подання звітності у такий спосіб відбувається автоматично, в будь-

якій з найпоширеніших бухгалтерських програм (1С, Парус, Бест-Звіт 

Плюс тощо). При цьому дані проходять автоматичний логіко-

арифметичний контроль. Перелік форм звітності, які можуть 

подаватись респондентами в електронній формі, оприлюднений на 

офіційному веб-сайті Державного комітету статистики України в 

розділі «Електронна звітність». 

Подання респондентом електронної звітності здійснюється на 

добровільних засадах та за його ініціативою. 

Респондент, який виявив бажання подавати електронні звіти, 

відповідно до Порядку №3, керується чинним законодавством 

України, у тому числі і в частині термінів подання статистичної 

звітності за звітні періоди. Електронні звіти з обов’язковими 

реквізитами, у тому числі з ЕЦП респондента (його посадових осіб) є 

оригіналами, мають юридичну силу, повинні зберігатися протягом 

строку, встановленого для аналогічних документів у паперовому 

вигляді. 

Датою подання електронного звіту вважається дата, 

зафіксована у першій квитанції, за умови отримання респондентом 

другої квитанції з повідомленням про прийняття електронного звіту 

до оброблення. 

Заповнення та подання електронного звіту здійснюється за 

допомогою програмно-технічних засобів, які пройшли тестування на 

сумісність з програмно-технічними засобами Державного комітету 

статистики України, у тому числі програмного забезпечення та 

надійних засобів ЕЦП, що надають можливість здійснити створення, 

передачу, приймання, оброблення даних електронних звітів 

відповідно до вимог цього Порядку. 

Держкомстат оприлюднює інформацію про програмне 

забезпечення, що відповідає установленим вимогам і може 

застосовуватися респондентами для подання електронної звітності, на 

офіційному веб-сайті Держкомстату. 

Для подання електронних звітів респонденти користуються на 

договірних засадах послугами операторів, що включені до системи 

електронної звітності Державним комітетом статистики України. 

Відповідно до Закону України «Про електронні документи та 
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електронний документообіг» передавання електронних звітів може 

здійснюватися за допомогою посередника (Оператора), який несе 

відповідальність перед респондентом за перевірку цілісності та 

своєчасність доставки його електронного звіту до центру обробки 

електронних звітів.  
При поданні електронних звітів телекомунікаційними 

каналами зв’язку користувачі системи електронної звітності 

(респонденти) повинні дотримуватися такого порядку: 

а) заповнює за допомогою програмного забезпечення 

електронний звіт згідно з інструкцією щодо заповнення відповідної 

форми статистичної або фінансової звітності; 

б) завіряє електронний звіт ЕЦП посадових осіб: 

 для фінансової звітності: спочатку – ЕЦП посадової особи, 

що має право другого підпису, потім – ЕЦП керівника 

(власника/особи, що має право першого підпису). За відсутності 

посадової особи, що має право другого підпису, електронний звіт 

завіряється тільки ЕЦП керівника (власника/особи, що має право 

першого підпису); 

 для статистичної звітності: ЕЦП посадових осіб, які 

передбачені у формі статистичного звіту у паперовому вигляді. 

Електронна звітність не вважається поданою, якщо респондент 

не отримав другої квитанції або отримав її з інформацією про 

неможливість розшифрування електронного звіту, порушення його 

цілісності, невідповідність формату електронного звіту або 

недотримання інших норм Порядку №3. 

 

 

5.6. Строки подання фінансової, податкової та 
статистичної звітності 

 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є 

календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально 

наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та 

звіту про фінансові результати.  

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути 

менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців. 

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної 

таємниці, крім випадків, передбачених законодавством. При цьому 
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підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову 

звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим 

колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до 

установчих документів, а також згідно із законодавством – іншим 

органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.  

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 розповсюдження її у 

вигляді окремих друкованих видань. 

Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 

р. №419 датою подання фінансової звітності для підприємства 

вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі 

надсилання її поштою – дата одержання адресатом звітності, 

зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата. 

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) 

подається підприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за 

звітним кварталом, а річна – не пізніше 9 лютого наступного за 

звітним року. 

Місячна звітність подається розпорядниками та одержувачами 

коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше ніж 5 числа 

наступного за звітним місяця, квартальна – не пізніше ніж 15 числа 

наступного за звітним кварталом місяця, а річна фінансова звітність – 

не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року. 

Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих 

бюджетів подають місячну, квартальну та річну фінансову звітність за 

встановленими графіками органам Державного казначейства за місцем 

обслуговування. 

У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, 

термін подання переноситься на перший після вихідного робочий 

день. 

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових 

звітів про власні господарські операції подають консолідовану 

фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними 
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терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та 

не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. 

Згідно із вимогами ПКУ податкові декларації подаються за 

базовий податковий (звітний) період, що дорівнює: 

а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних 

авансових внесків), – протягом 20 календарних днів, наступних за 

останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; 

б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому 

числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), – 

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним 

днем звітного (податкового) кварталу (півріччя); 

в) календарному року, – протягом 60 календарних днів за останнім 

календарним днем звітного (податкового) року; 

г) календарному року для платників податку на доходи фізичних 

осіб (прибуткового податку з громадян), – до 1 квітня року, 

наступного за звітним. 

Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або 

рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників 

базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, 

півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків) 

згідно з відповідним законом з питань оподаткування, така декларація 

подається у строки, визначені цим пунктом для такого базового 

податкового періоду. При цьому під терміном «базовий податковий 

період» слід розуміти перший податковий період звітного року, 

визначений відповідним законом з питань оподаткування, зокрема 

календарний квартал для цілей оподаткування прибутку підприємств.  

Якщо останній день строку подання податкової декларації 

припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку 

вважається наступний за вихідним або святковим операційний 

(банківський) день.  

Якщо згідно із законом з питань окремого податку, збору 

(обов’язкового платежу) податковий період не встановлено, то 

податкова декларація подається та податкове зобов’язання 

сплачується у строки, передбачені цим пунктом для місячного 

базового податкового періоду, крім випадків, коли подання декларації 

не передбачено таким законом. 
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5.7. Види відповідальності за порушення 
порядку складання та подання звітності 

 

З метою забезпечення ефективності, якості та законності 

формування показників звітності діючим законодавством передбачена 

система відповідальності за порушення порядку її складання та 

подання, що включає наступні види: 

 дисциплінарна; 

 матеріальна; 

 адміністративна; 

 кримінальна; 

 фінансова. 

При цьому перші чотири види відповідальності стосуються 

посадових осіб підприємства, дія чи бездіяльність яких призвела до 

викривлень у певних формах звітності. Щодо фінансової 

відповідальності, то вона реалізується через накладання фінансових 

санкцій (штрафів) на конкретний суб’єкт господарської діяльності. 

У випадку порушення трудової дисципліни (правил 

внутрішнього трудового розпорядку, посадової інструкції), що 

полягає в неправильному складанні (поданні) звітності до посадових 

осіб підприємства (керівника, головного бухгалтера) може 

застосовуватись дисциплінарна відповідальність, передбачена 

статтями 147-150 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. 

№ 322-VIII (далі – КЗпП). 

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 

застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 

1) догана; 

2) звільнення. 

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або 

уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, 

але не пізніше одного місяця з дня його виявлення (не рахуючи часу 

звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебування його у відпустці) та не пізніше 

шести місяців з дня вчинення проступку. 

За кожне порушення трудової дисципліни може бути 

застосовано лише одне дисциплінарне стягнення, при обранні виду 

якого власник або уповноважений ним орган повинен враховувати 

ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, 

nau://322а-08/
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обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу 

працівника. 

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і 

повідомляється працівникові під розписку. 

В окремих випадках дії чи бездіяльність посадових осіб 

стосовно складання звітності призводять до заподіяння шкоди 

підприємству (наприклад, застосування фінансових санкцій 

державними органами). Внаслідок цього до винні особи можуть бути 

притягнені до матеріальної відповідальності, порядок накладання 

якої встановлений статями 130-138 КЗпП). 

За шкоду, заподіяну підприємству при виконанні трудових 

обов’язків, працівники несуть матеріальну відповідальність у розмірі 

прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного 

заробітку. Крім цього, при кожній виплаті заробітної плати загальний 

розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти відсотків.  

Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує 

середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням 

власника або уповноваженого ним органу, керівниками підприємств 

та їх заступниками не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної 

працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня 

повідомлення про це працівникові.  

Відповідно до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X, (далі – КУАП) посадові 

особи підлягають адміністративній відповідальності за 

адміністративні правопорушення, пов’язані з недодержанням 

установлених правил, забезпечення виконання яких входить до їх 

службових обов’язків. 

Стаття 38 КУАП передбачає, що адміністративне стягнення 

може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення 

правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з 

дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про 

адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу 

підвідомчі суду (судді). 

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно 

до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення 

може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення 

правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як 

через три місяці з дня його виявлення. 
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У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття 

кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак 

адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може 

бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про 

відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття. 

Систематизований перелік адміністративних порушень 

посадових осіб підприємств, що безпосередньо стосуються порядку 

складання та подання звітності, а також відповідальності за їх 

порушення, наведений у таблиці 5.1. 

Відповідно до статті 2 Кримінального кодексу України від 

05.04.2001 р. №2341-ІІІ (далі – ККУ) підставою кримінальної 

відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, 

яке містить склад злочину, передбаченого цим кодексом. Особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному 

порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Таблиця 5.1 

Види адміністративної відповідальності за порушення порядку 

складання та подання звітності 

Суть адміністративного порушення 
Стаття 
КУАП 

Стягнення за адміністративне 
порушення 

1 2 3 

Відсутність податкового обліку, порушення 

керівниками та іншими посадовими особами 
підприємств встановленого законом порядку 

ведення податкового обліку, у тому числі 

неподання або несвоєчасне подання аудиторських 
висновків, подання яких передбачено законами 

України 

163-1 

штраф – від 5 до 10 
неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (далі – НМДГ). 

Дії, вчинені особою, яку протягом 
року було піддано 

адміністративному стягненню за те 

ж порушення, – штраф від 10 до 15 
НМДГ 

Невиконання керівниками та іншими посадовими 

особами підприємств законних вимог посадових 
осіб органів державної податкової служби, 

перелічених у підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 

20.1.31 пункту 20.1 статті 20 ПКУ 

163-3 

попередження або штраф – від  5 

до 10 НМДГ. 

Дії, вчинені особою, яку протягом 
року було піддано 

адміністративному стягненню за те 

ж порушення, – штраф  від 10 до 

15 НМДГ 

Неподання або несвоєчасне подання громадянами 

декларацій про доходи чи включення до 
декларацій перекручених даних, неведення обліку 

або неналежне ведення обліку доходів і витрат, 

для яких законами України встановлено 
обов’язкову форму обліку  

164-1 

попередження або штраф у розмірі 

від 3 до 8 НМДГ.  
Дії, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано 

адміністративному стягненню за те 
ж порушення, – від 5 до 8 НМДГ 
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Продовження тал 5.1 
1 2 3 

Внесення неправдивих даних до фінансової 
звітності, неподання фінансової звітності, 

несвоєчасне або неякісне проведення 

інвентаризацій грошових коштів і матеріальних 
цінностей 

164-2 

штраф від 8 до 15 НМДГ.  

Дії, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано 
адміністративному стягненню за те 

ж порушення, – штраф від 10 до 20 

НМДГ 

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за 
встановленою формою звітності щодо єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, іншої звітності та відомостей, 

передбачених законами України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» і «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» 

165-1 

штраф – від 20 до 30 НМДГ. 

Дії, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано 
адміністративному стягненню за те 

ж порушення, – штраф від 30 до 40 

НМДГ 

Несвоєчасне подання або неподання визначених 

Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» відомостей, подання недостовірних 

відомостей про використання коштів 
загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття  

165-3 

Штраф – від 8 до 15 НМДГ.  

Дії, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано 
адміністративному стягненню за те 

ж порушення, – штраф від 30 до 20 

НМДГ 

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за 

встановленою формою звітності щодо страхових 

внесків до Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України  

165-4 

штраф – від  8 до 15 НМДГ. 
Дії, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано 

адміністративному стягненню за 
таке ж порушення, – штраф від 10 

до 20 НМДГ 

Порушення посадовими особами підприємств, 

установ, організацій, фізичними особами, які 
використовують найману працю, порядку 

використання коштів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням, 

несвоєчасне або неповне їх повернення, 
несвоєчасне подання або неподання встановленої 

звітності, подання недостовірної звітності щодо 

використання страхових коштів 

165-5 

штраф – від 8 до 15 НМДГ.  
Дії, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано 

адміністративному стягненню за 
таке ж порушення, – штраф від 10 

до 20 НМДГ 

Неподання або несвоєчасне подання, подання за 

невстановленою формою чи подання 

недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного 
балансу, пов’язаних із ліквідацією юридичної 

особи, головою ліквідаційної комісії, 

ліквідатором, іншими відповідальними особами, 
залученими до ліквідації юридичної особи. 

Складання з порушенням встановленого порядку 

ліквідаційного балансу, що здійснюється  

166-6 

штраф – від 30 до 60 НМДГ. 

Дії, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано 
адміністративному стягненню за 

такі ж порушення, – 

штраф від 50 до 120 НМДГ 



РРООЗЗДДІІЛЛ  55..  Організація складання звітності підприємства 

 

 
527 

Продовження тал 5.1 
1 2 3 

Ухилення голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, 

інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації 
юридичної особи, від складання ліквідаційного 

балансу 

166-6 

штраф – від 40 до 100 НМДГ. Дії, 

вчинені особою, яку протягом 

року було піддано 
адміністративному стягненню за 

таке ж порушення, – 

штраф від 50 до 120 НМДГ 

Неподання органам державної статистики даних для 

проведення державних статистичних спостережень 
або подання їх не достовірними, не в повному обсязі, 

не за формою, передбаченою звітно-статистичною 

документацією, чи із запізненням 

186-3 

штраф на громадян – від  3 до 5 
НМДГ, на посадових осіб та 

громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності – від 
10 до 15 НМДГ. 

Дії, вчинені повторно протягом 

року після накладення адміні-
стративного стягнення, – штраф 

на громадян – від 5 до 10 НМДГ, 

на посадових осіб та громадян – 
суб’єктів підприєм-ницької 

діяльності – від 15 до 25 НМДГ 

 Неподання Фонду соціального захисту інвалідів 
звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів 

188-1 штраф – від 10 до 20 НМДГ 

 
Склад злочинів та відповідальність за їх вчинення, що прямо чи 

опосередковано стосуються фальсифікації показників звітності 

суб’єктів господарювання, наведено в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Види кримінальної відповідальності за фальсифікацію показників 

звітності 

Склад злочину 
Стаття 

ККУ 
Відповідальність 

1 2 3 

Умисне ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів), що входять в систему 

оподаткування, введених у встановленому законом 

порядку, вчинене службовою особою підприємства, 
установи, організації, незалежно від форми власності або 

особою, що займається підприємницькою діяльністю без 

створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, 

яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до 

фактичного ненадходження до бюджетів чи державних 
цільових фондів коштів у значних розмірах 

212 ч.1 

штраф від 1000 до 2000 

НМДГ або позбавлення 
права обіймати певні посади 

чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 

років 

Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою 

осіб, або якщо вони призвели до фактичного 
ненадходження до бюджетів чи державних цільових 

фондів коштів у великих розмірах 

212 ч.2 

штраф від 2000 до 3000 

НМДГ з позбавленням права 

обіймати певні посади чи 
займатися певною 

діяльністю на строк до трьох 

років 
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Продовження табл 5.2 
1 2 3 

Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або якщо 
вони призвели до фактичного ненадходження до 

бюджетів чи державних цільових фондів коштів в 

особливо великих розмірах 

212 ч.3 

штраф від 15000 до 25000 

тисяч НМДГ з позбавленням 

права обіймати певні посади 
чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох 

років з конфіскацією майна 

Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною 
першою та другою цієї статті, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення 

до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори 
(обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, 

завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові 

санкції, пеня) 

212 ч.4  

Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, 

які в 1000 і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ; під великим – в 3000 і 

більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ, під особливо великим – в 5000 і 
більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ 

 Надання завідомо неправдивої інформації органам 

державної влади, органам влади Автономної Республіки 

Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або 
іншим кредиторам з метою одержання субсидій, 

субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі 

відсутності ознак злочину проти власності 

222 ч.1 

штраф від 1000 до 3000 

НМДГ з позбавленням права 

обіймати певні посади чи 
займатися певною 

діяльністю на строк до трьох 

років 

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали 

великої матеріальної шкоди 
222 ч.2 

штраф від 3000 до 10000 

НМДГ з позбавленням права 

обіймати певні посади або 

займатися певною 

діяльністю на строк до трьох 

років 

У статтях 218-222 ККУ матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у 500 і більше разів 

перевищує НМДГ 

Ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит 
інформації про діяльність емітента в межах, передбачених 

законом, або надання йому недостовірної інформації, 

якщо це заподіяло інвестору в цінні папери (у тому числі 
акціонеру) матеріальну шкоду в значному розмірі 

232-2 

ч.1 

штраф від 1000 до 2000 

НМДГ з позбавленням права 
обіймати певні посади або 

займатися певною 

діяльністю на строк до трьох 
років або без такого 

Ті самі діяння, вчинені повторно 
232-2 

ч.2 

штраф від 2000 до 3000 

НМДГ з позбавленням права 
обіймати певні посади або 

займатися певною 

діяльністю на строк до трьох 
років 

У статті 232-2 матеріальна шкода вважається заподіяною у значному розмірі, якщо її розмір у 500 і 

більше разів перевищує НМДГ 
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5.8. Формалізація організації звітності на 
підприємстві 

 

Для ефективної та раціональної побудови системи звітності 

підприємства необхідно формалізувати усі наявні складові організації 

звітності за її видами у внутрішньому розпорядчому документів 

суб’єкта господарювання (окремий наказ, розпорядження, табель-

графік виконання облікових робіт, розділ (додаток) в наказі про 

організацію бухгалтерського обліку та ін.). 

Внутрішні нормативні документи з організації складання та 

подання звітності готує до затвердження, як правило, головний 

бухгалтер або фінансовий директор з участю інших функціонально 

пов’язаних з процесом формування звітних показників структурним 

підрозділом підприємства.  

Найоптимальнішим є варіант складання таких документів із 

застосуванням табличного методу подання інформації, що може 

включати наступні показники: 

 назва та форма звітності; 

 нормативний акт, яким затверджено форму звітності; 

 нормативний акт, яким затверджено порядок складання 

звітності; 

 граничні строки подання звітної форми; 

 планові терміни підготовки, складання, перевірки та 

подання звітності; 

 відповідальні особи за підготовку, складання, перевірку та 

подання звітності; 

 посадові особи, що затверджують форму звітності; 

 спосіб та місце подання. 

Крім цього, відповідальність за належну підготовку, складання 

та подання звітності повинна бути передбачена в посадових 

інструкціях працівників бухгалтерської (фінансової) служби 

підприємства тощо. 
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А 

Аванс (від фр. avance) – гроші, що видаються в рахунок майбутніх 

платежів і витрат. Видача А. однією стороною іншій може бути лише у 

встановлених законом випадках.  

Авансовий звіт – документ типової форми, що подається 

підзвітними особами.. В ньому вказуються отримані під звіт суми, фактично 

здійснені| витрати, залишок отриманих коштів або перевитрата.  

Авізо (від італ. avviso) – сповіщення одного підприємства (установи, 

організації) іншому про стан взаємних розрахунків або розрахунків з третіми 

особами.  

Адміністративно–управлінські витрати – це частина витрат по 

управлінню і обслуговуванню виробництва: заробітна плата адміністративно-

управлінського персоналу; відрахування на соціальне страхування; 

канцелярські, друкарські, телефонні витрати; витрати на відрядження; 

обслуговування легкового автотранспорту; обслуговування будівель для 

адміністративних потреб; премії адміністративно-управлінському персоналу.  

Ажур (від фр. jour – в день), ажурний, – тонкий, витончено 

зроблений. У бухгалтерському обліку означає реєстрацію господарських 

операцій в день їх здійснення; такий стан бухгалтерського обліку, при якому 

всі господарські операції правильно і своєчасно оформляються відповідними 

документами, записуються на рахунки обліку і забезпечується отримання 

достовірних показників і їх взаємоузгодженість. 

Акордна заробітна плата (від фр. accord – угода) – одна з форм 

заробітної плати, вона є різновидом відрядної заробітної плати. 

Акредитив (від лат. accredo – довіра) – перерахування покупцем 

грошових коштів до установи банку, який обслуговує постачальника. 

Грошові кошти використовуються протягом встановленого терміну для 

розрахунків з постачальником за певні товари і послуги. За допомогою А. 

здійснюються безготівкові розрахунки. А. форма розрахунків застосовується 

в наступних випадках: при укладенні договору між постачальником і 

покупцем; коли взаємовідносини між постачальником і покупцем носять 

нерегулярний характер; коли закупка товарів здійснюється по місцю 

знаходження постачальника; по постановах і розпорядженнях уряду; за 

особливих умов постачання; в порядку застосування санкції до покупця; на 

вимогу банку відносно підприємств, переведених на особливий режим 

кредитування і розрахунків. 

Акт (від лат. actus – дія, actum – документ). Широко застосовується 

в бухгалтерському обліку як первинний документ. Складається, як правило, 
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комісією. Форма А. залежить від його призначення (А. приймання-передачі 

основних засобів. 

Актив – частина бухгалтерського балансу, що відображає на певну 

дату в грошовому виразі засоби підприємства, їх склад і розміщення. Окрім 

А., бухгалтерський баланс має пасив. А. і пасив складаються з розділів і 

статей. У іншому значенні актив (від лат. activus – дієвий, дійовий) – це той, 

що діє. 

Активно-пасивні рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, що 

мають ознаки активних рахунків і пасивних рахунків. У цих рахунках сальдо 

може бути дебетовим і кредитовим або одночасно дебетовим і кредитовим 

(розгорнуте сальдо).  

Активні рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, на яких 

відображаються засоби підприємства. Вони дають показники про наявність, 

склад і рух засобів підприємства. У А.р. збільшення засобів записується по 

дебету, а зменшення – по кредиту. Сальдо має бути дебетовим і 

відображається в активі балансу.  

Акцепт (від лат. acceptus – прийнятий) – згода на пропозицію 

укласти договір на певних умовах.  

Акцептувати – дати згоду на оплату рахунку постачальника.  

Амортизаційні відрахування – нарахування по встановлених нормах 

амортизації основних засобів.  

Амортизація основних засобів (від лат. – погашення) – процес 

поступового зношення основних засобів і перенесення їх вартості на 

продукцію, що виготовляється.  

Аналіз – розчленовування, розкладання, розбір складних предметів і 

явищ на складові частини, зіставлення цих частин і встановлення між ними 

зв’язків і взаємозалежностей.  

Аналіз господарської діяльності – вивчення результатів роботи 

підприємств і їх об’єднань на основі даних обліку і звітності. Відповідає 

поняттю «Економічний аналіз» . 

Аналітичний облік – облік, який дає детальні показники в 

грошовому, а в необхідних випадках і в натуральному вираженні.  

Арбітраж – судовий орган, що вирішує майнові суперечки між 

підприємствами і організаціями.  

Артикул (від лат. – розділ, стаття) – тип виробу або товару. 

Архів – установа, що зберігає старі документальні матеріали. Означає 

також сукупність документів, що відносяться до діяльності якого-небудь 

підприємства, установи або окремої особи. В бухгалтерському архіві 

підприємства зберігаються бухгалтерські документи, облікові регістри і 

матеріали звітності протягом встановлених термінів.  

Асортимент – склад і співвідношення різних видів і сортів 

продукції і товарів у виробничому або торговельному підприємстві.  
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Баланс (від фр. – терези, лат. – має дві вагові чаші) – рівновага, 

система показників, що характеризують стан взаємозв’язаних величин, які 

знаходяться в постійній зміні. Баланс складається на певну дату у вигляді 

таблиці і ділиться на дві частини.  

Балансові рахунки – рахунки 6ухгалтерского обліку, показники яких 

знаходять відображення в бухгалтерському балансі.  

Банк – установа, яка здійснює посередництво в платежах і кредиті.  

Безгосподарне майно – майно, власник якого невідомий. Переходить 

у власність користувача через 10 років (ст.  ГКУ). 

Безготівкові розрахунки – основний спосіб розрахунків між 

підприємствами,  установами і організаціями.  

Бланк (від фр. blank) – форма документа, віддрукована друкарським 

способом, в якій передбачені необхідні реквізити (див. Реквізити 

документів).  

Брак продукції – виготовлена продукція, яка через свою низьку 

якість не може використовуватися по прямому призначенню або її 

використання пов’язано з додатковими витратами по виправленню дефектів. 

По характеру знайдених дефектів Бр.п. є невиправний і виправний, а залежно 

від місця виникнення – внутрішній і зовнішній. 

Брутто – вага товару разом з упаковкою (тарою). Наявність даних 

про таку вагу, хоча і необхідно в окремих випадках, не може відображати 

дійсної ваги товару. Для цього  потрібно знати і враховувати чисту вагу 

товару (див. Нетто). 

Бухгалтер (від нім. Buchhalter) – фахівець з бухгалтерського обліку. 

Термін «бухгалтер» з’явився у XV ст. Першою посадовою особою, що 

отримала звання б., був Христофор Штехер, діловод Інсбрукської рахункової 

палати. У Віденському державному музеї зберігається наказ імператора 

Максиміліана I від 13 лютого 1498 р. Стаття 5 цього наказу свідчить: 

«Наказую діловода нашої палати, довіреного і старанного писаря, який веде 

книги, відтепер називати бухгалтером, яким повинен тепер бути Христофор 

Штехер, а до нього в допомогу дати писаря палати на ім’я Ульриха 

Мерінгера, який повинен бути також присутній на всіх нарадах, що 

стосуються рахівництва». В Німеччині до 1498 р. особи, що займалися 

веденням рахункових книг, називалися писарями. З цього ж часу терміни 

«бухгалтер», «бухгалтерія» сталі витісняти старі назви і поступово 

розповсюдилися всюди, а в XVIII в. перейшли і до Росії. На початку цього 

сторіччя з реформами Петра I стали набувати поширення торгові кампанії, 

з’явилися фабрики і заводи, яким було потрібне грамотне ведення обліку. 

Рахівництву надавалася у той час певна увага, кваліфікованих людей, що 

уміють правильно вести книги, було мало. Не випадково особою, що першою 

отримала в Росії звання бухгалтера, виявився іноземець. Це був голландський 
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купець Тіммерман, який наказом Коммерц-колегії від 11 вересня 1732 р. був 

призначений головним бухгалтером Петербурзької митниці. 

Виконуючи свої обов’язки, головний бухгалтер користується 

певними правами. Він має право: встановлювати службові обов’язки для 

працівників бухгалтерії; давати обов’язкові вказівки і розпорядження 

підвідомчим підприємствам, частинам підприємства або окремим 

працівникам з питань обліку, звітності і контролю. За невиконання вказівок 

головного б. з питань організації обліку винні особи позбавляються на розсуд 

керівника підприємства премій або притягуються до дисциплінарної 

відповідальності. Звільнення або переміщення матеріально відповідальних 

осіб на підприємстві проводиться за погодженням з головним бухгалтером. 

Без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними документи, що 

служать підставою для прийому і видачі грошей і товарно-матеріальних 

цінностей. Головний бухгалтер підписує бухгалтерські і статистичні звіти. 

Він візує договори і угоди на отримання і відпуск товарно-матеріальних 

цінностей, на виконання робіт і послуг, а також накази про встановлення 

працівникам посадових і персональних окладів і про преміювання.  

Бухгалтерія – обліковий апарат, який організовує і веде 

бухгалтерський облік. Б. є самостійним структурним підрозділом і не може 

входити до складу інших відділів (служб) підприємств і їх об’єднань. 

Очолюється Б. головним бухгалтером. Б. зобов’язана організовувати і вести 

весь бухгалтерський облік, складати звітність, контролювати всі господарські 

операції з погляду їх законності і господарської доцільності. Структура Б. 

залежить від галузі економіки і організації бухгалтерського обліку.  

Бухгалтерська проводка – оформлення кореспонденції рахунків. 

При цьому вказуються рахунки, що дебетуються і кредитуються, і сума 

господарської операції. Б. п. іноді називаються рахунковими формулами, а 

також контировками. Складають  

Бухгалтерські книги – вид облікових регістрів синтетичного і 

аналітичного обліку.  

Бухгалтерський баланс – спосіб групування і узагальненого 

відображення в грошовій оцінці стану засобів господарства за їх видами і 

джерелами надходження на певну дату (див. Баланс).  

Бухгалтерський документ – письмове свідоцтво (доказ) факту 

здійснення господарської операції або право на її здійснення.  

Бухгалтерський облік – один з трьох видів господарського обліку – 

є системою документального, суцільного і безперервного спостереження і 

контролю за господарською діяльністю підприємств (установ, організацій) і 

їх об’єднань.  

В 

Валова продукція – вся продукція, вироблена за певний період.  
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Валовий дохід – частина валової продукції, створена вкладеною 

живою працею учасників виробництва.  

Валюта балансу – сума (підсумок) бухгалтерського балансу. Ця 

сума повинна бути однаковою по активу і пасиву балансу.  

Відомість – обліковий регістр. У бухгалтерському обліку 

застосовуються різні В.: допоміжні (накопичувальні), оборотні, звіряльні, 

платіжні, розрахунково-платіжні і ін.  

Відрядна заробітна плата – система заробітної плати, при якій 

заробіток працівника залежить від об'єму виконаної роботи.  

Відрядне посвідчення – документ, що видається працівнику, який 

виконує службове доручення поза постійним місцем роботи, тобто 

знаходиться у відрядженні.  

Відкриття рахунків – записи в рахунках про їх найменування і 

початкові сальдо. Відкрити рахунок – це значить дати йому найменування 

(проставити шифр) і записати початкове сальдо, якщо таке є.  

Відновна вартість основних засобів– вартість повного відновлення 

об’єктів в нинішніх умовах виробництва. Вона показує, скільки коштував би 

певний об’єкт (побудований чи виготовлений раніше), якби його довелося 

виготовити в сучасних умовах.  

Відсоток – плата за тимчасове користування позиковими коштами.  

Від’ємні числа – числа, узяті із знаком мінус, тобто менші нуля. У 

бухгалтерському обліку В.ч. прийнято записувати в дужках (див. Сторно).  

Вибуття основних засобів – ліквідація, реалізація, передача іншим 

підприємствам і загибель від стихійного лиха об’єктів, що обліковуються у 

складі основних засобів.  

Виправдні документи – бухгалтерські документи, що засвідчують 

факт здійснення господарських операцій. Ці документи є підставою для 

відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. 

В. д. є матеріальні прибуткові ордери, квитанції, приймально-здавальні акти, 

накладні і ін.  

Вимірники в бухгалтерському обліку – одиниці вимірювання 

об’єктів бухгалтерського обліку. Для отримання показників про об’єкти 

обліку використовують три види вимірників: натуральний, трудовий, 

грошовий.  

Виписка з розрахункового (поточного) рахунку – документ, виданий 

банком підприємству і відображає рух грошових коштів на розрахунковому 

(поточному) рахунку.  

Виправний брак продукції – продукція, яка має дефекти, які 

технічно і економічно обґрунтовано можливо виправити.  

Виробничі запаси – сукупність всіх матеріалів, які 

використовуються для виробництва продукції.  



ГГЛЛООССААРРІІЙЙ 

 

 
535 

Виробничі витрати – витрати підприємства на виробництво 

продукції (витрати сировини, матеріалів, палива, електроенергії; оплата 

праці; амортизація основних засобів і т. д.).  

Виробничий звіт – внутрігосподарський звіт, що представляється в 

центральну бухгалтерію підприємства його підрозділами. У В. з. показуються 

зазвичай витрати і результати виробництва на певних ділянках.  

Виробництво – процес створення готової продукції.  

Виручка від ліквідації основних засобів – засоби, що поступили від 

ліквідації основних засобів (різні матеріали, паливо, запасні частини і т. д.).  

Витрати майбутніх періодів – витрати, проведені в поточному 

періоді, але фактично віднесені до майбутніх звітних періодів. Такими є 

витрати по освоєнню виробництва нових видів продукції, витрати на 

гірничопідготовчі роботи, сплачені наперед суми орендної плати, підписки 

на періодичні видання і ін.  

Витрати на управління і обслуговування виробництва – виробничі 

витрати, безпосередньо пов'язані з управлінням і обслуговуванням 

виробництва. 

Внутрішній брак продукції – продукція, дефекти якої виявлені на 

підприємстві до відправки її споживачеві. В. б. п. може бути остаточним і 

виправним (див. Брак продукції. Остаточний брак продукції, Зовнішній брак 

продукції).  

Внутрішньогосподарські розрахунки – розрахунки із структурними 

підрозділами підприємства, виділеними на самостійний баланс або окремі 

баланси.  

Втрати від псування цінностей – втрати, викликані псуванням 

товарно-матеріальних цінностей при їх зберіганні. Суми втрат списуються в 

дебет рахунку №947 «Нестачі і втрати від псування цінностей».  

Втрати від простою – втрати, викликані простоєм устаткування і 

працівників.  

Г 

Головна книга – обліковий регістр, призначений для синтетичного 

обліку. Застосовується при журнально-ордерній і меморіально-ордерній 

формах обліку. Г.к. призначена для ведення обліку протягом року. У ній 

відкриваються всі рахунки синтетичного обліку, які є на даному 

підприємстві.  

Господарські операції (від лат. орeratio – дія) – окремі господарські 

дії, що викликають зміни в об'ємі, складі, розміщенні і використанні засобів, 

а також у складі і призначенні джерел цих засобів.  

Господарський облік – кількісне відображення і якісна 

характеристика господарських і суспільних явищ.  
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Готівкові розрахунки – розрахунки між підприємствами, установами 

і організаціями готівкою. Такі розрахунки проводяться в межах сум, що 

встановлюються інструкцією банку.  

Готова продукція – закінчений виробництвом продукт на 

підприємстві, який відповідає встановленим стандартам або технічним 

умовам.  

Графік виконання облікових робіт – розподіл облікових робіт між 

обліковими працівниками.  

Графік документообігу — це затверджений порядок обробки 

інформації, що зазначена в первинних документах, який регламентує строки 

складання, надання та обробки первинних документів; визначає перелік 

документів, час їх просування та обробки, посадових осіб, відповідальних за 

складання документів, порядок передачі документів по інстанціях для 

обробки, строк надходження документів до бухгалтерії від комірників, 

майстрів тощо, термін обробки і проходження документів всередині 

облікового відділу і завершення всіх робіт за звітний період до складання 

бухгалтерського балансу та звітності. 

Грошові кошти – засоби у вигляді грошей, які знаходяться в касі 

підприємства, на рахунках в банку, на депозитах, у підзвітних осіб.  

Грошові кошти в дорозі – грошові кошти, що належать даному 

підприємству, але ще не зараховані на його розрахунковий рахунок.  

Грошовий вимірник – один з вимірників в бухгалтерському обліку, 

за допомогою якого одержують показники в грошовому виразі (у гривнях і 

копійках).  

Гроші – особливий товар, який є еквівалентом для всіх інших товарів 

і за допомогою якого здійснюється обмін. Г. – це економічна категорія, 

властива товарному виробництву.  

Д 

Дебет (від лат. debet – він повинен) – частина рахунку 

бухгалтерського обліку. У активних рахунках по Д. записується збільшення, 

а в пасивних рахунках – зменшення об’єкту обліку.  

Дебіторська заборгованість – заборгованість інших підприємств 

(установ, організацій) або окремих осіб по платежах даному підприємству. Ці 

підприємства або особи називаються дебіторами. Наявність великої Д.з. 

негативно впливає на його фінансовий стан.  

Дебітори (від лат. debitor – боржник) – інші підприємства, установи і 

організації, а також окремі особи, які заборгували підприємству.  

 

Депозити (від лат. depositum – річ, віддана на зберігання) – засоби, 

що тимчасово зберігаються в даній установі і належать іншим установам і 

особам.  
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Депонент (від лат. dероnо – кладу) – підприємство (організація, 

установа) або особа, засоби якої тимчасово зберігаються (знаходяться) в 

даному підприємстві.  

Децентралізація обліку – організація бухгалтерською обліку, при 

якій в окремих частинах (підрозділах, відділах) підприємства не тільки 

оформляються первинні документи, але і ведеться синтетичний і аналітичний 

облік, а також складаються бухгалтерські баланси. 

Довіреність – документ на право отримання певною особою 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, а також 

здійснення певних дій. Оформляється на бланку типової форми.  

Договір – угода між двома або декількома сторонами (фізичними або 

юридичними особами), направлена на встановлення, зміну або припинення 

певних взаємостосунків.  

Довгострокові кредити – кредити, що видаються на термін понад 

одного року.  

Документ (від лат. dokumentum – доказ) – є письмовим 

підтвердженням права на здійснення або фактичного здійснення 

господарської операції, її закінченості і господарської доцільності. 

Документальна ревізія (від лат. геvisiо – перегляд) – вид 

подальшого документального контролю (див. Господарський контроль), при 

якому перевіряється господарсько-фінансова діяльність підприємства 

(установи, організації) або посадовців.  

Документація – оформлення господарських операцій документами. 

За допомогою документації відбувається повне відображення господарських 

операцій в момент і на місці їх здійснення. Документація є однією з основних 

відмінностей бухгалтерського обліку, в якому всі записи відбуваються тільки 

на основі повноцінних документів.  

Документообіг – рух документів в бухгалтерському процесі з 

моменту їх складання, опрацювання і до здачі в архів. На кожному 

підприємстві повинен бути план документообігу, в якому зазначено хто 

відповідає за складання відповідних документів, хто, кому і в який термін 

передає документи, використання документів в обліку. 

Додаткова бухгалтерська проводка – спосіб виправлення помилок 

в облікових регістрах. Додаткова бухгалтерська проводка складається на 

основі бухгалтерських довідок в разі виправлення помилок шляхом 

збільшення раніше записаних сум на рахунках.  

Додаткова заробітна плата – заробітна плата нарахована 

робітникам і службовцям не за фактично виконані роботи або 

відпрацьований час на підприємстві, а у відповідності з діючими законами. 

Сюди відносять оплату чергових відпусток робітників і службовців, 

пільгових годин підлітків тощо. 
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Додаткові рахунки – рахунки бухгалтерського обліку призначенні 

для коригування (регулювання) показників основних рахунків шляхом 

додавання до них регулюючої суми.  

Допоміжне виробництво – виробництво, призначене для 

обслуговування основного виробництва (ремонтні роботи, перевезення 

вантажів, подача води, виробіток пари, електроенергії і т. д.).  

Допоміжні матеріали – предмети праці, що не становлять основи 

продукту, що виготовляється, але сприяють виробничому процесу.  

Дотація – державна допомога підприємствам і державним 

організаціям на покриття збитків. Дотація не стимулює, тому вона повинна 

мати місце у виключних випадках, коли збитки обумовлені незалежними від 

підприємства обставинами (характерні для сільського господарства).  

Е 

Еквівалент – рівнозначне, рівноцінне. Предмет, відповідний іншим 

предметам і може їх замінювати.  

Екземпляр (від лат. – зразок) – одиниця, один предмет з ряду 

однорідних предметів. Багато бухгалтерських документів складаються в 

декількох Е.  

Економетрія – один з напрямів в економічній науці, в якому 

дослідження економічних явищ проводиться за допомогою математичних 

методів.  

Економіка – сукупність виробничих відносин певного суспільного 

устрою.  

Економіст – фахівець в області економіки.  

Економічна наука – одна з суспільних наук, яка забезпечує систему 

знань про економічні закони розвитку суспільства.  

Економічні закони – закони, що виражають зв’язки між явищами 

економічного життя суспільства і визначають розвиток виробничих відносин 

людей. Е. з. діють як об’єктивна необхідність.  

Економічні категорії (від гр. – визначення, думка) – основні 

економічні поняття (собівартість, ціна, прибуток, рентабельність і ін).  

Економічні елементи виробничих витрат – угрупування витрат, 

що показує, скільки і чого витрачено на виробництво.  

Економічний аналіз – наука, що вивчає результати господарської 

діяльності підприємств і їх об’єднань на основі показників планів, обліку, 

звітності і інших джерел інформації.  

Експертиза (від лат. – досвідчений) – вивчення експертом будь-

якого питання, що вимагає спеціальних знань.  

Емісія – випуск паперових грошей і цінних паперів.  

Ефективний (від лат. – продуктивний) – дієвий. Економічна 

ефективність – це досягнення максимального виробничого ефекту 

(результату) при якнайменших витратах.  
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Ж 

Журнал-Головна – книга яка являє собою комбінований обліковий 

регістр хронологічних і систематичних засобів. Застосовується в 

підприємствах і організаціях, які ведуть облік по формі «Журнал-Головна».  

Журнал–Головна – форма бухгалтерського обліку. При цій формі 

обліку на основі згрупованих первинних документів складають меморіальні 

ордери. Меморіальні ордера і документи, які до них відносяться є основою 

для записів по рахунках синтетичного і аналітичного обліку.  

Журнали-ордери – бухгалтерські регістри хронологічної реєстрації, 

синтетичного і в деяких випадках аналітичного обліку.  

Журнально-ордерна форма обліку – одна з форм бухгалтерського 

обліку. При цій формі використовують накопичувальні регістри і 

використовується лінійно позиційний спосіб записів. Як правило, в одному 

регістрі поєднуються хронологічні записи, синтетичний і аналітичний облік.  

З 

Загальногосподарські (адміністративні) витрати – частина витрат 

по управлінню і обслуговуванню виробництва (накладних витрат), пов'язаних 

з обслуговуванням всього виробництва (підприємства) в цілому. Для обліку 

цих витрат призначений рахунок №92 «Адміністративні витрати».  

Загально-цехові (загально-виробничі) витрати – частина витрат по 

управлінню і обслуговуванню виробництва, які пов'язані з обслуговуванням 

окремих цехів або окремих виробництв. Для обліку таких витрат 

призначений рахунок №91 «Загальновиробничі витрати». В кінці звітного 

періоду ці витрати списуються на основне виробництво і розподіляються на 

об’єкти калькуляції пропорційно обґрунтованій базі розподілу (див. Непрямі 

виробничі витрати).  

Заключний бухгалтерський баланс – бухгалтерський баланс, який 

показує стан засобів підприємства і джерел їх утворення на 31 грудня. 

Заключний бухгалтерський баланс є однією із форм річного звіту 

підприємства.  

Закриття рахунків – записи, після яких рахунки бухгалтерського 

обліку не мають сальдо. Наприклад, рахунок №39 «Витрати майбутніх 

періодів» закриється після списання всіх витрат по призначенню. Періодичне 

закриття деяких рахунків передбачається діючими положеннями з обліку.  

Закупівельні ціни – ціни на продукцію, яка продається державі, 

встановлені на продукцію відповідних базових кондицій з врахуванням 

особливостей окремих зон і районів країни.  

Залишкова вартість основних засобів – вартість основних засобів 

за вирахуванням їх зносу.  

Запасні частини – предмети праці (матеріали), призначені для 

ремонту основних засобів і заміни зношених деталей машин. Обліковуються 

на рахунку №207 «Запасні частини».  
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Запис господарських операцій – відображення господарських 

операцій в облікових регістрах за допомогою подвійного запису.  

Затрати на ліквідацію основних засобів – витрати підприємства, 

пов’язані з розробкою, демонтажем і іншими операціями по ліквідації 

об’єктів (див вибуття основних засобів, Виручка від ліквідації основних 

засобів).  

Збірно-розподільні рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, 

призначені для збирання певних виробничих витрат з метою подальшого їх 

розподілу на об'єкти калькуляції, види реалізованої продукції і т.д.  

Збитки – фінансовий результат, при якому повна собівартість вища 

реалізаційних цін.  

Звіряльна відомість – документ, що відображає результати 

інвентаризації. З. в. заповняється на підставі інвентаризаційних описів і 

даних бухгалтерського обліку.  

Звіт касира – звіт, що передається касиром підприємства (установи, 

організації) в бухгалтерію. Він є відривним листом касової книги з додатком 

прибуткових і видаткових касових документів.  

Звітна калькуляція – калькуляція, яка складається в кінці звітного 

періоду (місяця, кварталу, року) з метою визначення фактичної собівартості 

продукції, виконаних робіт і послуг.  

Звітність – сукупність показників обліку, відображені у формі 

певних таблиць і характеризують діяльність підприємства (установи, 

організації) за певний період.  

Зведені документи – бухгалтерські документи, що складаються на 

основі декількох первинних документів.  

Зведений облік витрат на виробництво – отримання узагальнених 

даних про витрати на виробництво в розрізі економічних елементів і 

калькуляційних статей, а також за окремими виробами, групами однорідних 

виробів, цехів і по підприємстві в цілому. Дані зведеного обліку 

використовуються для складання звітних калькуляцій собівартості продукції.  

Зовнішній брак продукції – продукція, дефект якої виявлений у 

споживача в процесі її приймання або використання. З. б. п. може бути 

остаточним і поправним. Втрати від остаточного зовнішнього браку рівні 

його собівартості мінус сума збитку, що стягається з винуватців.  

Знос основних засобів – зменшення первісної вартості основних 

засобів в результаті їх зношення в процесі виробництва або внаслідок 

технічного старіння обладнання і зниження вартості їх виробництва в умовах 

росту продуктивності праці (моральний знос). В бухгалтерському обліку знос 

основних засобів є накопиченням сум амортизації.  

І 
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Інвентаризаційні описи – документи, які складаються в момент 

проведення інвентаризації і підтверджуються фактичною наявністю товарно-

матеріальних цінностей та інших інвентаризованих об’єктів на певну дату.  

Інвентаризація – спосіб перевірки відповідного майна даним 

бухгалтерського обліку.  

Інвентарні картки – облікові регістри типової форми, призначенні 

для пооб’єктного обліку основних засобів.  

Інвентарний номер – номер, який присвоюється інвентарному 

об’єкту.  

Інвентарний об’єкт – закінчений пристрій, предмет або комплекс 

предметів зі всіма додатками.  

Інкасатор – касир, який проводить прийом і видачу грошей 

головним чином поза підприємством (див. Інкасувати).  

Інкасувати – (від. італ. Incasare – класти в коробку) – пред’являти 

документи до платежу і отримувати по них гроші (див. Інкассо)  

Інкасо – (від. італ. Incasso ) – отримання грошей від боржника 

шляхом пред’явлення йому платіжних документів.  

Інструкція – (від. лат. instructio) – прилад – настройка – 

нормативний акт, який видається міністерством або центральним органом і 

регламентує умови і порядок вирішення відповідних питань.  

К 

Калькуляційний рахунок – рахунок бухгалтерського обліку, який 

застосовується для отримання даних, необхідних при вирахуванні 

собівартості виготовленої продукції і виконаних робіт.  

Калькуляція – (від лат calculation - обчислення) – спосіб групування 

витрат і визначення собівартості отриманих матеріальних цінностей, 

виготовленої продукції і виконаних робіт, оформляється у вигляді документу. 

в якому витрати показують по обєктах і статтях калькуляції. 

В залежності від часу складання і призначення калькуляції бувають планові, 

нормативні і розрахункові.  

Капітальне будівництво – процес створення і реконструкції 

основних засобів.  

Капітальні інвестиції – витрати на придбання основних засобів.  

Капітальний (від лат.capitals) – основний, головний, вартий багато 

праці або більших матеріально – грошових витрат.  

Капітальний ремонт основних засобів – найбільший по обєму, 

складності і вартості ремонт, при якому здійснюється повна розборка 

агрегата, заміна всіх зношених деталей і вузлів, а також заміна зношених 

конструкцій приміщень і споруд.  

Картотека (від грець. theke - ящик) - сукупність карток, що є 

обліковими регістрами і, що зберігаються в спеціальних ящиках.  
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Картки - вид облікових регістрів, які є окремими листами 

(бланками). У К. звичайно ведуть аналітичний облік. При цьому необхідно 

організувати картотеки. 

Касир – посадова особа, на яку покладено обов’язок обліку прийому, 

зберігання і видачі готівки з каси. К. дає письмове зобов’язання про 

матеріальну відповідальність. У своїй роботі він керується Положенням про 

ведення касових операцій.  

Касова книга - обліковий регістр, призначений для обліку касових 

операцій касиром підприємства.  

Касові ордери - документи, що засвідчують законність надходження 

грошей в касу підприємства і їх витрачання за цільовим призначенням.  

Класифікація бухгалтерських документів - групування за певними 

ознаками бухгалтерських документів з метою їх вивчення і правильного 

використання.  

Класифікація матеріалів - групування матеріалів за їх видами, яке 

використовується в плануванні, обліку і звітності. Матеріали групуються за 

наступними видами: сировина і основні матеріали, куповані напівфабрикати, 

допоміжні матеріали, паливо, запасні частини, тара, відходи виробництва, 

малоцінні і швидкозношувані предмети.  

Класифікація основних засобів - групування основних засобів за 

певними ознаками, яке використовується в плануванні, обліку і звітності. 

Залежно від функціонального призначення основні засоби діляться на 

виробничі і невиробничі. До перших відносяться такі, які безпосередньо або 

опосередковано беруть участь в процесі виробництва, до других відносяться 

будівлі, споруди, устаткування, машини і інші предмети житлово-

комунального і культурно-побутового призначення. Основні засоби 

групуються за галузями економіки: промисловості, будівництва, сільського 

господарства, транспорту, зв’язку і т.д.  

Класифікація виробничих витрат - групування виробничих витрат 

в плануванні і обліку за певними ознаками. Економічне групування 

виробничих витрат здійснюється за калькуляційними статями і економічними 

елементами. Крім того, виробничі витрати діляться: за призначенням - на 

основні і накладні (витрати з управління і обслуговування виробництва); 

залежно від способу включення в собівартість продукції - на прямі і непрямі; 

за складом - на однорідні (одноелементні) і комплексні.  

Код - система шифрів певної облікової номенклатури. Всі показники 

бухгалтерських документів замінюються цифровими позначеннями 

(шифрами).  

Комбіновані документи - бухгалтерські документи, які поєднують в 

собі ознаки декількох видів документів.  

Компенсація (від лат. compensare - врівноважувати, відшкодовувати) 

- відшкодування, винагорода за втрачене або невикористане (за 
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невикористану чергову відпустку, знос інструменту, що належить працівнику 

і ін.).  

Консервація (від лат. conservatio - збереження) - технічні заходи 

захисту від корозії основних засобів (машин, верстатів, інвентарю і т. і.) в 

період їх тривалої бездіяльності (зберігання). Об’єкти, що знаходиться на К., 

не беруть участь в процесі виробництва, на них амортизація не 

нараховується.  

Контокорентний рахунок (від італ. conto corrente - поточний 

рахунок) - рахунок, що відкривається для обліку розрахунків. Звідси назва 

облікових регістрів: контокорентна картка, контокорентна книга (див. 

Картки).  

Контрактивні рахунки - контрарні рахунки, призначені для 

регулювання показників активних рахунків. К. р. є рахунки №13 «Знос 

необоротних активів».  

Контрарні рахунки (від лат. contra – проти) – рахунки 

бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання 

оцінки об’єктів, відображених на інших рахунках. Це регулювання 

проводиться з метою визначення дійсної величини регульованого об’єкту 

обліку.  

Контроль (від фр. controle) – перевірка з метою забезпечення 

правильності і законності певних дій.  

Контрпасивні рахунки – контрарні рахунки, призначені для 

регулювання показників пасивних рахунків (наприклад, рахунок 46 

«Неоплачений капітал»).  

Копіювальні записи – запис, виготовлений одночасно в декількох 

екземплярах через копіюючий папір. Прикладом такого запису може бути 

ведення касової книги.  

Копія (від лат. copia – множина, запас) – точне відтворення 

оригіналу, наприклад документа. К. застосовують, коли потрібно мати 

певний документ і декількох екземплярах, наприклад рахунок, платіжна 

вимога, платіжне доручення і т. ін.  

Коректура (від лат. correctio – поправка) – спосіб виправлення 

помилок в облікових записах. Суть його полягає в тому, що помилковий 

запис закреслюється, так щоб його можна було читати, а поряд з ним 

здійснюється потрібний запис. Виправлення помилки запевняється підписом 

особи, відповідальної за ведення даного облікового регістра. При цьому 

вказується, що виправленому такому-то вірити. К. спосіб не застосовується 

для виправлення помилок, які є в декількох місцях (облікових регістрах). У 

касових і банківських документах ніяких виправлень не допускається.  

Кореспонденція рахунків – зв’язок між рахунками бухгалтерського 

обліку, обумовлений економічною суттю господарських операцій.  
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Коефіцієнт (від лат. cо – спільно і efficient – що проводить) – 

постійний або відомий множник при змінній або невідомій величині.  

Користувачі з прямим фінансовим інтересом — нинішні та 

потенційні інвестори, які аналізують звітність, аби визначити фінансову 

перспективу підприємства, і нинішні та потенційні кредитори, котрі 

визначають фінансовий стан підприємства з метою своєчасного погашення 

заборгованості; 

Користувачі з непрямим фінансовим інтересом — державні 

податкові адміністрації, установи банку, органи статистики та інші органи, 

що контролюють або вивчають фінансову звітність підприємств. 

 

Короткострокові кредити – кредити, що видаються на термін до 1 

року. К. к. видаються переважно на тимчасове поповнення оборотних коштів 

підприємств.  

Кошторис – документ розрахунку майбутніх витрат і доходів 

(прибутково-видаткова відомість, відомість витрат на виробництво і ін.).  

Кредит – частина рахунку бухгалтерського обліку. У активних 

рахунках по К. записується зменшення, а в пасивних рахунках збільшення 

об’єкту обліку. Кредитове сальдо буває в пасивних рахунках.  

Кредит (від лат. сreditum – позика, борг) – надання у борг грошей 

або товарів. К. є формою руху позикового капіталу, тобто капіталу, що 

приносить відсотки. Він має дві основні форми: комерційний К. (надання 

товарів з відстроченням платежу) і банківський К. (грошова позика).  

Кредиторська заборгованість – суми заборгованості даного 

підприємства іншим підприємствам (установам, організаціям) і окремим 

особам. 

Кредитори – підприємства (організації, установи) і окремі особи, 

перед якими є певна заборгованість даного підприємства. Суми 

заборгованості цим підприємствам і особам називаються кредиторською 

заборгованістю.  

Л 

Ліквідація основних засобів – процес демонтажу (розбирання) 

об’єктів основних засобів, не придатних для подальшого використання в 

результаті їх зносу, або об’єктів, експлуатація і ремонт яких економічно 

недоцільні. В процесі Л. о. з. підприємства несуть певні витрати, а також 

одержують виручку.  

Ліміт (від лат. limes (limitis) – межа) – обмеження, межа, гранична 

кількість або гранична норма чого-небудь (Л. каси, Л. фінансування, Л. 

відпустки матеріалів і т. д.).  

Ліміт каси – сума грошових коштів, яка може постійно знаходитися 

в касі підприємства. Понад ліміт в касі можуть знаходитися гроші на виплату 

заробітної плати протягом трьох днів з моменту отримання їх в банку.  
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Лімітно-забірна картка – документ з обліку відпуску товарно-

матеріальних цінностей, є комбінованим накопичувальним документом, при 

її виписці вказується, на який термін вона виписана, хто одержувач, вид і 

ліміт відпуску матеріалів. Протягом зазначеного терміну і в межах ліміту 

матеріально відповідальні особи проводять відпуск матеріалів. При цьому 

кожного разу робляться записи в Л. -з. к. Застосування таких карт замість 

разових накладних веде до скорочення кількості документів.  

Лінійний запис – запис господарської операції таким чином, що її 

сума по дебету та кредиту рахунка відображається в одній стрічці. В якості 

прикладу можна назвати запис в книзі «Журнал - головна».  

Листок-розшифровка – обліковий регістр (розроблена таблиця), яки 

використовується при журнально-ордерній формі обліку, Л.-р. 

застосовуються в окремих випадках, коли потрібно розшифрувати 

(згрупувати) по рахунках і статтях аналітичного обліку суми, які відносяться 

в дебет або кредит відповідних рахунків.  

Людино-година – одиниця обліку робочого часу. Ведеться облік 

кількості відпрацьованих  

Людино-день – робочий день, відпрацьований робітником. 

М 

Малоцінні і швидкозношувані предмети – предмети, що служать 

менше одного року незалежно від їх вартості, а також предмети вартістю 

до1000 грн. за одиницю незалежно від терміну їх служби. 

Матеріально відповідальна особа – особа, що несе матеріальну 

відповідальність за збереження певних товарно-матеріальних цінностей або 

грошових коштів. М.в.о. є комірники, касири. 

Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку – одна з форм 

бухгалтерського обліку. Вона виникла в 1928 - 1930 рр.  

Меморіальний ордер – документ, в якому відображається 

бухгалтерська проводка.  

Метод бухгалтерського обліку – спосіб пізнання і відображення 

предмету бухгалтерського обліку. М. б. о. забезпечує отримання достовірних 

показників про предмет бухгалтерського обліку.  

Методи калькуляції – прийоми, що використовуються для 

обчислення собівартості. М. к. залежать від організації і технології 

виробництва, а також від характеру продукції, що випускається. Основними з 

них є простий, позамовний, попередільний і нормативний.  

Момент реалізації – момент, в який продукція і товари, 

відвантажені покупцям, вважаються реалізованими.  

Н 
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Напівфабрикат – продукт праці, що отриманий на кінцевій стадії 

виробництва даного цеху і підлягає подальшій обробці в інших цехах цього ж 

підприємства. Облік Н. ведеться аналогічно обліку матеріалів.  

Накладна – первинний разовий документ з обліку товарно-

матеріальних цінностей. Н. застосовуються у всіх підприємствах, установах і 

організаціях і є виправдними документами на надходження або відпуск 

матеріальних цінностей.  

Накладні витрати – витрати з управління і обслуговування 

виробництва. За своїм призначенням всі виробничі витрати діляться на 

основні і накладні.  

Накопичувальна відомість – обліковий регістр, призначений для 

запису (накопичення)  протягом певного часу даних, що містяться в 

первинних документах. Дані Н. в. записуються загальними підсумками по 

рахунках бухгалтерського обліку. Це скорочує кількість облікових записів. Н. 

в, називають також допоміжними відомостями.  

Накопичувальні документи – бухгалтерські документи, які 

складаються поступово протягом певного періоду часу і в яких 

відображаються однорідні господарські операції, що часто повторюються .  

Наряд – комбінований документ, в якому міститься завдання на 

виконання певних робіт (розпорядження) і підтвердження фактичного об’єму 

виконаних робіт.  

Натуральні вимірники – вид вимірників в бухгалтерському обліку, 

за допомогою яких отримують показники про об’єкти бухгалтерського обліку 

в натуральному виразі (вагою, мірою, рахунком). Н. в. застосовуються для 

обліку основних засобів, молодняка тварин, сировини, матеріалів, палива, 

товарів, продукції і інших товарно-матеріальних цінностей. Натуральні 

показники мають велике контрольне значення.  

Нарахування на заробітну плату – платіж підприємства, розмір 

якого встановлюється у відсотках від сум заробітної плати.  

Нестача товарно-матеріальних цінностей – різниця між 

кількістю товарно-матеріальних цінностей, яка повинна бути згідно 

документам, і їх фактичною наявністю.  

Незавершене виробництво – залишок предметів праці, не 

закінчених обробкою в процесі виробництва. У Н. в. включаються також 

напівфабрикати, призначені для подальшої обробки на даному підприємстві. 

Розмір Н. в. залежить головним чином від тривалості виробничого циклу і 

об’єму виробництва.  

Невживані відходи – відходи виробництва або відходи, пов’язані з 

доопрацюванням випущеної продукції, які не можуть бути використані на 

підприємстві або реалізовані на сторону, також називаються безповоротними.  

Невиробничі витрати – витрати підприємства, в результаті яких не 

було вироблено продукції, виникають внаслідок недоліків управління (втрати 
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від простоїв і браку продукції, псування матеріальних цінностей і ін.). 

невиконанням договірних зобов’язань (відсотки, пені, неустойки), або не 

залежними від підприємства причинами (природний убуток продуктів і 

матеріалів при зберіганні).  

Невиробнича сфера – установи і організації, що не створюють 

суспільного продукту що покривають свої витрати за рахунок національного 

доходу, створеного у сфері матеріального виробництва. До Н. с. Відносяться 

установи і організації освіти, охорони здоров’я, науки, управління, оборони і 

ін.  

Нетто – вага товару без упаковки (тари), тобто його чиста вага.  

Неустойка – штраф за невиконання однієї із сторін договірного 

зобов’язання, розмір якого визначається договором. Сплачені підприємством 

Н. є непродуктивними витратами.  

Номенклатура матеріалів – систематизований перелік матеріалів, 

що використовуються на підприємстві. При цьому кожному виду матеріалів 

присвоюється певний шифр (номенклатурний номер) і вказується одиниця їх 

вимірювання.  

Номенклатура-цінник – номенклатура матеріалів, в якій вказані 

облікові ціни. Н.-ц. має велике значення для правильної організації обліку 

матеріалів.  

Номінальна заробітна плата – грошовий вираз заробітної плати, 

тобто сума грошей, що отримується працівником у вигляді оплати його 

праці. Номінальною є вся нарахована заробітна плата. Її слід відрізняти від 

реальної заробітної плати.  

Норма (від лат. norma) – встановлена міра, кількість або розмір чого-

небудь (Н. виробничих витрат, Н. виробітку, Н. амортизації основних 

засобів).  

Норма амортизації основних засобів – процентне відношення 

річної суми амортизації до первинної вартості основних засобів.  

Норма виробітку – кількість продукції або операцій, яку повинен 

провести працівник протягом певного часу (години, зміни і т. д.).  

Норматив (від латин. normatio– впорядкування) – кількість, будь-

чого в межах встановлених норм, наприклад Н. оборотних коштів.  

Норматив власних оборотних коштів – сума власних оборотних 

коштів, необхідна для забезпечення нормальної діяльності підприємства.  

Нормативна калькуляція – калькуляція, що складається по нормах 

виробничих витрат, що діють на початок місяця.  

Нормативний метод калькуляції – один з основних методів 

обчислення собівартості продукції.  

О 

Облік – встановлення наявності чого-небудь, його вимірювання і 

реєстрація з кількісної і якісної сторони. О. забезпечує постійну інформацію 
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про сфери діяльності. З розвитком виробничих сил суспільства зростає об’єм 

облікової інформації і її роль в для контролю і управління підприємством.  

Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, 

що використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності 

Облікові регістри – листи паперу, призначені для облікових записів. 

О.р. можуть бути у вигляді зведених листів (відомостей), карток або книг. В 

залежності від об’єму і змісту О.р. бувають синтетичного обліку і 

аналітичного обліку. За видом облікових записів регістри поділяються на 

хронологічні і систематичні.  

Обліковий процес – виконання облікових робіт в визначеній 

послідовності, по окремих етапах, тісно зв’язаних між собою в єдинїй 

системї. Основними етапами О.п. є: виявлення, вимірювання і первинна 

реєстрація явищ; обробка первинної інформації; отримання облікових 

показників з необхідною деталізацією і групуванням з одночасною 

перевіркою правильності цих показників. На організацію О.п. впливає 

ступінь його автоматизації, специфічні особливості діяльності підприємства, 

форма бухгалтерського обліку тощо.  

Облікова номенклатура — це перелік господарських фактів про 

форми функціонування майна — засобів господарства, а також капіталу — 

джерела утворення зазначених засобів, про господарські :операції, а також 

результати господарської діяльності, які мають знайти відображення у 

бухгалтерському обліку. 

Оборотність оборотних коштів – економічний показник, що 

виражає тривалість одного обороту оборотних коштів в днях або число їх 

оборотів за певний період.  

Оборотні відомості – спосіб узагальнення даних облікової 

реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку.  

Оборотні кошти – частина коштів підприємств, до складу яких 

входять виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх 

періодів.  

Обороти по рахунках - підсумки записів по дебету і кредиту 

рахунків бухгалтерського обліку.  

Обробка документів – підготовка документів для запису у 

відповідні облікові регістри. Документи, що поступають в бухгалтерію, перш 

за все перевіряються з погляду законності і доцільності господарських 

операцій, дотримання форми документів і наявності в них обов'язкових 

реквізитів, правильності арифметичних обчислень і підрахунків. Потім 

проводиться розцінка (таксування) документів і їх групування. Закінчується 

О. д. встановленням кореспонденції між рахунками по господарських 

операціях, зафіксованих в документах.  
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Особовий рахунок - рахунок аналітичного обліку, що відкривається 

для обліку розрахунків з підприємством (установою, організацією) або 

окремою особою.  

Об'єкт калькуляції – вид або однорідна група придбаних 

матеріальних цінностей, виготовлених виробів або виконаних робіт, 

собівартість яких необхідно обчислити.  

Об'єкти бухгалтерського обліку – окремі елементи господарських 

засобів і джерел їх утворення, відображені  на  рахунках бухгалтерського 

обліку. О. б. о. повинні мати грошову оцінку.  

Одноелементні виробничі витрати – однорідні виробничі витрати, 

не поділені на складові частини. Такими є заробітна плата, відрахування на 

соціальне страхування, витрати основних або допоміжних матеріалів і т.д. 

Окрім одноелементних, можуть бути комплексні виробничі витрати.  

Оренда – надання майна відповідно до договору в тимчасове 

користування за певну плату (орендну плату). Сторона, що надає майно в 

тимчасове користування, називається орендодавцем, а сторона, яка одержує 

його, – орендарем.  

Остаточний брак продукції – продукція, що має дефекти, які 

технічно виправити неможливо або їх виправлення економічно недоцільно.  

Оперативний облік – вид господарського обліку. Оперативний, або 

оперативно-технічний, облік є системою реєстрації певних господарських 

операцій безпосередньо на місці і у момент їх здійснення з метою отримання 

систематичної інформації про хід виконання плану на окремих ділянках 

діяльності.  

Операційні рахунки – група рахунків бухгалтерського обліку, яка 

об'єднує розподільні рахунки, калькуляційні рахунки.  

Оптові ціни – ціни на продукцію, яку одне підприємство продає 

іншому підприємству або державі.  

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. 

Організація бухгалтерського обліку – побудова бухгалтерського 

обліку за планом і відповідно до певних умов; комплекс заходів керівника 

(власника) підприємства, спрямованих на забезпечення збору, реєстрації й 

узагальнення фактів господарської діяльності з метою одержання достовірної 

інформації для прийняття управлінських рішень 

Основна заробітна плата – заробітна плата, нарахована робітникам 

і службовцям за фактично відпрацьований час.  

Основна продукція – продукція, заради отримання якої організовано 

виробництво. Часто разом з основною отримують і побічну продукцію. Таке 

розмежування має значення для правильної калькуляції її собівартості.  
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Основне виробництво – виробництво по виготовленню тієї 

продукції, заради якої існує підприємство.  

Основні матеріали – предмети праці, які створюють матеріальну 

основу продукції, що виготовляється (метал в машинобудуванні, шкіра у 

взуттєвій промисловості і т. д.).  

Основні виробничі витрати – витрати, які безпосередньо пов'язані з 

виробництвом продукції.  

Основні засоби – засоби праці (будівлі, споруди, машини, інвентар і 

т. д.) виробничого і невиробничого призначення, які беруть участь в процесі 

виробництва тривалий період (протягом декількох виробничих циклів), 

зберігаючи первинну форму і властивості, але поступово зношуються і 

переносять свою вартість на продукт, що виготовляється.  

Основні рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, призначені для 

відображення і контролю окремих видів господарських засобів.  

Оцінка господарських засобів – спосіб переведення натуральних 

показників в грошові.  

П 

Пасив (від лат. passivus – недіяльний, протилежний активу) - частина 

бухгалтерського балансу, в якій показуються джерела утворення і 

призначення засобів підприємства, складається з розділів і статей.  

Пасивні рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, на яких 

відображаються джерела власних і позикових (тимчасово залучених) засобів. 

У П.р. збільшення джерел засобів записується по кредиту, а зменшення – по 

дебету. Сальдо має бути кредитовим і показується в пасиві балансу.  

Пеня – фінансова міра стягнення за порушення термінів платежів. 

Розмір П. встановлюється законом у відсотках від суми, що належить до 

платежу, за кожен день прострочення платежу. П. стягається відповідно до 

закону або договору. Сплачені підприємствами П. є непродуктивними 

витратами.  

Первинні документи – бухгалтерські документи, що складаються у 

момент здійснення господарських операцій і є першим свідоцтвом їх 

здійснення.  

Первинний облік – первинна стадія облікового процесу, на якій 

проводиться вимірювання даних господарських операцій і реєстрація їх в 

документах.  

Первинна вартість основних засобів – вартість основних засобів 

при їх надходженні на підприємство.  

Переоцінка основних засобів – зміни первісної вартості основних 

засобів.  

Переоцінка товарно-матеріальних цінностей – зміна оцінки 

товарно-матеріальних цінностей у зв'язку із зміною оптових цін, сезонними 
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змінами роздрібних цін, зниженням ціни товарів застарілих фасонів і 

моделей.  

Підсумковий (узагальнюючий) облік — це упорядкована 

сукупність операцій з формування показників, що відображують результати 

виробничої та господарської діяльності підприємства за певний період. 

План документації і документообігу – система заходів щодо 

документального оформлення господарських операцій і руху документів. У 

плані передбачається перелік необхідних документів, призначення і 

використання кожного документа, хто і коли його складає, кому і в який 

термін представляє. При розробці П.д. і д. передбачається використання 

типових бланків документів і схеми документообігу відповідно до 

конкретних умов діяльності підприємства.  

План звітності – намічені заходи щодо забезпечення своєчасного 

складання і представлення звітності. Головними розділами цього плану є: 

терміни представлення внутрішньої звітності відділами підприємства; заходи 

щодо забезпечення необхідної якості звітів.  

План інвентаризації – встановлення порядку і термінів проведення 

інвентаризації. При цьому уточнюються терміни інвентаризації для окремих 

частин підприємства і визначається склад інвентаризаційних комісій.  

План організації бухгалтерського обліку – наперед намічена 

система заходів, що передбачають порядок, послідовність і терміни 

виконання облікових робіт.  

План рахунків – систематизований перелік рахунків бухгалтерського 

обліку з зазначенням шифру і назви рахунку.  

План рахунків бухгалтерського обліку – систематизований перелік 

рахунків бухгалтерського обліку. Звичайно в плані рахунків перераховуються 

рахунки синтетичного обліку і субрахунку, а також дається перелік 

забалансових рахунків.  

Планова калькуляція – калькуляція, яка складається на початку 

планованого періоду виходячи з планових норм витрат і інших планових 

показників на цей період. Основне призначення цієї калькуляції – 

встановлення планових завдань за собівартістю.  

Платіжна відомість – документ, що складається в бухгалтерії на 

виплату заробітної плати або авансу.  

Платіжне доручення – письмове розпорядження платника банку 

про списання з його розрахункового (поточного) рахунку і зарахування на 

рахунок одержувача певної суми грошових коштів.  

Побічна продукція – продукція, яку одержують попутно з основною  

і яка не є метою виробництва.  

Погодинна заробітна плата – система заробітної плати, при якій 

заробіток визначається виходячи з кількості відпрацьованого часу.  
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Податки – обов’язкові платежі підприємств і окремих осіб до 

Державного або місцевого бюджету. Вони виникли разом з появою держави. 

«У податках втілено економічно виражене існування держави».  

Подвійний запис – спосіб реєстрації господарських операцій на 

рахунках бухгалтерського обліку. Цей спосіб полягає в тому, що сума кожної 

господарської операції записується на двох взаємопов’язаних рахунках – по 

дебету одного і кредиту іншого рахунку.  

Подвійна система бухгалтерського обліку – система 

бухгалтерського обліку, заснована на подвійному записі.  

Позов – вимога позивача до відповідача, пред’являється в суді. 

Підприємства повинні своєчасно пред’являти вимоги до своїх боржників 

(дебіторів) і осіб, винних в нанесені матеріального збитку.  

Позовна давність – час, протягом якого підприємство може 

вимагати дебіторську заборгованість або зобов’язане погасити кредиторську 

заборгованість (як правило 3 роки). Після закінчення строку позовної 

давності дебіторська заборгованість списується в збиток або вираховується. 

Поточний контроль – контроль, який здійснюється в ході 

здійснення господарських операцій. Такий контроль проводиться на підставі 

даних оперативного обліку з метою виявлення і усунення причин відхилень.  

Поточний рахунок – рахунок в банку, який відкривається для 

зберігання грошових засобів і безготівкових рахунків.  

Поточний ремонт основних засобів – ремонт, при якому 

проводяться дрібні роботи по усуненню несправностей, фарбуванні 

предметів, регулювання механізмів, заміні деяких деталей. Витрати на 

поточний ремонт включаються в собівартість продукції.  

Підзвітні особи – особи, що одержали грошові суми під звіт для 

майбутніх витрат. П.о. можуть бути тільки працівники даного підприємства 

(установи, організації), згідно наказу (розпорядженню) його керівника.  

Підзвітні суми – грошові суми, видані авансом підзвітним особам на 

майбутні витрати. Під звіт видаються гроші тільки у разі потреби витрат і 

можуть витрачатися тільки за призначенням.  

Підрядний договір – договір між підприємством (забудовником) і 

спеціальною будівельною організацією на виконання визначених 

будівельний монтажних робіт. П. д. може бути генеральним (на весь об'єм 

робіт) і річним.  

Підсумок рахунків – підсумкові записи на рахунках після закінчення 

річного циклу бухгалтерського обліку.  

Пільга – часткове звільнення від виконання певних обов’язків. 

Наприклад, П. можуть встановлюватися за податками.  

Позабалансові рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, сальдо 

яких не входить в бухгалтерський баланс.  
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Позавиробничі витрати – витрати, не пов’язані з виробництвом 

продукції, але включаються в її собівартість (витрати по реалізації продукції, 

відрахування на підготовку кадрів, науково-дослідні роботи і ін.).  

Позамовний метод калькуляції – одні з основних методів 

обчислення собівартості продукції. Цей метод застосовується в 

підприємствах, де виробничі витрати враховуються по окремих замовленнях 

на виріб (групу однакових виробів) або роботах. Такими є головним чином 

підприємства з індивідуальним і дрібносерійним типами виробництва.  

Позикові кошти підприємства – кошти, отримані підприємством в 

порядку банківського кредиту.  

Політична економія – наука про суспільно-виробничі відносини 

людей на різних ступенях розвитку людського суспільства.  

Повна собівартість – сукупність в грошовій формі всіх витрат на 

виробництво і реалізацію продукції. П. с. називають також комерційною.  

Попередільний метод калькуляції – один з основних методів 

обчислення собівартості продукції. Цей метод застосовується в 

підприємствах, де початковий матеріал в процесі виробництва проходить ряд 

переділів, фаз (цегляне, текстильне і інші виробництва) або де з одних 

початкових матеріалів в одному технологічному процесі отримують різні 

види продукції (металургійне і інші виробництва). Калькуляція собівартості 

продукції попередельным методом може бути в двох варіантах: 

напівфабрикатному і безнапівфабри-катному. 

Подальший контроль – контроль після здійснення господарських 

операцій.  

Постачальник – підприємство, що відвантажує свою продукцію 

покупцям. Взаємини П. з покупцями регулюються договорами, а розрахунки 

між ними проводяться в безготівковому порядку.  

Попередній контроль – контроль до здійснення господарських 

операцій з метою попередження незаконного, недоцільного і неекономного 

використання засобів, а також інших дій, що порушують законоположення і 

що завдають збитку підприємству.  

Предмет бухгалтерського обліку – є те, що в нім відображається.  

Предмети праці – речі, на які направлена праця людини з метою 

виробництва матеріальних благ.  

Прейскурант цін – довідник (збірка) цін і сортів товарів. 

Прейскуранти мають велике значення для контролю за дотриманням цін. На 

їх основі проводяться розрахунки між постачальниками і покупцями.  

Премія – матеріальне або грошове заохочення працівника за 

конкретні досягнення в роботі.  

Природний убуток – зменшення кількості (ваги, об’єму) товарно-

матеріальних цінностей при їх зберігані в результаті усушки, випаровування і 

т.ін.  
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Пролонговані кредити – банківські позики, по яких продовжений 

термін їх погашення.  

Проста бухгалтерська проводка – бухгалтерська проводка, при якій 

один рахунок дебетується і один рахунок кредитується.  

Проста система бухгалтерського обліку – система бухгалтерського 

обліку, при якій не застосовується подвійний запис.  

Простий метод калькуляції – один з методів визначення 

собівартості продукції. Цей метод застосовується в підприємствах, що 

виробляють однорідну продукцію і напівфабрикатів, що не мають, і 

незавершеного виробництва. У цих підприємствах всі виробничі витрати за 

місяць складають собівартість всієї виробленої продукції. Собівартість 

одиниці продукції обчислюють шляхом ділення суми виробничих витрат на 

кількість одиниць продукції.  

Прямі виробничі витрати – витрати на виробництво конкретних 

видів виробів, що прямо відносяться на їх собівартість (заробітна плата 

виробничих робітників, витрати сировини, матеріалів і т, д.).  

Р 

Разові документи – бухгалтерські документи, що відображають 

одну або декілька господарських операцій і складаються тимчасово в один 

прийом. Ці документи оформляються відразу після здійснення господарських 

операцій і передаються в бухгалтерію. Р. д. є вимоги, накладні, прибуткові і 

видаткові касові ордери, приймально-здавальні акти і ін.  

Рахунок другого порядку – субрахунок. Він є способом групування 

даних аналітичного обліку і використовується для отримання зведених 

показників в доповнення до даних синтетичного обліку.  

Рахунок першого порядку – рахунок синтетичного обліку, 

передбачений планом рахунків. Р.п.п. називають головними рахунками, а 

рахунки другого порядку – субрахунками.  

Рахунок-фактура – документ типової форми, виписаний 

постачальником на кожну партію відвантаженої чи проданої продукції, а 

також за виконані роботи і надані послуги. В Р.-ф. вказують назву, адресу і 

розрахункові рахунки постачальника і покупця, найменування, кількість, ціна 

і сума ТМЦ і інші дані.  

Рахунки аналітичного обліку – рахунки бухгалтерського обліку, на 

яких ведеться аналітичний облік. Їх відкривають для деталізації показників 

відповідного синтетичного рахунка.  

Рахунки бухгалтерського обліку – спосіб отримання показників про 

однорідні елементи господарських ресурсів і джерелах їх отримання.  

Рахунки джерел господарських засобів – група рахунків 

бухгалтерського обліку, призначена для обліку джерел формування засобів 

підприємства.  
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Рахунки синтетичного обліку – рахунки бухгалтерського обліку, на 

яких ведеться синтетичний облік.  

Рахунки господарських засобів – група рахунків бухгалтерського 

обліку, призначена для обліку складу і руху господарських засобів. Для 

відображення кожного виду засобів призначені відповідні рахунки.  

Реалізація (від лат. rеаlіs – речовинний) – перетворення майна в 

гроші. Р. продукції є завершальним етапом обороту господарських засобів, в 

результаті якого виготовлена підприємством (постачальником) продукція 

продається іншому підприємству (покупцеві) за встановлену плату.  

Реальна заробітна плата – кількість предметів споживання і 

послуг, які можуть бути куплені за грошову (номінальну) заробітну плату. Р. 

з. п. залежить від її номінальної величини, рівня податків і цін на товари 

масового споживання та послуги (комунальні послуги, квартирна плата і ін.).  

Регулюючі рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, які 

призначені для коригування (регулювання) оцінки господарських засобів, 

отримання додаткових показників про стан цих засобів, а також для 

уточнення їх джерел.  

Реєстраційний журнал – обліковий регістр, який застосовується 

при меморіально-ордерній формі обліку для реєстрації меморіальних ордерів.  

Резерв (від фр. геsегvе – запас, лат. геsегvаге – зберігати) – запас 

чого-небудь на випадок потреби, джерело засобів.  

Резерв майбутніх витрат і платежів – джерело засобів, які 

створюються в поточному періоді для майбутніх витрат в майбутніх 

періодах. Створення резерву забезпечує правильне і рівномірне включення 

витрат по окремих звітних періодах.  

Резервний капітал – джерело резервованих засобів для певної мети.  

Реквізити документів – ознаки (відомості), відображені в 

бухгалтерських документах.  

Рекламація (від лати. гесlаmatio–неодобрення) – заява (скарга) на 

усунення виявлених дефектів в продукції, що поставляється, або виконаних 

роботах, пониження сортності продукції або відшкодування збитків.  

Ремонт (від фр. геmоnter – лагодити) – полагодження якого-небудь 

предмету, приведення його в придатний стан.  

Рентабельність (від йому. rentabel–дохідний) – дохідність, 

прибутковість. Р. може визначатися і як відношення прибутку до собівартості 

реалізованої продукції.  

Річний звіт – вид звітності, що характеризує діяльність 

підприємства за звітний рік.  

Робочий день – та частина доби, протягом якої робітник працює на 

підприємстві або в установі. Р. д. вимірюється зазвичай в годинах і показує 

час функціонування робочої сили.  
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Розгорнене сальдо – сальдо, яке виводиться одночасно по дебету і 

кредиту одного і того ж рахунку. Таке сальдо зазвичай буває в активно-

пасивних рахунках.  

Розділ бухгалтерського балансу – група однорідних статей активу 

або пасиву бухгалтерського балансу.  

Роздрібні ціни – ціни, по яких продаються товари населенню.  

Розцінка – сума оплати праці за одиницю роботи. Р. застосовуються 

при відрядній платні праці.  

Розрахункові чеки – документи, за допомогою яких проводяться 

безготівкові розрахунки.  

Розрахунковий рахунок – рахунок госпрозрахункового підприємства 

або організації в установах банку, призначений для зберігання грошових 

коштів і проведення безготівкових розрахунків. Кожне підприємство може 

мати кілька розрахункових рахунків.  

Розрахунки в порядку заліків взаємних вимог – безготівкові 

розрахунки між підприємствами, учасниками заліків взаємних платіжних 

вимог.  

Ручний запис – відображення господарських операцій в облікових 

регістрах вручну чорнилами.  

С 

Сальдо – залишок по рахунку бухгалтерського обліку господарських 

засобів або джерел їх створення. С. може бути: у активних рахунках – тільки 

дебетовим і показувати залишок господарських засобів, що є по певному 

рахунку; у пасивних рахунках – тільки кредитовим і показувати джерело 

утворення засобів; у активно-пасивних рахунках – дебетовим і кредитовим 

або ж одночасно дебетовим і кредитовим. У рахунках аналітичного обліку С. 

може бути в натуральному і грошовому виразі.  

Сальдова книга (книга залишків матеріалів) – обліковий регістр, 

який використовується при сальдовому методі обліку товарно-матеріальних 

цінностей. С. к. відкриваються на рік по кожному місцю зберігання цінностей 

(матеріально відповідальній особі).  

Собівартість – частина вартості товару, що включає в грошовій 

формі витрати уречевленої праці (засобів виробництва), а також частина 

живої праці, що створює необхідний продукт, виступаючий у вигляді 

заробітної плати. У вартості товару втілюються спожиті засоби виробництва 

(уречевлена праця) і знов витрачена (жива) праця. Остання ділиться на 

необхідну (праця на себе) і додаткову (праця на власника або капітал.  

Синтетичний облік – облік, що дає узагальнені показники в 

грошовому виразі. Такі показники містяться в рахунках С.о. і необхідні для 

загального уявлення про наявність і рух засобів і їх джерел (основних 

засобів, сировини, матеріалів, палива, витрат на виробництво, грошових 

коштів в касі підприємства і на рахунках в банку, статутного капіталу і т. п.).  
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Система бухгалтерського обліку – система записів господарських 

операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Залежно від порядку цих 

записів можуть бути дві системи обліку: проста і подвійна.  

Систематичний запис – регістрація господарських операцій по 

певній системі в рахунках бухгалтерського обліку.  

Складна бухгалтерська проводка – бухгалтерська проводка, при 

якій один рахунок дебетується і кредитується декілька рахунків або декілька 

рахунків дебетується і кредитується один рахунок.  

Складний рахунок – рахунок синтетичного обліку, показники якого 

підлягають подальшому деталізації, для чого ведеться аналітичний облік. С. 

р, показники яких мають велику номенклатуру, діляться на субрахунки.  

Службове відрядження – поїздка працівника по розпорядженню 

керівника підприємства (установи, організації) для виконання службового 

доручення поза постійним місцем його роботи. Не вважаються 

відрядженнями службові поїздки працівників, постійна робота яких 

перебуває в дорозі.  

Співставні рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, призначені 

для встановлення результатів певних господарських процесів. Це робиться 

шляхом зіставлення дебетового і кредитового оборотів по певному рахунку.  

Стійкі пасиви – постійна заборгованість підприємства, яка випливає 

із існуючого порядку розрахунків і платежів.  

Супровідний документ – документ, що засвідчує законність 

перевезення вантажів, їх приналежність, найменування і кількість. У С. д. 

обов'язково указуються вантажовідправник і вантажоодержувач. Перевезення 

товарно-матеріальних цінностей без таких документів заборонене.  

Судово-бухгалтерська експертиза – дослідження бухгалтером-

експертом за завданням слідчих органів чи суду господарських операцій, 

відображених в бухгалтерських документах та облікових регістрах, з метою 

відповіді на завдання, які виникли в процесі розслідування громадянських і 

кримінальних справ. Закон не визначає обов’язкового призначення С.-б. е. 

Вона призначаються постановою слідчого чи судом в тих випадках, коли це 

необхідно. Проводиться експертиза спеціалістами з бухгалтерського обліку.  

Сировина – предмети праці, які є продуктами сільського 

господарства і добувної промисловості (цукровий буряк, бавовна, руда і т.д.). 

С. в процесі виробництва виконує роль основних матеріалів.  

Т 

Табельний облік – облік робочого часу кожного працівника за кожен 

робочий день.  

Таксування документів – визначення грошової оцінки 

господарських операцій, зафіксованих в документах.  

Тара – предмети, призначені для упаковки продукції (ящики, бочки, 

мішки,).  
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Тарифна сітка – диференціація оплати праці в залежності від 

складності виконуваних робіт і кваліфікації робітників.  

Тарифна система – система регулювання оплати праці в залежності 

від якості і умов виконуваної роботи, економічного значення і 

територіального розміщення підприємств.  

Тарифна ставка – розмір оплати праці за одиницю часу за певним 

тарифним розрядом.  

Теорія бухгалтерського обліку – наука про предмет, метод, техніку, 

форми і організацію бухгалтерського обліку.  

Техніка обліку – сукупність засобів і прийомів, за допомогою яких 

здійснюється обліковий процес.  

Типовий план рахунків бухгалтерського обліку – систематизований 

перелік рахунків із зазначенням їх шифрів і назв.  

Товарна продукція – продукція, вироблена за звітний період і 

призначена для реалізації або вже фактично реалізована за звітний період.  

Товарообіг – обіг товарів, процес просування їх від виробника до 

споживачів. Т. буває оптовий (просування товарів від виробника в роздрібну 

торгову мережу) і роздрібний (доведення товарів до споживача).  

Торгова націнка – різниця між роздрібною і оптовою ціною, по якій 

товари поступають в торгівлю. Т.н. призначена для покриття витрат обігу і 

утворення прибутку торгових підприємств і організацій.  

Трудовий вимірник – один з вимірників в бухгалтерському обліку, за 

допомогою якого отримують показники про кількість відпрацьованих 

людино-днів або людино-годин.  

У 

Утримання із заробітної плати – форма стягнення з робітників і 

службовців податків і інших платежів, встановлених законом.  

Уніфікація документів – встановлення єдиних форм бухгалтерських 

документів, призначених для оформлення однакових господарських операцій 

в різних підприємствах і організаціях. У.д. полегшує документацію 

господарських операцій і автоматизацію обліку.  

Уніфікація обліку (від лат. Unio – єдине) – ведення обліку в різних 

підприємствах по єдиній методології, єдиних формах облікових регістрів і 

типовому плану у рахунків.  

Ф 

Фактична собівартість продукції – собівартість продукції, 

розрахована в кінці звітного періоду на підставі даних бухгалтерського 

обліку по фактичних витратах на виробництво і фактичній кількості 

одержаної продукції. Для визначення Ф. с. п. складають звітну калькуляцію.  

Фінансування – постачання підприємств грошовими засобами з 

визначених джерел на конкретну мету.  



ГГЛЛООССААРРІІЙЙ 

 

 
559 

Фінансовий план підприємства – план доходів і витрат 

підприємства.  

Фінанси – система грошових відношень, пов'язана з існуванням і 

функціонуванням держави.  

Фонд (від лат. fundus і фр. fond – підстава) – запас, накопичення 

засобів для визначеної мети.  

Форма бухгалтерського обліку – побудова облікових регістрів і їх 

взаємозв'язок, а також послідовність і способи облікової реєстрації. Ф.б.о. 

постійно удосконалюються у міру розвитку техніки обліку. Є журнально-

ордерна, Журнал-Головна, перфокарткова, автоматизована і меморіально-

ордерна форма бухгалтерського обліку.  

Франко (від італ. franko – вільний) – комерційний термін, що 

означає, що покупець звільняється від певної частини витрат по 

завантаженню і транспортуванню товарів. Наприклад, «франко-вагон» 

означає, що витрати по навантаженню товарів у вагон несе продавець, а 

транспортні витрати з моменту навантаження товарів оплачує покупець.  

Х 

Хронологічний запис – реєстрація господарських операцій в 

хронологічному порядку, тобто в порядку їх здійснення по датах.  

Ц 

Цільове фінансування – джерело коштів на цільові витрати 

підприємства, які поступають із бюджету та інших, передбачених законом 

джерел.  

Ціна – грошовий вираз вартості товару. У основі Ц. лежить вартість 

товару, тобто суспільно необхідні витрати на його виробництво.  

Ціна позову – грошовий вираз позовних вимог. Ц. п. має значення 

для визначення розміру державного мита і встановлення підсудності справи.  

Цінні папери – свідоцтво про надання грошей в позику або про 

участь в капіталі підприємства.  

Централізація обліку – організація бухгалтерського обліку, при якій 

всі первинні і зведені документи поступають в бухгалтерію підприємства, де 

здійснюється вся подальша облікова робота (обробляються документи, 

ведеться синтетичний і аналітичний облік, складається звітність).  

Ч 

Часткова оплата – оплата рахунків і платіжних вимог 

постачальників не в повній сумі, а частково.  

Чек – документ, за яким видається готівка з рахунків в банку або за 

допомогою якого проводяться безготівкові розрахунки за товари і послуги. 

Бланки Ч. (чекові книжки) є бланками суворої звітності. В цих документах не 

допускається ніяких виправлень в записах.  
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Черговість платежів – здійснення платежів в певній послідовності.  

Чистий дохід – частина національного доходу, рівна вартості 

додаткового продукту, створеного працею для суспільства в галузях 

матеріального виробництва.  

Ш 

Шахова оборотна відомість – оборотна відомість, що складається 

за допомогою шахової форми. На відміну від звичайної оборотної відомості 

вона містить кореспонденцію рахунків і є складнішою і громіздкішою за 

будовою.  

Шаховий запис – запис господарських операцій в обліковий реєстр, 

при якому сума, записана один раз, буде відображена по дебету і кредиту 

відповідних рахунків. Це досягається шляхом побудови бухгалтерських 

регістрів за шаховим принципом. Шаховий запис широко застосовується при 

журнально – ордерній формі обліку. Він скорочує кількість записів і дає 

змогу бачити (в одному місці) два кореспондуючих рахунка по даній 

господарській операції 

Шифр (від фр. – цифра) – цифрове позначення облікових показників 

(у тому числі і словесних) в умовах автоматизації обліку. Певну систему Ш. 

називають кодом.  

Шифр рахунку – умовне цифрове позначення (номер) рахунку. В 

плані рахунків бухгалтерського обліку вказується найменування кожного 

рахунку і його шифр. В облікових записах замість словесного найменування 

рахунків вказують їх шифри, що приводить до скорочення записів.  

Штат – постійний склад співробітників певної установи, 

підприємства або організації. Перелік посад співробітників визначається 

штатним розкладом.  

Штатний розклад – перелік посад постійних (штатних) 

співробітників з вказаним посадовим окладом.  

Штраф – адміністративне або судове покарання у вигляді 

грошового стягнення. Сплачені підприємствами Ш. є непродуктивними 

витратами.  

Ю 

Юридичні факти – обставини, передбачені правовими нормами, 

зміна або припинення правовідносин.  

Юридична особа – підприємство, установа або організація, яка 

виступає від свого імені як самостійний суб’єкт цивільних прав і обов’язків. 

Ю.о. несуть матеріальну відповідальність за невиконання своїх обов’язків.  

Я 

Ярлик – клеймо, товарний Я. з позначенням кількості, ціни і інших 

даних про товар.  
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