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ВСТУП 

Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки 

не можна без удосконалення бухгалтерського обліку. 

Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно 

забезпечує управлінські потреби необхідною та віро-

гідною інформацією для виконання всебічного аналізу 

господарської діяльності та обґрунтування відповід-

них управлінських рішень. 

Бухгалтерський облік — це система знань, в основу 

якої покладено економіку, право та математику. Водно-

час це й практична робота — спостереження, сприйнят-

тя, вимірювання та фіксування (реєстрація) усіх об’єктів 

та суб’єктів ринку згідно з вимогами суспільних відно-

син. У практичному аспекті бухгалтерський облік фор-

мує інформаційну систему, що дає змогу користувачам 

оперувати даними, потрібними для аналізу, оцінювання 

та змінювання стану будь-якого суб’єкта (господарства) 

ринку в часі та просторі. 

Посібник написано за програмою курсу «Бухгал-

терський облік» (навчальний план з підготовки бакала-

врів з економіки). 

У ньому викладено основні завдання й особливості 

методології та організації бухгалтерського обліку, 

принципи його побудови у виробничих та комерційних 

видах діяльності за умов формування ринкових відно-

син в Україні на засадах національних та міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку. 

Готуючи посібник автор виходив з потреби підго-

товки висококваліфікованих спеціалістів з економіки, 

здатних розв’язувати завдання організації та методоло-
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гії бухгалтерського обліку за умов формування ринко-

вих відносин в нашій державі відповідно до національ-

них та міжна- 

родних стандартів. 

Засадною основою посібника є показ практичних 

способів розв’язування завдань обліку конкретних гос-

подарських операцій (наведені цифрові дані є умовни-

ми). 

Щодо головних питань методології бухгалтер-

ського обліку на підприємствах, у посібнику розкрива-

ються лише принципові проблеми, пізнання яких 

пов’язане з підготовкою спеціалістів та ефективним за-

своєнням конкретних прийомів цього обліку. 
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А. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 

(ЗАГАЛЬНА ТЕОРIЯ) 

А.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 

ОБЛІК» 

 _______________________________  А.1.1. Вступні зауваження 

ля нормального функціонування будь-якої ланки ринкової еконо-

міки конче потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали правдиву та 

об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, резуль-

тати роботи — прибутки, доходи чи збитки, а також про особливості їх до-

сягнення (на підставі попередніх даних) як на своєму підприємстві, так і в 

партнерів. Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік як самостійна галузь знань формувався протя-

гом тисячоліть (близько 8 — 9 тис. років). 

Розвиток класичних ринкових відносин змусив бухгалтерський облік 

сформуватися науково та юридично (приблизно в ХII — ХIX ст.) як засіб 

управління (керування) діяльністю торговельних компаній і банків. Влас-

ників уже не задовольняв примітивний облік у прибутково-видаткових 

книгах, які були поширені протягом тривалого часу. Для управління торго-

вельними компаніями та банками потрібний був суцільний і безперервний 

облік, який давав би необхідну інформацію і забезпечував повсякденний 

контроль за наявністю і рухом вкладеного капіталу та визначення стосун-

ків з партнерами. 

Відтак постійно поглиблювалися й удосконалювалися управлінські 

функції бухгалтерського обліку. Він став засобом розумового узагальнення 

сучасного способу виробництва, перетворився на об’єктивну необхідність. 

Сфера застосування бухгалтерського обліку — підприємства, органі-

зації, установи виробничої, комерційної, кредитно-банківської та інших 

видів діяльності, а через узагальнення даних бухгалтерського обліку та зві-

тності — ті чи інші галузі, економіка окремих країн, світова економіка в 

цілому. 

Бухгалтерський облік сьогодні — це система безперервно- 

го, суцільного і взаємозв’язаного спостереження за створенням 

(і грошовим вираженням) суспільного продукту і пов’язаними з ним про-

цесами обміну, розподілу та перерозподілу, за наявністю і рухом майна го-

сподарства, його майновими відносинами. Мета такого обліку — здобути 

Д 
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та систематизувати інформацію, потрібну для управління діяльністю гос-

подарства будь-якого масштабу та рівня. Можна сміливо констатувати, що 

нині бухгалтерський облік став невід’ємною складовою управлінської сис-

теми світової економіки. Без нього неможливе управління будь-якою її 

ланкою. Недарма бухгалтерський облік називають «мовою бізнесу». 

Бухгалтерський облік використовується в усіх сферах підприємниць-

кої діяльності — виробничій, комерційній, банківській, страховій, у всіх 

галузях та підгалузях господарювання — промисловості, сільському гос-

подарстві, будівництві тощо. У кожній сфері (виді) діяльності, у кожній га-

лузі господарювання бухгалтерський облік має специфічні особливості. 

Проте вихідні положення бухгалтерського обліку єдині, спільні для всіх 

видів діяльності і в усіх галузях господарювання. 

Бухгалтерський облік як інформаційна система поділяється на відкри-

ту частину, тобто таку, що може бути опублікованою, та закриту, яка ста-

новить комерційну таємницю підприємства. Перша формує поняття фінан-

сового обліку (економіко-правова система), друга — 

внутрішньогосподарського (управлінського), виробничого (виробничо-

комерційна система) обліку. Що ж до вихідних положень, то вони єдині, 

спільні як для фінансового, так і для внутрішньогосподарського бухгалтер-

ського обліку. 

 ______________________ А.1.2. Теоретичні та методологічні засади 

Теоретичною засадою бухгалтерського обліку є загальна економічна 

теорія, яка вивчає закони суспільного виробництва і процеси обміну та ро-

зподілу матеріальних благ на різних етапах розвитку людського суспільст-

ва. 

Бухгалтерський облік відбиває цей процес, спираючись на закони сус-

пільного виробництва, оскільки без знання цих законів не можна економіч-

но правильно відобразити процес виробництва, обміну, розподілу та пере-

розподілу матеріальних благ. Отже, бухгалтерський облік організує 

відображення процесу створення та обміну суспільного продукту згідно із 

законами суспільного виробництва, обміну і розподілу матеріальних благ. 

Ці закони розкриває економічна теорія, що є теоретичним підґрунтям, за-

садою бухгалтерського обліку. 

Методологічною засадою бухгалтерського обліку є діалектичний ме-

тод пізнання природи, суспільства та людського мислення, який розглядає 

всі явища природи і суспільства у взаємозв’язку та взаємозалежності, у 

безперервному русі та змінах. 
Діалектичний метод пізнання дає змогу кожне питання бухгалтер-

ського обліку пов’язати з іншими питаннями цієї або інших наукових дис-
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циплін. Положення бухгалтерського обліку розглядаються як такі, що змі-

нюються під впливом розвитку науки, техніки та практики, дедалі вдоско-

налюючи свої визначення й формулювання. Такий підхід до вивчення пи-

тань курсу «Основи бухгалтерського обліку» забезпечує їх всебічний 

розгляд на широкій і міцній науковій основі. 

 

А.1.3. Сутнісна характеристика 
 ________________________________________________________  терміна «облік» 

 

Словосполучення «бухгалтерський облік» потребує сутнісного (зміс-

товного) визначення термінів, що його утворюють, за лінгвістичними озна-

ками. Оскільки головним у цьому словосполученні є слово «облік», розг-

лянемо спочатку його. 

Облік (взагалі) — це процес (робота), який складається з операцій спо-

стереження, сприйняття, вимірювання та фіксації (реєстрації) фактів, проце-

сів, подій природи або суспільного життя. 

Спостереження — це початковий етап емпіричних досліджень, який 

полягає в цілеспрямованому сприйнятті предметів, явищ дійсності для здо-

буття безпосередніх чуттєвих даних про об’єкт пізнання. 

Сприйняття — це чуттєве відображення предметів та явищ 

об’єктивної дійсності в сукупності притаманних їм властивостей та особ-

ливостей у разі безпосередньої дії їх на органи чуття. Це означає, що 

сприйняття полягає у визначенні змістової характеристики об’єкта обліку 

(те, що обліковується), тобто у розкритті предметної сутності об’єкта облі-

ку. 

Вимірювання — це вираження об’єкта обліку в певних одиницях вимі-

рювання (натуральних, уречевлених, трудових та вартісних). 

Для безперервного спостереження, вимірювання і відображення про-

цесів суспільного виробництва облік користується натуральними, трудо-

вими і грошовими вимірниками. 

Натуральні вимірники — це різні одиниці вимірювання (ваги, обсягу 

тощо), застосовувані в народному господарстві, за допомогою яких обліко-

вується кількість наявних у господарстві матеріальних цінностей і викона-

них робіт. Такими вимірниками є міри довжини (метр, сантиметр), маси 

(кілограм, тонна), об’єму (метр, кубічний метр) і т.ін. 

Застосування того чи іншого вимірника залежить від фізичних власти-

востей предмета або процесу, що обліковується. Так, наприклад, кількість 

деревини вимірюється в одиницях об’єму — кубічних метрах, а кількість 

твердого палива — в одиницях ваги — центнерах або тоннах, обсяг проду-

кції машинобудівних заводів — верстатів, агрегатів, машин — у штуках 

тощо. 
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Використання в обліку натуральних вимірників дає змогу підвищувати 

точність урахування наявності та руху матеріальних цінностей і виконаних 

робіт, посилює контроль за їх зберіганням. Окрім того, за допомогою цих 

вимірників можна наочніше відображувати обсяг матеріальних цінностей і 

виконаних робіт. Проте сфера застосування натуральних вимірників є обме-

женою, оскільки кожний з них призначений лише для обліку певного виду 

матеріальних цінностей і не може бути використаний для всіх матеріальних 

засобів господарства. Отже, серед цих вимірників немає узагальнюючого, 

тобто такого, яким можна було б виразити всі згадані засоби будь-якого під-

приємства, галузі, усього народного господарства. Цим натуральні вимірни-

ки відрізняються од будь-яких інших. 

Трудовий вимірник — це виражена в часі одиниця вимірювання люд-

ської праці — година або робочий день певної тривалості. Цей вимірник 

відбиває кількість праці (у політекономічному розумінні слова), затраче-

ної на виконання певних робіт. Трудовий вимірник має велике значення в 

економічному житті країни. Користуючись ним, визначають продуктив-

ність та інтенсивність праці, обліковують кількість праці, затраченої на  

виконані роботи. За цим самим вимірником обраховують і трудові ресур-

си міст, населених пунктів, економічних районів і країни в цілому. Тому 

трудовий вимірник широко використовують в обліку, плануванні та різ-

них економічних дослідженнях. Він є різновидом натурального. 

Грошовий вимірник — це одиниця вимірювання вартості. Грошовий 

вимірник, на відміну від натуральних, є загальним  (спільним для всіх) ви-

мірником. У ньому можна виразити всі ресурси господарства: матеріальні 

засоби (основні засоби, сировина, матеріали, продукти тощо), затрати на 

виробництво продукції, виконані роботи і послуги (затрати праці і витрати 

матеріальних засобів), кошти в розрахунках. 

У бухгалтерському обліку поряд з натуральним вимірником застосо-

вують і грошовий, причому останній є основним, оскільки з його допомо-

гою в бухгалтерському балансі можна узагальнити весь обсяг засобів гос-

подарства і виконаних робіт. За цим вимірником можна визначити й 

виміряти затрати на виробництво продукції, вартість робіт і послуг, собіва-

ртість продукції; розподілити суспільний продукт і результати діяльності 

господарства, а також характеризувати низку інших економічних явищ і 

процесів. 

Універсальність грошового вимірника зумовлено існуванням грошей і 

товарно-грошових відносин. 

Усі три вимірники використовуються як самостійно, так і по одному. 

Реєстрація (фіксація) — це закріплення даних про предметну сутність 

(властивість) господарського факту — об’єкта обліку, одиниць його вимі-

рювання та інших характеристик на технічному носії — папірусі, папері, 

перфораційній картці, магнітній стрічці, магнітному диску тощо. 
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Отже, облік можливий лише тоді, коли існує певний факт, тобто факт 

є передумовою обліку (від лат. factum — зроблене, справжня подія, тобто 

істина). Зміст щойно сказаного ілюструє рис. А.1.1. 

 

Передумова Облік як процес

Факт
Спосте-
реження

Сприй-
няття

Вимірю-
вання Фіксація

 
 

Рис. А.1.1. Сутність обліку як лінгвістичного поняття 

Якщо процес обліку відбувається (здійснюється) щодо об’єктів госпо-

дарського характеру, то його називають господарським обліком. Отже, по-

трібне проміжне визначення терміна (поняття) «господарський облік». 

 
 _________________________________________ А.1.4. Господарський облік 

 
Господарський облік — це спостереження, сприймання, вимірювання 

та реєстрація господарських фактів, тобто реальних, не вигаданих предме-

тів (споруда, трактор, хліб тощо), або реальних процесів (купівля, виготов-

лення продукту, виконання роботи, надання послуги тощо) господарюван-

ня (рис. А.1.2). 

Передумова
господарського

обліку

Господарський облік як процес

Факти господар-
ського життя

Спостере-
ження

Сприй-
мання

Вимірю-
вання

Фікса-
ція

 
 

Рис. А.1.2. Сутність господарського обліку 

 як лінгвістичного поняття 

Проте господарський облік реєструє не всі явища природи і суспільства, 
а лише господарську діяльність людей, спрямовану на добування, перетво-
рення та пристосування продуктів природи до потреб людського суспільства. 
Ця діяльність людей і є матеріальним виробництвом. Матеріальне виробниц-
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тво — основа суспільного життя, оскільки саме воно забезпечує існування 

суспільства. Щоб існувати, люди насамперед повинні їсти, пити, мати житло 
й одягатися, а щоб мати ці матеріальні блага, необхідно їх виробляти, тобто 
здійснювати матеріальне виробництво. У процесі матеріального виробництва 
постає потреба в обліку кількості добутих засобів існування, а пізніше — і 
кількості предметів, необхідних для виробництва тієї чи іншої кількості про-

дуктів. З розвитком матеріального виробництва потрібним стає облік міри 
праці та міри споживання. 

Матеріальне виробництво виникло одночасно з появою людини, але 
потреба в обліку постала значно пізніше. 

Отже, господарський облік у процесі матеріального вироб- 
ництва став необхідним тільки на певному щаблі культурного розвитку 

людського суспільства. 

Оскільки процес матеріального виробництва притаманний усім типам 

суспільства, то й господарський облік існував у всіх соціально-економічних 

формаціях. На найнижчих ступенях розвитку людського суспільства (первіс-

ний і рабовласницький лад) облік був надзвичайно примітивним як щодо те-

хніки, так і щодо обсягу обліковуваних елементів процесу виробництва. Як 

правило, обліковувалися лише кінцеві результати людської праці: кількість 

вироблених продуктів, яка фіксувалася у вигляді зарубок на деревах, крапок 

на глиняних дощечках, вузликів на кінській волосині та ін. 
З розвитком людського суспільства господарський облік ускладнювався і 

вдосконалювався, зростали його значення і роль у господарському житті сус-

пільства. Облік повніше охоплював процес матеріального виробництва і пере-

творювався на обов’язкову функцію господарського управління процесами 

виробництва, обміну, розподілу та споживання або (за висловлюванням К. 

Маркса) на засіб розумового узагальнення всього процесу виробництва та його 

контролю. 

Господарський облік використовується насамперед для спостереження, 

вимірювання та реєстрації елементів процесу суспільного відтворення: пред-

метів праці (сировини, матеріалів тощо), з яких виготовляється продукція, за-

трат живої праці на виготовлення суспільного продукту, готової продукції, ви-

готовленої в процесі виробництва, її наявності, руху й використання, а також у 

розрахункових і кредитних відносинах, що виникають при цьому. Отже, від-

бувається кількісне відбиття господарських явищ, з яких складається процес 

суспільного відтворення (виробництва, розподілу, обліку і споживання), а та-

кож подається якісна характеристика згаданих явищ, що розкриває їхні особ-

ливості в певній суспільній формації. Господарський облік має на меті дістати 

інформацію, необхідну для суспільного відтворення й управління відповідни-

ми процесами. 

Отже, господарський облік — це кількісне відображення і якісна ха-

рактеристика процесу суспільного відтворення з метою управління ним. 
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Господарський облік тривалий час не поділяли на окремі види і він не 

мав науково обґрунтованих специфічних ознак. Господарський облік у ро-

зумінні спостереження, сприймання, вимірювання та фіксування господар-

ських фактів, явищ і процесів господарської діяльності провадився у ви-

гляді простих підрахунків і деяких нескладних групувань обліковуваних 

явищ. З переходом суспільства до прогресивніших способів виробництва 

господарський облік у своєму початковому вигляді перестав задовольняти 

потреби суспільства. Особливо відчутним це стало в епоху ринкових від-

носин, у період відокремлення ремесла від землеробства, виникнення і роз-

витку міст, швидкого зростання торгівлі і розширення торговельних 

зв’язків між країнами. 

Постійне ускладнення господарського життя спричинилося до диференці-

ації господарського обліку. Нині його поділяють за різними ознаками. Найва-

жливішим слід вважати поділ за видами, згідно з яким розрізняють оператив-

ний, статистичний та бухгалтерський облік. Названі три види господарського 

обліку всебічно охоплюють складний і багатогранний процес суспільного від-

творення, забезпечуючи облік наявності й руху майна, тобто економічні відно-

сини, а також правові відносини суб’єктів господарювання. 

Iнформаційні потреби безпосереднього — щогодинного, щозмінного, 

щодобового тощо — управління, коли потрібне гнучке маневрування, пос-

тійне регулювання, контроль та оцінювання ходу робіт — забезпечує опе-

ративний облік. 

Щоб дістати інформацію про показники, які характеризують закономі-

рності та тенденції розвитку господарства, застосовують статистичний об-

лік. 

З метою пошуку узагальнюючих даних (інформації) про стан того чи 

іншого господарства, про зміни, які у ньому відбувалися, про стан взає-

мозв’язків та взаємовідносин господарства з іншими господарствами і ви-

значення на цій підставі результатів господарювання провадять бухгалтер-

ський облік. Але слово (термін) «бухгалтерський» само по собі нічого 

економічного не характеризує. Це слово замінює інше поняття, а саме «об-

лік суспільних економіко-правових ринкових відносин». Отже, словоспо-

лучення «бухгалтерський облік» рівнозначне словосполученню «облік ри-

нкових економіко-правових (суспільних) відносин». Переконаємося, що це 

так, розглянувши сутність ринку та ринкових відносин. 

Передумов побудови бухгалтерського обліку багато. Розглянемо найісто-

тнішу (вихідну). Такою передумовою є розуміння термінів «ринок» та «ринко-

ві відносини». Спинімося на цьому докладніше. 

 

 ______________________________ А.1.5. Ринок і бухгалтерський облік 
 

Слово «ринок» у нас часто тлумачать дуже спрощено, розуміючи його 

як «базар». Насправді термін «ринок» означає відносини людей у госпо-
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дарському житті, тобто економічні відносини (слово «економіка» у перек-

ладі з грецької і означає «господарство»). Водночас економіка має справу з 

людьми, і тому слід взяти до уваги, що економічні дискусії тісно пов’язані 

з політичними дебатами, причому межа між ними дуже рухлива. Не дивно, 

що вирішення економічних питань часто має безпосередні політичні нас-

лідки. Економічна постановка питання про те, як розробити та розподілити 

матеріальні блага, зачіпає самі основи соціальних відносин. Тому питання і 

відповіді по-різному оцінюються окремими людьми та різними соціальни-

ми групами. 

Проте коли абстрагуватися від цих аспектів, то лишається головне. 

Люди живуть не ізольовано, а в суспільстві (товаристві). У цьому товарис-

тві історично сформувалася залежність однієї людини від іншої, зокрема і в 

галузі економічної діяльності. 

Цю залежність наочно демонструє можливість обміну якогось продук-

ту праці однієї людини (виробу, роботи, послуги) на продукт праці іншої 

людини. I чим більше людина виробляє продукту праці, тим більше вона 

може мати іншого продукту. 

Отже, центральним моментом відносин людей у суспільстві є обмін. 

Люди обмінюються тим, чим володіють на правах власності — результатами 

своєї праці, що їх вони мають у своєму розпорядженні, і одержують щось на 

заміну від інших. Володіти можна фізичними чи розумовими здібностями, 

знаннями, навичками, грошима, будинками, машинами, землею тощо. Тобто 

володіти можна працею, результатами праці, грошима, природними ресур-

сами. 

Ринкові, тобто економічні, відносини людей сформувалися внаслідок 

поділу праці в суспільстві. Ці відносини пов’язані з рухом передумов, засобів 

і результатів виробництва, а також матеріальних благ у процесі їх виробниц-

тва, розподілу, обміну та споживання. 

Продукт, виготовлений не для власного споживання, а для обміну на 

продукт праці іншої особи (чи підприємства), є товаром. 

Цей процес не залежить від соціально-економічної формації (феодалізм, 

капіталізм, соціалізм тощо). У будь-якому разі відбуватиметься обмін продук-

ту праці на продукт праці, тобто товару на товар. 

Оскільки ринок — це обмін, то головним є ось що: для того щоб това-

ри (речі, послуги і т.ін.) могли обмінюватися, вони  

мають задовольняти людські (виробничі та інші) потреби, тобто люди (ко-

лектив людей, підприємство) повинні хотіти (підкреслюю — хотіти) відда-

ти за них в обмін інший продукт праці, гроші тощо. Здійснюючи обмін, 

учасники ставляться до нього, як правило, раціонально — постійно порів-

нюючи міру задоволення своїх потреб з неминучими при цьому «втрата-

ми». 

Отже, основою ринкових відносин є товарний обмін, де виникають та 

реалізуються відносини двоїстого характеру. З одного боку — це обмін то-
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вару на товар (продукту праці на продукт праці), а з іншого — зміна влас-

ника товару, тобто перехід права власності від одного власника (продавця) 

до іншого (покупця). А це означає, що обмін як факт має попередника — 

діяльність, яка підтверджує право власності на об’єкт обміну, та наступни-

ка — діяльність, яка реєструє зміну права власності (рис. 1.3). 

Ринкові відносини можуть формуватися між трьома учасниками: 

фізичними особами (людина, сім’я); 

юридичними особами (підприємства різних форм власності, розміру, з 

різними організаційними структурами тощо); 

державою як юридичною особою, що виражає суспільні інтереси, та 

згаданими щойно особами. 

Об’єктів обміну (товарів) сьогодні налічується понад двадцять мільйонів 

назв. Чим ширша географія обміну, тим більше учасників. Тому процес цих від-

носин, цього обміну повинен мати певний порядок. 

Цей порядок визначається законами. Законів багато: стосовно майна, 

господарських товариств, підприємницької діяльності і т. ін. Але всі ці зако-

ни мають бути чимось пов’язані «в один вузол». Це «щось» наші предки 

«придумали» вже давно, понад десять тисяч років тому. 

Що ж воно таке? 

Оце і є бухгалтерський облік. Тобто облік усіх об’єктів — носіїв ознак 

вартості та суб’єктів — носіїв права власності на об’єкти вартості, які є еле-

ментами ринку. Облік суцільний та безперервний має два аспекти: вартості 

— «що обмінюють», а також власності — «хто обмінює», тобто хто втрача-

тиме право власності на об’єкт обміну та набуватиме права власності на 

об’єкт, що його обмінюють. 

Ринкові відносини можуть існувати в трьох основних формах: 

чиста ринкова економіка (немає регулювання); 

чиста планова економіка (усе регулюється); 

змішана економіка (часткове регулювання). 
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Наприклад:
виловлена в

річці риба

Наприклад:
зібрані в лісі

ягоди

Попит
на обмін

Пропозиція
на обмін

З Г О Д А

Cуб’єкт права власності на об’єкт обміну

Об’єкт права власності, носій вартості

ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗМІНА ВЛАСНИКА НА
ОБ’ЄКТ ОБМІНУ

Передумова —
ДОБРОВІЛЬНІСТЬ

Об’єкти обміну

Елементи ринку

О Б М І Н

Р И Н О К

СУБ’ЄКТ ОБМІНУ

СУБ’ЄКТ ОБМІНУ —
господарюючі суб’єкти —
власник об’єкта обміну

Вартість

Вартість

Речовина
або сила природи —

носій ознаки
вартості

Речовина
або сила природи —

носій ознаки
вартості

Підприємець
Б

Підприємець
А

 

Рис. А.1.3. Об’єкти і суб’єкти ринку та ринкових відносин 
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А.2. ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 ТА ЙОГО ОБ’ЄКТИ 

 (ЗА ПРИНЦИПОМ ДВОЇСТОСТІ) 

А.2.1. Загальне поняття про предмет 
 ______________________________________________  бухгалтерського обліку 

дним із основних питань загальної теорії бухгалтерського обліку 
є визначення його предмета. Правильне тлумачення цього поняття має 
принципове значення, оскільки залежно від того, що відображується і в 

якому масштабі, розглядаються всі питання теорії і практики бухгалтер-
ського обліку. 

Визначення і розкриття предмета бухгалтерського обліку потребує си-
стемного та історичного підходу. З огляду на загальні положення про пре-
дмет науки доходимо висновку: визначення предмета бухгалтерського об-
ліку має охоплювати все найзагальніше для бухгалтерського обліку в усіх 

сферах суспільного виробництва. Це загальне має бути і найістотнішим для 
бухгалтерського обліку і водночас відбивати функції, завдання і роль облі-
ку в суспільстві. 

На підставі сутнісного визначення обліку, зумовленого економічною 

та правовою природою системи господарювання, а також узагальнення сві-

тової теорії і практики обліку основним його змістом, предметом можна 

вважати процес створення (виробництва) суспільного продукту, його об-

мін, розподіл і споживання в умовах ринкових відносин. Суспільний про-

дукт — це продукт будь-якого господарюючого суб’єкта, виготовлений для 

обміну, тобто для ринку. 

Об’єкти і суб’єкти ринку та ринкових відносин протистоять одне од-

ному як рівнозначні величини, адже все, що має вартість (об’єкт), з одного 

боку, має також свого правовласника (суб’єкта права власності) — з іншо-

го. А це означає, що в основі ринку та ринкових відносин лежить теорія 

двоїстості. Згідно з нею кожна величина в бухгалтерському обліку одноча-

сно виражається у двох значеннях — як вартість і як власність. 
Суспільний продукт містить у собі всі матеріальні та культурні бла-

га — продукти харчування, одяг, взуття, житло, паливо, знаряддя й пред-
мети праці тощо, вироблені суспільною працею за певний період часу (рік). 
У виготовленні суспільного продукту беруть участь усі сфери суспільного 
відтворення (діяльності): виробнича, комерційна та банківська. Уречевле-

ний суспільний продукт створюється у сфері виробництва, яка охоплює та-
кі галузі: промисловість (добувна, обробна), сільське господарство, будів-
ництво. Крім того, існують самостійні галузі промисловості, де продукт 

O 
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процесу виробництва вже не є новим речовим продуктом. Це такі галузі, як 

вантажний транспорт і зв’язок, що обслуговують виробництво. 

Для здійснення процесу відтворення (виробництва, обміну, розподілу і 

споживання) кожна ланка сфери суспільного відтворення (господарство) 

має певну кількість засобів виробництва, предметів обігу та споживання, 

які становлять його майно. Майно (праця минулих років, уречевлена в ма-

теріальних благах — засобах виробництва, предметах обігу і споживання, 

крім особистого майна населення) є власністю окремих суб’єктів і ланок 

економіки. Господарюючі структури використовують майно як матеріаль-

ну основу своєї діяльності. Контроль за наявністю та рухом цього майна (у 

будь-якій із можливих форм) здійснює бухгалтерський облік. 

На виробництво суспільного продукту затрачається речовина і сила 

природи — жива і уречевлена праця — сировина, матеріали, паливо, запас-

ні частини, енергія, обладнання, праця робітників і службовців; доводиться 

вдаватися й до інших затрат. Бухгалтерський облік відображує всі затрати, 

пов’язані з процесом створення суспільного продукту. На підставі здобу-

тих показників визначається собівартість новоствореного продукту, а та-

кож відображується його наявність і рух. Усе це становить зміст бухгал-

терського обліку в ланках сфери виробництва. 

Створений продукт обмінюється або споживається на місці, тобто од-

на його частина використовується для обміну та подальшого відтворення, 

друга — для суспільного і особистого споживання та створення різних ре-

зервів і страхових фондів. Структура обміну та розподілу визначається 

структурою виробництва. Обмін та розподіл самі є продуктом виробництва 

— не лише за змістом (адже обмінюватися та розподілятися можуть ви-

ключно результати виробництва), а й за формою (певний спосіб участі у 

виробництві визначає особливу форму обміну та розподілу). 

Форма, в якій беруть участь учасники в обміні та розподілі, завжди 

відповідає економічним законам ринку. Обмін та розподіл суспільного 

продукту мають суворо контролюватися. Контроль за наявністю і рухом 

суспільного продукту, що обмінюється та розподіляється згідно з відпо-

відними розрахунками між суб’єктами господарювання, і покликаний 

здійснювати бухгалтерський облік. Через ланки сфери обігу (торгівля) ві-

дбувається перерозподіл — подальший обмін початково обміняного сус-

пільного продукту. 

Процес обліку затрат обігу, пов’язаних із просуванням суспільного 

продукту, облік наявності і руху суспільного продукту в грошовій і натура-

льній формах, а також правові відносини (зобов’язання та розрахунки), що 

супроводжують його рух від виробника до споживача, від одного власника 

до іншого — усе це є змістом бухгалтерського обліку в ланках сфери обігу 

(комерційній діяльності). 
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Зі сфери обігу (обміну) суспільний продукт надходить до сфери виро-

бничого, невиробничого і особистого споживання. 

Виробниче споживання є власне процес виробництва. 

Невиробниче споживання відбувається у сфері освіти, охорони здо-

ров’я, загального управління і т.ін., на утримання якої витрачається значна 

частка суспільного продукту. Після невиробничого споживання предмети 

праці (сировина, матеріали, паливо тощо) споживаються остаточно, вибу-

вають з ринку і далі не функціонують як матеріальні предмети процесу об-

міну. 

Облік спожитого ланками невиробничої сфери суспільного продукту, 

тобто облік затрат на їх утримання, а також облік запасів суспільного про-

дукту в цих ланках і розрахунки, пов’язані з їх діяльністю, є основним змі-

стом бухгалтерського обліку в ланках бюджетної сфери. Суспільний про-

дукт, який проданий зі сфери обігу в особисте споживання членам 

суспільства, виходить за межі згаданого обліку. 

У процесі створення, обміну, розподілу і споживання суспільного про-

дукту виникають різні правові — розрахункові, кредитні та інші відносини. 

Облік і контроль за цими відносинами також здійснює бухгалтерський об-

лік. 

Перелічимо найістотніші складові елементи бухгалтерського обліку, 

які визначають зміст його предмета. 

1. Наявність і рух майна господарства, що є матеріальною основою ді-

яльності. 

2. Процес створення (виробництва, добування) суспільного продукту, 

його обмін, розподіл і споживання. 

3. Правові — розрахункові, кредитні та інші — відносини, зо-

бов’язання, що виникають у процесі обміну між суб’єктами господарю-

вання. 

Отже, предметом бухгалтерського обліку є майно суб’єктів господа-

рювання і його рух у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання 

суспільного продукту, а також правові відносини (тобто зобов’язання роз-

рахункові, кредитні, бюджетні і т. ін.), що виникають при цьому між 

суб’єктами господарювання. 

Таке визначення відповідає тим вимогам, що облік має відображувати 

стан майна господарства, його обмін і розкривати найзагальніші та найіс-

тотніші елементи бухгалтерського обліку в усіх ланках системи ринкового 

господарювання, що становлять його основний зміст і призначення. Крім 

того, сам зміст предмета розкриває значення бухгалтерського обліку, його 

роль у системі ринкових відносин у всіх країнах світу. 
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А.2.2. Визначення меж, в яких бухгалтерський облік  

____________________________ відображає свій предмет 
 

При визначенні меж, в яких бухгалтерський облік відображає свій 

предмет, слід виходити з концептуальної сутності бухгалтерського обліку 

як скелета управління економікою в умовах ринку та функціональних за-

вдань, покладених на нього в системі господарювання, тобто підприємни-

цької діяльності. 

Підприємництво, як самостійна ініціатива, систематичне: той, хто, ри-

зикуючи, провадить діяльність з виробництва продукції, надання послуг 

або виконання робіт (зайняття торгівлею, кредитно-банківською діяльніс-

тю), згідно з чинним законодавством має бути оформлений як юридична 

особа. 

Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути як громадяни 

(які не обмежені законом у право- або дієздатності), так і юридичні осо-

би усіх форм власності, установлених законом. 

Усі суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від її виду (виро-

бнича, комерційна, кредитно-банківська), зобов’язані провадити бухгал-

терський облік своєї діяльності відповідно до встановленого законом по-

рядку. 

Основними формами організації підприємницької діяльності є підпри-

ємства та організації. 

У суспільстві крім підприємницької виконується значна непідприє-

мницька діяльність. До неї належать загальне та муніципальне управ-

ління, охорона інтересів та незалежності держави тощо. Основною фо-

рмою діяльності цієї сфери є мі- 

ністерства, освітянські установи, бібліотеки, школи, інститути тощо.  

Усі перелічені (а також будь-які інші) установи зобов’язані провадити 

бухгалтерський облік своєї діяльності за встановленими законом правила-

ми. 

Отже, основною обліковою ділянкою в суспільстві є кожний окремий гос-

подарюючий суб’єкт-власник, фізична або юридична особа: підприємство, орга-

нізація, установа. 

Бухгалтерський облік у межах кожного господарюючого суб’єкта — 

підприємства, організації чи установи — є засобом, за допомогою якого 

здійснюється подальший облік суспільного виробництва у межах корпора-

тивних формувань (трестів, управлінь, міністерств тощо) і в державі в ці-

лому, а також у масштабах світової економіки в системі національних ра-

хунків. 
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А.2.3. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку 
 _____________________________  в об’єктах — господарських фактах 

 

А.2.3.1. Загальне зауваження 
 

Термін «об’єкт» (від лат. objektum — предмет) буквально означає те 

саме, що й «предмет». Але для глибшого розуміння змісту словосполучен-

ня «бухгалтерський облік» терміни «предмет» і «об’єкт» слід уживати 

більш конкретно. Під об’єктом розумітимемо частину цілого, тобто час-

тину предмета. Це дасть змогу краще розібратися в такій складній науці як 

бухгалтерський облік. 

 
А.2.3.2. Що відображає бухгалтерський облік 

 

Як уже зазначалося, у бухгалтерському обліку відображаються не всі 

господарські факти-явища та процеси. Постає запитання, які господарські 

факти потрапляють в орбіту бухгалтерського обліку? Щоб відповісти на 

нього, насамперед потрібно з’ясувати зміст господарських фактів. 

Будь-яке господарство — виробниче (промислове, сільськогосподарське, 

будівельне тощо) або комерційне (надання послуг, торгівля, банківське або 

побутове обслуговування тощо) як складова суспільного виробництва в умо-

вах ринку позначене тією самою двоїстістю, що й саме суспільство, тобто має 

два боки. Один характеризує господарство як сукупність матеріально-речових 

елементів (майна) процесу суспільного виробництва у вартості (актив), ін-

ший — як сукупність виробничих відносин, тобто показує, кому належить те 

майно за правом власності (пасив). Отже, з одного боку, господарство — це 

сукупність продуктивних елементів носіїв вартості, а з іншого — це сукупність 

правових відносин, характеристик суб’єктів права власності на об’єкти (акти-

ви) (рис. А.2.1). 
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ГОСПОДАРСТВО:
боки господарювання

ПРАВОВІ
(пасивні)

ПРОДУКТИВНІ
(активні)

Аспектні характеристики
господарських фактів

як явищ

1. Капітал — право влас-
ності на продуктивні
об’єкти (активи)

1.1.  Власний капітал
(засновників)

1.2.  Чужий капітал (пози-
чені, тимчасово залу-
чені)

1. Уречевлена праця
людей

2. Засоби виробництва
2.1.  Засоби праці
2.2.  Предмети праці

3. Засоби обігу
3.1.  Гроші
3.2.  Інші засоби обігу

 

Рис. А.2.1. Двохаспектне подання стану господарських фактів-явищ 

Процес господарювання характеризується динамічністю. Засоби як су-

купність майна та правові відносини перебувають у постійному русі і без-

перервно змінюються, через що можна констатувати різні господарські фа-

кти. З одного боку, ці процеси мають виробничий (постачання, 

виготовлення продукту, надання послуг, реалізація), а з іншого — право-

вий (купівля, залучення до процесу робочої сили, продаж) характер. Суку-

пність цих процесів позначена тією самою двоїстістю (подвійністю), що й 

стан господарства, тобто має продуктивний (рис. А.2.2) характер. 

ГОСПОДАРСТВО:
зміни стану фактів
господарювання

(процеси)

ПРАВОВІ
(пасивні)

ПРОДУКТИВНІ
(активні)

1.  Вкладання (“+“)
(внески) капіталу

2.  Вилучення (”–”) капіталу
3.  Зміна власника капіталу

1. Залучення нових засобів
(придбання) надходження

2. Вилучення засобів
(реалізація готової
продукції — виробів, робіт,
товарів, послуг тощо)

3. Виробниче споживання
засобів (речовин та сил
природи) зміна форм

Аспектні характеристики
господарських фактів

як процесів

 

Рис. А.2.2. Двохаспектне подання змін стану господарських 
 фактів-процесів 
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В обох випадках (характеризуючи стан фактів господарства згідно з 

рис. А.2.1 або процеси господарювання, що їх унаочнює рис. А.2.2) госпо-

дарство потрібно розглядати одночасно в двох аспектах (з двох боків) — 

виробничому та правовому. При цьому обидва боки (аспекти) мають вартіс-

не, тобто грошове, вираження (у гривнях, рублях, доларах тощо). По суті 

виражається одна й та сама величина — вартісна сукупність, але в різних 

аспектах. Тому підсумкові дані цих двох аспектів, оскільки вони виража-

ються у вартості, однакові за величиною, тобто рівні (рис. А.2.3). 

У бухгалтерському обліку продуктивний (виробничий) аспект групу-

вання засобів та процесів називають активом, а правовий — пасивом. 

 
А.2.3.3. Визначення «Активу» та «Пасиву» 

 

В економічній літературі, в теорії та на практиці знаходимо різні ви-

значення термінів «Актив» та «Пасив». Якщо термін «Актив» у більшості 

країн має майже однозначне визначення, то термін «Пасив» (хоча при 

складанні балансу в усіх випадках використовується) у більшості країн та 

літературних джерелах не визначається. 

У світовій практиці найбільш поширеним визначенням активів є на-

ступне: «активи — це ресурси (від фр. слова resource — засоби, запаси, 

можливості, джерела чогось), які отримані підприємством в результаті 

минулих подій та тепер контрольовані ним, використання яких, як очіку-

ється, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому». 

Вивчення та аналіз літературних джерел дозволяє синтезувати різні 

визначення пасивів, за яким:   «Пасиви — це капітал — визначене у ва-

ртості (грошах) боргове зобов’язання  підприємства (юридичної) або 

громадянина (фізичної особи) по відношенню до іншого підприємства 

(юридичної) або громадянина (фізичної особи)». У будь-якому випадку 

пасиви (капітал) (бор- 

гові зобов’язання) показують джерело утворення активів — майна підп-

риємства або громадянина, тобто показують, кому вин- 

но підприємство (юридична) або громадянин (фізична особа),  

за усе майно, яке воно (або він) має у своєму розпорядженні. Пасиви, та-

ким чином, — це вираз права власності на активи (майно) відповідних 

юридичних (підприємств) або фізичних осіб, які передали це майно у ви-

користання — це право власності. Таким чином пасиви — це КАПІТАЛ, 

тобто власність (право власності). 

 _____________________ А.2.4. Класифікація господарських фактів 

А.2.4.1. Загальне визначення 
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Господарських фактів-явищ і фактів-процесів, навіть у невеликому го-
сподарстві, налічується кілька сотень, а іноді й тисяч. Вони є самостійними 
об’єктами господарювання, а отже, й обліку. Для того щоб дістати систе-
матизоване уявлення про стан господарства, господарські факти-явища і 
факти-процеси групують (класифікують) за різними ознаками. 

БІК СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Господарство (господарювання)
у суспільному виробництві

Аспектні характеристики

Господарські факти

Виробничі відносиниПродуктивні сили

Юридичні (правові)
Продуктивні (в

иробничі)

ЯВИЩА

ПРОЦЕСИ

1. Уречевлена праця людини 
(у бухгалтерському обліку 
відображають лише процес 
використання робочої сили, 
уречевлення)

2. Засоби виробництва
2.1. Засоби праці
2.2. Предмети праці
2.3. Предмети обігу

1. Утягування (залучення) нових 
ресурсів (постачання)

2. Вибуття (вилучення засобів)
3. Виробничий процес 

(виготовлення продукту, виробів, 
надання послуг)

1. Вкладання капіталів

2. Вилучення капіталів

3. Зміна власника капіталів

Господарські факти за ознакою 
виробничих відносин, суб’єкти 

за правом власності
 (джерелами їх утворення)

Господарські факти за ознакою 
продуктивних сил і функціональною 

роллю
у процесі діяльності — ресурси

1. Капітал — джерела засобів 
виробництва
1.1. Капітал власний 

(засновників)
1.2. Капітал позичений (чужий)

РАЗОМ

А    К    Т    И    В

РАЗОМ

П    А    С    И    В

 

Рис. А.2.3. Двоїстість — два аспекти способу суспільного виробництва — предмет 
бухгалтерського обліку в межах одного підприємства 

Первинну економіко-правову класифікацію засобів господарювання як 

явищ та процесів з погляду теорії двоїстості (тобто в продуктивному та 

правовому аспектах) у контексті суспільного виробництва унаочнено на 

рис. А.2.3. Така двоїстість означає, що у процесі господарювання госпо-



 23 

дарські факти-явища та факти-процеси одночасно мають два аспекти: про-

дуктивний та правовий. При цьому, оскільки характеристики обох аспектів 

подаються у вартісному вираженні (грошах), то це забезпечує постійну їх 

рівність. 

Об’єктом бухгалтерського обліку є лише такий господарський факт-

явище або факт-процес господарювання, який: а) здійснився, відбувся; 

б) змістовна характеристика якого задовольняє або продуктивний, або пра-

вовий аспект господарювання, або одночасно обидва; в) дістав вартісне 

(грошове) вираження. 

Коли деякий господарський факт-явище або факт-процес не може бути 

розглянутий одночасно щодо всіх трьох розглянутих щойно ознак, то він 

не є об’єктом бухгалтерського обліку. Наприклад, укладання трудового ко-

нтракту (угоди). Факт господарський, має грошове вираження, але не здій-

снився. Тому він не є об’єктом бухгалтерського обліку, тобто в системі та-

кого обліку не зафіксується. 

 

А.2.4.2. Господарські факти-явища як об’єкти 

бухгалтерського обліку 
 

1. Класифікація активів 

Визначення активів. У світовій практиці найбільш поширеним ви-

значенням активів є наступне: «активи — це ресурси (від фр. слова re-

source — засоби, запаси, можливості, джерела чогось тощо), які отри-

мані підприємством в результаті минулих подій та тепер контрольовані 

ним, використання яких, як очікується, сприятиме збільшенню економі-

чних вигод у майбутньому». 

Активи господарства поділяються на нематеріальні та матеріальні. Усі 

активи, у свою чергу, поділяються на дві групи — засоби праці та предмети 

праці — засоби обігу (обороту), тобто оборотні та необоротні. Оборотні — 

це такі активи, які призначені для продажу або споживання протягом опе-

раційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Якщо ак-

тив не відповідає цим вимогам, він є необоротним. 

1) Нематеріальні активи 

Під нематеріальними активами розуміють умовну вартість об’єктів 

промислової та інтелектуальної власності, а також  

певні права, які називають об’єктом права власності конкретного підп-

риємства. Основні характерні риси нематеріальних активів такі:  

відсутність матеріально-речової (фізичної) структури; 

використання протягом тривалого часу; 

здатність бути корисним для підприємства; 
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високий ступінь невизначеності розмірів можливого в майбутньому 

прибутку від використання такого активу. 

До нематеріальних активів належать: 

а) різні права підприємства на об’єкти власності — патенти (права на 

винахідництво), товарні знаки, торгові марки, авторські права, ліцензії, 

права користування землею та іншими природними ресурсами; 

б) програмні забезпечення ЕОМ; 

в) організаційні витрати; 

г) наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки (НДД-

КР); 

ґ) ноу-хау («знаю як» — з англ.); 
д) ділова репутація або ціна фірми — goodwill («добра воля» — з англ., 

рис. А.2.4). 

 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

2.ОБ’ЄКТИ ПРАВА
КОРИСТУВАННЯ

РЕСУРСАМИ

1.ОБ’ЄКТИ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ

1.1  на винахід
1.2  на модель
1.3  на промисловий взірець
1.4  на знаки для товарів
1.5  на сорт рослин (патент)
1.6  на фірмову назву
1.7  на програму на ЕОМ
1.8  на базу даних ЕОМ
1.9  на обліково-технічну інформацію

2.1.  Землею
2.2.  Надрами
2.3.  Геологічна інформація
2.4.  Інші природні ресурси

3.ОБ’ЄКТИ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНИМИ, ОРГАНІЗАЦІЙ-
НИМИ ТА ІНШИМИ ВИГОДАМИ

3.1.  Економічна вигода на моно-
польне становище на ринку

3.2.  Економічно вигідні
податки на майно  

Рис. А.2.4. Види нематеріальних активів 

Право власності на нематеріальні активи полягає в тому, що підпри-

ємство на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається 

об’єктами, які йому належать. Підприємство має право здійснювати щодо 

даного об’єкта будь-які дії, які не суперечать закону. Ці активи можуть 

бути використані для здійснення будь-якої господарської або іншої дія-

льності, яка не заборонена законом. 

2) Матеріальні активи 

Майно як об’єкт бухгалтерського обліку. Усе майно підприємства 

(тобто уречевлена праця минулих років, окрім особистого майна власників) є 
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його матеріально-технічною базою. Обсяг майна визначається масштабами і 

характером діяльності підприємства. 

Залежно від функціональної ролі майно в ланках сфери підприємниць-

кої діяльності (виробничої, комерційної і банківської) відіграє роль засобів 

виробництва й обігу, а в ланках бюджетної сфери — засобів споживання 

(тривалого і одноразового характеру). 

Засоби виробництва в будь-якому процесі виробництва, за будь-яких 

суспільних умов, завжди поділяються на засоби праці та предмет праці. 

Засоби праці — це речі або комплекс речей, за допомогою яких пра-

цівник впливає на предмети праці. Це машини, обладнання, інструменти, 

пристрої, інвентар і т. ін. Крім того, до засобів праці в широкому розумінні 

належать усі матеріальні умови, необхідні для того, щоб процес праці міг 

узагалі відбуватися. Це земля, виробничі споруди, будівлі, транспортні за-

соби (залізничні, автомобільні, повітряні тощо), а також решта матеріаль-

них умов, без яких процес праці або зовсім неможливий, або дуже недос-

коналий. 

Засоби праці відрізняються від решти засобів такими двома ознаками: 

1) вони використовуються у процесі діяльності як предмети, за допомогою 

яких людина впливає на предмет праці (сировину, матеріали тощо), або як 

матеріальні умови, необхідні для вдосконалення процесу праці; 2) свою ва-

ртість вони частинами (у міру зношування) переносять на новостворений 

продукт, у виробництві якого ці засоби праці брали участь. При цьому вони 

зберігають свою споживчу форму весь час, до остаточного спрацювання. 

Завдяки таким особливостям засоби праці набирають форми основних за-

собів господарства. 

Для спрощення планування, фінансування й обліку, тобто з практич-

них міркувань, не всі засоби праці відносять до основних засобів. Не нале-

жать до основних такі засоби праці, строк служби яких менший за один рік 

або вартість менша від встановленого ліміту за одиницю (за винятком до-

рослих тварин, сільськогосподарських машин і знарядь, які відносять до 

основних засобів незалежно від строку служби і вартості). Ці засоби утво-

рюють окрему групу, яка називається «Малоцінні і швидкозношувані пред-

мети». До неї належать також спеціальні інструменти, пристрої, а також 

спецодяг, взуття і постільні речі. 

Предмети праці — це всі матеріальні засоби, на які людина впливає 

за допомогою засобів праці для виробництва суспільного продукту та до-

ведення його до споживача. Частина предметів праці існує у природі у го-

товому вигляді (руда, вугілля, нафта, деревина тощо). Ці предмети є даром 

природи. Предмети праці, створені або попередньо профільтровані працею 

людини, називаються сировим матеріалом. 

Сирові матеріали, залежно від їх участі в технологічному процесі ви-

робництва суспільного продукту, поділяються на основні та допоміжні. 
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До основних матеріалів належать такі предмети праці, які становлять 

основний зміст виробленого продукту, тобто утворюють його головну суб-

станцію. Наприклад, метал для виготовлення машин, лісоматеріали для ви-

готовлення меблів тощо. Предмети відповідно до такої участі їх у техноло-

гічному процесі сільськогосподарського виробництва і добувної 

промисловості називають не основними матеріалами, а сировиною. 

Допоміжні матеріали — це такі предмети праці, які споживаються за-

собами праці (пальне, мастила для роботи машин, корми для робочої худо-

би тощо) або приєднуються до основних матеріалів (кокс для виплавлення 

металу, фарба для тканин тощо), або допомагають виконанню процесу 

праці (паливо для освітлення і опалення робочих приміщень і т. ін.). 

Предмети праці — це також напівфабрикати і незавершене виробниц-

тво, що якісно відрізняються від основних і допоміжних матеріалів. 

Напівфабрикати — це продукти праці, які пройшли одну або кілька 

стадій обробки, але для завершення виробництва готового продукту мають 

пройти на даному підприємстві ще певні виробничі процеси (чавун на ме-

талургійному заводі, пряжа на ткацькій фабриці і т. ін.). Напівфабрикат од-

ного підприємства може бути готовим сировинним матеріалом (основним 

або допоміжним) для іншого підприємства. Наприклад, чавун для металур-

гійного заводу є напівфабрикатом, а для сталеплавильного — цілком го-

товим сировинним основним матеріалом. 

Незавершене виробництво — це предмети праці і жива праця, затра-

чені на виробництво певного продукту, процес створення якого ще не заве-

ршено. 

Засоби обігу. Усі засоби обігу залежно від їх функціональної ролі у 

процесі відтворення поділяються на три групи: предмети обігу, грошові 

кошти готівкою та в розрахунках і їх еквіваленти. 

Предмети обігу функціонують лише в ланках сфери виробництва та 

обігу у вигляді готової продукції і товарів. 

Усі предмети обігу через ланки сфери обігу (торговельні підприємст-

ва) надходять від виробників до підприємств-споживачів (промислових, 

сільськогосподарських, будівельних тощо), до ланок невиробничої сфери 

(освіта, охорона здоров’я, загальне управління, оборона тощо), а також ви-

користовуються для особистого споживання працюючих. Предмети обігу, 

що надійшли до споживача, у сфері виробництва відіграють роль засобів і 

предметів праці, а в ланках невиробничої сфери — засобів споживання 

(тривалого і разового). 

У ланках сфери обігу предмети споживання також є засобами і пред-

метами праці. 

Кошти (гроші готівкою та їх еквіваленти). У будь-якому господарстві 

сфери виробництва, обігу та невиробничого споживання завжди є вільна 

частина засобів — гроші готівкою, оскільки виручка від реалізації продук-
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ції, робіт і послуг або кошти, одержані від різних підприємств, організацій, 

не завжди одразу і повністю витрачаються на придбання нових засобів ви-

робництва, предметів споживання, оплату праці і т. ін. Гроші готівкою збе-

рігаються в касі або банку на розрахунковому та іншому рахунках, що 

сприяє безперебійності процесу відтворення. До грошових еквівалентів 

відносяться поточні інвестиції. 

Кошти в розрахунках. В умовах ринкових відносин господарюючі 

суб’єкти вступають між собою в господарські розрахункові відносини. Ро-

зрахунки зумовлені, як правило, тим, що передача виробником виробленої 

продукції до ланок сфери обігу або споживачеві не завжди збігається з мо-

ментом оплати, або тим, що належні окремим підприємствам чи особам 

кошти виплачуються їм не відразу, а дещо пізніше (наприклад, виплати до 

бюджету і органів соціального страхування, працюючим — заробітної пла-

ти  

і т. ін.). Через це виникає заборгованість одного суб’єкта господарювання 

іншому: отже, завжди якась частина коштів господарства може перебувати 

в розрахунках, тобто в тимчасовому користуванні інших господарств або 

осіб. Кошти в розрахунках є в усіх ланках сфери виробництва, обігу, неви-

робничого споживання. 

Засоби споживання. Усі елементи майна в ланках непідприємницької 

бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я, мистецтво тощо) споживають-

ся у формі послуг, тобто споживається споживна вартість праці, корисної 

саме як безпосередня діяльність. 

У деяких ланках непідприємницької (бюджетної) сфери (транспорт, 

зв’язок, комунальні підприємства) послуги споживаються безпосередньо в 

процесі виробництва. Надані послуги не обліковуються окремо від процесу 

виробництва, оскільки «тут оплачується і споживається самий процес вироб-

ничої діяльності». 

Отже, в усіх ланках непідприємницької — бюджетної сфери предмети 

споживаються або в готовому вигляді (продукти, паливо, медикаменти то-

що), або у вигляді послуг одночасно з їх наданням. Їх вартість не перено-

ситься на інший продукт, а вибуває із суспільного кругообороту, тобто 

«зникає». Тому в цих ланках кругообороту вартості предметів немає, оскі-

льки їх кругооборот закінчується споживанням (наприклад, бензин, вико-

ристаний автомобілем для перевезення хворих, медикаменти, спожиті в 

установах охорони здоров’я, і т. ін.). 

Предмети споживання непідприємницької — бюджетної сфери поді-

ляються на предмети тривалого і разового споживання. До предметів три-

валого споживання належать будівлі, споруди житлово-комунального і ку-

льтурно-побутового призначення (житлові приміщення, школи, театри, 

санаторії тощо), їх обладнання, транспортні засоби, інвентар, бібліотечні 

цінності і т. ін. Ці предмети у процесі споживання зношуються поступово, 
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зберігаючи тривалий час свою початкову фізичну форму. Щодо цього вони 

подібні до основних засобів, але не є засобами виробництва, оскільки не 

беруть участі у здійсненні виробничого процесу і за їх допомогою не ство-

рюються нові продукти праці. 

Такі предмети споживання становлять групу засобів тривалого спожи-

вання, а в практиці їх називають невиробничими основними засобами. 

Вартість засобів тривалого користування споживається частинами і в міру 

зношування вибуває із суспільного кругообороту. Облік цієї вартості необхід-

ний для визначення вартості наданих і спожитих послуг, а в ланках, що пере-

бувають на утриманні бюджету (школи, лікарні, загальне управління тощо), — 

для визначення фактичного обсягу спожитих вартостей, що вибули із суспіль-

ного кругообороту. 

Предмети разового споживання — це всі матеріальні засоби (крім за-

собів тривалого користування), які потрібні для забезпечення нормальної 

діяльності непідприємницької сфери (продукти, матеріали, паливо, ліки 

тощо). 

Вартість предметів разового споживання повністю вибуває із суспіль-

ного кругообороту протягом одного споживчого акту. Щодо цього такі 

предмети подібні до оборотних засобів, але їх не можна віднести до оборо-

тних засобів, оскільки останні повністю переносять свою вартість на ново-

створений продукт і в цій новій формі продовжують свій кругооборот у су-

спільному відтворенні, а предмети разового споживання вибувають з 

кругообороту засобів у міру споживання. У цьому принципова різниця між 

оборотними засобами і предметами разового споживання ланок непідприє-

мницької сфери. Тому предмети разового споживання становлять самос-

тійну групу засобів. 

Розглянуті засоби виробництва, обігу та непідприємницького (бюдже-

тного) споживання використовуються в усіх ланках суспільного відтво-

рення. Для успішного використання своїх основних функцій кожна ланка 

змушена частково брати на себе функції ланок інших сфер суспільного від-

творення, а тому повинна мати не тільки властиві їй засоби, а й засоби, 

властиві іншим сферам, у розмірі, що задовольняв би її потреби. 

Отже, засоби виробництва в усіх ланках групуються в одні й ті самі 

групи, проте склад їх різний, і в господарстві вони розміщуються за своїм 

значенням. 

Майно групується не лише за його функціональною роллю у процесі 

відтворення, а й за способом передавання вартості новоствореному проду-

ктові. За цією ознакою групують тільки засоби виробництва й обігу, неза-

лежно від сфери їх функціонування. 

За способом передавання своєї вартості засоби виробництва і обігу 

поділяються на три групи: основні засоби, оборотні засоби і засоби обігу. 
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Основними називають такі засоби, які у процесі їх використання пе-

редають свою вартість частинами (у міру зношування) новоствореному за 

їх допомогою продукту, зберігаючи при цьому свою споживну вартість до 

остаточного спрацювання. 

До основних засобів належать усі засоби праці (крім малоцінних і 

швидкозношуваних предметів), незалежно від того, в якій сфері суспільно-

го відтворення вони використовуються, крім предметів тривалого користу-

вання. 

Оборотними називаються такі засоби, які у процесі одного виробни-

чого циклу повністю (а не частково, як це відбувається із засобами праці) 

переносять свою вартість на новостворений суспільний продукт (лісомате-

ріали повністю передають свою вартість на виготовлені з них меблі, а об-

ладнання, за допомогою якого виготовляються меблі, — лише частину сво-

єї вартості, у міру зношування). Завдяки такій властивості передавання 

вартості новоствореному продукту ці засоби набирають форми оборотних.  

До оборотних засобів відносять всі предмети праці незалежно від сфе-

ри їх функціонування. Як різновид предметів праці до них також відносять 

молодняк тварин і тварини на відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані 

предмети. Хоч останні за способом передачі вартості новоствореному про-

дуктові треба було б віднести до основних засобів, але для спрощення пла-

нування, фінансування й обліку їх умовно відносять до оборотних засобів. 

Молодняк тварин і тварини на відгодівлі по суті перебувають у процесі 

виробництва, оскільки до них щоденно прикладається жива й уречевлена пра-

ця для одержання приросту. Тому їх можна розглядати як різновид незаверше-

ного виробництва особливого виду, яке в будь-який час може бути заверше-

ним, оскільки в будь-який час тварини можуть бути використаними на м’ясо. З 

огляду на це молодняк тварин і тварини на відгодівлі вирізняють як самостій-

ну групу. 

Засоби обігу за способом перенесення своєї вартості на новостворений 

продукт принципово відрізняються від оборотних засобів, речовим вира-

женням  яких є предмети обігу. На відміну від предметів праці засоби обігу 

у процесі кругообороту не переносять своєї вартості на новостворений 

продукт, а лише змінюють форму свого існування, перетворюються з това-

рної форми на грошову, прямо або через кошти в розрахунках, а з грошової 

форми — знову на предметну (товари, засоби виробництва та предмети 

споживання), прямо або через кошти в розрахунках. Далі, у процесі вико-

ристання засоби виробництва (засоби праці й предмети праці) свою вар-

тість переносять на предмети, у виробництві яких вони брали участь, а 

предмети споживання споживаються і вибувають із суспільного кругообо-

роту. Предмети з такою формою обігу вартості утворюють групу засобів 

обігу, і їх не можна ототожнювати з оборотними засобами. 
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Усе майно за його функціональною роллю в суспільному відтворенні і 

за способом передачі вартості на новостворений продукт можна наочно 

подати так, як показано на рис. А.2.5. 

Майно одної людини, колективу, держави, муніципалітету в усіх формах 

свого існування в сфері суспільного відтворення підприємницької діяльності є 

найважливішим об’єктом бухгалтерського обліку. За його допомогою дістають 

вичерпну інформацію про наявність, рух і використання майна господарства, 

на підставі якої відбувається контроль за збереженням і ефективним викорис-

танням цього майна. Лише завдяки цій своїй функції бухгалтерський облік 

стає невіддільною частиною управління будь-яким господарством. 

З
а
 ф

у
н

кц
іо

н
а
л

ь
н
о

ю
 р

о
л

л
ю

 в
 с

у
с
п
іл

ь
н
о
м

у
 в

ід
т
в
о
р

е
н

н
і

З
а
 с

п
о

с
о

б
о
м

 п
е
р

е
н

е
с
е
н

н
я
 в

а
р
то

с
ті

 н
а
 п

р
о
д

у
кц

ію

Класифікація активів — 
майна господарства

Кошти (гроші)

Кошти в роз-
рахунках

Предмети обігу, 
готова продукція 

(товари)

Предмети разового 
користування

Предмети тривалого 
користування 

(основні засоби 
бюджетної сфери)

Незавершене 
виробництво

Предмети праці

Засоби праці

Напівфабрикати

З
а

с
о
б

и
 с

п
о
ж

и
в
а

н
н

я
З

а
с
о
б

и
 о

б
іг

у

О
б

о
р

о
тн

і 

Н
е

о
б

о
р
о
тн

і З
а

с
о

б
и
 в

и
р
о

б
н
и

ц
тв

а

 

Рис. А.2.5. Класифікація активів — майна господарства  
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2. Класифікація пасивів 

У системі правових відносин (пасив) бухгалтерський облік групує все 

майно за такими ознаками: 1) за правом власності — джерелами форму-

вання активів (тобто від кого, скільки і з якою метою одержано майно); 

2) за конкретними формами, внесення та строками. Тому об’єктом обліку є 

не лише розглянуте нами майно господарства (активи), а й капітал — право 

власності на майно, джерела його формування (створення) (пасиви) . 

Власник (приватна особа, колектив засновників, держава тощо) у мо-

мент організації (створення підприємства, організації, установи) вносить 

частину засобів у розмірі потреби. За рахунок цих джерел підприємство 

(господарство) придбаває (або одержує) необхідні предмети для здійснення 

своєї діяльності. Засоби, які потрібні на покриття витрат понад власні кош-

ти, вони можуть у порядку кредиту взяти в банку та в порядку взаємних 

розрахунків — в інших підприємств, а також отримати за рахунок додатко-

вого продукту, виробленого господарством. 

Пасиви на підприємствах поділяють на такі групи: 

1) власні (постійні) (право власності засновників) — власний капітал; 

2) тимчасово залучені засоби (зобов’язання) — чужий капітал: 

2.1) позичені; 

2.2) суспільні. 

Власні (постійні) — це спільна назва джерел засобів, що їх отримують 

державні підприємства від держави, а приватні підприємства — від особи 

(або колективу осіб), яка їх створила (засновника). 

Такі засоби закріплюються на весь час існування, а тому називаються 

постійними.  

Власні (постійні) внески-капітал набувають таких форм: статутний ка-

пітал, резервний (страховий) капітал, пайовий капітал, нерозподілений 

прибуток, додатковий капітал тощо. 

Статутний капітал — це вклади засновників, які відбивають суму вла-

сних засобів, є гарантом діяльності, платоспроможності тощо. Розмір цих 

вкладів зазначається в статуті підприємства, а тому й називається статут-

ним (реєстрованим) капіталом. 

У процесі господарської діяльності статутний капітал може змінюва-

тися — збільшується з розширенням його виробничих потужностей, або 

зменшується в разі їх скорочення. 

Пайовий капітал є джерелом ресурсів, створених за рахунок пайових 

внесків членів кооперативу. Вони закріплюються за господарством, яке ви-

користовує їх як власні для формування потреб. 

Третім видом власного капіталу є додатковий капітал, резервний капі-

тал, нерозподілений прибуток. Власний капітал характеризує право влас-
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ності на активи підприємства після врахування його зобов’язань по пози-

ченому капіталу. 

Тимчасово залучені (позичені) засоби (зобов’язання) — це спільна на-

зва джерел засобів, залучених на певний, порівняно невеликий період (що 

й визначає їх назву). Потреба в тимчасовому залученні капіталу постає, 

оскільки створюються запаси матеріальних цінностей, матеріалів сезонного 

зберігання, відбуваються затримки з реалізацією виготовленої продукції не 

з вини господарства. 

Основним джерелом, за рахунок якого покриваються додаткові потре-

би господарства, є позички банку. Позички бувають коротко- та довгостро-

кові. Короткострокові позички надаються господарству на порівняно неве-

ликий строк і для певних цілей (на покриття запасів товарно-матеріальних 

цінностей, сезонних затрат виробництва, оплату рахунків постачальників і 

т. ін.). Довгострокові позички надаються господарству на триваліший 

строк (понад рік) для цілей капітального будівництва, придбання основних 

засобів, модернізації обладнання тощо. 

Другим важливим тимчасовим джерелом поповнення засобів госпо-

дарства є зобов’язання — кредиторська заборгованість. Виникнення цієї 

заборгованості зумовлене діючими розрахунковими взаємовідносинами: 

отримані від постачальників матеріальні цінності або надані ними послуги 

можуть оплачуватися дещо пізніше, ніж виникає зобов’язання сплати. То-

му з часу придбання цінностей і до моменту їх оплати господарство корис-

тується засобами постачальника і має перед ним зобов’язання щодо розра-

хунків. 

Підприємства й організації, які надають матеріальні цінності чи пос-

луги, називаються кредиторами, а відповідне зобов’язання — кредиторсь-

ким. 

Третім важливим джерелом тимчасово залучених в оборот господарс-

тва засобів є розрахунки з розподілу національного доходу. Національний 

дохід — новостворена у процесі виробництва вартість (v+m), розподіляєть-

ся згідно з чинним законодавством. Частина його спрямовується на задово-

лення особистих потреб працівників господарства у вигляді заробітної пла-

ти, натуральних і грошових доходів, частина (у вигляді різних податків, 

обов’язкових страхових та інших внесків тощо) перераховується через фі-

нансові органи до бюджету на потреби суспільства в цілому (створення но-

вих і розширення старих виробництв, утримання ланок невиробничої сфе-

ри і т. ін.). Проте оскільки момент одержання прибутку або доходу не 

збігається з моментом видачі його працівникам або з передачею до бюдже-

ту, то протягом певного часу цей дохід лишається в господарстві і узагаль-

нюється в статтю — зобов’язання (розрахунки) щодо розподілу національ-

ного доходу. До передачі доходу за призначенням господарство 

використовує його як джерело формування необхідних засобів. 
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Класифікацію джерел формування майна (пасивів) подано на рис. 

А.2.6. 



Пасиви (капітал) — власники активів —
(джерела формування майна)

Власний капітал — джерела власних засобів 
Позичений капітал — джерела тимчасово 

залучених (позичених) засобів 
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Рис. А.2.6. Класифікація пасивів капіталу — джерел формування майна 

 (власників активів) господарства, тобто власників капіталу 

3
4
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Економіко-правова характеристика господарських фактів-явищ як 

об’єктів бухгалтерського обліку наведена на рис. А.2.7. 

 

АКТИВ ПАСИВ 

Господарські факти-явища за ознаками 
продуктивних сил — носіїв вартості 

Господарські факти-явища за ознаками 
виробничих відносин — носіїв ознак 
права власності 

Індивідуалізовано за харак-
теристиками: назва, вид, 
тип, гатунок, розмір; 

одиниця виміру: 
— кількість 
— якість 
— вартість (історична) 

Персоніфіковано за харак-
теристиками:  
фізична особа, юридична 

особа, держава, муніципалітет (їх фо-
нди, бюджет, пенсійний фонд, фонд 
соціального забезпечення тощо) 

 
Рис. А.2.7. Економіко-правова характеристика господарських фактів бухгал-

терського обліку як явищ 

 
А.2.4.3. Господарські факти — процеси діяльності 

як об’єкти бухгалтерського обліку  
 

А.2.4.3.1. Загальні питання 

Активи та пасиви господарства в процесі підприємницької діяльності 

зазнають різних змін. Як було визначено п. 2.3, ці зміни можуть характери-

зувати їх надходження, вибуття або зміни форми та зміни власника 

(рис. А.2.8). 

 

Активи Назва процесу Пасиви 

(+) 
Надходження 

ЗБІЛЬШЕННЯ 
(+) 

Вкладання капіталів 

(–) 
Вибуття 

ЗМЕНШЕННЯ 
(–) 

Вилучення капіталів 

Перетворення з однієї 
форми в іншу 

(гроші в товар тощо) 

ЗМІНА ФОРМИ  
АКТИВІВ 

Змін немає 

Змін немає 
ЗМІНА ФОРМИ  

ПАСИВІВ 

Зміна власника  
(сплата банком кредиторської 
заборгованості підприємства) 

 
Рис. А.2.8. Класифікація господарських фактів-процесів 

Що? Хто? 
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Процеси надходження або вибуття є простими процесами, які характе-

ризують, властиво, тільки або збільшення, або зменшення об’єкта. 

➢ Наприклад. Засновник зареєстрував підприємство і вклав гроші в за-

безпечення його діяльності в сумі 1000 грн. Це означає, що в активі підп-

риємства відбулося збільшення грошової маси на 1000 грн., а в пасиві вла-

сник набув право власності у даному підприємстві на відповідну суму — 

1000 грн. 

➢ Або другий приклад. Підприємство одержало кредит у банку термі-

ном на два місяці в сумі 2000 грн. Цей процес також характеризує збіль-

шення активу на 2000 грн., оскільки у касі підприємства стало більше гро-

шей. Але разом з тим у пасиві відбувалося збільшення на 2000 грн., 

оскільки правовласником у підприємстві на суму 2000 грн. став банк, який 

надав кредит, і він буде мати право власності на активи підприємства в су-

мі 2000 грн. до повернення йому наданого кредиту. 

Якщо, наприклад, через місяць підприємство поверне банку частково в 

розмірі 1000 грн. суму одержаної позики, то це означатиме зменшення на 

суму 1000 грн., тобто зменшення активів та зменшення боргового зо-

бов’язання перед банком на 1000 грн., тобто пасиву. 

Стосовно процесів, що безпосередньо пов’язані з підприємницькою 

діяльністю, то вони дуже складні й тому вимагають окремого розгляду. 

Матеріальною основою діяльності кожного господарства є майно. 

Особливості кожної сфери суспільного відтворення, що визначають склад і 

характер процесів діяльності господарств, зумовлюють потребу розглянути 

ці процеси окремо, за сферами суспільного відтворення (діяльності). 

Із трьох видів підприємницької діяльності — виробнича, комерційна 

та грошово-кредитна, найбільш складною є виробнича. 

 
А.2.4.3.2. Господарські факти-процеси різних сфер  

діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку  
 

I. Основні процеси діяльності виробничої сфери  
 

Матеріальною основою діяльності будь-якого господарства є майно. 

Особливості кожної сфери суспільного відтворення, що визначають склад і 

характер процесів діяльності господарств, зумовлюють потребу розглянути 

ці процеси окремо, за сферами суспільного відтворення (діяльності). 

У ланках сфери матеріального виробництва (промислові, сільськогос-

подарські підприємства, будівництво) створюється суспільно необхідний 

продукт. Об’єкти обліку в процесі його створення такі. 

1. Витрати на придбання (заготівлю) засобів виробництва, які потрібні 

для створення продукту, і пов’язані з цим розрахунки. 
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2. Затрати предметів праці (сировини, матеріалів, палива тощо) на 

створення нових видів продукту. 

3. Затрати засобів праці в розмірі їх амортизації (зносу) в процесі 

створення продукту. 

4. Міра праці і міра споживання. Міра праці в бухгалтерському обліку 

визначається кількістю праці, затраченої кожним працівником (у годинах, 

днях), або кількістю виробленої продукції за певний час та отриманої в 

грошовій чи натуральній формі оплати (заробітної плати). Оплата праці є і 

мірою споживання. Розмір оплати праці відображує затрати живої праці, 

що належить до собівартості створеного продукту. 

5. Визначення собівартості новоствореного продукту. 

Вироблений продукт у бухгалтерському обліку має відображуватися 

за фактичною собівартістю, що найповніше відбиває обсяг засобів, вкладе-

них у створення продукту. У зв’язку з цим бухгалтерський облік, перш ніж 

відобразити вироблену продукцію, визначає її собівартість, тобто підрахо-

вує затрати уречевленої та живої праці на виробництво одиниці продукції. 

Визначення собівартості — логічне завершення обліку затрат на створення 

продукту. 

Визначення собівартості потрібне також і для встановлення відхилень 

фактичних затрат від норм, передбачених бізнес-планом, та з’ясування 

причин цих відхилень: на яких конкретно об’єктах виробництва і за якими 

статтями затрат порушено норми, стандарти, з яких причин та з чиєї вини. 

Одночасно з цим розробляються заходи щодо усунення виявлених недолі-

ків. Окрім того, аналіз затрат для визначення собівартості за даними бухга-

лтерського обліку дає змогу виявити і використати внутрішні резерви гос-

подарства, і тим самим досягти зниження собівартості та підвищення 

ефективності в роботі. 

6. Наявність і рух новоствореного суспільного продукту та пов’язані з 

ним грошові, розрахункові й кредитні операції.  

Процес руху суспільного продукту в бухгалтерському обліку склада-

ється з таких компонентів. 

1. Процес продажу (реалізації) готової продукції, тобто перетворення 

її з натуральної форми у грошову, і розрахунки, пов’язані з реалізацією 

продукції. 

2. Розрахунки щодо розподілу вартості суспільного продукту  в гро-

шовій формі (у вигляді виручки від реалізації): 

а) розрахунки з бюджетом щодо податків та інших платежів, у вигляді 

яких частина вартості суспільного продукту в грошовій формі передається 

державі, муніципалітету, суспільним фондам тощо для загальних потреб 

суспільства; 

б) розрахунки з працюючими у вигляді заробітної плати; 
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в) розрахунки з банком, постачальниками та іншими організаціями за 

предмети праці (сировину, матеріали, паливо тощо). 

 
II. Основні процеси комерційної діяльності (ланок сфери обігу) 

 

Торговельні ланки (сфери обігу) виконують свої функції, щоб довести 

продукт від виробника до споживача. Продукт, куплений, отриманий від 

підприємств-виробників (промислових, сільськогосподарських тощо), вони 

продають іншим підприємствам — для виробничого споживання; устано-

вам сфери невиробничого споживання — для задоволення їх потреб; фізи-

чним особам (членам суспільства) — для особистого споживання. 

У процесі руху продукту в ланках торговельної сфери (обігу) відбува-

ються певні затрати уречевленої і живої праці, пов’язані із завезенням, збе-

ріганням, сортуванням продукції (транспортні затрати, утримання складсь-

ких і торговельних приміщень тощо). 

Через ці затрати не створюються нові уречевлені предмети, а лише 

збільшується вартість предметів, раніше створених у ланках виробничої 

сфери, які просуваються до споживача. 

Крім цих затрат, на торговельних підприємствах (ланках сфери обігу) 

є «чисті витрати обігу»: «витрати на реалізацію вартості або витрати, необ-

хідні для того, щоб перевести її з однієї форми в іншу», витрати, «які ви-

пливають лише з перетворення форми товару, не додають до нього жодної 

вартості». Такі витрати живої та уречевленої праці в торговельній сфері 

(обігу) покриваються за рахунок частини доходу (прибутку). 

Об’єкти обліку в процесі просування продукту від виробника до спо-

живача такі. 

1. Витрати уречевленої праці (тобто засобів праці і предметів праці), 

пов’язані з процесом руху продукту. 

2. Міра праці і міра споживання працівниками комерційної сфери (обі-

гу), тобто облік затрат праці та її оплата. До розміру оплати праці включа-

ється вартість продукту, спожитого працівниками сфери обігу, як сума за-

трат живої праці у процесі надходження продукту від виробника до 

споживача. 

3. Визначення собівартості робіт з просування продукту від виробника 

до споживача. У сфері обігу, на відміну від сфери виробництва, визнача-

ється не собівартість продукту, а собівартість робіт, пов’язаних з рухом 

продукту від виробника до споживача, за встановленими групами товарно-

матеріальних цінностей і характером затрат (затрати завезення, зберігання, 

реалізації тощо). 

4. Наявність і рух товару (продукту, одержаного з ланок сфери матері-

ального виробництва для його споживача) та пов’язані з ним грошові, роз-

рахункові й кредитні операції. 
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Якщо в підприємств сфери матеріального виробництва основними 

об’єктами обліку є затрати уречевленої і живої праці на виготовлення про-

дукту, то в сфері обігу основним об’єктом обліку є затрати на рух продукту 

від виробника до споживача. 

Облік руху продукту відбувається в три етапи. 

1. Облік наявності і руху продукту (товару), отриманого від різних 

підприємств сфери матеріального виробництва і сфери обігу. 

2. Облік реалізації продукту сфери виробництва (промисловість, сіль-

ське господарство тощо), сфери обігу (торговельні організації) і сфери не-

виробничого споживання (установи культури, освіти, загального управлін-

ня тощо). 

3. Розрахунки, пов’язані з рухом продукту до місця споживання (виро-

бничого, невиробничого, особистого): 

а) розрахунки з постачальниками за отриману від них продукцію; 

б) розрахунки з покупцями за передану (реалізовану) їм продукцію; 

в) розрахунки з банками за позичками, пов’язаними з рухом продукту; 

г) розрахунки з бюджетом щодо податків та інших платежів; 

ґ) розрахунки з працюючими; 

д) розрахунки з іншими організаціями та особами, пов’язані з рухом 

продукту від виробника до споживача. 

 
III. Основні процеси діяльності невиробничої (бюджетної) сфери  

 

Через ланки сфери невиробничого споживання суспільство в особі 

держави, муніципалітету, різних фондів тощо, за рахунок національного 

доходу задовольняє різні свої потреби: здійснює управління, охорону інте-

ресів і незалежності суспільства. 

Об’єкти бухгалтерського обліку в бюджетній сфері такі: 

1. Бюджетні кошти певної ланки, виділені для забезпечення її діяльно-

сті. 

2. Витрати за рахунок бюджетних асигнувань, передбачені коштори-

сом. Це спожиті матеріальні цінності (матеріали, паливо, ліки тощо), тобто 

затрати уречевленої праці, а також витрати на оплату праці працівників не-

виробничої сфери, тобто затрати живої праці. 

Виділені кошти бюджету і видатки є основними об’єктами  

бухгалтерського обліку в організаціях невиробничої сфери. У процесі облі-

ку контролюється те, щоб фактичні затрати не перевищували кошторисних 

асигнувань і ресурси використовувались за призначенням. 

3. Визначення обсягу фактичних затрат за видами потреб. 

Протягом звітного періоду за даними бухгалтерського обліку визна-

чаються фактичні витрати (за статтями кошторису) за кожним із видів не-

виробничих потреб. Цей процес має особливе значення в бухгалтерському 
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обліку, бо дає змогу перевірити й уточнити показники обліку, переконати-

ся, чи всі фактичні витрати обліковані і чи правильно розподілені між різ-

ними видами суспільних потреб та за статтями кошторису. I, нарешті, ви-

значити фактичний розмір використаного національного доходу за 

статтями і видами суспільних невиробничих потреб. Одночасно з цим ви-

являються відхилення фактичних витрат від кошторисних асигнувань, а та-

кож фактори, що зумовили ці відхилення, розробляються заходи щодо усу-

нення негативних факторів. 

4. Розрахунки, пов’язані з діяльністю ланок бюджетної сфери, а саме: 

а) розрахунки з бюджетом і банком з приводу коштів, одержаних на 

здійснення витрат, передбачених кошторисом, і розрахунки за податками і 

зборами; 

б) розрахунки з працюючими (виплата заробітної плати); 

в) розрахунки з постачальниками за одержані від них продукти, товари 

і матеріали; 

г) розрахунки з іншими організаціями та особами, пов’язані з викорис-

танням бюджетних коштів. 
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А.3. МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

А.3.1. Загальне поняття 
 _____________________ про метод бухгалтерського обліку 

етод (від гр. methodos — шлях пізнання, дослідження) — спосіб 

організації практичного і теоретичного освоєння дійсності, зумовлений за-

кономірностями відповідного об’єкта. З розвитком науки і практики відбу-

вається розвиток та диференціація методу, що приводить до виникнення 

вчення про методологію (метод + + гр. logоs — вчення). Методологія — це 

вчення про методи пізнання й перетворення дійсності, або, як ще його ви-

значають у літературі, — сукупність прийомів дослідження, що застосову-

ються в тій чи іншій науці. 

У науковому методі поєднуються в історично визначеній формі 

об’єктивні та суб’єктивні моменти людської діяльності. Об’єктивний бік 

методу становлять пізнані закономірності реального світу, відтворені в 

найповнішому і систематизованому вигляді в наукових теоріях. Практичне 

оволодіння предметом історично випереджає теорії. Iз суб’єктивного боку 

метод постає як сукупність правил, прийомів пізнання й перетворення дій-

сності. 

Загальний метод пізнання — діалектика. Вона, розкриваючи найзага-

льніші закономірності природи, суспільства й мислення, — єдино правиль-

на філософська основа наукового пізнання. 

Метод пізнання має спрямовувати наукову думку відповідно до при-

роди самого предмета. Тому передумовою методу є наукова теорія, хоч ге-

нетично метод базується на чуттєво-предметній діяльності. 

Діалектика як загальний метод пізнання реалізується через тісний вза-

ємозв’язок зі спеціальними методами. 

Спеціальні методи в конкретному науковому пошуку набирають особ-

ливих форм осягнення конкретно-наукових закономірностей певної пред-

метної сфери. Вони по-філософськи розкривають глибинну сутність тієї 

самої предметної сфери у загальній формі законів і категорій розвитку. 

Визначаючи роль і місце конкретних наукових методів у  процесі по-

будови й розвитку теорій, діалектика усуває їх одно- 

бічність. 

Діалектика розглядає всі явища в природі та суспільстві в їх взаємозу-

мовленості, у постійному русі та напрямленості на розв’язання суперечно-

стей, заміну застарілих явищ новими, прогресивними. Діалектичний метод 

M 
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пізнання дає змогу повністю визначити й зрозуміти метод бухгалтерського 

обліку. 

Дослідження кожної науки (галузі знання) залежать і визначаються 

характером фактів — явищ або процесів, що їх вивчає та чи інша наука, 

отже, метод бухгалтерського обліку визначає його предмет і об’єкти. Спе-

цифічність методу бухгалтерського облі- 

ку характеризується особливостями його предмета. До особливостей, що 

визначили характер прийомів і способів бухгалтерського обліку, насампе-

ред потрібно віднести об’єктивні характеристики  

предмета бухгалтерського обліку та його об’єктів. Вони змушують розгля-

дати й вивчати їх у взаємному зв’язку, русі, розвитку, зміні форм цього ру-

ху. 

Теоретичною основою бухгалтерського обліку є загальна теорія еко-

номіки. У бухгалтерському обліку господарські факти — явища й процеси 

— вивчаються за економічними законами, де мають використовуватися всі 

категорії суспільного виробництва, які характеризують виробничі відноси-

ни й продуктивні сили як єдність. Єдність цих двох сторін суспільного ви-

робництва у бух- 

галтерському обліку виявляється у застосуванні теорії двоїстості (подвій-

ності, балансового методу), у ґрунтуванні майна власника (господарства) 

за двома «різними ознаками» згідно з вимогами ринкових відносин. 

За цим методом продуктивні сили власника (господарства) та його ві-

дносини з іншими суб’єктами господарювання утворюють поняття активу і 

пасиву. При цьому під активом (від лат. aсtivus — діяльний) розуміють 

вартість майна, яка є власністю особи (господарства) разом з борговими 

правами, а під пасивом (від лат. passivus — недіяльний) — сукупність 

вкладених у господарську діяльність власних і залучених за борговими зо-

бов’язаннями коштів капіталу (право власності). 

Подвійна характеристика господарських фактів — явищ і процесів, яка 

в бухгалтерському обліку називається «двоїсте (подвійне) відбиття», є ви-

хідним принципом у побудові бухгалтерського методу. 

Метод двоїстості (подвійності) дає змогу: 

дістати узагальнений стан господарських фактів — будь-якого влас-

ника (господарства) на кожний даний момент за ознаками активу та паси-

ву; 

оцінити результати роботи господарства — прибутковий чи збитковий 

на підставі порівняння доходу-виручки (виторгу) та витрат (затрат); 

забезпечити постійне порівняння розміру господарських коштів майна 

та їх джерел (капіталу). 
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Поряд з прийомом двоїстості (подвійності) у побудові методу бухгал-

терського обліку застосовують велику кількість передумов та принципів. 

Далі розглянемо їх докладніше. 

 
А.3.2. Концептуальні передумови побудови 

 ______________________________  бухгалтерського обліку  

 
Для побудови бухгалтерського обліку насамперед слід виходити з тих 

функцій, які виконує бухгалтерський облік в управлінні. 

Найважливішими функціями бухгалтерського обліку в управлінні 

вважаються: інформаційна, контрольна, оцінювальна та аналітична. 

Ще одним вихідним пунктом, покладеним в основу побудови бухгал-

терського обліку, є вимоги, які ставляться перед ним різними користувача-

ми бухгалтерської інформації. До таких вимог належать: порівнюваність 

показників обліку з показниками бізнес-плану; своєчасність, точність, 

об’єктивність, зрозумілість, доступність, економічність обліку. 

Порівнюваність показників обліку з показниками бізнес-плану є 

однією з найважливіших вимог бухгалтерського обліку. Виконання її спри-

яє найефективнішому використанню обліку для контролю за виконанням 

бізнес-плану і передбачає здійснення поточного обліку господарської дія-

льності щодо системи основних показників, передбачених бізнес-планом. 

Важливою передумовою виконання цієї вимоги є наявність єдиної методо-

логії обліку господарської діяльності стосовно показників плану і методо-

логії планування. Це забезпечує порівнянність показників обліку з показ-

никами бізнес-плану і здійснення контролю за ходом виконання намічених 

завдань. 

Своєчасність обліку передбачає таку його організацію, яка забезпечу-

вала б повсякденний облік наявності і руху ресурсів господарства і здійсню-

ваних процесів господарської діяльності. Обліковані ресурси і процеси слід 

своєчасно узагальнювати і в установлені строки (щоденно, наприкінці мі-

сяця, за минулий місяць тощо) подавати відповідні зведення керівництву 

господарства, іншим споживачам інформації. Своєчасність одержання по-

казників набуває особливої актуальності, оскільки вони дають необхідну 

інформацію для управління господарством, виявлення ступеня виконання 

бізнес-плану кожною дільницею господарства, охорони власності, а також 

для розробки заходів щодо удосконалення роботи підприємства. Дані облі-

ку, подані пізніше встановленого строку, не можна ефективно використати 

для оперативного ке- 

рівництва. 
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Своєчасність обліку забезпечується раціональною організа- 

цією облікового процесу і максимальною автоматизацією відпо- 

відних робіт.  

Точність і об’єктивність. Облік має правильно, адекватно відображу-

вати процеси діяльності господарства. Усі господарські явища та процеси 

мають обчислюватися точно, без помилок, згідно з обраною методологі-

єю. Ця вимога особливо важлива, оскільки показники обліку використову-

ються для прийняття рішень щодо розвитку і управління господарством. 

Неправильні й неточні показники можуть завдати великої шкоди, тому 

працівники обліку несуть відповідальність за їх точність і об’єктивність. 

Чіткість і доступність. Ця вимога обліку передбачає широке викори-

стання показників обліку власником, партнером тощо. 

Важлива роль належить такій передумові, як майнова самостійність 

підприємства. Підприємству потрібне власне майно, власний баланс. Будь-

яка фірма має право купівлі, продажу, використання власного майна. Підп-

риємство не відповідає за борги засновника, а засновник — за борги підп-

риємства. 

Економічність обліку. Облік, відповідаючи всім вимогам, водно-

час має відбуватися з мінімальними затратами засобів і праці. Особли-

вої актуальності ця вимога набуває в сучасних умовах, коли швидко 

зростає виробництво і різко збільшується обсяг облікової інформації. 

Досягається економічність обліку централізацією, розробкою і впрова-

дженням найбільш раціональних і простих форм та методів обліку, ши-

роким використанням засобів обчислювальної техніки. Проте така ви-

мога в жодному разі не повинна знижувати якості обліку. Навпаки, 

підвищення якості обліку має супроводжуватись зменшенням чисельно-

сті осіб, зайнятих обліковою роботою, заміною ручної праці машинною. 

Виконання вимог, поставлених перед обліком, — це не разовий захід. 

Додержувати й удосконалювати їх згідно з потребами життя слід щодня у 

процесі обліку. Те, що сьогодні вважається досконалим, завтра вже може за-

старіти. Лише за умови творчого виконання перелічених вимог облік може 

бути ефективним. 

Одна з передумов побудови бухгалтерського обліку є безперервність 

подальшої діяльності (going concern). Це означає, що бухгалтерські праців-

ники впевнені в продовженні діяльності протягом розумного періоду часу, 

коли відсутні підстави для протилежної думки, а також що господарська 

одиниця не буде ліквідована в найближчому майбутньому. Ця передумова 

є основою для внесення до балансу статей за їх фактичною собівартістю, а 

не за ринковою ціною активів і зобов’язань, які й будуть реалізовані в разі 

ліквідації згаданої господарської одиниці. На таких самих підставах необ-

хідно складати звіт про прибуток, вносячи до балансу лише таку частку ва-
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лових надходжень і витрат, котрі надійшли і нараховані у процесі поточної 

діяльності. 

В деяких країнах (наприклад, у Росії) цю передумову бухгалтерського 

обліку називають передумовою «діючого підприємства». Одного разу 

створене підприємство, як передбачається, працюватиме як завгодно довго 

(практично вічно). А отже, бухгалтер не повинен постійно змінювати вар-

тість економічних ресурсів підприємства згідно з поточною ринковою вар-

тістю. І лише в разі закриття підприємства доведеться оцінювати його ре-

сурси за ліквідаційною (ринковою) вартістю. 

 
А.3.3. Принципи побудови 

 _______________________________ бухгалтерського обліку  

 
Зауваження. Слово (термін) принцип (від лат. principіum — початок, 

основа) — це первоначало, те, що лежить в основі певної сукупності фак-

тів, теорії, науки. 

Облік господарської діяльності на підприємствах в усіх країнах з рин-

ковою економікою здійснюється за різними принципами, причому в кожній 

країні ці принципи (їх понад 20) формувалися історично. Ті істотні відмін-

ності, які є між ними, зумовлені специфічними рисами тієї чи іншої держа-

ви. 

До найважливіших загальноприйнятих у світовій науці принципів по-

будови бухгалтерського обліку слід віднести такі. 

Принцип двоїстості (double entry) — подвійного подання стану гос-

подарських фактів та його зміни за ознаками елементів і структури ринку 

(тобто обміну). 

Щоб дістати двоїсту характеристику внутрішньої матеріальної структу-

ри процесу виробництва, необхідно на якусь мить зафіксувати його й теоре-

тично уявити статичним. Водночас створення і споживання суспільного про-

дукту — це динамічний процес, кожний елемент якого постійно перебуває в 

русі протягом певного часу. Щоб знайти двоїсту характеристику внутрішньої 

матеріальної структури динаміки процесу виробництва, необхідно його пос-

тійно фіксувати в русі. Ці вихідні передумови мають тлумачитися як госпо-

дарчі та відображатися як у свідомості, так і в матеріальних носіях. 

Принцип двоїстості подання господарства втілюється тоді, коли одно-

часно поєднуються інформаційні дані про суб’єкти (особи, підприємства, 

організації) та об’єкти (продукти праці, товари, їх наявність, рух тощо) ри-

нкових відносин у просторі й часі, у продуктовому та правовому аспектах. 

Опис стану і руху господарських фактів на основі теорії двоїстості на 

практиці називають балансовим методом. Він сформувався як двоїста систе-

ма обліку — рахівництва, тобто бухгалтерського обліку. У цій системі обліку 
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стан (статика) будь-якого господарського формування подається за натура-

льно-речовою характеристикою у вартості і має назву «актив», а також за ха-

рактеристикою права власності на «актив» і має назву «пасив». Цей принцип 

двоїстості подання господарства як сукупності має в усьому світі єдине тлу-

мачення. Як визначення майна (що може бути запропоновано на обмін) «ак-

тиву» у різних формах — засобах праці, предметах праці і грошах (або цін-

них паперах тощо) — з одного боку, та як визначення права власності на це 

майно — «пасиву», — з іншого. 

Принцип вартісного вимірювання (грошової оцінки). Визначення 

вартості, її рух, зміна власника лишаються панівними чинниками в управ-

лінні ринковою економікою. Остання характеризується тим, що потрібно 

певною мірою забезпечити взаємоузгодженість потреб і ресурсів як у мас-

штабах кожної господарської системи, так і будь-якої господарської лан-

ки суспільства — регіону, галузі, об’єднання, підприємства, незалежно від 

масштабів господарювання. Це — центральне питання управління еконо-

мікою в ринкових умовах.  

Коли забезпечено узгодженість потреб і ресурсів, можна порівнювати 

затрати  і результати, узявши за основу спільний вимірник — гроші. 

Принцип грошової оцінки означає, що гроші є спільним вимірником, 

за допомогою якого здійснюється господарська діяльність, і що грошова 

одиниця є відповідною базою для оцінки та аналізу в бухгалтерському об-

ліку. 

Гроші слугують наскрізним засобом вимірювання та аналізу всього 

комплексу операцій всередині підприємств і між окремими підприємства-

ми як однієї, так і кількох галузей господарства, різних територіальних 

утворень та країн. 

При цьому можуть бути використані такі засоби (критерії) оцінюван-

ня: 

а) фактична собівартість — вартість засобів, визначена на підставі 

первісної вартості наявних грошей та їх еквівалентів, виплаченої або нара-

хованої (отриманої) під час придбання чи виробництва цих засобів (або за 

обліку зобов’язання); 

б) поточна відновлювальна собівартість — це сума наявних грошей 

(або їх еквівалентів), котра має бути негайно виплачена, коли потрібно за-

мінити будь-які засоби; 

в) поточна ринкова вартість — сума наявних грошей (або їх еквіва-

лентів), яку можна отримати в разі продажу засобів або за настання часу їх 

ліквідації; 

г) чиста вартість продаж (реалізації) — сума наявних грошей (або їх 

еквівалентів), яка має бути отримана чи сплачена в разі конверсії засобів і 

зобов’язань у процесі звичайної господарської діяльності. Як правило, ця 
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вартість дорівнює ціні реалізації за відрахуванням звичайних позагосподар-

ських витрат; 

ґ) чиста поточна вартість — дисконтована вартість майбутніх чис-

тих надходжень наявних грошей (або їх еквівалентів), якої за прогнозом 

мають набути кошти в ході звичайної господарської діяльності. Цей метод 

корисний під час оцінювання довгострокових розрахунків до одержання та 

до виплати. 

Принципи доказовості, або документа (документ — лат. documentum 

— доказ, свідоцтво). Згідно з цим принципом кожний  

господарський факт — явище чи процес, який відбувся в господарстві, 

має бути доведений, задокументований згідно з чинним законодавством. 

Такий документ повинен мати юридичну силу або службовий характер. 

Принцип рахунку — індивідуалізація та персоніфікація господар-

ських фактів — явищ та процесів шляхом фіксації (реєстрації) стану та 

зміни стану кожного господарського факту в часі та просторі. Для уп-

равління економікою потрібно володіти господарськими фактами в реа-

льних (натуральних) та вартісних (грошових) масштабах господарства 

кожного підприємства, об’єднання тощо і держави в цілому. Досягаєть-

ся це за допомогою бухгалтерської методології — двоїстого способу по-

дання майна (засобів) господарства в статиці та двоїстим відображен-

ням господарських процесів (подвійним записом) змінювання стану 

майна (засобів) господарства в динаміці у системі рахунків як способу 

відображення стану, зміни стану та групування кожного господарського 

факту (явища чи процесу), хоч яким би частковим чи загальним він був. 

Кожний господарський факт у бухгалтерському обліку має подаватися 

окремим рахунком. 

Тому бухгалтерська система обліку будується за принципом «раху-

нок», який є засобом відображення стану та змін стану: «+» — збільшення, 

«–» — зменшення будь-якого господарського факту (явища та процесу) в 

будь-якій системі в будь-який час. 

Щойно було визначено терміни «актив» і «пасив». Коли йдеться про 

терміни «дебет» і «кредит», то вони мають суто математичне значення, яке 

випливає із закону рівності: 

«Актив» = «Пасив». 

Тому «дебет» — це в активі збільшення «+», у пасиві — зменшення 

«—», а «кредит» — навпаки: в активі — зменшення, а в пасиві — збіль-

шення. 

Принцип рахунку є наскрізним у ринковій економіці від аналітичних 

рахунків власника (підприємства) до національних рахунків держави. Тому 

система національних рахунків має містити як рахунки внутрішньої еконо-

міки (продукти виробництва, доходи, їх формування, розподіл, використан-
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ня, затрати, фінансовий рахунок), так і рахунки зовнішньоекономічних 

зв’язків (поточні операції, затрати капітального характеру, фінансові опера-

ції). 

У системі національних рахунків заздалегідь має бути визначена секторна 

побудова економіки та методи оцінювання показників. 

Принцип суцільності (повноти). Бухгалтерський облік має охоплюва-

ти всі сторони господарського життя підприємства, які належать до ринко-

вих характеристик, і фіксувати всі без винятку господарські факти як хро-

нологічно, так і системно. 

Принцип безперервності (історизму) бухгалтерського обліку полягає 

ось у чому: господарські факти, пов’язані з діяльністю підприємства, ма-

ють реєструватися як у часі, так і в просторі безперервно, тобто так, аби не 

було пропущено жодного господарського факту. 

Принцип одиниці обліку, або відокремлення засновника від підпри-

ємства. Згідно з цим принципом господарська одиниця, котра ідентифіку-

ється у звіті, відокремлюється від його власника або інших одиниць. Оди-

ниця обліку — це кожне окреме підприємство, щодо якого провадиться 

бухгалтерський облік і складається фінансовий звіт. При цьому обсяг і ха-

рактер поданої інформації мають відбивати відносини та розмір підприємс-

тва. 

Принцип періодичності. Під ним розуміють можливість штучного 

поділу діяльності підприємств на тимчасові періоди. Хоча найточнішим 

способом визначення результатів діяльності підприємства є обчислення на 

момент можливої ліквідації, умова принципу періодичності використову-

ється для регулярного складання бухгалтерської інформації за відповідні 

звітні періоди. З огляду на те, що бухгалтерські працівники змушені поді-

ляти подальшу діяльність на загальні відрізки часу (звітні періоди), вони 

мають визначити, якою мірою кожна ділова операція чи подія стосується 

визначеного періоду. 

У деяких країнах цей принцип називають принципом облікового пе-

ріоду. Тривалість діяльності підприємства не обмежується, але власників, 

керівництво підприємства, органи оподаткування цікавлять результати ро-

боти. Тому для аналізу має бути встановлений обліковий період, тобто про-

міжок часу, за який вимірюються й аналізуються майно та діяльність фірми. 

Найчастіше обліковий період збігається з календарним роком і називається 

фінансовим роком. За фінансовий рік кожне підприємство зобов’язане пода-

ти його власникам та державним органам статистики, податковій адміністра-

ції тощо вірогідний річний звіт, підготовкою до здачі якого слугують щоква-

ртальні (проміжні) звіти; у більшості країн цей принцип характеризують так: 
 

Фінансовий (календарний) рік 
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I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Звіт за перший 

квартал звітного 

року 

Звіт за перше пів-

річчя звітного ро-

ку 

Звіт за дев’ять мі-

сяців звітного року 

Звіт за рік 

У практичній діяльності можуть бути такі періоди: 

Тип 

періоду 

Стан на початок пе-

ріоду 

Процес господарювання за пе-

ріод 

Стан на кінець 

періоду 

1-й Нульовий Процес господарювання Банкрутство, 

злиття тощо 

2-й Нульовий Те саме 31 грудня 

3-й 1 січня ” 31 грудня 

4-й 1 січня ” Банкрутство, 

злиття тощо 

 

Принцип нарахування — це принцип записування бухгалтерських 

операцій у момент їх завершення, який означає, що доходи записуються 

тоді, коли вони нараховані і коли нараховані гроші ще не можуть бути оде-

ржані; витрати занотовуються, записуються тоді, коли вони нараховані і 

коли наявні гроші ще можуть бути не виплачені. Метод нарахування вва-

жається більш придатним порівняно з методом поточних грошових коштів 

(coch basis), запис доходів і видатків виконують лише в момент надхо-

дження або виплати грошей незалежно від періоду, якого вони стосуються. 

Цей принцип дає корисну інформацію загального характеру для різних ко-

ристувачів фінансової звітності. 

Принцип реєстрації доходу (rеalisation conceрt) визначає особливості 

реєстрації (записування) доходу. Сутність цього принципу полягає в тому, 

що він згідно з методом нарахування передбачає запис доходу тоді, коли 

останній одержаний або напевне може бути одержаний. Дохiд вважається 

одержаним у тому разі, коли гроші надійшли готівкою за товари (послуги) 

або висунуто вимогу про оплату готівкою.  

Якщо управлінська ланка не впевнена в тому, що вся заборгованість 

до виплати проданих товарів буде погашена, у звіті про прибутки нарахо-

вується резерв для цих безнадійних боргів у тому самому звітному періоді, 

в якому обліковано виручку від реалізації продукції (послуг). 

Хоча більша частина доходу реєструється в момент реалізації, можли-

ві й винятки (наприклад, метод поетапного виконання контракту і метод 

продажу в кредит). 
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За використання методу поетапного виконання контракту дохід реєст-

рується пропорційно до частини продукції (послуг), контракт щодо вироб-

ництва якої виконаний, але охоплює більш як один звітний період. За ви-

користання методу продажу в кредит в значенні доходу відображується 

частина валової виручки від реалізації, одержаної у звітному періоді. 

Згідно з розглядуваним принципом формується сума доходу від про-

дажу товарів, надання послуг, виконання робіт. Протягом фінансового року 

на підприємстві має діяти вибраний ним самостійно та відображений у на-

казі про облікову політику метод обліку моменту реалізації: за відванта-

женням продукції чи за надходженням грошей на розрахунковий рахунок. 

Принцип співвідношення (mаtching conceрt). Принцип реєстрації до-

ходу є основою для відбору періоду, в котрому має бути зареєстрований 

дохiд. Принцип співвідношення визначає вибір періоду для реєстрації ви-

датків та доходів. У звітному періоді відображуються лише ті видатки, які 

виникли для одержання доходу в звітний період. 

Отже, реєстрація видатків (витрат) пов’язана з реєстрацією доходів. 

Коли взаємозв’язок між цими доходами і витратами звітного періоду важко 

визначити, рекомендується скористатися методом «раціонального і систе-

много» розподілу витрат, який за своєю суттю близький до принципу спів-

відношення (наприклад, розподіл вартості довгострокових активів за часом 

усього терміну їх використання). В тих випадках, коли і цей метод складно 

застосувати, витрати можуть бути списані негайно в тому періоді, в якому 

вони виникли. Це стосується, наприклад, таких витрат, як заробітна плата 

адміністративного персоналу та негосподарських витрат. Ідеться про узго-

дження доходів з витратами, тобто про принцип порівнянності. Витрати 

такого періоду мають порівнюватися з доходами підприємства в цьому пе-

ріоді. 

У деяких країнах до принципів бухгалтерського обліку відносять і такі 

принципи: послідовності; відповідності; потенціальності; консерватизму; 

реалізації; повноти відображення; розрахунків за брутто тощо. 

 
А.3.4. Загальне визначення методу 

 ______________________________  бухгалтерського обліку  
 

Метод, як відомо, — це шлях пізнання (дослідження), спосіб організа-

ції теоретичного та практичного освоєння дійсності, зумовлений закономі-

рностями відповідного об’єкта, а з точки зору філософії будь-яка теоретич-

на система знання ґрунтується на принципах, пов’язаних між собою. З 

огляду на це метод бухгалтерського обліку можна визначити як систему 

прийомів (способів), що забезпечують суцільне, безперервне та взаємо-
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пов’язане відображення його (бухгалтерського обліку) предмета (сукупно-

сті об’єктів) як у часі, так і в просторі. 

Бухгалтерський облік являє собою дуже складну систему знань (нау-

ку), тобто теоретичну та практичну систему. Про це свідчить велика кіль-

кість передумов та принципів, які є основою його (бухгалтерського обліку) 

побудови. 

Тому просто визначити метод бухгалтерського обліку неможливо. Для 

цього потрібно побудувати загальну схему взаємозв’язку прийомів (елеме-

нтів), тобто визначити загальну методологію. 
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А.4. МЕТОДОЛОГІЯ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

А.4.1. Визначення методології 
 _________________________________________________ бухгалтерського обліку  

попередніх розділах розглядалися питання сутності, предмета 

та методу бухгалтерського обліку. Було визначено загальну теорію, 

об’єкти, принципи та передумови побудови бухгалтерського обліку; дано 

загальне визначення методу як способу пізнання предмета, у даному разі 

— предмета бухгалтерського обліку. 

Зауважимо, проте, що науковий рівень пізнання визначається не пред-

метом, а методом, тобто способом пізнання. А основними компонентами 

процесу пізнання є логіка і методологія. При цьому під логікою розуміють 

певний порядок руху наукового пізнання, а під методологією — вчення про 

методи пізнання. 

Методологію будь-якої науки поділяють на дві складові: загальну 

та конкретну. Якщо загальна складова — це діалектика, теорія пізнання, 

то конкретна — це закони даної (тобто  

бухгалтерської) науки, особливості пізнання її предмета, тобто — пере-

думови, принципи тощо, які пов’язані між собою  

згідно з певним порядком, що дає змогу вивчати (досліджувати) пред-

мет. 

Саме конкретну складову і потрібно побудувати. 

Будь-яка побудова — це насамперед структуризація, розміщення еле-

ментів системи. У даному разі елементами системи є принципи методу бу-

хгалтерського обліку. Прийоми здійснюються в часі та просторі. Проте в 

усіх прийомах наявні принципи двоїстості, вартісного вимірювання та до-

казовості. Тому побудову загальних схем взаємозв’язку прийомів бухгал-

терського обліку, які визначені певними принципами, що формують метод 

такого обліку, розглядатимемо в контексті доказовості. 

Доказовіть є вихідним, оскільки без доказовості про господарський 

факт — явище або процес — практично обліку не може бути. Наявність 

доказу є вихідним для усіх прийомів (елементів методу) бухгалтерського 

обліку. 

У 
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А.4.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку 

 _______________________  згідно з принципом доказовості 
 

А.4.2.1. Попередні зауваження 

Доказовість у філософському розумінні (лінгвістично) — це найваж-

ливіша властивість правильного умовиводу, міркування. Вона полягає в 

обґрунтованості, внаслідок чого обов’язково має бути визначена істина. 

Доказовість у праві — це фактичні дані про обставини, які мають значення 

у правильному вирішенні  

спірних питань відносин людей в суспільному виробництві у процесі обмі-

ну — тобто за ринкових відносин. У вузькому розумінні доказ — це діло-

вий папір, який юридично підтверджує якийсь господарський факт або 

право на нього. 

Термін «доказ» (доказовість) латинською мовою звучить як документум 

(doсumentum). Тому доказами в щоденній практиці називаються документи 

— тобто письмові підтвердження певної форми і змісту про здійснення того 

чи іншого господарського факту (явища, процесу, операції тощо). 

У бухгалтерському обліку доказовість означає складання свідоцтва 

— матеріального носія доказу — документа (папір або магнітна плівка то-

що), де зафіксована інформація, яка призначена для доказу (засвідчення) в 

часі та просторі господарського факту — явища або процесу (операції) — 

його продуктивних та правових характеристик згідно з принципами двоїс-

тості характеристики стану господарства. 

Бухгалтерський облік — це процес пізнання. А будь-який процес пі-

знання — це процес активного відображення об’єктивної реальності. У 

бухгалтерському обліку цей процес відбувається на трьох етапах обліко-

вого процесу: 

первинного спостереження (виявлення господарських фактів); 

вторинного спостереження (дослідження стану, змін стану кожного 

господарського факту); 

третинного спостереження (узагальнення господарських фактів за 

принципом двоїстості) для потреб управління. 

На кожному етапі формуються свої докази — документи. 

Спинимося на цьому докладніше. 

 

 

 

 



 54 

А.4.2.2. Етапи спостереження в бухгалтерському обліку 

 та формування доказів 
 

Як уже з’ясовано в розд. 2, у бухгалтерському обліку фіксуються еко-

номічні та юридичні аспекти господарювання. Тому документи і докази 

мають характеризувати виробничі та правові відносини, які виникають у 

зв’язку з рухом об’єктів господарювання під впливом господарських про-

цесів і дій об’єктів господарювання. Це потребує юридичної доказовості 

бухгалтерських записів, яка досягається документацією. 

Первинне спостереження 

Щоб вивчати й досліджувати об’єкти бухгалтерського обліку і мати 

змогу узагальнювати та порівнювати дані про об’єкти, потрібно організу-

вати первинне спостереження та реєстрацію даних про ці об’єкти. Спосте-

реження здійснюють безпосередньо або з допомогою різних приладів або 

автоматично (тобто без участі людей). У будь-якому разі факт первинного 

спостереження має бути зафіксований на матеріальному носії даних 

об’єктів. Такий носій оформляють згідно з юридичними нормами так, аби 

дістати доказовий, повноцінний у правовому розумінні документ. 

Процес первинного спостереження в бухгалтерському обліку склада-

ється з чотирьох елементів: спостереження, сприйняття, вимірювання та 

реєстрації. Вимірювання провадиться обов’язково у двох вимірниках: на-

туральних (природних) — матеріальних або трудових — і вартісних. Вимі-

рювання у вартості відбувається через грошове, так звану ціну (ціна — 

грошове вираження вартості продукту обміну). 

Застосування цінового вимірника дає змогу зробити узагальнення й 

порівняти різні об’єкти господарювання. 

У бухгалтерському обліку всі об’єкти господарювання — господарські 

факти, явища й процеси, які первинно (початково) дістали кількісну характе-

ристику в натуральних показниках, обов’язково повинні мати також вартісну 

характеристику за діючим методом цін. Затрати праці, а також об’єкти госпо-

дарювання, які спочатку дістали кількісну характеристику в трудовому вимір-

нику, також перераховуються в грошовий за ставками, нормами й вимірника-

ми оплати праці. Такий прийом називають оцінюванням. 

Вартісне оцінювання не завжди можна здійснити в момент господар-

ського факту. Існує чимало господарських фактів, які для оцінювання по-

требують виконання різних обчислювальних процедур. Наприклад, ви-

трати на придбання матеріалів складаються з вартості цих матеріалів за 

договірними або іншими цінами і транспортних, заготівельних та інших 

витрат, пов’язаних з постачанням. Для повного оцінювання таких витрат 

необхідно виконати певні розрахунки, які називають калькуляцією. Собі-
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вартість готової продукції та багато інших об’єктів бухгалтерського облі-

ку можуть бути подані у вартісному вираженні лише з допомогою каль-

куляції (від лат. calculatio, що означає рахунок, підрахунки). 

Отже, складовими елементами первинного спостереження в бухгал-

терському обліку є оцінювання й калькулювання, тобто вартісне вимірю-

вання. 

Вторинне спостереження 

Після виконання первинного спостереження: сприйняття, вимірюван-

ня та фіксації, тобто документування, у бухгалтерському обліку згідно з 

процедурою дослідження й вивчення об’єктів виконується вторинне спо-

стереження. Воно охоплює різні прийоми (способи) реєстрації, системати-

зації та групування: 

двоїсте (подвійне) відображення стану господарських фактів, явищ і 

процесів — за ознаками активу та пасиву; 

двоїсте (подвійне) відбиття зміни стану господарських фактів, явищ і 

процесів — двоїстий (подвійний) запис; 

групування господарських фактів, явищ і процесів (у системі рахун-

ків); 

систематизацію господарських фактів, явищ і процесів — за певний 

час (день, місяць, квартал, рік) — узагальнення даних бухгалтерського облі-

ку для контролю, аналізу у звітності. 

Кожний господарський факт — явище або процес — має такі характе-

ристики: стан, зміни (зменшення або збільшення та довідкові дані). Для 

спостереження цих характеристик у бухгалтерському обліку застосовують 

систему рахунків (рахунок). Зафіксовані на первинних документах госпо-

дарські факти (явища або процеси) та їх основні характеристики — назва, 

кількість, ціна і т. ін. — переносяться до рахунку, де відбувається системна 

реєстрація на носії бухгалтерського обліку, який називають реєстром. 

Рахунок — як елемент прийому бухгалтерського обліку — можна ха-

рактеризувати так. Це прийом вторинного бухгалтерського спостереження. 

Зафіксований у носіях-документах господарський факт набуває первинної 

системної реєстрації за такими основними характеристиками: стан, зміни 

— збільшення або зменшення — та довідкові дані про певний об’єкт. От-

же, у реєстрі бухгалтерського рахунку кожний об’єкт господарювання як 

господарський факт набуває вигляду локальної інформаційної сукупності, 

що відображає стан та зміни відповідного об’єкта бухгалтерського обліку. 

Форми реєстрів можуть бути найрізноманітнішими: картки, відомості, 

журнали, книги, машинограми тощо. 

Кожний господарський факт, зафіксований на первинному документі, 

у процесі первинного спостереження спричинюється до двоїстої зміни у 

стані сукупності (балансовому узагальненні) господарських фактів. При 
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залученні нових об’єктів відбуватиметься збільшення активу та пасиву на 

рівнозначну суму. При вибутті — зменшення активу й пасиву на однакову 

суму. Окремі господарські факти, наприклад передача матеріалів зі складу 

у виробництво, або передача грошей із каси підзвітній особі спричинюють 

лише структурні зміни в активі. Аналогічні структурні зміни зумовлюють 

господарські факти, що характеризують зміну в пасиві, тобто в джерелах 

засобів господарювання, зміни власника. 

Згідно з балансовим — двоїстим — узагальненням господарських фак-

тів і поділом їх на актив і пасив рахунки аналогічно поділяються на активні 

та пасивні. 

Реєстрація, відбиття господарських фактів — процесів — на рахунках 

здійснюється прийомом двоїстості (подвійності). Тому двоїстий (подвій-

ний) запис на рахунках є самостійним прийомом у бухгалтерському обліку. 

(Економіко-математичне значення термінів «дебет» і «кредит» буде розк-

рито далі.) 

Третинне спостереження 

Управління господарством потребує періодичного узагальнення і по-

дання господарства як сукупності за вимогами принципу двоїстості, по-

двійності. Цей прийом називають балансовим узагальненням. При цьому 

господарство як сукупність, з одного боку (в одному аспекті), подається за 

ознаками активу, тобто належності до продуктивних сил, і становить майно 

господарства разом з борговими правами, а з іншого — за ознаками пасиву, 

тобто належності до виробничих відносин, які характеризують сукупність 

вкладених у господарську діяльність власних і залучених (позичених) за 

борговими зобов’язаннями коштів. 

Періодичність балансового узагальнення відбувається згідно з вимо-

гами закону та управління. Вона може бути щоденною, наприклад у бан-

ках, щомісячною, а на більшості господарських підприємств — щокварта-

льною, річною. 

Для з’ясування економічних відносин між різними суб’єктами госпо-

дарювання та суспільним формуванням з управління в бухгалтерському 

обліку застосовують прийом звітності, доказ стану господарства, резуль-

тативності його роботи тощо. 

 
А.4.2.3. Загальна побудова методології 

 бухгалтерського обліку 
 

Отже, методологія бухгалтерського обліку — це сукупність прийомів, 

за якими впізнається об’єкт. Їхня сутність: документування, інвентаризація, 

оцінювання, калькулювання, рахунок, двоїсте (подвійне, балансове) уза-
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гальнення стану господарських фактів, двоїсте (подвійне) відбиття зміни 

господарських фактів у системі рахунків і звітність. 

Відносно відокремлені прийоми лише у своїй єдності й сукупності за-

безпечують повне вивчення предмета бухгалтерського обліку, одержання 

необхідної для управління господарством інформації. Окремий прийом 

можна розглядати як елемент методу. 

Поєднання різних елементів методології бухгалтерського обліку за-

безпечує суцільне й безперервне вивчення його об’єкта — засоби та госпо-

дарську діяльність. При цьому досягається основна мета — отримання ін-

формації про стан господарства, результа- 

ти його роботи та відносини з іншими суб’єктами господарювання, конт-

роль за різними сторонами господарської діяльності й аналізу. 

Предметну сутність бухгалтерського обліку, загальне поняття про ме-

тод, передумови та принципи побудови, загальну організаційну будову, ло-

гічний взаємозв’язок їх, який формує методологію бухгалтерського обліку, 

унаочнює рис. А.4.1. 
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Рис. А.4.1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку як системи пізнання та доказовості
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А.5. ПРИНЦИП ВАРТІСНОГО 

 ВИМІРЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
 (ОЦІНЮВАННЯ Й КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ 

 МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ) 

А.5.1. Сутність вимірювання 
 __________________________________  та види вимірників 

 к уже зазначалося, одним із принципів бухгалтерського обліку є 

вимірювання усіх господарських фактів у натуральному (речовому або 

трудовому) і вартісному вимірниках. При цьому  

характеристика господарських фактів у бухгалтерському обліку вивчається 

у тісному взаємозв’язку натуральних і вартісних ви- 

мірників. Систему вимірників, застосовувану в бухгалтерському обліку, 

ілюструє рис. А.5.1. 

 
Вимірники

Натуральні Вартісні (грошові)

Речові Трудові

Кількість Якість

Цінові Сумові

 
Рис. А.5.1. Вимірники, які застосовуються  

в бухгалтерському обліку 

Натуральні вимірники — це вимірники маси, об’єму (обсягу), площі, 

потужності, що прийняті в народному господарстві, з допомогою яких об-

числюється кількість наявних у господарстві матеріальних цінностей. Ви-

користання тих чи інших натуральних вимірників залежить від особливос-

тей обліковуваних об’єктів господарювання. Так, тверде паливо 

вимірюється в тоннах, деревина — у кубічних метрах, урожай — у центне-

рах (або тоннах), молоко — у літрах і т. ін. 

Я 
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У деяких випадках застосовуються комбіновані натуральні вимірники. 

Наприклад, роботу автотранспорту вимірюють у тонно-кілометрах. 

Натуральні вимірники відображують обліковувані об’єкти не лише кі-

лькісно, а й якісно. Наприклад, сорт (перший, другий, вищий тощо), вміст 

корисних речовин (дегустація цукру в цукровому буряку, олійність). 

Трудові вимірники — це вимірники людської праці. Їх виражають в 

одиницях часу — днях, годинах, хвилинах. Цей вимірник має велике зна-

чення в оцінці економічного аспекту виробництва. Користуючись ним, ви-

значають продуктивність праці, її інтенсивність, а обліковують також кіль-

кість витраченої на виконання роботи праці. 

Трудовий вимірник є різновидом натурального. 

Грошовий вимірник — це вимірник вартості. У кожному господарст-

ві застосовують передусім грошовий вимірник своєї країни. Крім того, мо-

жуть використовувати, особливо на спільних підприємствах, грошові оди-

ниці інших країн. 

Грошовий вимірник зумовлений існуванням вартості та ринкових від-

носин. На ньому ґрунтується метод оцінювання та калькулювання. Основ-

ним мірилом грошової оцінки є ціна. 

 
А.5.2. Оцінювання як прийом 

 ______________________________  бухгалтерського обліку 

 
Оцінювання — спосіб вартісного визначення господарських фактів — 

явищ і процесів. З допомогою оцінювання натуральні (речові та трудові) 

характеристики перетворюють на вартісні. Вартісне оцінювання госпо-

дарських фактів — явищ і процесів є передумовою їх запису у системі бух-

галтерських доказів — документів, реєстрів (рахунків) та звітності. 

Основні прийоми оцінювання господарських фактів у  

господарському обліку регламентуються законодавством і є 

обов’язковими для всіх підприємств, установ та організацій. Відповідна 

оцінка — визначальна, і завдяки їй можна узагальнювати показники, 

дані різних підприємств у межах регіонів і держави. 

У процесі господарювання застосовуються такі оцінювання господар-

ських фактів: за історичною вартістю, ринковою вартістю; за фактичною 

собівартістю; за бізнес-плановою вартістю; за собівартістю; оптовими, до-

говірними, роздрібними цінами; умовними цінами (у межах одного госпо-

дарства); вартістю придбання — початковою вартістю тощо. 

У бухгалтерському обліку діє принцип оцінювання за фактичною (іс-

торичною) собівартістю. Вона найповніше розкриває індивідуальні витра-

ти, чим забезпечується реальна основа об’єктивного відображення майно-
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вого стану господарства та визначення результатів його роботи. Фактична 

собівартість у бухгалтерському обліку — основна оцінка господарських 

фактів. 

Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку є загальним вимірником, 

який дає змогу узагальнити всі господарські факти — явища та процеси. 

Вартісне оцінювання є складовою методу бухгалтерського обліку та 

його принципом, за відсутності якої бухгалтерський облік за двоїстою (по-

двійною) системою не може здійснюватися. 

Положенням (стандартам) про бухгалтерський облік та фінансові звіти 

підприємствам і організаціям визначено такі грошові оцінки активів у зві-

тах: 

1. Історичної собівартості. Активи відображаються за сумою сплаче-

них грошових коштів чи їх еквівалентів або за справедливою вартістю 

компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент придбання. 

2. Поточної собівартості. Активи відображаються за сумою грошових 

коштів або їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого ж 

або еквівалентного активу на поточний  

момент. 

3. Вартості реалізації. Актив відображається за сумою грошових 

коштів або їх еквівалентів, яку можна було б отримати на поточний мо-

мент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації. 

4. Теперішньої вартості. Активи відображаються за теперішньою ди-

сконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень грошових коштів, які, 

як очікується, має генерувати об’єкт (стаття) під час звичайної діяльності 

підприємства. 

Основою оцінювання активів для складання фінансових звітів є іс-

торична собівартість. Вона комбінується з іншими оцінками. Напри-

клад, запаси, як правило, відображаються за найнижчою з двох оцінок 

— собівартістю або чистою вартістю реалізації; ринкові цінні папери 

можуть відображатися за ринковою вартістю. А довгострокові борги 

дебіторів відображаються за їх теперішньою вартістю. Деякі підприємс-

тва використовують як основу поточну собівартість у відповідь на не-

здатність облікової моделі історичної собівартості відображати вплив 

зміни цін на немонетарні активи. Тому найчастіше застосовують такі 

методи. 

Основні засоби оцінюються за початковою вартістю (яка відповідає 

фактичній собівартості), але так, що в будь-який час можна визначити їх 

остаточну вартість, тобто відкинувши зношену частину основних засобів. 

Товари на підприємствах роздрібної торгівлі оцінюються за роздріб-

ними цінами, але так, щоб у будь-який час можна було визначити їх факти-

чну собівартість. 
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Незавершене виробництво оцінюється за фактичною собівартістю, а 

відходи виробництва — за цінами можливого їх використання в господарс-

тві або реалізації; сировина — за цінами, передбаченими договором. 

Сировина і матеріали (основні і допоміжні), паливо, запасні частини, 

малоцінні і швидкозношувані предмети, товари на підприємствах оптової 

торгівлі, готова продукція оцінюються за фактичною собівартістю їх прид-

бання або виробництва. 

Проте в поточному обліку для спрощення техніки облікової реєстрації 

й одержання деяких додаткових відомостей ці цінності дозволяється облі-

ковувати не лише за фактичною, а й за плановою собівартістю (з відокрем-

леним обліком відхилень фактичної собівартості від планової) або за опто-

вими цінами (з відокремленим обліком транспортно-заготівельних витрат), 

тобто в такому порядку, який дає змогу на кінець звітного періоду (місяця, 

року) визначити їхню фактичну вартість. Грошова оцінка є передумовою, 

за наявності якої бухгалтерський облік може здійснюватись, і виконує фу-

нкцію загального вимірника засобів, прийнятого в народному господарстві. 

 
А.5.3. Методи визначення фактичної 

 ___________________________  собівартості об’єкта обліку 

 
В практичній діяльності історично склалися два основних методи 

(прийоми) визначення фактичної собівартості об’єкта обліку: простий та 

складний (розрахунковий), метод калькуляції (від лат. слова calkulatio — об-

числення, розрахунок). 

Перший метод — це метод оцінювання фактичної собівартості за ціною 

обміну (ціною купівлі). 

Інший — розрахунковий — вимагає додаткових облікових процедур 

обчислення (калькулювання). 

А.5.3.1. Оцінювання господарських фактів — об’єктів  

обліку за простою системою — однозначним  

актом прийому обміну (купівлі, придбання) 

Сутність оцінки об’єктів обліку — господарських фактів — за прос-

тою системою полягає в тому, що вартість об’єкта для бухгалтерського 

обліку визначається простим методом — оцінкою, визначеною в момент 

обміну (купівлі-продажу, вкладення тощо). 

➢ Наприклад. Одноосібний засновник підприємства хоче відкрити тор-

гове підприємство. Для забезпечення діяльності підприємства він вирішив 

вкласти в діяльність у формі статутного капіталу 3000 грн. Об’єктами, які 

забезпечують право власності у підприємстві, — вкладеними засновником 

суть: 
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1. Наявні гроші готівкою — 1000 грн. 

2. Куплені (маються квитанції магазину): 

2.1. Прилавок за 500 грн.  

2.2. Шафа-полиця — 400 грн. 

2.3. Металевий сейф — 600 грн. 

2.4. Цемент марки 400 — 500 грн. 

Як бачимо, кожний об’єкт обліку має свою конкретну ціну, тому у бу-

хгалтерському обліку господарські факти передачі кожного об’єкта будуть 

оцінені за однозначною простою ціною — ціною купівлі. 

 
А.5.3.2. Калькулювання як прийом вартісного  

вимірювання у бухгалтерському обліку 
 

Вартісне оцінювання не завжди може бути визначена та здійснена в 

момент господарського факту. Особливо це стосується різних видів собіва-

ртості і передусім фактичної собівартості господарських фактів, явищ (ос-

новних засобів, матеріальних цінностей тощо) або процесів (заготівельної 

діяльності з придбання матеріалів, реалізації продукції). 

Калькуляція як галузь економічних знань, в якій вивчаються способи 

(прийоми, методи) обчислення собівартості господарських фактів, є скла-

довою частиною економічної теорії, елементом методу бухгалтерського 

обліку, без якого неможливе визначення собівартості. Різні методи кальку-

лювання вивчаються спеціальною дисципліною. За допомогою калькулю-

вання визначається собівартість різних значень (планова, кошторисна, но-

рмативна, фактична, виробнича, цехова, бригадна). 

Калькуляція — основа визначення цін: роздрібних, гуртових, договір-

них, розрахункових та ін. 

Найбільш поширеним є два прийоми калькулювання: просте сумуван-

ня різних затрат та комплекс математичних дій за допомогою різних роз-

подільчо-розрахункових процедур. 

Розглянемо ці прийоми. 

Методи сумування різних затрат. 

Приклад 1. У фермера куплено 100 кг капусти по 1,00 грн. за 1 кг. 

Перевезення, навантаження та розвантаження було здійснено транспортно-

експедиційною організацією, за що сплачено 50 грн. Таким чином собівар-

тість 1 кг капусти на консервному заводі уже становить 1 грн. 50 коп. 

Розрахунок:  купівельна ціна 100 кг по 1 грн.  — 100,00 грн. 

 Вартість перевезення —   50,00 грн. 

150 : 100 = 1,50 разом — 150,00 грн. 

У наведеному випадку мають місце два господарські факти: 

— купівля у фермера (оплата йому грошей) за капусту, 100 грн. 
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— наймання у транспортній організації машини та оплати цій органі-

зації суми 50 грн. 

Приклад 2. У фермера куплено 100 кг капусти по 1,00 грн. за 1 кг і 

200 кг моркви по 0,50 грн. за кг. Фермеру за продукти оплачено 200,00 грн. 

(100,00 + 100,00 = 200,00). 

За перевезення, навантаження та розвантаження куплених продуктів 

на склад харчокомбінату оплачено автотранспортному підприємству 45,00 

грн. Разом затрати 245,00 грн. 

Оскільки на одній машині були перевезені обидва продукти, то затра-

ти по перевезенню, навантаженню та розвантаженню потрібно розподілити 

між видами закуплених продуктів. Для цього потрібно визначити, що буде 

взято за базу (параметр) розподілу цих затрат. Припустимо, що за базу роз-

поділу візьмемо масу (кг). Тоді методом пропорційного ділення визначимо 

частку транспортно-заготівельних затрат, які потрібно додати до купівель-

ної вар- 

тості кожного продукту: 

Розрахунок:  капуска 100 кг 

 морква 200 кг 

 разом 300 кг 45,00 грн. : 300 кг = 0,15 грн. 

 На 1 кг маси припадає 0,15 коп. 

Таким чином вартість купленої сировини буде: 

а) капусти — 100,00 грн. + 15,00 грн. (100  0,15) = 115,00 грн. 

б) моркви — 100,00 грн. + 30,00 грн. (200  0,15) =130,00 грн. 

Звідки:  собівартість 1 кг капусти = 1,15 грн. (115,00 : 100) 

 собівартість 1 кг моркви = 0,65 (130,00 : 200). 

Усі господарські факти реєструються аналогічно описаному вище 

(див. приклад 1), тобто спочатку у журналі реєстрації, а потім процес ви-

значення вартісної оцінки об’єкта господарського факту реєструють 

обов’язково в калькуляційному розрахунку за прийнятою методикою. 

Положенням про бухгалтерські звіти підприємств і організацій визна-

чено такі грошові оцінки засобів. Основні засоби оцінюються за первинною 

вартістю (яка відповідає фактичній собівартості), але так, що в будь-який 

час можна визначити їх залишко- 

ву вартість, тобто за вирахуванням зношеної частини основних засобів. 

Незавершене виробництво оцінюється за фактичною собівартістю, а 

відходи виробництва — за цінами можливого їх використання в господарс-

тві або реалізації; сировина — за цінами, передбаченими договором. 

Сировина і матеріали (основні і допоміжні), паливо, запасні частини, 

малоцінні і швидкозношувані предмети, товари в підприємствах оптової 

торгівлі, готова продукція оцінюються за фактичною собівартістю їх прид-

бання або виробництва. 
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Товари в підприємствах роздрібної торгівлі оцінюються за роздрібни-

ми цінами реалізації, але так, що у будь-який час можна було б визначити 

їх фактичну собівартість. 

Проте в поточному обліку для спрощення техніки облікової реєстрації 

і одержання деяких додаткових відомостей ці цінності дозволяється облі-

чувати не тільки за фактичною, а й за плановою собівартістю (з відокрем-

леним обліком відхилень фактичної собівартості від планової, з відокрем-

леним обліком транспортно-заготівельних витрат), тобто в такому порядку, 

який дає змогу на кінець звітного періоду (місяця, року) визначити їх фак-

тичну вартість. Грошова оцінка є передумовою, при наявності якої бухгал-

терський облік може здійснюватись, і виконує функцію не методу, а зага-

льного вимірника засобів, прийнятого в суспільстві. 

Оцінка й калькуляція є вихідною й складовою системами бухгалтер-

ського обліку, без яких не може бути здійснене вартісне вимірювання гос-

подарських фактів, затрат і результатів господарювання. 
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А.6. ПРИНЦИП ДОКАЗОВОСТІ В  
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

А.6.1. Первинні докази бухгалтерського обліку —  
 бухгалтерські докуме-

нти 

А.6.1.1. Процес документування господарських 
 фактів — явищ і процесів — 

формування доказів 

   к уже зазначалося, однією з особливостей бухгалтерського 
обліку є суцільне й безперервне спостереження за станом госпо-
дарських  фактів (елементів виробництва і правових відносин), з од-
ного боку, та процесів (господарських операцій), з іншого, що відбу-
ваються в господарствах (на підприємствах, в установах, організаціях 
тощо). Для проведення такого спостереження необхідно кожний го-
сподарський факт оформити відповідним документом. 

Бухгалтерські документи — письмові підтвердження (доказ, 
свідоцтво) певної форми та змісту про факт здійснення того чи ін-
шого господарського акту (процесу, операції). 

Первинне спостереження в бухгалтерському обліку провадить-
ся з метою дістати доказ про господарський факт та інформацію 
про нього. У процесі спостереження за методом описування фік-
сують дані про господарські факти на матеріальному носії інфор-
мації — документі. 

У бухгалтерських документах зазначаються всі відомості, необ-
хідні для економічної та юридичної характеристики зафіксованих 
на них господарських фактів, — явищ або процесів, та наступних 
бухгалтерських процедур: реєстрації, узагальнення, класифікації, си-
стематизації, контролю та аналізу. Жодний господарський факт не 
може бути відображений в бухгалтерському обліку без належного 
його оформлення відповідними документами. 

Бухгалтерські документи відображують сукупність економічної 
інформації, а тому мають кібернетичний, наскрізний характер. 

Таким чином, бухгалтерський документ — це доказ про госпо-
дарський факт (тобто об’єкт господарювання), зафіксований на пе-
вному технічному носії, а процес документування — сукупність те-
хнічних і методичних прийомів для створення документа. 

Я 
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Процес фіксації господарських фактів у документах називається 
документуванням. Тому іноді бухгалтерський облік називають до-
кументованим обліком. Водночас документування господарських 
фактів на доказах (носіях) інформації є основним змістом первин-
ного обліку. 

Процес документування складається з чотирьох елементів: 
спостереження, сприйняття господарського факту, вимірювання 
його натуральних і вартісних параметрів і фіксування на носії цих 
даних. Під час спостереження з’ясовується сутність, економічна до-
цільність і закономірність господарського факту — явища або про-
цесу. А це означає, що процес документування — не проста техні-
чна робота, а важливий вид економічної та юридичної діяльності. 
Документування господарських фактів є передумовою подальшого 
бухгалтерського обліку і передусім для реєстрації господарських 
фактів у системі рахунків. 

Діючи формально, господарські факти можна було б записува-
ти й на слух. Але в такому разі необхідно, щоб кожний господар-
ський факт спостерігав бухгалтер або хтось йому цей факт опису-
вав для реєстрації в рахунку. Це практично неможливо, бо вимагає 
великої кількості обліковців. Крім того, втрачається один з голов-
них факторів — доказовість бухгалтерського обліку, а також його 
контрольна та аналітична функції. 

Документ і документування становлять одне ціле як елемент 
побудови бухгалтерського обліку. Методика і техніка процесу до-
кументування регламентуються спеціальним нормативним актом — 
«Положенням про документальне забезпечення записів у бухгал-
терському обліку». 

 

А.6.1.2. Зміст документів і вимоги 

до їх створення 

 

Бухгалтерський документ має складну структуру. Його ство-
рення потребує ґрунтовних знань, а саме — знання змісту госпо-
дарських фактів, явищ і процесів, які формують одиниці первинно-
го спостереження, а також законодавства тієї чи іншої країни про 
порядок оформлення майнових та правових відносин, які пов’язані 
з господарським фактом. 

Кожний господарський факт — явище або процес — характе-
ризується ознаками й показниками. 
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Основні ознаки господарських фактів: 
речові елементи залучених до господарської діяльності фактів. 

Наприклад явищ (матеріали, гроші або джерела, позички, борги 
постачальникам, кредиторська заборгованість) чи процесів (пере-
дача матеріалів зі складу на виробництво або видача грошей із ка-
си в підзвіт і т.ін.); 

місце здійснення господарського факту; 
час, коли відбувався господарський факт; 
одиниці вимірювання речових елементів, залучених у госпо-

дарську діяльність фактів, — натуральних і вартісних; 
сторони, які брали участь у здійсненні господарського факту 

(назва). 
Ці ознаки якісно відрізняють одні господарські факти від інших. 

Водночас саме ці ознаки дають змогу систематизувати, групувати, пе-
регруповувати дані. У бухгалтерському обліку це один із основних 
прийомів отримання вихідних даних про господарську діяльність. 

Показники документів відбивають кількісну характеристику го-
сподарських фактів у натуральних (речових, трудових) і вартісних 
вимірниках. 

До первинних даних про господарські факти належать ознаки 
та показники, які є змістом бухгалтерських документів і називають-
ся реквізитами. 

Реквізити (від лат. recvizit — потрібний, необхідний) — найваж-
ливіші відомості про певні господарські факти, явища і процеси, які 
характеризують певний їх бік (властивість). 

У положенні про документи та документообіг названі основні 
реквізити, обов’язкові для всіх документів, а саме: 

а) назва документа (форми), код форми; 
б) дата складання; 
в) зміст господарської операції; 
г)  вимірники господарської операції (у кількісному та вартісно-

му вираженні); 
ґ) найменування посадових осіб, які відповідають за виконання 

господарської операції, правильність її оформлення, особисті під-
писи та їх розшифрування. 

У деяких випадках у первинному документі можуть бути наве-
дені додаткові реквізити: номер документа; назва та адреса підпри-
ємств, установ, підстава для здійснення господарської операції, інші 
додаткові реквізити, які визначаються характером господарських 
операцій. 
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А.6.1.3. Оформлення документів 

 

Усі реквізити документа розміщують у порядку, що відповідає 
вимогам автоматизованого обліку. При цьому реквізити первинних 
документів можуть бути зафіксовані у вигляді коду. 

Положення передбачає такі вимоги щодо оформлення доку-
ментів: записи мають бути зроблені чорнилом, хімічним олівцем, 
пастою кулькової ручки; з допомогою друкарської машинки; засо-
бами механізації і т. ін., які забезпечують недоторканність цих за-
писів протягом часу, встановленого для їх зберігання в архіві. 

Для заповнення документів не допускається використання 
простого олівця. Деякі документи заповнюють лише чорнилом 
(наприклад, грошові чеки тощо). Перелік цих документів установ-
лює Міністерство фінансів і центральні відомства (Національний 
банк і т. ін.).  

У документах забороняються виправлення і підчищення. Допу-
щена помилка виправляється чорнилом, при цьому закреслюється 
неправильний запис і надписується правильний текст чи сума. Ви-
правлення засвідчується підписом особи, що його зробила. 

У деяких документах, наприклад чеках, платіжних вимогах, до-
рученнях тощо виправлення взагалі не допускаються. Якщо допу-
щено помилку, документ анулюють і замість нього виписують но-
вий. 

Доказовість бухгалтерських документів — це їх суттєва та юри-
дична доказовість, яка забезпечується правильним оформленням, і 
передусім повнотою зареєстрованих даних про господарські факти, 
явища та процеси; підтвердженням осіб (підписами), які відповіда-
ють за здійснення господарського факту (операції) та реєстрацію 
документа; зберіганням документа протягом встановленого зако-
ном терміну. 

Для зручності оформлення й подальшої обробки реквізити в 
документах розміщують у певному порядку та послідовності. Цей 
порядок визначає форму документа. 

 

А.6.1.4. Технічні форми документів  

 

Розрізняють такі технічні форми документів: 
зональна — документ поділяють на горизонтальні та вертика-

льні зони; 
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анкетна — реквізити розміщують за послідовною схемою, 
один за одним; 

таблична — реквізити розміщують горизонтально та за верти-
кальною й горизонтальною ознаками у вигляді своєрідної матриці; 

комбінована — поєднуються елементи наведених технічних форм. 
Удосконалити технічні форми бухгалтерських документів мож-

на за допомогою уніфікації, стандартизації, автоматичного зняття 
первинних даних, застосування технічних носіїв (терміналів тощо); 
скорочення кількості примірників, вилучення постійних реквізитів 
за автоматизованої обробки. 

Матеріальними носіями документів можуть бути окремі паперо-
ві бланки, перфокартка; перфострічки, магнітні стрічки, магнітні дис-
ки і т. ін. Процедура оформлення бухгалтерських документів має за-
безпечити інформаційну та юридичну їх повноцінність. 

 

А.6.1.5. Класифікація 

 бухгалтерських документів  

 

Численність і різноманітність документів, які використовуються 
в бухгалтерському обліку, потребує їх класифікації. В економічній 
літературі є чимало класифікацій, що мають деякі відмінності. Уза-
гальнюючи ці класифікації, можна запропонувати їхнє групування 
за певними ознаками: призначенням, місцем написання, масшта-
бом охоплення кількості операцій, ступенем узагальнення госпо-
дарських фактів, характером оформлення, технікою написання й 
опрацювання (рис. А.6.1). 

За призначенням документи поділяються на розпорядчі й 
виправдовувальні. 

Розпорядчими називають документи, які містять розпоряджен-
ня (наказ, інструкцію і т. ін.) на здійснення господарського факту-
операції. Вони ще не підтверджують господарський факт, а є підс-
тавою для його здійснення. Тому їх не можна брати для запису в 
реєстри бухгалтерського обліку. Документом, який підтверджує 
факт здійснення операції, є виконавчий документ. 

До розпорядчих документів належать накази, розпорядження 
про надання відпустки, платіжні доручення банку на перерахування 
коштів, доручення на отримання матеріальних цінностей тощо. 

Виправдовувальними є бухгалтерські документи, які підтвер-
джують факт здійснення господарської операції. Вони містять дані 
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про її виконання. До таких документів належать акти, накладні на 
передачу матеріальних цінностей, касовий видатковий ордер тощо. 

За місцем написання документи поділяються на внутрішні та 
зовнішні. 

Внутрішні — документи, які складаються в господарствах від-
повідно до проведених ними операцій. До цих документів нале-
жать вимоги, накладні, касові ордери, різні акти тощо. 

Зовнішні — це такі документи, які надходять у господарство 
від інших підприємств, установ і організацій. До цієї групи належать 
також документи, які пишуть в одному господарстві, але вони обе-
ртаються між різними господарствами. Сюди належать усі банків-
ські документи — платіжні вимоги, доручення, квитанції про заго-
тівлю сільськогосподарської сировини тощо. 



 

 

 

Рис. А.6.1. Класифікація бухгалтерських документів 

 7
1
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За масштабом охоплення кількості операцій документи по-

діляються на одноразові й нагромаджувальні. 

Одноразові — це документи, якими оформляють господарські 

факти (операції) у момент їх здійснення. Характерною особливістю 

цих документів є їх одноразове використання для початкової ре-

єстрації господарських операцій. 

Нагромаджувальні документи  — це такі, які дають змогу про-

тягом дня, декади, тижня, місяця фіксувати однорідні господарські 

операції в міру їх здійснення (наприклад, лімітно-забірні картки, 

дорожні листи, багатоденні наряди на виконання робіт, відомість 

витрат кормів тощо). 

Нагромаджувальні документи остаточно оформляються лише піс-

ля закінчення терміну їх дії. Вони значно скорочують кількість доку-

ментів і є одним із засобів зменшення рутинної облікової роботи. Але 

не в усіх господарських операціях можливе їх використання. 

За ступенем узагальнення господарських фактів бухгалтер-

ські документи поділяються на первинні й зведені. 

До первинних документів належать такі, в яких фіксують госпо-

дарські операції в момент їх здійснення. Це перший формальний 

доказ того, що господарський факт — явище або процес, тобто 

операція, відбувся. Усі господарські операції оформляються пер-

винними документами. Вони можуть бути одноразовими й нагро-

маджувальними. 

Зведеними є такі документи, які написані на підставі первинних 

документів за ознакою груп та інших ознак узагальнення. Зведення 

первинних даних у документах значно скорочує облікову роботу. 
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За характером оформлення бухгалтерські документи поді-

ляються на документи бухгалтерського, небухгалтерського й ком-

бінованого оформлення. 

Документи бухгалтерського оформлення повністю пишуть 

працівники бухгалтерії. До цих документів належать меморіальні 

ордери, бухгалтерські довідники, групувальні відомості, різні розра-

хунки розподілу узагальнених даних тощо. Основне призначення 

цих документів — технічна підготовка записів для бухгалтерського 

обліку. 

Документи небухгалтерського оформлення пишуть працівники 

виробничих підрозділів: комірники, майстри, виконроби. Головною 

ознакою таких документів є те, що в них працівники бухгалтерії за-

писують лише бухгалтерське проведення. 

Документи комбінованого оформлення — це такі документи, в 

яких частина даних заповнюється не бухгалтерами, а частина — 

працівниками бухгалтерії. Наприклад, акти на введення в експлуа-

тацію основних засобів заповнює комісія, а вартісні дані записують 

у бухгалтерії. 

За технікою написання й опрацювання бухгалтерські доку-
менти поділяються на такі, які пишуть вручну, на клавішних, пер-
фораційних машинах або на ЕОМ. 

Незважаючи на те, що нині застосовується велика кількість об-
числювальної та організаційної техніки, чимало бухгалтерських до-
кументів пишуть вручну. 

Ці документи являють собою традиційні паперові аркуші. Їх 
заповнюють чорнилом, хімічним олівцем або друкарською маши-
нкою. 

Частина бухгалтерських документів може бути написана з до-
помогою фактурних машин або інших клавішних машин, які мають 
алфавітний пристрій. 

До документів, які пишуть на перфораційних машинах, нале-
жать перфокартки, дуаль-карти тощо. Цей прийом іноді називають 
напівмеханізованим способом. 
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При використанні ЕОМ документи пишуть автоматично за пе-
вними програмами. До цієї групи належать також документи, які 
отримують за допомогою датчиків і терміналів. 

 

 А.6.1.6. Форми документів 

 

Форми документів — це їхній вигляд, устрій. Вони визначають-
ся змістом відомостей, які розміщуються на документах, та спосо-
бом їх опрацювання: ручним, механізованим, автоматизованим 
тощо. 

У бухгалтерському обліку використовується велика кількість 
документів. Зауважимо, що за своєю економічною природою та 
характером багато господарських фактів — явищ і процесів — од-
нотипні й однорідні. Це дає змогу оформити такі операції однако-
вими документами, чого досягають типізацією форм. 

За розробку типових форм бухгалтерських документів відпові-
дає Міністерство статистики. Ним розроблені типові форми бухгал-
терських документів. Типові форми бухгалтерських документів за-
стосовуються в усіх галузях народного господарства. 

Крім типових форм, розробляються галузеві уніфіковані фор-
ми бухгалтерських документів. Вони розробляються як для окре-
мих галузей (промисловість, будівництво, сільське господарство), 
так і для сукупностей галузей, наприклад, для переробної промис-
ловості АПК, машинобудівельного комплексу тощо. 

Типізація та уніфікація документів сприяє скороченню кількості 
форм первинних документів. 

Функції бухгалтерських документів. Бухгалтерські документи 
виконують різні функції. Першою функцією є доказовість. Вона має 
бути юридичною (бухгалтерські документи підтверджують факт 
здійснення господарської операції — процесу); інформаційною (дає 
змогу використати дані, які містить документ для отримання інфо-
рмації, формування показників, здійснення різних облікових про-
цедур); контрольною. Бухгалтерські документи дають змогу конт-
ролювати господарські й технологічні процеси, роботу окремих 
осіб, фінансові операції тощо.  

Остання функція — це зберігання даних. Завдяки бухгалтерсь-
ким документам є можливість дістати відомості в майбутньому, а 
це дає змогу порівнювати, аналізувати тощо. 
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 А.6.1.7. Зберігання  бухгалтерських документів  

 
У кожній бухгалтерії документи з моменту їх написання або 

одержання від інших підприємств чи організацій до повного вико-
ристання й передачі до архіву проходять обробку, передаються з 
одного робочого місця на інше, тобто проходять певний шлях. На 
окремих робочих місцях бухгалтерські документи затримуються 
іноді на кілька днів. Таке становище потребує організації контролю 
за зберіганням документів. 

Для забезпечення своєчасного й правильного обліку господар-
ських фактів треба сформувати систему написання й опрацювання 
документів, яка б сприяла максимальному прискоренню їх руху про-
тягом всієї обробки. Цього можна досягти за допомогою докумен-
тообороту та чіткої організації поточного та постійного архівів. 

Документооборотом називається встановлений порядок і 
термін руху документів у процесі їх використання згідно з методом 
бухгалтерського обліку від моменту написання або отримання від 
інших підприємств до передачі в архів. 

Документи, на підставі яких роблять записи в облікових реєст-
рах, називаються використаними. Їх зберігають у поточному архіві 
не більше одного року, після чого передають за актом на постійне 
зберігання до архіву підприємства, організації або установи. 

Протягом місяця документи, які обробляються, зберігають в 
окремих папках або інших засобах діловодства. 

У кінці кожного місяця документи поточного місяця формують 
в окремі папки за ознаками архівного діловодства, тобто архівної 
номенклатури. На обкладинці зазначають назву справи, її номер, 
рік, місяць, шифр синтетичного рахунку та кількість документів. До-
кументи добирають за певними ознаками групування (прибуткові, 
видаткові, авансові звіти, нумерації, послідовності здійснення гос-
подарських операцій та іншими ознаками). 

Усі прийняті для зберігання справи реєструють в архівній книзі, 

яка орієнтовно може мати таку форму (А.6.1). 

Форма А.6.1 
 

Дата Номер Назва Рік і Зміст Кількість При-
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прийняття  

на збері-

гання 

папки 

(справи) 

справи місяць Почат-

ковий 

номер 

Кінце-

вий но-

мер 

аркушів мітка 

Документи, передані з поточного архіву до постійного, збері-

гають за такими принципами: за роками і місяцями; у межах року і 

місяців залежно від характеру й змісту за такими ознаками: у хро-

нологічному, предметному і кореспондентському порядку. 

Термін зберігання документів у постійному архіві підприємства 

для кожного виду документів встановлює Головне архівне управ-

ління. 

Після закінчення терміну зберігання документи знищують, про 

що складають акт. Процес знищення здійснюють шляхом передачі 

організаціям вторинної сировини, що оформляють накладною. 

 

А.6.1.8. Iнвентаризація як вид первинного спостере-

ження, 

прийом бухгалтерського обліку та 

формування доказу 

 

А.6.1.8.1. Загальне поняття 

Як уже зазначалося, основним прийомом (засобом) бухгалтер-

ського спостереження за станом і змінами господарських фактів, 

явищ і процесів є документація. Проте є такі господарські факти, 

які документація безпосередньо не може охопити в момент їх ви-

никнення. Цьому заважають природні умови (випарювання, уси-

хання тощо), психофізіологічні властивості людського організму 
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(пересортиця однорідної продукції, матеріалів, сировини), неспра-

вність ваго-вимірювальних приладів, втрата документів, допущені 

помилки арифметичного або технічного характеру під час оформ-

лення документів чи записів у бухгалтерські реєстри, можливі зло-

вживання працівників. 

Через це виникає потреба в такому прийомі, який забезпечив 

би виявлення фактичного стану продуктивних сил — майна або 

виробничих (правових) відносин — зобов’язань, розрахунків і 

відбивав враховані документацією зміни у стані господарських 

фактів, явищ і процесів. Це усунуло б розбіжності між даними бу-

хгалтерського обліку та фактичною наявністю цих об’єктів  

господарювання. Таким прийомом є інвентаризація (від лат. 

inventar — майно). 

Під інвентаризацією розуміють виявлення фактичної наявності 

і стану господарських засобів підприємства на певний момент 

шляхом перевірки їх у натурі. Таке розуміння інвентаризації є вузь-

котехнічним і не характеризує її як складову бухгалтерського облі-

ку. 

Цей прийом має такі елементи: перевірка наявності й стану 

об’єктів господарювання (майна, розрахунків тощо), який викону-

ється за прийомами — спостереження сприйняття (в натурі), вимі-

рювання та реєстрація в спеціальному документі — інвентарному 

описі (тобто написання інвентарного опису). 

Інвентарний опис — первинний бухгалтерський документ, який 

обробляється. 

Далі виконується первинна обробка інвентарних описів. Її ме-

та — підготовка інвентаризаційного опису до подальших бухгал-

терських робіт — записів на рахунках. Бухгалтерська обробка інве-
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нтаризаційних описів полягає у виконанні таких робіт: перевірки 

розцінки, проведення різних розрахунків, групування та коти-

рування. 

Інвентаризаційні описи перевіряють так само, як і інші бухгал-

терські документи, тобто по суті, юридично й арифметично. Анало-

гічно виконується перевірка розцінки. 

Складною і відповідальною роботою є виконання арифме- 

тичних розрахунків, що мають на меті визначення результату  

інвентаризації та підготовки інвентаризаційного опису до котиру-

вання. 

 

А.6.1.8.2. Класифікація інвентаризації 
 

Залежно від повноти охоплення об’єкта інвентаризації розріз-

няють два її види: повну і часткову. 

Повна інвентаризація охоплює всі без винятку об’єкти господа-

рювання — матеріальні цінності, гроші, розрахунки, що належать 

господарству. Таку інвентаризацію проводять перед річним звітом. 

Термін проведення інвентаризації окремих господарських фактів 

встановлюється законодавством (Основні положення про інвента-

ризацію, Положення про бухгалтерські звіти і баланси). 

Часткова інвентаризація охоплює окремі види господарських 

фактів. Наприклад, перевірка грошей у касі, товарно-матеріальних 

цінностей тощо. 

Окремо виконується в и б і р к о в а  інвентаризація, хоча за  

характером охоплення господарських фактів вона належить до  

часткової. 
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А.6.1.8.3. Методика проведення інвентаризації 
й оформлення інвентаризаційних описів 

 

Загальні питання порядку проведення інвентаризації визначені 
Положенням про бухгалтерські звіти і баланси та Основними по-
ложеннями про інвентаризацію. Згідно з цими документами в ко-
жному господарстві проводиться інвентаризація всіх ресурсів гос-
подарства. 

Залежно від об’єктів інвентаризації методика проведення 
останньої змінюється. 

Наприклад, методика проведення інвентаризації матеріальних 
цінностей містить у собі перелічені далі елементи. 

1. Визначення об’єкта інвентаризації. 
2. Утворення інвентаризаційної комісії. 
3. Інструктаж інвентаризаційної комісії. 
4. Робота на місці зберігання цінностей. 

4.1. Добір розписки. 
4.2. Складання інвентаризаційного опису цінностей за міс-

цями зберігання: 
а) придатних для використання; 
б) не придатних для використання (зіпсованих). 

4.3. Визначення загального результату. 
4.4. Складання загального висновку. 

5. Передавання інвентаризаційних описів до бухгалтерії. 
6. Складання порівняльної відомості. 
7. Визначення кінцевого результату. 
8. Складання висновку головним бухгалтером. 
9. Передавання цінностей у підзвіт матеріально відповідальній 

особі. 
10. Відбиття результату інвентаризації на рахунках бухгалтер-

ського обліку. 
Отже, інвентаризація цінностей — складний бухгалтерський 

процес. 

Методика проведення інвентаризації грошових засобів та ін-

ших цінностей, які зберігаються в касі, містить такі елементи: 

1. Визначення об’єкта інвентаризації. 

2. Утворення інвентаризаційної комісії. 

3. Інструктаж інвентаризаційної комісії. 
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4. Перевірка фактичної наявності грошей та складання інвен-

таризаційного опису (чи акта). 

5. Визначення загального результату. 

6. Складання загального висновку. 

7. Передача актів інвентаризації до бухгалтерії. 

8. Визначення кінцевого (остаточного) результату. 

9. Відбиття результату інвентаризації на рахунках бухгалтер-

ського обліку. 

Методика проведення інвентаризації розрахункових відносин 

містить такі елементи: 

1. Визначення об’єкта інвентаризації. 

2. Утворення інвентаризаційної комісії. 

3. Інструктаж інвентаризаційної комісії. 

4. Висилання контрагентові конкретного витягу з особистих ра-

хунків. 

5. Одержання підтвердження контокорентного витягу або підт-

вердження. 

6. Вирішення спірних питань. 

7. Складання інвентаризаційного опису (акта інвентаризації). 

8. Передача актів інвентаризації до бухгалтерії. 

9. Визначення кінцевого результату інвентаризації. 

10. Відбиття результатів інвентаризації на рахунках бухгалтер-

ського обліку. 

Розглянемо окремі найважливіші елементи методики прове-

дення інвентаризації матеріальних цінностей з погляду загальної 

теорії бухгалтерського обліку. 

На кожному підприємстві (господарстві) для проведення ін-

вентаризації створюється центральна інвентаризаційна комісія в 
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такому складі: голови (заступник керівника підприємства) і чле-

нів комісії (головний бухгалтер, представник громадської органі-

зації та інші працівники апарату). Ця комісія відповідає за своє-

часну і якісну інвентаризацію. На місцях зберігання товарно-

матеріальних цінностей за потребою створюються робочі інвен-

таризаційні комісії, які під керівництвом центральної комісії зо-

бов’язані у присутності матеріально відповідальної особи вияви-

ти і підрахувати в натурі (зважуванням або обмірюванням) 

фактичну наявність всіх цінностей. Результати інвентаризації за-

писують до інвентаризаційного опису встановленої форми. 

Перед початком інвентаризації від матеріально відповідальної 

особи беруть розписку в тому, що всі документи на оприбутку-

вання і витрачання цінностей здано до бухгалтерії і ніяких неопри-

буткованих чи несписаних цінностей у неї немає. 

Якщо серед цінностей, які інвентаризуються, є предмети, що не 

належать підприємству, а тимчасово зберігаються в ньому, їх також 

слід проінвентаризувати і внести до інвентаризаційного опису, а в 

примітці зазначити, що вони не належать господарству. На виявлені 

при інвентаризації зіпсовані чи непридатні матеріальні цінності скла-

дають акт, в якому зазначають ступінь непридатності, а також причи-

ни й осіб, з вини яких були зіпсовані цінності. 

Інвентаризаційні описи підписує робоча інвентаризаційна ко-

місія і матеріально відповідальна особа, яка до підпису має зазна-

чити, що матеріальні цінності, перелічені в цій відомості, прийняті 

на відповідальне зберігання і жодних претензій до інвентариза-

ційної комісії у неї немає. Підписані інвентаризаційні описи здають 

для перевірки до бухгалтерії, потім їх розглядає і затверджує 
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центральна інвентаризаційна комісія, а після цього їх повертають 

до бухгалтерії. 

 

А.6.1.8.4. Методика і техніка обробки описів 
 інвентаризації та відображення результатів 

інвентаризації в обліку 
 

Для виявлення результатів інвентаризації бухгалтерія складає 

порівняльні відомості. У них фіксуються лише ті матеріальні ціннос-

ті, за якими виявлено відхилення від облікових даних. У відомості 

спочатку визначають попередній результат інвентаризації — недо-

стачі або надлишки, тобто розбіжності між показниками бухгалтер-

ського обліку і даними інвентаризаційних описів. 

До складання порівняльної відомості бухгалтерія має ретельно 

перевірити правильність усіх записів у рахунках. 

Інвентаризаційна комісія разом з бухгалтерією перевіряє пра-

вильність порівняльних відомостей, з’ясовує причини виникнення 

надлишків, нестач, пересортиці, встановлює винних. Остаточне рі-

шення про причини, характер втрат і псування матеріальних цін-

ностей комісія приймає на підставі письмових пояснень відповіда-

льних осіб. 

Усі висновки й пропозиції щодо регулювання різниці між показ-

никами обліку та даними інвентаризації комісія фіксує у протоколі. 

Результати інвентаризації попередньо розглядає головний  
бухгалтер, який складає висновок та передає керівникові. Керівник 
підприємства приймає остаточне рішення про порядок урегулю-
вання результатів інвентаризації. 

Процес визначення, регулювання та відображення результа-
тів інвентаризації ілюструє рис. А.6.2. 
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Рис. А.6.2. Визначення, регулювання та відображення  

результатів інвентаризації 

 

 

А.6.2. Вторинні докази бухгалтерського 

 обліку: обліко-

ві реєстри 

А.6.2.1. Загальні зауваження 

Як уже зазначалося, господарські факти — явища та проце-

си — під час господарювання зазнають постійних змін свого стану: 

збільшуються або зменшуються. Для вивчення та дослідження цих 

явищ — тобто взаємопов’язаного вивчення стану та зміни стану 
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господарських фактів у часі та просторі у бухгалтерії застосовують 

докази у формі реєстру. 

Реєстр (від лат. слова rejestr, regictrum — список чогось, опис, 

показник, книга для запису) сьогодні — це або окремі книги, або 

окремі аркуші паперу (картки, відомості). 

В реєстрах господарські факти — явища або факти — запису-

ються за двома ознаками: хронології та системності. 

 

А.6.2.2. Класифікація облікових реєстрів 

 

В обліку використовується багато різних облікових реєстрів для 

хронологічного і системного обліку господарських фактів-операцій, 

а також для узагальнення процесів господарської діяльності в різ-

них економічних групах. 

З метою систематизації знань про облікові реєстри їх розби-

вають на деякі якісно однорідні групи за такими ознаками: харак-

тером запису, змістом, зовнішнім виглядом, будовою. 

I. За характером запису реєстри поділяються на хронологічні, 

системні й комбіновані. 

Хронологічними називаються такі облікові реєстри, в яких гос-

подарські операції фіксуються в міру їх виникнення, тобто в кален-

дарній послідовності їх здійснення (реєстраційний журнал операцій 

(форма 6.2), журнал обліку надходження вантажів, журнал відван-

таження і реалізації товарів тощо). 

Ці реєстри використовуються для перевірки документів, що 

надійшли до бухгалтерії, для контролю за їх рухом і своєчасним 

виконанням робіт, відображених у них, а також для визначення 
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обсягу виконаної роботи за певний відрізок часу: кількості відван-

таженої продукції чи одержаної сировини, здійснення господарсь-

ких операцій за день, місяць, квартал, рік і для багатьох інших пот-

реб. 

Форма 6.2 

Журнал реєстрації господарських фактів-операцій 

за ___________________ (місяць) 200__ р. 

Проведення 
Документ, назва 

та зміст госпо-

дарської 
діяльності  

(факту) 

Сума 

Взаємозв’язок (ко-

респонденція) раху-

нків 

Дата 
Номер 

операції 
Часткова Загальна Перший Другий 

У системних облікових реєстрах подають і обліковують госпо-
дарські операції за системними ознаками. Таких реєстрів багато, їх 
назва, форма і зміст залежать від форм обліку, прийнятих у даному 
господарстві. Усі облікові реєстри (за будь-якої форми обліку), в 
яких розміщені синтетичні й аналітичні дані, є систематичними об-
ліковими реєстрами. 

Комбіновані — це такі реєстри, в яких поєднано хронологічні 

та системні облікові реєстри. Комбінований реєстр дає змогу від-

бивати господарські процеси одночасно в хронологічному і систе-

мному порядку за один робочий прийом, мати відомості про обсяг 

виконаної роботи у зазначених розрізах. У цьому перевага комбі-

нованих облікових реєстрів. 

II. За змістом облікові реєстри поділяються на реєстри аналіти-
чного, синтетичного обліку та комбіновані. 

В аналітичних облікових реєстрах здійснюється облік за аналіти-

чними даними. Будь-який обліковий реєстр (незалежно від форми 

обліку) з аналітичними даними є аналітичним обліковим рахунком. 

Форм цих реєстрів багато, основні з них: кількісно-підсумовувальні 

картки, контокорентні картки, багатоколонкові картки. 
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У синтетичних облікових реєстрах проводиться облік за синте-

тичними рахунками. Будь-який обліковий реєстр із синтетичним 

рахунком є синтетичним обліковим реєстром — Головна книга, 

журнали-ордери і т.ін. 

У зв’язку із застосуванням останнім часом у практиці різних 

облікових форм почали використовувати облікові реєстри, де по-

єднується облік за синтетичними та аналітичними даними. Такі об-

лікові реєстри за змістом називаються комбінованими. 

III. За зовнішнім оформленням облікові реєстри поділяються на 
бухгалтерські книги, реєстратори, окремі листки, картки, відомос-
ті (рис. А.6.3). 

 

Рис. А.6.3. Класифікація облікових реєстрів  

Бухгалтерські книги — це зброшуровані облікові синтетичні чи 

аналітичні реєстри. Книги, в яких зброшуровано синтетичні облікові 

реєстри, називаються бухгалтерськими книгами синтетичного обліку 

(Головна книга, Журнал-головна). Книги, в яких зброшуровано аналі-

тичні облікові реєстри, називаються бухгалтерськими книгами аналі-

тичного обліку. Синтетичні рахунки мають багато аналітичних рахун-

ків, тому книг аналітичного обліку є кілька, як правило, по одній для 

аналітичних рахунків кожного синтетичного рахунку, а для деяких, 

наприклад для рахунку «Сировина і матеріали», — навіть більше. На 

обкладинці бухгалтерської книги зазначається назва господарства чи 
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установи, назва книги і звітний рік. З метою посилення контролю всі 

сторінки кожної книги нумеруються і прошнуровуються. На звороті 

останньої сторінки книги зазначається загальна кількість пронумеро-

ваних, прошнурованих сторінок. 

Бухгалтерські книги — найбільш надійний спосіб зберігання 

облікових реєстрів синтетичного, й особливо аналітичного обліку. 

Проте вони мають ряд недоліків: ускладнюється раціональний роз-

поділ облікової роботи між працівниками бухгалтерії; значно зни-

жуються оглядовість даних в облікових реєстрах і можливості ви-

користання їх для оперативного контролю й управління; не можна 

точно визначити оптимальний обсяг книги для записування госпо-

дарських операцій; не можна використовувати обчислювальні ма-

шини для записування в облікові реєстри господарських операцій. 

Менш надійні для зберігання, але зручніші в роботі реєстратори й 

окремі аркуші. 

Реєстратори — це спеціальні папки з розсувними кільцями, куди 

вкладаються облікові реєстри синтетичного чи аналітичного обліку. 

Як і в книгах, на обкладинці реєстратора зазначається назва підпри-

ємства, реєстратора і звітний рік. У реєстраторах зручно зберігати 

облікові реєстри. У будь-який момент без особливих труднощів мо-

жна витягати з них потрібні реєстри чи вкладати нові. Це дає змогу 

використовувати обчислювальні машини для записування господар-

ських операцій до облікових реєстрів, а решту — для оперативного 

контролю та управління. Крім того, це сприяє усуненню й інших не-

доліків, що їх мають бухгалтерські книги. 

Недоліком реєстраторів є трудомісткість розкладання по них об-

лікових реєстрів, тому в практиці реєстратори не дуже поширені. 
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Окремі аркуші, картки, на яких розміщені облікові реєстри син-

тетичного й аналітичного обліку, не брошуруються. Кожний з них 

функціонує окремо і використовується для певних облікових пот-

реб. Це дає змогу систематизувати облікові реєстри в будь-яких 

розрізах, найбільш раціонально розподіляти облікову роботу між 

працівниками бухгалтерії, широко застосовувати механізацію облі-

ку і використовувати облікові реєстри для контролю та управління 

господарством. 

Окремі аркуші, які є реєстрами синтетичного обліку, зберіга-

ються в звичайних папках, а реєстри аналітичного обліку — у кар-

тотеці (у спеціальному ящику) в розрізі синтетичних рахунків і суб-

рахунків. 

IV. Будова облікових реєстрів дуже різноманітна і залежить від 

багатьох обставин — від характеру та змісту операцій, характеру по-

трібних відомостей, потреб оперативного контролю й керівництва 

та від технічних засобів, які застосовуються в обліку. Тому під час 

побудови облікових реєстрів слід ураховувати спосіб їх ведення — 

ручний чи машинний. Сучасний напрям побудови облікових ре-

єстрів — машинний (реєстратори, лічильники, датчики тощо). 

За будовою облікові реєстри поділяються на одноколонкові та 

багатоколонкові (табличні). Табличні, у свою чергу, поділяються на 

дво- і односторонні, табличні та шахові (рис. А.6.4). 

Односторонні — це такі облікові реєстри, які з правого краю ма-

ють дві колонки: одну для запису сум збільшення чи прибутку, а другу 

— для сум зменшення чи видатку; дату, номер і зміст господарської 

операції записують у лівій частині реєстру. Односторонню будову 

мають усі типові аналітичні облікові реєстри (зразки карток кількісно-

підсумовувальних наведено у формах А.6.3.—А.6.5), а також значна 
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частина спеціальних аналітичних облікових реєстрів. Ці реєстри вико-

ристовуються для всіх форм обліку. 

 

Облікові реєстри за зовнішнім
виглядом (оформленням)

Вільні аркуші Зброшуровані листи

Картки Відомості Книги Журнали
 

Рис. А.6.4. Класифікація облікових реєстрів за будовою  

Двосторонні — облікові реєстри, поділені на дві частини: ліва 

призначена для записів збільшення (+), а права — для записів 

зниження (—). Облікові реєстри такої будови використовуються 

здебільшого для книжкових форм обліку. 

Табличні — це такі облікові реєстри, в яких дебетова чи кре-
дитова колонки поділені на ряд вертикальних колонок (зразок та-
кого реєстру наведено в схемах). Така будова реєстру виключає 
необхідність вести окремі облікові реєстри для аналітичних даних, 
забезпечує ведення одного реєстру для всіх видів показників в ро-
зрізі групи. Для цього використовується окрема вертикальна коло-
нка реєстру. У кожній вертикальній колонці облікового реєстру за-
писуються відмінні один від одного показники, які є елементами 
тієї самої сукупності. Таблична побудова облікових реєстрів дуже 
широко використовується в практиці бухгалтерського і оператив-
но-технічного обліку та на ЕОМ. 

Шаховими називають облікові реєстри, поділені вертикальни-
ми і горизонтальними лініями на ряд кліток у формі шахової дош-
ки. У клітки записують суми одночасно за двома ознаками, напри-
клад за місцем здійснення витрат (цех, бригада тощо) і характером 
витрат (паливо, матеріал, зарплата тощо); чи за ознаками дебету і 
кредиту рахунків. Суми кліток, які підсумовуються по вертикалі, ха-
рактеризують одну ознаку, по горизонталі — іншу. Прикладом та-
кого реєстру є форма А.6.4. 
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Підсумки по вертикалі показують витрати за місцем їх здійс-
нення (за цехами), а підсумки по горизонталі свідчать про характер 
і розмір витрат (матеріали, паливо і т. д.). 

Дуже широко використовуються шахові реєстри в журнально-
ордерній формі обліку. Майже всі облікові реєстри цієї форми об-
ліку мають шахову будову. 

Таблична, а особливо шахова побудова облікових реєстрів, 

найраціональніша. Такі реєстри використовують для складання різ-

них зведень і групувань даних поточного обліку за певний відрізок 

часу, в них вдало поєднується синтетичний і аналітичний облік гос-

подарських операцій. 
 

Таблиця А.6.1 

Затрати виробництва за структурними підрозділами 

Затрати 

виробництва 
Цех № 1 Цех № 2 Цех № 3 і т. д. Разом 

Матеріали 4000 12000 6000  22000 

Паливо 1000 2500 1500  5000 

Зарплата і т. д. 3000 9000 5000  17000 

Разом за квітень 8000 23500 12500  44000 

Графічну класифікацію облікових реєстрів наведено на 

рис. А.6.5. 
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Облікові реєстри за будовою

Одноколонкові
Багатоколонкові

(табличні)

Шахові

Односторонні
Багосторонні
(двосторонні)

 

Рис. А.6.5. Класифікація облікових реєстрів 

У табличних і шахових облікових реєстрах часто використову-

ють лінійний спосіб запису господарських операцій, коли для кож-

ного процесу відводиться окремий рядок, де записуються суми як 

за дебетом, так і за кредитом рахунку. Цей спосіб запису перспек-

тивний. Він зручний для контролю за своєчасним погашенням за-

боргованості та рухом певної партії товарно-матеріальних ціннос-

тей.  

Форма А.6.3 

Картка кількісно-сумарного обліку 

Назва рахунку ________________________________ 
 

200_ р. 

Зміст 
запису 

Розмір 
Гату-

нок 
Одиниця Ціна Шифр рахунку 

Проведення Прибуток Видаток Залишок 

Дата Номер Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума 

  Залишок 

на 01 
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  Разом       
 



 

Форма А.6.4 

Рахунок___________ Назва_________ Шифр________ 

 

Збільшення Зменшення 

Господарський 

факт прове- 

дення 

Зміст 

запису 

Корес-

пондуючий 

рахунок 

Сума Господарський 

факт проведен-

ня 

Зміст 

запису 

Кореспон-

дуючий 

рахунок 

Сума При-

мітка 

Дата Номер    Дата Номер     

  Залишок 

на 01 
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  Оборот         

  Залишок 

на 01 

        

 

8
7
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Форма А.6.5 

Картка підсумовувального обліку 

Назва рахунку________________________________ 

 

200_ р. Рахунок Номер картки Сторінка Шифр рахунку 

Проведення Зміст запису Збільшення Зменшення Залишок 

Дата Номер     

      

      

Контокорентна картка Разом   

 

 

А.6.3. Принцип рахунку  бухгалтерського обліку 

(у плані суцільної та безперервної реєстрації  

господарських фактів, їх індивідуалізації  

 та персоніфікації) 

А.6.3.1. Поняття про рахунок 

Процес господарювання пов’язаний з постійною зміною як за-

собів, так і джерел їх утворення. Для того щоб можна було мати 

дані (доказ) про стан кожного об’єкта обліку та його зміни (рух), 

потрібний прийом (спосіб) побудови (створення) доказу. Таким 

прийомом у бухгалтерському обліку є рахунок. 

Рахунок — це такий прийом створення доказу бухгалтерського 

обліку, завдяки якому пізнаються стан і зміни стану кожного гос-

подарського факту-явища або факту-процесу. На кожний госпо-
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дарський факт-явище або факт-процес у бухгалтерському обліку 

відкривають окремий рахунок. 

 

А.6.3.2. Структурні елементи побудови 

бухгалтерського рахунку 

 

Основні структурні елементи бухгалтерського рахунку: характе-

ристика стану господарського факту, характеристика зміни стану, 

пояснювальні дані (дата, зв’язки рахунку з іншими рахунками то-

що). Схематично рахунок бухгалтерського обліку та його елементи 

наведено у формі А.6.6. 

Форма А.6.6 

Загальна схема побудови бухгалтерського рахунку 
та його структурні елементи 

Пояснювальні дані 
Характеристика 
стану господар-
ського факту-

явища 
або процесу 

Характеристика зміни стану 
господарського факту 

Дата 
Номер 
запису 

Зміст 

Ін
ш

і 

Збільшення  
(«+») 

Зменшення 
(«—») 

Кількість Сума 
Кіль-
кість 

Сума 
Кіль-
кість 

Сума 

 

А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках 

 

Записи в рахунках роблять лише на підставі первинних доку-

ментів — доказів про господарські факти (операції або зведені до-

кументи). Записи виконуються в тій послідовності, в якій первинні 

документи виникали в часі, тобто хронологічно. 

Основні елементи записів на рахунках: відкриття рахунку, відо-

браження господарських операцій, замикання й закриття рахунку. 
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Рахунок відкривають на підставі інвентарного стану (балансу) 

або первинного документа. У першому випадку відкриття рахунку 

означає запис первісного стану (на  якусь дату), у другому, коли 

рахунок відкривається на підставі первинного документа, — інфо-

рмацію про господарський факт (операцію), який вперше виник з 

того чи іншого об’єкта обліку. 

Відображення господарських операцій у рахунках означає за-

писи збільшення або зменшення стану того чи іншого об’єкта облі-

ку та визначення нового стану. Крім того, до цієї процедури нале-

жить реєстрація довідкових даних про господарську операцію, яка 

відображена на рахунку, наприклад дата тощо. 

Замикання рахунку означає підсумки записів за ознакою «+» 

(збільшенння) або «–» — зменшення та визначення нового (оста-

точного) стану господарського факту-явища або факту-процесу, 

який обчислено на рахунку. 

Закриття рахунку означає, що залишку на ньому немає. 

 

А.6.3.4. Система рахунків 

 

Ієрархічна побудова рахунків (аналітичні та синтетичні рахун-

ки). У кожному господарстві відкривають стільки бухгалтерських 

рахунків, скільки є первинних господарських фактів — явищ і про-

цесів. На кожний господарський факт має бути відкритий рахунок. 

Ця система рахунків називається аналітичними рахунками, оскільки 

на них уся система господарства подана з повною деталізацією. 

Проте для управління господарством не завжди потрібні дета-

лізовані дані. Іноді досить мати узагальнені показники, які характе-

ризують ту чи іншу сукупність господарських фактів. Наприклад, 
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потрібно знати, чому дорівнює сума матеріалів або яку суму ста-

новлять основні засоби. У таких випадках дані аналітичних рахунків 

узагальнюються на окремих так званих синтетичних рахунках (рис. 

А.6.6). 

АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ

РАХУНОК 1

Будинок
офісу 100 

РАХУНОК 2

Склад мате-
ріалів 200

РАХУНОК 3

Автомашина
Таврія  30" "

РАХУНОК 4

Верстат
МИЦ 70

РАХУНОК "Основні засоби" 400

Синтетичний рахунок

 

Рис. А.6.6. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків 

 

Синтетичні рахунки відрізняються від аналітичних лише кількіс-

тю видів цінностей або інших об’єктів обліку, що узагальнюються 

на них. 

Висновок. Аналітичними називаються такі рахунки, на яких об-

числюють окремі види (іноді гатунки, типи тощо) цінностей, дже-

рел господарських засобів або господарських процесів — розра-

хунків тощо. 

Синтетичними називаються такі рахунки, які узагальнюють 

групу однорідних видів господарських фактів — явищ або проце-

сів. 

Іноді є потреба окремі синтетичні рахунки поділити на промі-

жні складові. Наприклад, матеріали як синтетичний рахунок мо-
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жуть бути поділені на основні, допоміжні, тарні, інші матеріали то-

що. Такі проміжні рахунки бухгалтерського обліку називають суб-

рахунками. 
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А.6.4. Третинні докази бухгалтерського 
 обліку: баланс періоду  

 та звітні фор-
ми  

А.6.4.1. Сутність  
бухгалтерської звітності  

Управління господарством, як уже зазначалося, потребує періо-
дичного узагальнення і подання господарства за вимогами принципу 
двоїстості (подвійності). Цей захід називають балансовим. Здійс-
нюється він у формі бухгалтерської звітності. 

Насамперед постає запитання: для чого підприємствам потрібно 
складати та подавати звітність? Одна з причин полягає в тому, 
що підготовка та ведення поточного обліку, поточної обліково-
бухгалтерської інформації сама по собі хоча й може відігравати 
важливу роль в ефективному веденні справ підприємства, але є не-
достатньою. Iнша причина зумовлена спрямуванням розвитку су-
часного бізнесу та ускладненням суспільно-економічних відносин. 
Адже сучасні фірми — структури вельми складні. Більшою части-
ною це підприємства, які діють протягом досить тривалого часу і 
діятимуть далі в осяжному майбутньому. Вони рідко мають одного 
власника (деякі дуже великі підприємства належать мільйонам ак-
ціонерів). Часто власники підприємства не беруть участі в опера-
тивному управлінні підприємством, тобто бізнесом, а призначають 
менеджерів, які діють від їхнього імені. Саме тому бажано, щоб 
підприємства подавали звітність, яка показує, наскільки успішна 
їхня діяльність. Крім того, підприємства платять різні податки 
(акциз, додана вартість тощо), мають різні суспільні зобов’язання: 
страхування працюючих, внески на розвиток місцевих доріг та ще 
багато інших. Їх визначити неможливо без балансу облікового періо-
ду і спеціальних доказів. 

Основна мета складання та подання бухгалтерської звітнос-
ті — визначити реальні результати діяльності та передати еконо-
мічні показники та інформацію про ресурси і їх джерела, а також 
результати діяльності облікового об’єкта, що буде корисно для тих, 
хто має обґрунтовані права на одержання (здобуття) такої інфо-
рмації. 

Інакше кажучи, підприємство повинне, тобто зобов’язане нада-
вати інформацію про свій стан, оскільки існують різні групи людей, 
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які зацікавлені в його діяльності та мають бути відповідно поінфо-
рмовані. Для уточнення потрібно докладніше розглянути групи лю-
дей, яким може знадобитися інформація про підприємство. Крім 
того, слід також знати, яка саме інформація становить інтерес 
для членів кожної групи. 

Бухгалтерська звітність — це система показників, що харак-
теризують економічно-правовий стан підприємства (активи та па-
сиви) на певні дати (як правило, на початок та кінець календарного 
циклу) та за минулий рік, квартал, місяць та результати діяльно-
сті. Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної 
обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною 
його стадією. 

Бухгалтерська звітність складається за вимогою користувачів. 
Користувачів бухгалтерської звітності багато. Це засновники, уча-
сники, керівники, банки, інвестори, кредитори, державні регулюючі 
органи, податкова адміністрації, міністерство статистики тощо. 

Показники бухгалтерської звітності не є одинаковими для  
різних користувачів. Тому бухгалтерська звітність поділяється на 
внутрішню та зовнішню. 

Внутрішня звітність регламентується самим керівництвом 
підприємства (засновниками або керівниками, які уповноважені за-
сновниками). 

Зовнішня звітність є стандартизованою та визначається зако-
нодавчо, або підзаконними актами, інструкціями (фінансова, пода-
ткова тощо). 

 
А.6.4.2. Бухгалтерський баланс періоду 

Першим третинним доказом бухгалтерського обліку є баланс 
періоду. Бухгалтерський баланс періоду являє собою таблицю, яка 
характеризує фінансовий стан та зміни стану активів та пасивів 
підприємства за звітний період (див. п.3.2) та форму А.6.6. 

Форма А.6.6 

Бухгалтерський баланс періоду за _________________ 

Назва рахунків 
господарських 

об’єктів 

Залишки на по-
чаток 

Обороти за період 
Залишки на  

кінець 

Актив Пасив Збільшення Зменшення Актив Пасив 

       

Разом       
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Такий баланс складають наприкінці кожного бухгалтерського 
(звітного) періоду для узагальнення даних вторинних доказів) пото-
чного періоду. Кожний господарський факт на кінець звітного періо-
ду має бути підтверджений Актом Інвентаризації та аудиторським 
висновком. 

Методика складання балансу періоду наведена у розділі А.7. 

 
А.6.4.3. Форми бухгалтерської звітності 

 
Іншим видом третинного доказу бухгалтерського обліку є форми 

бухгалтерської звітності. Форми бухгалтерської звітності — це 
система показників, що характеризують економіко-правовий стан 
підприємства на певні дати, визначені або законодавством або ко-
ристувачами, про результати діяльності. Звітність поділяється на 
внутрішню та зовнішню. 

Звітних форм дуже багато. Тому тут наводяться окремі тех-
нічні форми скорочено. 

Разом з тим наведемо характеристику сутності бухгалтерсь-
кої звітності, дамо коротку характеристику користувачів та 
зміст найбільш важливих форм фінансової звітності. 

 
А.6.4.4. Характеристика користувачів 

та основний зміст потрібної їм інформації  
 

I. Основними користувачами бухгалтерської звітності є і влас-
ники та керівництво підприємством (фірмою, компанією). Це люди, 
яких призначають власники підприємства для здійснення оператив-
ного керівництва його діяльністю. Їм необхідна інформація про фі-
нансовий стан підприємства — як про поточний, так і про очікува-
ний. Маючи таку інформацію, вони забезпечують ефективне 
управління підприємством і приймають дієві управлінські та плано-
ві рішення. 

II. Акціонери підприємства компанії, тобто її власники. Вони 
оцінюють, наскільки ефективно адміністрація виконує свої функції. 
Їм необхідно знати, наскільки прибутково менеджери ведуть справи 
підприємства і скільки прибутку вони можуть собі дозволити вилу-
чити зі справи для власних потреб. 

III. Комерційні партнери: постачальники, в яких підприємст-
во одержує товари в кредит, і споживачі, які купують продукцію, 
товари або дістають послуги. Постачальникам необхід- 
но мати інформацію про те, чи здатне підприємство сплатити 
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свої борги; покупці мають бути впевнені в тому, що підпри- 
ємство є надійним джерелом поставок і йому не загрожує банк-
рутство. 

IV. Кредитори підприємства. Це може бути банк, який або 
дав дозвіл підприємству мати короткостроковий кредит за по- 
точним рахунком (тобто йдеться про овердрафт — одержання 
кредиту виписуванням чека або платіжного доручення на суму, 
яка перевищує залишок коштів на рахунку; величина кредиту обу-
мовлюється під час відкриття рахунку і не може перевищувати 
встановленого ліміту), або надав підприємству довгострокову по-
зику (банку необхідно бути впевненим у тому, що підприємство 
зможе виплатити проценти і в кінцевому підсумку погасити забо-
ргованість). 

V. Податкова система. Їй необхідно мати інформацію про при-
бутки підприємства для визначення сум податків, які підприємство 
зобов’язане сплатити. 

VI. Службовці підприємства. Вони повинні мати право на інфо-
рмацію про фінансовий стан підприємства, оскільки від нього зале-
жать кар’єра кожного з них і розмір заробітної плати. 

VII. Фінансові аналітики і консультанти, яким необхідна інфо-
рмація для їх клієнтів і публіки. 

VIII. Громадськість має законне право на інформацію про підп-
риємство, оскільки діяльність його впливає на членів суспільства — 
платників податків, споживачів, місцевих жителів — у питаннях 
екології, зайнятості і т. ін. 

Докази цього виду обліково-бухгалтерської інформації оформ-
ляються у вигляді фінансових звітів для задоволення інфор- 
маційних потреб згаданих щойно груп. Керівникам підприємства 
потрібна якнайповніша інформація для прийняття планово-
управлінських рішень. Вони, очевидно, мають «особливий» доступ 
до інформації про підприємство, оскільки однією з їх функцій є 
організація підготовки всіх необхідних внутрішніх звітів. 

Окрім управлінсько-інформаційних цілей, фінансові звіти, тоб-
то докази оформляються (а іноді публікуються) для потреб корис-
тувачів (зовнішніх користувачів). 

Зробимо ще кілька зауважень. 
1. Законодавство передбачає надання певної інформації. Закони 

вимагають, аби кожне відкрите акціонерне підприємство публікува-
ло обліково-бухгалтерську інформацію для своїх акціонерів. Окрім 
того, підприємство зобов’язане подавати копію своєї звітності до 
Міністерства статистики, щоби будь-який представник громадсь-
кості міг за бажанням ознайомитися з цими документами. 
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2. Податкові органи мають діставати інформацію, необхідну 
ще й для встановлення податкових ставок. 

3. Банк може вимагати прогноз руху грошових коштів підп-
риємства як умови для надання кредиту та грошового забезпе-
чення. 

4. Звітність підприємства має відповідати законам та загаль-
ноприйнятим бухгалтерським стандартам, згідно з якими підпри-
ємство має публікувати певну додаткову інформацію. Аудитори і 
бухгалтери підприємства, як члени професійних органів, зобов’язані 
забезпечити повну відповідність звітності підприємства вимогам 
закону та стандартів. 

5. Деякі компанії за бажанням надають спеціальну фінансову 
інформацію для своїх службовців. Ці документи відомі як звіти для 
службовців. 

Перш ніж докладно розглядати процес підготовки звітності, 
спинимося на деяких моментах, які обов’язково слід з’ясувати для 
грамотного аналізування звітів. 

 

А.6.4.5. Коротка характеристика основних форм  
бухгалтерської звітності  

 
Найважливішими фінансовими звітними документами, які 

подаються підприємством, є баланс, звіт про прибутки та збит-
ки, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та 
примітки. 

Баланс являє собою таблицю фінансового стану підприємства 
на конкретний день. Він складається шляхом перерахування активів 
і пасивів підприємства. Активи — це те, чим володіє підприємство, 
і те, що йому заборгували; пасиви — це вкладення коштів та суми 
заборгованості самого підприємства. Сума активів завжди має до-
рівнювати сумі пасивів. 

У звіті про фінансові результати прибутки та збитки фіксу-
ються доходи, одержані підприємством за певний період, і витра-
ти, зроблені підприємством за цей самий період. Якщо одержані до-
ходи перевищують зроблені витрати, це означає, що підприємство 
одержало прибуток; якщо зроблені витрати перевищують одержані 
доходи — підприємство зазнає збитків. 

Названі щойно два фінансові звіти формуються методом на-
рахувань, а не касовим методом. Це означає, що доходи, зареєст-
ровані у звіті про прибутки та збитки, являють собою доходи, 
одержані за даний період, а не просто кошти, які надійшли за 
цей період; аналогічно витрати відображаються у звіті про при-
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бутки і збитки в момент їх виникнення, а не в момент їх опла-
ти. 

Ця особливість вельми значуща. Якщо підприємство продає то-
вари в кредит, дохід утворюється в момент продажу, проте гроші 
можуть надійти й пізніше. Аналогічно, коли підприємство отримує 
товари в кредит, то має відразу відобразити цей факт купівлі у 
звіті про прибутки і збитки, незважаючи на те, що оплата буде 
зроблена пізніше. 

Звіт про прибутки і збитки не дає достатньої інформації 
про те, чи дозволяє наявний прибуток сформувати достатню кі-
лькість ліквідних коштів для забезпечення платоспроможності 
підприємства. Прибуток, одержаний підприємством, може знач-
но відрізнятися від його чисто вільних коштів. А тому цілком 
рентабельне підприємство може відчувати серйозну нестачу ко-
штів. 

Прибуток і рух грошових коштів різняться з цілої низки причин 
(цей перелік вичерпно буде розглянуто одночасно з методиками 
складання звітності). 

Ні баланс, ні звіт про фінансові результати — прибутки та 
збитки — не відбиває приплив, відплив і внутрішній рух коштів під-
приємства. Баланс — це статистичне відображення стану еконо-
мічного об’єкта на даний момент. Можна порівняти баланс на кі-
нець року з балансом на кінець попереднього року і відмітити 
різницю (наприклад, у готівці, оборотному капіталі, основних засо-
бах, акціонерному капіталі й т. ін.). Але попри те, що баланс попе-
реднього року і баланс поточного року містять корисні аналітичні 
дані, з них неможливо одержати повну картину руху коштів протя-
гом даного періоду. Баланси статичні, тоді як рух коштів — дина-
мічний процес. 

З огляду на те, що ні баланс, ані звіт про прибутки та збитки 
не дають задовільного пояснення тому, як підприємство одержує і 
використовує свої грошові кошти, для заповнення цієї інформаційної 
прогалини введено звіт про рух грошових коштів. 

Звіт про рух грошових коштів — це документ-доказ, який дає 
змогу показати, звідки підприємство одержує гроші і як вони потім 
використовуються. Зокрема він показує, в яких розмірах прибуток 
спрямовується на придбання ресурсів, а також дає змогу побачити, 
чи формує підприємство досить коштів для задоволення своїх пот-
реб, чи перебуває в такому стані, що його ліквідність погіршується 
(і, мабуть, погіршуватиметься). 

Ще однією характеристикою звіту про грошові кошти є те, що 
він пов’язує суму прибутку, одержану за певний період, з приростом 
або зменшенням обігових коштів за цей самий період. Обігові кошти 
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складаються із запасів, дебіторської та кредиторської заборговано-
сті (за винятком розрахунків щодо закупівлі в кредит, дивідендів до 
виплати і податків) і ліквідних коштів. Ліквідні кошти — це зали-
шки в касі і на банківському рахунку (за кредитом або овердра-
фтом), а також короткострокові вкладення, які можна швидко 
реалізувати за готівку. 

Звіт про власний капітал являє собою таблицю, яка характе-
ризує структуру власного капіталу підприємства за видами (ста-
тутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал тощо) та 
статтями, що характеризують стан та зміни стану кожного виду 
за звітний період. 

Примітки до фінансових звітів — це різного роду пояснення, які 
характеризують діяльність підприємства за звітний період. Зокре-
ма висвітлюється: обрана облікова політика, застосованих прин-
ципів оцінки статей звітності, інформація, яка не наведена у фі-
нансових звітах, але є обов’язковою за відповідними положеннями 
(стандартами). Інформацію, що містить додатковий аналіз ста-
тей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доре-
чності. 

Нижче наводимо структуру основних форм фінансової звіт-
ності. 

1. Структура Балансу (фінансового звіту). 
Форма №  1 

Баланс на _____________ 200__ р. 

Актив 
Код ря-

дка 

На поча-
ток зві-

тного пе-
ріоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

Пасив 
Код ря-

дків 

На поча-
ток звіт-
ного пе- 

ріоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

        

Баланс    Баланс    

 
2. Структура звіту про фінансові результати 

Форма №  2 

Звіт про фінансові результати за ____________ 200_ р. 

I. Фінансові результати 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 

II. Елементи операційних витрат 

Найменування  Код  За звітний  За попередній  
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показника рядка період період 

    

Разом    

 
III. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва 
статті 

Код рядка За звітний період За попередній період 

 
3. Структура звіту про рух грошових коштів 

Форма №   3 

Звіт про рух грошових коштів за ____________ 200_ р. 

Статті Код  
За звітний період За попередній період 

Надходження Видаток Надходження Видаток 

 
4. Структура звіту про власний капітал 

Форма №   4 

Звіт про власний капітал за ___________ 200_ р. 

С
т

а
т

т
я
 

К
о
д
 

С
т

а
т

ут
н
и
й
  

к
а
п
іт

а
л 

П
а
й
о
ви

й
  

к
а
п
іт

а
л 

Д
о
д
а
т

к
о
ви

й
  

к
а
п
іт

а
л 

Ін
ш

и
й
 д

од
а
т

к
о
ви

й
  

к
а
п
іт

а
л 

Р
ез

ер
вн

и
й
  

к
а
п
іт

а
л 

Н
ер

о
зп

о
д
іл

ен
и
й
  

к
а
п
іт

а
л 

Н
ео

п
л
а
ч
ен

и
й
  

к
а
п
іт

а
л 

В
и
л
уч

ен
и
й
  

к
а
п
іт

а
л 

Р
а
зо

м
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А.7. ЗАГАЛЬНА ПОБУДОВА 
 БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗГІДНО 

 З ТЕОРІЄЮ ДВОЇСТОСТІ (ПОДВІЙНОСТІ)  

 __________________________ А.7.1. Загальний підхід  

Господарські факти — явища або процеси — відображаються 

на рахунках взаємопов’язано. Адже запис господарських операцій на 
одному рахунку зумовлює потребу запису цієї операції на іншому, 
кореспондуючому рахунку, якщо проведення просте, або інших раху-
нках, якщо воно складне. 

Наочною ілюстрацією сказаного є розглянуті приклади простих 
і складних бухгалтерських проведень. Формою вираження взаємо-
пов’язаного відображення господарських фактів (операцій) на рахун-
ках є кореспонденція рахунків. 

При подвійному відображенні господарських операцій у системі 
рахунків те, що одна й та сама сума відображається двічі, не є 
суттєвою ознакою. Справді, цей факт — об’єктивна необхідність 
визначення нового стану двох аспектів господарювання — продук-
тивних сил і виробничих відносин. З одного боку, це може бути ре-
зультатом збільшення або зменшення масштабів господарювання, 
тобто коштів, які перебувають у господарстві. З іншого боку, це 
може зумовлюватися зміною в структурі продуктивних сил або ви-
робничих відносин. Звідси випливає висновок: подвійне (двоїсте) ві-
дображення господарських операцій потребує, щоб кожна господар-
ська операція, яка дістала вартісне визначення на підставі оцінки 
на ту саму суму, була записана один раз у дебеті одного, а другий 
раз — у кредиті іншого рахунку (якщо проведення просте), або кіль-
кох кореспондуючих рахунків (якщо проведення складне). 

Подвійне (двоїсте) відображення господарських фактів-операцій 
— процес відображення в бухгалтерському обліку об’єктивно існую-
чої подвійності (двоїстості) суті, характеру, процесу господарю-
вання як єдності продуктивних сил і виробничих правових відносин і 
подвійності (двоїстого) характеру кругообороту засобів господарю-
вання і джерел їх утворення. Воно спричинюється двоїстим (по-
двійним) характером категорії вартості, в якому виражені всі 
елементи (складові) процесу господарювання. 
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Під час визначення об’єкта бухгалтерського обліку було з’ясо-
вано, що господарство як об’єкт процесу суспільного відтворення 
характеризується двоїстістю. З одного боку, воно є сукупністю 
продуктивних сил, з іншого — сукупністю правових виробничих від-
носин. Перший аспект названий активом, другий — пасивом. Водно-
час у процесі суспільного відтворення господарські факти як сукуп-
ність продуктивних сил і правових виробничих відносин 
обертаються як вартості, тому незалежно від їх місцезнаходжен-
ня або перетворення з однієї форми на іншу величина цих засобів бу-
де рівновеликою, бо величина вартості в момент цих перетворень 
залишається незмінною, змінюється лише її форма, тобто вар-
тість існування. Отже, в кожному господарському акті, що вини-
кає внаслідок здійснення господарських операцій, вартість засобів, 
що надійшли або вибули, зобов’язань, що виникли або погашені, буде 
однаковою. 

Об’єктивно існуючу подвійність (двоїстість) стану господарс-
тва характеризує балансове узагальнення продуктивних сил і ви-
робничих відносин, а їх кругооборот — схема А.7.1 (числа виража-
ють кількість грошових одиниць). 

Схема А.7.1 

Гроші
100

Засоби ви-
робництва

70

Вироб-
ництво

100

Продукт
праці
120

Гроші
120

Витрати на
оплату праці

30

Основна
вартість

100

Додана
вартість

20
 

 

У системі рахунків бухгалтерського обліку наведена схема ма-
тиме такий вигляд, як на схемі А.7.2 (числа виражають кількість 
грошових одиниць). 

Отже, можна констатувати, що метод подвійності (двоїсто-
сті) ґрунтується на об’єктивно існуючій подвійності господарюван-
ня як результат виробничих відносин, що випливає із економічних 
процесів. 

З наведених схем А.7.1 і А.7.2 бачимо, що кругооборот вартості 
подвійний. Вартість у грошовій формі — 100 одиниць — у процесі 
виробництва втілюється частково в засоби виробництва — 70 оди-
ниць, і частково направляється на оплату праці — 30 одиниць. Ці 
елементи у процесі виробництва набувають форми «Витрати виро-
бництва». 
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Схема А.7.2 

Ðàõóíîê 
«Ãðîø³» 

 Ðàõóíîê 
«Çàñîáè 
âèðîá- 

íèöòâà» 

 Ðàõóíîê 
«Âèðîá- 
íèöòâî» 

 Ðàõóíîê 
«Ãîòîâà  

ïðîäóêö³ÿ» 

 Ðàõóíîê 
«Продаж» 
(реалізація) 

+            —  +           —  +         —  +         —  +         — 

100 70  70 70  70 100  100 100  100 120 
(100+ 
+ 20) 

 
 120  

  Ðàõóíîê 

«Ðîçðàõóíêè 

ç îïëàòè 

ïðàö³» 

         

 30  30 30  30 
 

       

 

 
Після завершення процесу виробництва засоби праці (70) і ви-

трати на оплату праці (30) втілюються в готову продукцію (100), 
призначену для продажу. Далі готова продукція продається (реалізу-
ється). У процесі продажу (реалізації) до її виробничої вартості 
(100 грошових одиниць) додається вартість додаткова, яка визна-
чається на ринку та на рівні суспільно необхідних витрат. У нашо-
му випадку це 20 грошових одиниць. Вартість знову набуває грошо-
вої форми. 

 
А.7.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку 

 _____________________________________ як процесу 
 
Бухгалтерський облік ведуть за загальними принципами, але в 

межах конкретного господарства. Процес у бухгалтерському обліку 
визначається вимогами користувачів бухгалтерської інформації 
(власниками, законами тощо) та характеризується початком і кі-
нцем. Ці періоди можуть бути календарним (роком, кварталом, мі-
сяцем) або госпрозрахунковим періодом (роком, півріччям тощо). 
Тому в бухгалтерському обліку принциповими є поняття «початок» 
та «кінець» облікового періоду. 

Початком облікового періоду може бути: 
а) початок діяльності (створення) підприємства; 
б) кінець попереднього періоду діяльності (календарного або гос-

прозрахункового). 
Якщо підприємство лише створюється, то його початковий 

стан є нульовим. 
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На діючому підприємстві початковим станом є кінцевий стан 
попереднього госпрозрахункового періоду, який визначений бухгал-
терським звітом — балансом та дістав аудиторське підтвердження. 

Для визначення початкового стану в будь-якому діючому госпо-
дарстві можна використовувати прийом інвентаризації. На підс-
таві даних інвентаризації складають так званий початковий, або 
як його іноді називають, вступний баланс господарства. 

Кожний господарський факт — явище або процес — (операція) 
має бути документований, тобто мати доказовість. Документ — 
основа бухгалтерських записів. Документ має містити кількісні й 
вартісні характеристики об’єкта обліку. 

Бухгалтерські документи перевіряють, обробляють і реєстру-
ють в журналі реєстрації, а далі на підставі їх змісту складають 
бухгалтерське проведення, що є основою запису до рахунків. 

Рахунки відкривають на підставі актів інвентаризації до бух- 
галтерського балансу чи документа. 

На рахунках на підставі бухгалтерських проведень роблять за-
писи. Після завершення усіх записів рахунки замикають (визнача-
ють обороти за дебетом і кредитом, а також новий стан, сальдо, 
об’єкти обліку). 

Замкнені рахунки використовують для складання нового, заклю-
чного (остаточного) балансу. 

Загальну схему технології бухгалтерського обліку, як єдності 
складових елементів методу, показано на рис. А.7.1. 

Усі методичні прийоми складні, а тому потребують послідовно-
го розгляду. 

 

Нульовий, або почат-
ковий стан (вступний
баланс) на підставі

інвентаризації

АКТИВ АКТИВПАСИВ ПАСИВ

Кінцевий стан
(заключний баланс)

баланс періоду

Система рахунків

Відкриття Замикання

Записи

Системна у рахунках
Документація

(формування доказів)

Реєстрація господарських фактів -
явищ або процесів

Хронологічна
у журналі реєстрації

Визначення характеру записів
на рахунках ("+", " _

" )

Д К

 

Рис. А.7.1. Взаємозв’язок елементів (складових) методу бухгалтерського 
обліку на основі загальної технології облікового процесу 
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А.7.3. Взаємозв’язок складових елементів принципу 
 двоїстості (подвійності) бухгалтерського обліку. 

Двоїстий (балансовий) метод 
 __________________________ бухгалтерського обліку 

 
А.7.3.1. Поняття про балансовий метод 

 
Подвійна характеристика господарських фактів — явищ і 

процесів — за ознаками продуктивних сил і виробничих відносин в 
економіці, як уже зазначалося, має назву балансового методу. 

У прямому розумінні термін баланс (від фр. balanse — ва- 
га) означає кількісне вираження співвідношення зрівноваже- 
них елементів будь-якого постійно змінюваного явища або проце-
су. Балансове узагальнення даних широко застосовуєть- 
ся в економіці — плануванні, фінансуванні, аналізі, обліку  
і т. ін. 

Характерна риса балансового узагальнення — подвійний аспект 
описування реальних об’єктів, синтетичний характер здобутої ін-
формації. 

Сутність подвійного відображення даних полягає в тому, що 
реальні об’єкти, які описуються з допомогою балансу, обов’язково 
виражаються залежно від конкретного балансу та призначення уза-
гальнених даних. Наприклад, баланс доходів і видатків сім’ї або ба-
ланс робочого часу тощо. 

Основна риса балансового узагальнення — єдиний вимірник, що 
дає змогу зіставляти й виявляти загальні зв’язки сукупностей, які 
підлягають балансуванню. 

Балансове узагальнення економіки (тобто господарства будь-
якого рівня — від дрібних індивідуальних господарств до великих гос-
подарських об’єднань) є об’єктивно необхідним для управління ними. 
Порівнювати витрати і результати господарювання можна лише з 
допомогою балансового методу. 

Отже, господарювання об’єктивно потребує застосування двої-
стого балансового методу, оскільки при керівництві господарством 
будь-якого масштабу — індивідуальним, колективним, державним 
— потрібно знати, які активні продуктивні сили є в господарстві, 
як склалися виробничі правові відносини на кожний даний момент 
одного господарства з іншими — ідеться про відносини власності 
(борги, зобов’язання). 
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А.7.3.2. Принцип двоїстого групування 
господарських фактів 

 
Основою побудови бухгалтерського балансу є подвійне групуван-

ня господарських фактів, явищ і процесів за функціональною роллю у 
процесі виробництва, з одного боку, та за джерелами їх утворення 
(відповідно до власності), з іншого. Об’єкти господарювання у бух-
галтерському обліку зазнають у балансі подвійного групування. 
Отже, бухгалтерський баланс — це прийом (спосіб) відображення 
стану господарських фактів — явищ і процесів — за ознаками їх 
ставлення до продуктивних сил (майновий аспект групування) і ви-
робничих відносин (власницький аспект групування) на певний мо-
мент часу. 

Технічний бухгалтерський баланс — це таблиця, в якій наведено 
характеристику стану майна господарства за певними ознаками 
поділу продуктивних сил (основні засоби, матеріали, гроші) у варті-
сному вираженні і характеристику того самого майна з власниць-
ких відносин (скільки власних і позичених коштів укладено в госпо-
дарство, господарську діяльність). Перший аспект має назву 
«актив», другий — «пасив». 

Двоїстий характер господарства за балансовим методом ілюс-
трує табл. А.7.1, а—в, де наведено три балансові схеми господарст-
ва: табл. А.7.1.а — початковий баланс; табл. А.7.1.б — баланс че-
рез рік (з прибутками) та табл. А.10.1.в — баланс через три місяці 
(зі збитками) 

Як бачимо з таблиць, у бухгалтерському балансі постійно підт-
римується рівність загального розміру засобів господарювання та 
їхніх джерел у показниках активу і пасиву. 

Загальна сума активу і пасиву називається «валютою» балансу. 
У бухгалтерському балансі реалізується метод подвійності відо-
браження, групування, узагальнення та порівняння інформації про 
господарські факти, явища і процеси як об’єкти бухгалтерського об-
ліку. Порівняння забезпечує рівність підсумків активу та пасиву, 
порівняння їх як сукупностей, тобто різних аспектів одного й того 
самого явища — засобів господарювання. 

Отже, зробимо висновки. У бухгалтерському балансі порівню-
ються дві величини: з одного боку, сукупність засобів господарюван-
ня, згрупованих за їхньою функціональною роллю у господарстві, а з 
іншого — сукупність джерел цих засобів, згрупованих за ознаками 
їхньої належності (власності). Перша величина показує, якими за-
собами власник (господарство) володіє (виробничий, фінансовий по-



 105 

тенціал), а друга — хто є власником цих засобів — з яких джерел ці 
засоби утворилися (рівень господарської самостійності). 

Метод подвійності передбачає групування засобів господарюван-
ня (господарства) у двох аспектах на певну дату. Це означає, що 
двоїсте відображення засобів господарювання можна унаочнити у 
вигляді таблиці спеціальної будови. Найзагальнішу форму балансу 
ілюструє табл. А.7.2. Ліву половину таблиці називають активом 
(слово «Актив» записують у лівому верхньому куті). Праву половину 
називають пасивом (слово «Пасив» записують у правому верхньому 
куті). Такий підхід до будови таблиці балансу і термінів, які в ній 
застосовуються, суто формальний. 

Таблиця А.7.1.а 
Баланс господарства 

на 01.01.200__ р. 
 

Àêòèâ Ñóìà, ãðí. Ïàñèâ Ñóìà, ãðí. 

1. Ãîñïîäàðñüê³ çàñîáè 

(Ресурси) 

2000 1. Власний капітал засновників 
2. Позичений капітал  
Ïîçè÷åí³ äæåðåëà 

1600 
  400 

Ðàçîì: 2000 Ðàçîì:  2000 

 
Таблиця А.7.1.б 

Баланс господарства 
на 31.12.200__ р. 

Àêòèâ Ñóìà, ãðí. Ïàñèâ Ñóìà, ãðí. 

1. Господарські засоби 

(Ресурси) 

2200 1. Власний капітал засновників 
2. Позичений капітал  
Ïîçè÷åí³ äæåðåëà  
3. Ðåçóëüòàò ðîáîòè (ïðèáóòîê) 

1500 
  600 

 
   100 

Ðàçîì: 2200 Ðàçîì:  2200 

 
Таблиця А.7.1.в 

Баланс господарства 
на 01.04.200__ р. 

 

Àêòèâ Ñóìà, ãðí. Ïàñèâ Ñóìà, ãðí. 

1. Ãîñïîäàðñüê³ çàñîáè 

(Ресурси) 

1900 1. Власний капітал засновників 
2. Позичений капітал  
Ïîçè÷åí³ äæåðåëà  
3. Ðåçóëüòàòè ðîáîòè (çáèòîê) 

1500 
  600 

 
– 200 

Ðàçîì: 1900 Ðàçîì:  1900 
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Проте актив і пасив — не прості терміни. Це економічні хара-
ктеристики. Актив балансу — конкретна форма існування продук-
тивних сил певної господарської системи (формування) (матеріали, 
основні засоби, кошти, продукція тощо) у вартісному вираженні. 
Пасив — сума власних і позичених (від банку, господарських форму-
вань, держави) коштів для господарювання, що виражає виробничі 
(господарські) відносини. 

Таблиця А.7.2 
Баланс на 01.12.200__ р. 

Àêòèâ 
Ñóìà, 
ãðí. 

Ïàñèâ 
Ñóìà, 
ãðí. 

Çàñîáè âèðîáíèöòâà çà 
ôóíêö³îíàëüíîþ ðîëëþ ³ 
îçíàêîþ ïðîäóêòèâíèõ ñèë 
(назва, тип тощо) 

 Çàñîáè âèðîáíèöòâà çà 
îçíàêîþ äæåðåë ¿õ 
óòâîðåííÿ ³ îçíàêîþ 
âèðîáíè÷èõ (ïðàâîâèõ) 
відносин (особа) власно-
сті 

 

Îñíîâí³ çàñîáè 
Ìàòåð³àëè 
Ïàëèâî 
Íåçàâåðøåíå âèðîá-íèöòâî 
Ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ 
Êàñà 
Ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê 
Ðîçðàõóíêè ç äåá³òîðàìè 

1000 
  600 
100 

 
150 
70 
10 

200 
70 

Ñòàòóòíèé êàï³òàë 
Резервний капітал 
Додатковий капітал 
Нерозподілений  
прибуток  
Êðåäèòè áàíê³â 
Êðåäèòîðè 
 

800 
700 
360 
240 

 
100 

Áàëàíñ 2200 Áàëàíñ 2200 

 
Актив балансу в юридичному розумінні характеризує суму засо-

бів за функціональною ознакою, якими господарство керується, роз-
поряджається і володіє, а також є власником у тій частині, яка 
відповідає сумі його власних внесків, вкладених у діяльність та по-
казаних у пасиві. 

Пасив балансу в юридичному розумінні характеризує виробничі 
правові відносини та відносини власності, які виникли між госпо-
дарством та іншими суб’єктами господарювання — підприємства-
ми, банками, кредиторами у результаті господарської діяльності. 

Бухгалтерський баланс відображає економіко-правовий фінансо-
вий стан господарства, містить дані про стан господарських засо-
бів, джерела їх утворення, фінансові результати, систему взаємо-
відносин, систему боргових (розрахункових) відносин (вимог або 
зобов’язань). 
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Баланс є синтетичним узагальненням показників для аналізу го-
сподарської діяльності. 

Слово «баланс» як термін має різні значення. Щодо бухгалтер-
ського обліку, його використовують так. 

1. Як таблицю, де господарські факти — явища й процеси — ві-
дображені у двох аспектах-розрізах (активі та пасиві). 

2. Як елемент методу бухгалтерського обліку, з допомогою яко-
го господарські факти — явища та процеси — відображаються в 
двох аспектах-розрізах: за функціональною ознакою як продуктивні 
сили і за джерелами їх утворення як виробничі відносини, що хара-
ктеризують відносини власності. 

3. У таблиці замість слова «Разом» користуються словом «Ба-
ланс», з допомогою якого визначають рівність підсумків активу та 
пасиву. 

Зауважимо, що термін «баланс» в економіці використовують 
досить часто. Наприклад, «Баланс палива», «Баланс робочої сили» 
тощо. 

Проте завжди сутність балансового методу зводиться до того, 
що з його допомогою визначається якесь явище у двох аспектах-
розрізах, що становлять його зміст. 

 
А.7.3.3. Структура балансу 

 

1. Поняття про статтю та розділ балансу. 
Актив і пасив балансу поділяється на розділи та статті. 

Стаття балансу — показник, який характеризує визначений (пев-
ний) вид, засоби господарювання за функціональною ознакою 
(стаття активу) або право власника (джерела) господарських засо-
бів (стаття пасиву). 

Балансові статті групуються в розділи. Це полегшує огляд і 
аналіз балансу. Об’єднання балансових статей у розділи балансу 
підпорядковане певним принципам, насамперед фінансовим та ана-
літичним. 

2. Оцінювання статей балансу. 
Порядок оцінювання статей бухгалтерського балансу встановлю-

ється законодавством країни. Найпоширеніший метод оцінювання 
окремих статей бухгалтерського балансу — за собівартістю госпо-
дарства. Це дає змогу об’єктивно оцінити наявні господарські засоби 
та реально визначити результати господарської діяльності. 

3. Побудова балансу. 
Як було зазначено, балансові статті зводять у розділи. Групи 

та розділи балансу формуються за економічними ознаками, в основі 



     108 

яких лежить фінансова або аналітична ознака — функціональна 
роль господарських фактів, спосіб перенесення вартості на виготов-
лений продукт праці, швидкість обертання. 

Групування засобів господарювання та правовласників (джерел) 
їх утворення за загальноекономічним змістом у прямому розумінні 
унаочнює табл. А.7.3. 

Таблиця А.7.3 

Баланс 
(принципова побудова за характером участі засобів 

у процесі виробництва) 
 

Àêòèâ Ïàñèâ 

1. Засоби виробництва (діяльності) 
2. Çàñîáè îáåðòàííÿ (îá³ãó) 

1. Âëàñí³ñòü çàñíîâíèê³â 
2. Власність позичальників  

(зобов’язання) 

 

Оптимальна кількість статей балансу визначається потреба-
ми управління, передусім вимогами прийняття управлінського рі-
шення. Крім того, ця кількість передбачається вимогами контролю 
та аналізу з боку фінансових органів і кредитних установ (банків 
та інших кредиторів). 

Форми бухгалтерського балансу господарства і методичні вка-
зівки щодо його складання розробляє Міністерство фінансів України. 

У діючій формі бухгалтерського балансу всі статті активу та 
пасиву згруповані за їх економічним змістом у розділи (фор-
ма А.7.1). 

Форма А.7.1 
Баланс 

(принципова побудова діючої системи) 
 

Àêòèâ Ïàñèâ 

Ðîçä³ë Ðîçä³ë 

1. Необоротні активи 
2. Оборотні активи 
3. Витрати майбутніх 

періодів 

1. Âласний капітал 
2. Забезпечення наступних витрат і плате-

жів 
3. Довгострокові зобов’язання 
4. Поточні зобов’язання 
5. Доходи майбутніх періодів 

Баланс Баланс 

 

Охарактеризуємо розділи активу балансу. 
У розд. 1 об’єднано статті активів, різних вкладень і т. ін. за 

характеристикою — необоротні. 
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У розд. 2 показують виробничі запаси — матеріали, паливо, та-
ру, незавершене виробництво, товари, залишок готової продукції, за-
соби (кошти), які є в касі, на розрахунковому рахунку, інших рахун-
ках банку, фінансові вкладення у цінні папери, заборгованість 
покупців, дебіторську заборгованість і т. ін. У розд. 3 відобража-
ють витрати майбутніх періодів. 

Ці три розділи активу відповідають основній діяльності госпо-
дарства. Спинимося тепер на розділах пасиву балансу. 

У розд. 1 пасиву балансу показують статутний фонд (капі-
тал), страховий фонд, прибутки та інші джерела, які належать 
господарству. 

У розд. 2 — Забезпечення наступних витрат і платежів — по-
казують забезпечення виплат персоналу, пільгове фінансування та 
інше забезпечення. 

У розд. 3 відбивають кредити, одержані господарством під за-
паси й витрати (матеріали, паливо, незавершене виробництво то-
що) та довгострокові позики (на термін понад рік). 

У розд. 4 показують переважно розрахунково-кредитні відносини 
господарства, зумовлені його основною діяльністю в межах року. 

У розд. 5 наводять характеристику доходів майбутніх періодів. 
Розглянута структура балансу дає змогу порівнювати сукуп-

ність засобів, за допомогою яких ведеться господарювання, з їх 
власниками, тобто джерелами, а також одержати характерис-
тику ліквідності засобів та належності джерел за правом влас-
ності. 

У балансі показують стан господарських засобів і джерел їх 
утворення, як правило, на дві дати: на початок і кінець кварталу, 
року чи місяця. Порівнюючи показники, виявляють зміни в складі 
засобів господарювання та їх власником джерел за цей період. 

Зміст балансу окремих господарств неоднаковий. Відмінності 
між балансами зумовлені характером роботи кожного підприємс-
тва. Адже саме цей характер визначає склад, зміст і структуру 
засобів та спосіб формування джерел утворення цих засобів. На-
приклад, баланс промислового підприємства відрізняється за своїм 
змістом від балансу торговельного підприємства. Якщо в балансі 
промислового підприємства переважна кількість засобів вклада-
ється у виробничі ресурси — основні засоби, виробничі запаси (бли-
зько 50 — 70 %), то в балансі торговельного підприємства майже 
всі засоби перебувають у товарних запасах (близько 70—80%). 

У балансах сільськогосподарських підприємств на перший план 
виступають такі статті балансу, як продукти сільськогосподар-
ського виробництва, тварини, добрива тощо. За змістом і струк-
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турою балансу можна визначити, до якої сфери діяльності нале-
жить певне господарство. 

4. Технічні форми балансу. 
Розглянутий баланс за формою двосторонній, сальдовий.  

Водночас на практиці, а особливо у зв’язку зі застосуванням ЕОМ, 
поширилося складання балансів за різними технічними формами: од-
ностороннього сальдового (форма А.7.1); одностороннього роздільно-
го (форма А.7.2); одностороннього оборотного (форма А.7.3); двос-
тороннього оборотного (форма А.7.4); шахового (форма А.7.5). 

Застосування тієї чи іншої форми залежить від потреб госпо-
дарства. 

Форма А.7.1 
Баланс 

(односторонній сальдовий) 
 

¹ з/п Ñòàòòÿ ³ ðîçä³ë Àêòèâ Ïàñèâ 

Áàëàíñ 

 
Форма А.7.2 

Баланс 
(односторонній роздільний) 

 

Àêòèâ Ñòàòòÿ ¹    з/п Ñòàòòÿ Ïàñèâ 

     

  
Áàëàíñ 

  

 
Форма А.7.3 

Баланс 
(односторонній оборотний) 

 

Ñòàòòÿ 
(ðàõóíêó) 

Çàëèøîê Îáîðîò Çàëèøîê 

íà____________ за____________ íà___________ 

Àêòèâ Ïàñèâ Äåáåò Êðåäèò Àêòèâ Ïàñèâ 

Áàëàíñ  



Форма А.7.4 

Баланс 
(двосторонній оборотний) 

________________за_____________ 200_ р. 
 

Àêòèâ Ïàñèâ 

¹ Íàçâà Çàëèøîê Îáîðîò çà Çàëèøîê ¹ Íàçâà Çàëèøîê Îáîðîò çà Çàëèøîê 

з/п çàñîá³â íà________ ä-ò*  ê-ò íà________ з/п äæåðåë íà_______ ä-ò ê-ò íà_______ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Áàëàíñ Áàëàíñ 

 

 

* Тут і далі використано скорочення: д-т — дебет; к-т — кредит. 

1
1
1
 





Форма А.7.5 

Шаховий баланс 
 

Êðåäèò  
  

Äåáåò 

Çàëèøîê 
íà __ çà 
äåáåòîì 

Îñíî-
âí³ 

çàñîáè 

Ìàòå
-ð³àëè  

Âèðîá-
ництво 

Ãîòîâà 
ïðîäóê-

ö³ÿ 
Êàñà 

Ðîç- 
ðàõóíêî- 

âèé 
ðàõóíîê 

Ðîç- 
ðàõóíêè 
ç îïëàòè 

ïðàö³ 

Ðîçðàõóíêè 
ç ï³äçâ³ò-
íèìè îñî-

áàìè 

Ðîç- 
ðàõóíêè 
ç äåá³-
òîðàìè 

1. Çàëèøîê íà __ çà êðåäèòîì            

2. Îñíîâí³ çàñîáè           

3. Ìàòåð³àëè           

4. Âèðîáíèöòâî           

5. Ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ           

6. Êàñà           

7. Ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê           

8. Ðîçðàõóíêè ç îïëàòè ïðàö³           

9. Ðîçðàõóíêè ç ï³äçâ³òíèìè 
îñîáàìè 

          

10. Ðîçðàõóíêè ç äåá³òîðàìè           

11. Ðîçðàõóíêè ç êðåäèòîðàìè           

12. Ñòàòóòíèé капітал           

13. Резервний капітал           

14. Ïîçè÷êè áàíêó           

15. Додатковий капітал           

16. Çíîøåííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â 
(амортизація) 

          

           

17. Нерозподілений прибуток           

Ðàçîì çà êðåäèòîì íà ___           

Çàëèøîê çà êðåäèòîì íà ____           

1
1
2
 





Продовження форми А.7.5 

Êðåäèò 
  

Äåáåò 

Ðîçðà-
õóíêè ç 

êðåäèòî-
ðàìè 

Ñòà- 
òóòíèé 
капітал 

Ðåçåðâ-
íèé  

капітал 

Ïî-
çè÷êè 
áàíêó 

Додат- 
ковий ка-

пітал 

Çíîøåí-
íÿ îñ-
íîâíèõ 
çàñîá³â 

 
Нерозпо-
ділений 

ïðèáóòîê 

Ðàçîì çà 
äåáåòîì 

Çàëèøîê  
çà äåáåòîì 

на _____ 

1. Çàëèøîê íà __ çà êðåäèòîì            

2. Îñíîâí³ çàñîáè           

3. Ìàòåð³àëè           

4. Âèðîáíèöòâî           

5. Ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ           

6. Êàñà           

7. Ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê           

8. Ðîçðàõóíêè ç îïëàòè ïðàö³           

9. Ðîçðàõóíêè ç ï³äçâ³òíèìè 
îñîáàìè 

          

10. Ðîçðàõóíêè ç äåá³òîðàìè           

11. Ðîçðàõóíêè ç êðåäèòîðàìè           

12. Статутний капітал           

13. Резервний капітал           

14. Ïîçè÷êè áàíêó           

15. Додатковий капітал           

16. Çíîøåííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â           

           

17. Нерозподілений прибуток             

Ðàçîì çà êðåäèòîì íà ____           

Çàëèøîê çà êðåäèòîì íà ____           

 1
1
3
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Таблиця А.7.6 

БАЛАНС (вертикальний, англо-американський) 
на 31 грудня 200__ року 

млн дол. США 

Показники 1999 1998 

АКТИВИ: Поточні активи   
 1. Готівка (еквівалентні готівки) 2149 1390 
 2. Короткострокові капітальні вкладення (приблизна 

ринкова вартість) 
171 95 

 3. Рахунки і записи (вимоги) 
(поручительство крупних несубсидованих компаній 
— 1999 рік — 305 млн дол. 

  1998 рік — 39 млн дол.) 

3961 3615 

 4. Інвентар 1353 1559 
 5. Інші поточні активи (майно) 96 111 

 Разом поточні активи 7730 6770 
 6. Капіталовкладення та аванси 3478 5239 
 7. Майно (будинки, споруди) 31130 29919 
 8. Мінус накопичена амортизація — знос 17318 16173 
 9. Чисте майно (будинки, споруди тощо) 13812 13746 
 10. Диференціювання цін 616 582 

РАЗОМ 25636 26337 

ПАСИВИ: Зобов
’язання та акціонерний капітал 

  

 11. Запаси, які належать сплатити, та поточні вне-
ски довгострокових боргів (кредитів). 

1311 1267 

 12. Рахунки, які належать сплатити (разом з на-
лежним до сплати крупних несубсидованих ком-
паній  — 1999 рік — 212 млн дол. 

  — 1998 рік — 55 млн дол.) 1584 1254 
 13. Накопичені зобов’язання 1988 1538 
 14. Попередній підрахунок податків 1526 2115 

 Разом поточні пасиви 6409 6174 
 15. Довгострокові позики 4278 5999 
 16. Капітал лізинговий (зданий в борг) 436 656 
 17. Диференційований подохідний податок 1507 1612 
 18. Диференційовані позики та інші зобов

’язання 
3667 3752 

 19. Мінімальний відсоток субсидуючих компаній 159 39 

 Разом зобов’язання 16456 18232 
 20. Акціонерний капітал:   
 1. Серія «В» — конвертуємий запас (валюта) 500 500 
 2. Незароблений дохід (що слугує  

компенсацією) 
(466) (500) 

 3. Різні тарифи сукупного акціонерного капіталу 
серії «Е» 

267 267 

 4. Різні тарифи сукупного акціонерного капіталу 
серії «С» 

381 381 



 115 

 Загальна сума акціонерного капіталу 1714 1714 

Закінчення табл. 7.6 

Показники 1999 1998 

 5. Перевищення виплаченого капіталу над готівко-
вою вартістю 

655 668 

 6. Невиплачена заробітна плата 6595 7172 
 7. Валютний переказ (цінова різниця) 52 8 

  усього 9594 9546 

 8. Мінус загальний вкладений капітал тримачів 
(власників акцій) 414 1441 

  Разом акціонерний капітал 9180 8105 

РАЗОМ 25636 26337 

 
А.7.4. Принцип двоїстого 

 відображення господарських фактів 
 _______________________ у бухгалтерському балансі  

 
А.7.4.1. Загальні положення  

 
Під час розгляду господарських фактів, явищ і процесів як 

об’єктів бухгалтерського обліку було з’ясовано їх зміст і сутність. 
Кожний господарський факт як явище має два аспекти: функціона-
льний — як елемент продуктивних сил і характеристику належно-
сті до власності господарства (власний або позичений). На цьому 
будується балансова структура господарства. 

Водночас кожний господарський факт як процес також має два 
аспекти, бо за своєю суттю зачіпає два об’єкти господарювання як 
явища або процеси. 

Нехай, наприклад, із каси видано у підзвіт гроші. Тоді цей про-
цес пов’язує два таких об’єкти господарювання: «Каса» та «Розра-
хунки з підзвітними особами». Унаслідок цього в касі стало менше 
грошей, а в підзвітної особи виникне борг щодо господарства на суму 
одержаних грошей. 

Iнший приклад. На складі оприбутковані матеріали для вироб-
ництва, проте за них не заплачено. Цей господарський факт як 
процес за своєю суттю пов’язує два таких об’єкти господарювання: 
склад матеріалів, де внаслідок господарського факту (як процесу) 
цінностей стало більше, та продавця (кредитор), по відношенню до 
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якого під впливом господарського факту виникло зобов’язання (тоб-
то борг), через що зобов’язань стало більше. 

Господарські факти як процеси в бухгалтерському обліку нази-
ваються господарськими операціями. Вони відображаються в доку-
ментах. 

Кожна господарська система — підприємство, фірма, товари-
ство, кооператив тощо, що є суб’єктом господарювання, виконує 
господарські операції, які пов’язані між собою і у своїй сукупності 
становлять господарську діяльність цієї системи. Ця сукупність 
операцій характеризується послідовністю, взаємопов’язаністю та 
взаємозумовленістю. 

У процесі здійснення господарських операцій засоби господарю-
вання та власники їх утворення починають змінюватися. У госпо-
дарську діяльність можуть бути залучені нові засоби й учасники, 
крім того, із господарської діяльності подекуди вилучають діючі за-
соби господарювання та їх власників або виконують операцію, що 
характеризує переміщення засобів виробництва з  
одного місця на інше. I нарешті, може бути змінене джерело фор-
мування господарюючих засобів, тобто зобов’язань (право- 
власника). 

ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Які впливають на загальну
суму засобів та їх джерела

Змінюють 
загальну суму
засобів та їх

джерела в бік
збільшення

Змінюють 
загальну суму
засобів та їх

джерела в бік
зменшення

Які не впливають на загальну
суму засобів та їх джерела

Змінюють 
структуру засобів

за їх ознакою як дже-
рел утворення

(пасив балансу)

Змінюють 
структуру засобів
за їх функціональ-

ною ознакою
(актив балансу)

Не змінюють  загальної суми
господарських засобів
і джерел  їх утворення

Змінюють  загальну суму
господарських засобів
і джерел  їх утворення

Типи господарських операцій
(див. раніше)
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Рис. А.7.2. Види та типи господарських операцій 
стосовно балансу  

Отже, у господарстві під впливом цих процесів виконуються 
два види операцій: 1) ті, які змінюють загальну суму засобів, що пе-
ребувають у господарстві, — зменшують чи збільшують; 2) ті, які 
не змінюють загальної суми господарюючих засобів. Вони водночас 
вносять зміни до структури активу або пасиву. 

Звідси випливає такий висновок: оскільки засоби господарювання 
та джерела їх утворення відображаються в балансі, то кожна гос-
подарська операція певним чином впливає на останній. За характе-
ром таких змін усі господарські операції будь-якого господарства фо-
рмують чотири типи операцій. Залежність між видами та типами 
господарських операцій ілюструє рис. А.7.2. 

 
А.7.4.2. Характеристика типів 

 господарських операцій  
 

Розглянемо докладніше типи господарських операцій. Операції 
1-го типу відображають залучення до господарської діяльності но-
вих засобів господарювання за рахунок нових власних вкладень або 
позичених капіталів джерел. Вони спричинюють зміни водночас в 
активі та пасиві балансу. Внаслідок таких операцій можливе роз-
ширення складу наявних засобів або збільшення вартісної характе-
ристики засобів та їх джерел (власників). 

П р и к л а д .  До господарства залучено нових матеріальних 
цінностей на суму 2 тис. грн. Згадані цінності оприбутковані на 
склад, але за них гроші не сплачено. 

Ця господарська операція зумовлює водночас зміни в активі та 
пасиві балансу. Її сутність полягає в тому, що на складі господарс-
тва стає більше засобів (матеріалів), тобто актив балансу збіль-
шується. Оскільки за матеріали ще не сплачено, то виникає зо-
бов’язання перед постачальниками цих матеріалів, тобто до 
господарського обороту залучаються чужі кошти (для господарст-
ва — позикові джерела), і пасив балансу збільшується на цю саму 
суму (на 2 тис. грн.). Внаслідок цього водночас змінюються суми 
активу та пасиву балансу. 

Господарські операції 2-го типу відображають вилучення з госпо-
дарської діяльності існуючих засобів і джерел їх утворення. Вони приз-
водять до зміни водночас в активі та пасиві балансу, але вже в бік 
зменшення. Внаслідок таких операцій може звужуватися склад наяв-
них засобів та їх джерел або зменшуватися вартісна оцінка. 
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П р и к л а д .  Iз розрахункового рахунку господарства перерахо-
вано підприємству-постачальнику на погашення заборгованості 
1 тис. грн.  

Ця господарська операція спричинює водночас зміни в активі та 
пасиві балансу. Сутність її полягає в тому, що на розрахунковому 
рахунку господарства стане менше коштів, тобто засобів господа-
рювання, що означає зменшення активу балансу. Оскільки кошти 
перераховані на сплату боргу постачальникові, то зобов’язань теж 
не буде. Отже, із господарського обороту вилучено чужих джерел на 
цю саму суму, тобто на 1 тис. грн. Унаслідок цієї господарської 
операції водночас змінилися суми активу та пасиву балансу. На ві-
дміну від операцій 1-го типу зміни характеризують зменшення ба-
лансу. 

Господарські операції 3-го типу відображають зміну форм або 
переміщення засобів з одного місця на інше. Вони призводять до зміни 
місцезнаходження засобів господарювання, уточнення їх оцінки або 
переходу засобів з однієї форми існування до іншої. Ці господарські 
операції зумовлюють збільшення за функціональною ознакою одних за-
собів за рахунок зменшення інших. При цьому загальна сума згаданих 
засобів лишається незмінною. 

П р и к л а д .  Видані (передані) зі складу у виробництво матері-
али вартістю 3 тис. грн. 

Ця господарська операція спричинює до зміни лише в активі ба-
лансу. Сутність її полягає в тому, що на складі господарства ста-
не менше засобів (матеріалів). Водночас збільшиться кількість за-
собів у виробництві, тобто у виробничому процесі, що характеризує 
зроблені витрати. А це також є активом балансу. Отже, господар-
ські операції 3-го типу спричинюють у балансі лише зміни складу 
та структури засобів господарювання. 

Господарські операції 4-го типу відображають зміни в правовлас-
ника джерел формування господарських засобів, тобто зміну правовла-
сників. Оскільки всі джерела їх формування відбиті в пасиві балансу, 
то й зміни, пов’язані зі станом права власності, не приводять до збі-
льшення або зменшення загальної суми — змінюється лише склад влас-
ників джерел формування засобів, тобто пасив. 

П р и к л а д .  Через відсутність коштів на розрахунковому ра-
хунку зобов’язання постачальникові (кредиторові) була сплачена за 
рахунок кредиту банку (4 тис. грн.). 

Ця господарська операція спричинює до змін тільки в пасиві ба-
лансу. Сутність її полягає в тому, що одержаний кредит у банку 
являє собою нові джерела утворення господарських засобів, збіль-
шується зобов’язання перед банком, що водночас характеризує нове 
залучення позичених (чужих) коштів. У зв’язку з перерахуванням 
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цих грошей (одержаних від банку) боржникові (постачальникові) 
зменшуються раніше залучені до господарської діяльності чужі 
джерела, що також були відбиті в пасиві балансу. Отже, у резуль-
таті виконання господарських операцій 4-го типу у балансі відбува-
ються зміни лише складу та структури правовласності — джерел 
формування засобів господарювання. 

Зміни в балансі, що їх спричинюють розглянуті типи господар-
ських операцій, ілюструє табл. А.7.4.  

Математичну модель змін у балансі, зумовлених типами госпо-
дарських операцій, унаочнює схема А.7.3. 

Таблиця А.7.4 

Зміни стану балансу під впливом господарських операцій 
 

Актив Сума Пасив Сума 

1. Початковий стан 10 1. Початковий стан 10 

Зміна Тип 1-й  

+  2 +  2 

2. Новий стан 12 2. Новий стан 12 

Зміна Тип 2-й  

—   1 —   1 

3. Новий стан 11 3. Новий стан 11 

Зміна Тип 3-й  

—   3   

+   3   

4. Новий стан 11 4. Новий стан 11 

Зміна Тип 4-й  

  —  4 

  +  4 

5. Новий стан 11 5. Новий стан 11 

 

Схема А.7.3 

Математична модель змін у балансі, 
зумовлених типами господарських операцій  

 

 А   10 =  П   10  

 А + 2+ 10 = 11 =  П + 2 + 10  = 12 

 А — 1 + 10 = П =  П — 1 + 10 = 11 

 А  10—3+3 = П =  П 0            = 11 
А           П =  П — 4 +  4  = 11 

 А       0 +  

Умовні знаки: 
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А — загальна сума активу  
П — загальна сума пасиву  

Зауважимо, що спеціалісти господарського управління мають 
знати й розуміти види та типи господарських операцій за їх еконо-
мічною сутністю. Без цих знань неможливо побудувати бухгалтер-
ський облік господарства, аналізувати стан та зміни стану 
об’єктів господарювання, управляти фінансами. 

При визначенні предмету та об’єктів бухгалтерського обліку 
було з’ясовано, що господарство як суб’єкт процесу суспільного від-
творення, характеризується двоїстістю. З одного боку, як сукуп-
ність продуктивних сил, з іншого — як сукупність правових вироб-
ничих відносин. Перший аспект названий активом, інший — 
пасивом. Водночас у процесі суспільного відтворення господарські 
факти як сукупність продуктивних сил і правових виробничих відно-
син обертаються як вартості, тому незалежно від місця їх знахо-
дження, або перетворення з однієї форми в іншу, величина цих засо-
бів буде рівновеликою, бо величина вартості в момент цих 
перетворень залишається незмінною, змінюється тільки її форма, 
тобто існування вартості. Отже, в кожній господарській операції 
вартість засобів, що надійшли або вибули, зобов’язань, що виникли 
або погашені, будуть однакові (табл. А.7.5). 

Таблиця А.7.5 

Принципова побудова стану та змін стану господарських фактів  
за теорією двоїстості 

Характеристика 
об’єкта бухгалтер-

ського обліку 
Актив Пасив 

Господарські фак-
ти —як явища 

Кожний господарський 
факт, продуктивний 

елемент, об’єкт, носій 
ознак вартості 

Кожний господарський 
факт, суб’єкт права 

власності (фізична або 
юридична особа) 

Характеристики 

Назва, тип, ґатунок, 
розмір, одиниця виміру, 
за кількістю та варті-

стю 

Прізвище (назва), ім’я, 
по батькові, адреса та 

інші юридичні дані 

Господарські фак-
ти — як процеси 
Характеристики: 

1. Збільшення стану 

Надходження 
(+) 

Набуття права  
власності 

(+) 

2. Зменшення стану Вибуття 
(–) 

Припинення права вла-
сності 

(–) 

3. Зміна структури 
активів 

Зміна форми 
(–) (+) Зміни не відбулися 
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4. Зміна структури 
пасивів Зміна не відбулася Зміна права власника 

(–) (+) 

А.7.5. Взаємозв’язок складових елементів при побудові 
бухгалтерського обліку як процесу 

 ___________________________________________ за теорієї двоїстості  
 
Бухгалтерський облік ведуть тільки в межах конкретного влас-

ника господарства. Обліковий процес у бухгалтерському обліку ви-
значається вимогами користувачів бухгалтерської інформації (вла-
сниками, засновниками тощо) та характеризується початком і 
кінцем. Ці періоди можуть бути календарним періодом (роком, ква-
рталом, місяцем) або госпрозрахунковим періодом (роком, півріччям 
тощо). Тому у бухгалтерському обліку принциповим є поняття «по-
чаток» та «кінець» облікового періоду. 

Початком облікового періоду можуть бути: 
а) початок діяльності (створення) підприємства; 
б) кінець попереднього періоду діяльності (календарного або гос-

прозрахункового періоду). 
Якщо підприємство створюється, то його початковий стан є 

нульовим. 
На діючому підприємстві початковим станом є кінцевий стан 

попереднього господарського розрахункового періоду, який визначений 
бухгалтерським звітом — балансом — та одержав аудиторське 
підтвердження. 

Для визначення початкового стану у будь-якому діючому гос-
подарстві можна використовувати прийом інвентаризації. На під-
ставі даних інвентаризації можна скласти так званий початко-
вий або, як його іноді називають, вступний стан — баланс  
господарства. 

Кожний господарський факт — явище або процес (операція) — 
повинен бути документований, тобто мати доказовість. Документ 
— основа бухгалтерських записів. Документ повинен містити сут-
тєві кількісні й вартісні характеристики об’єкта обліку. 

Бухгалтерські документи перевіряють, оброблюють та реєст-
рують, на підставі їх змісту складають бухгалтерське проведення, 
що є основою запису до рахунків. 

Рахунки відкривають на підставі бухгалтерського доказу — до-
кумента. 

На підставі бухгалтерських проведень роблять записи на рахун-
ках. Після завершення усіх записів рахунки замикають — визнача-
ють обороти за надходженням, вибуттям, а також новий стан, 
результат розрахунку (сальдо) об’єктів обліку. 
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Замкнуті рахунки використовують для складання нового, за-
ключного (остаточного) балансу. 

Загальну схему бухгалтерського обліку, як єдності складових 
елементів облікового процесу, методу, показано на рис. А.7.3. 

Усі методичні прийоми є складними, це вимагає їх послідовного 
розгляду. 

 

ПОЧАТКОВИЙ (СТАРТОВИЙ) СТАН

(ВАРІАНТИ)

«А» «В»

За даними попереднього
господарського періоду (за

даними інвентаризації)Нульовий

Активи Пасиви

ПЕРВИННИЙ ОБЛІК

(первинні докази про госпо-
дарські факти (одержання,

формування))

ВТОРИННИЙ (поточний) ОБЛІК

(формування вторинних доказів
у системі рахунків про
господарські факти)

Підготовка первинних доку-
ментів для поточного обліку

Перевірка Визначення
характеру за-
пису в рахун-

ках (+), (–)

Персоніфікована та індивіду-
алізована система рахунків

Відкриття рахунків

Записи господарських фактів
(операцій)

Замикання рахунків

Узагальнена система
рахунків

Баланс періоду (оборотна
відомість за рахунками)

Реєстрація

Хронологічна Системна

Звітні форми

Журнал реєстрації
господарських фактів

Третинний облік — звітність
(узагальнюючий облік)
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Рис. А.7.3. Загальна схема побудови бухгалтерського обліку  
як процесу на основі теорії двоїствості 

А.8. ПОБУДОВА ДВОЇСТОГО (ПОДВІЙНОГО)  
ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ФАКТІВ- 
ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ РАХУНКІВ:  

ПРИНЦИП ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ 

 __________________________ А.8.1. Загальний підхід 

 бухгалтерських рахунках відображають стан та зміни 
стану, рух (у розумінні зменшення або збільшення) господарських фа-
ктів-явищ і процесів, тобто збільшення засобів або їх джерел чи зме-
ншення відображається окремо. 

Розподільне відображення цих процесів необхідно для того, щоб 
по кожному господарському факту-явищу або процесу просто й лег-
ко можна було б отримати дані про кількісні і вартісні характери-
стики, наприклад, матеріалів, які надійшли чи вибули, або інших за-
собів господарювання. Такі дані потрібні для оперативного 
керівництва, проведення оперативного контролю чи аналізу. 

Як було зазначено, господарські факти-явища або процеси відо-
бражаються на рахунках взаємопов’язано. Суть цього моменту зво-
диться до того, що запис господарських операцій на одному рахунку 
викликає необхідність запису цієї операції на іншому, кореспондую-
чому рахунку. 

При подвійному відображенні господарських операцій у системі ра-
хунків суттєвою ознакою є те, що одна й та сама сума відобража-
ється на двох рахунках, тобто двічі. А цей факт — об’єктивна необ-
хідність визначення нового стану двох аспектів господарювання — 
продуктивних сил і виробничих відносин. З одного боку, це може бути 
результатом збільшення або зменшення масштабів господарювання, 
тобто коштів, які знаходяться в господарстві. З іншого боку, це мо-
же бути викликано зміною в структурі продуктивних сил або виробни-
чих відносин. Звідси випливає висновок: подвійне (двоїсте) відображен-
ня господарських операцій вимагає, щоб кожна господарська операція, 
яка отримала вартісне визначення на підставі оцінки на ту саму су-
му, була записана один раз у одному, другий раз — іншому рахунку, або 
кількох кореспондуючих рахунках. 

Подвійне (двоїсте) відображення господарських фактів-операцій 
— процес відображення в бухгалтерському обліку об’єктивно існуючої 
подвійності (двоїстості) суті, характеру, процесу господарювання як 
єдності продуктивних сил і виробничих правових відносин і подвійнос-

У 
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ті (двоїстого) характеру кругообороту засобів господарювання і дже-
рел їх утворення. Воно викликано двоїстим (подвійним) характером 
категорії вартості, в якому виражені усі елементи (складові) проце-
су господарювання: об’єкти та суб’єкти. 

 
А.8.2. Варіанти системної реєстрації 

 _________________ господарських фактів на рахунках 
 
Як було визначено в розділі А.7, на рахунках проводяться різні 

записи: характеристики операції, об’єктів, характеристики стану 
об’єктів обліку, змін стану: збільшення (+) або зменшення (–) то-
що. Записи зміни стану господарських об’єктів — активів чи паси-
вів можливі за двома системами — простою арифметичною та 
складною алгебраїчною. 

Сутність простої арифметичної системи полягає у тому, що 
процес реєстрація господарських операцій в рахунках відображаєть-
ся за простим визначенням надходження знаком (+) або вибуття 
знаком (–). 

Чинники, які визначають варіанти системної
реєстрації господарських фактів у рахунках

Прийоми визначення зміни стану
господарського факту —

явища або процесу

Ієрархічна побудова
системи рахунків

Простий
арифметичний
з використан-
ням простих

математичних
знаків

(+) та (–)

Складний
алгебраїчний з
використанням

термінів
«Дебет» та
«Кредит»

Використо-
вують тільки
аналітичні

рахунки

Використо-
вуються як

аналітичні, так і
синтетичні

рахунки

Багато-
ступінчатий

варіант
(наявність

субрахунків)

Одноступінчатий
варіант
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Рис. А.8.1. Можливі варіанти побудови системної реєстрації  
господарських фактів у рахунках 

Сутність складної алгебраїчної системи полягає в тому, що в 
бухгалтерській системі відображення надходження (збільшення) або 
вибуття (зменшення) того чи іншого об’єкта обліку визначається 
спеціальними термінами — «ієрогліфами» «дебет» та «кредит» — 
на основі математичного закону рівняння. 

В залежності від розміру підприємства, організації або устано-
ви, в бухгалтерському обліку можуть бути використані або тільки 
аналітичні рахунки або поруч з аналітичними також будуть вико-
ристані й синтетичні рахунки. Сьогодні значна частина господа-
рюючих суб’єктів використовує як систему аналітичних, так і си-
нтетичних рахунків (рис. А.8.1). 

Вищенаведене означає, що бухгалтерський обліковий процес мо-
же бути побудовано за різними варіантами та в різних системах. А 
це вимагає розглянути усі можливі варіанти. 

 
А.8.3. Побудова рахунків за принципом двоїстості. 

 ______________ Поділ рахунків на активні та пасивні 
 

а) Арифметична система 
 

Кожне господарство як сукупність можна, як уже зазнача-
лося, на будь-яку дату визначити з допомогою двоїстого узагаль-
нення в застиглому стані. При цьому кожний господарський 
факт — явище або процес — його стан, незалежно від того, до 
якого аспекту господарювання — активу чи пасиву — воно нале-
жить, обов’язково буде зафіксовано на рахунку під своєю назвою. 
Отже, якщо підсумувати залишки всіх рахунків, на яких відо-
бражені господарські факти, що належать до активу, одержимо 
суму, що дорівнює активу. Аналогічно, якщо підсумувати залишки 
всіх рахунків, на яких обліковані господарські факти, що нале-
жать до джерел їх формування, пасив, знову матимемо суму, що 
дорівнює балансу. Це означає, що між балансом і рахунками бух-
галтерського обліку існує прямий зв’язок. 

Отже, рахунки, на яких обліковуються господарські факти 
(явища і процеси), що належать до активу, називаються активни-
ми. Рахунки, на яких обліковуються господарські факти (явища або 
процеси), що належать до пасиву, називаються пасивними. Це озна-
чає, що назва рахунку (активний чи пасивний) залежить від того, 
до якого аспекту групування належить відповідний господарський 
факт — явище або процес. 
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Таблиця А.8.1 
Взаємозв’язок балансу і рахунків 

 

Баланс 
на ____________ 200__ р. 

       Актив                        Пасив 

Розділ і стаття Сума, грн. Розділ і стаття Сума, грн. 

1. Основні засоби 440 000 1. Статутний капітал 750 000 

2. Каса і т.д.  20000 2. Кредити банку і т.д.  60000 

Баланс 25 000 000 Баланс 25 000 000 

 
 Рахунок  Рахунок 
 «Основні засоби» «Статутний капітал» 
 (Активний) (Пасивний) 

 

Стан Зміни  Стан Зміни 

 «+» «—»   «+» «—» 

440 000    750 000   

 

 Рахунок  Рахунок 
 «Каса» «Кредити банку» 

 

Стан Зміни  Стан Зміни 

 «+» «—»   «+» «—» 

20000    60000   

          і т.д.                                      і т.д. 
 

б) Алгебраїчна система 
 

Поняття «Дебет» і «Кредит»  
 

У бухгалтерських рахунках рух (у розумінні зменшення або збі-
льшення) господарських фактів — явищ і процесів, тобто збільшен-
ня чи зменшення засобів (або права на власність) відображається 
відокремлено. 

Роздільне відображення цих процесів необхідне для того, щоб за 
кожним господарським фактом — явищем або процесом — просто й 
швидко можна було б дістати дані про кількість і вартість, напри-
клад, матеріалів, які надійшли чи вибули, або інших засобів господа-
рювання. Такі дані потрібні для оперативного керівництва, проведен-
ня оперативного контролю чи аналізу. 

Роздільний облік руху господарських фактів — явищ або процесів 
— зумовив необхідність ведення рахунків двобічної форми. 
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У найпростішій формі двобічний рахунок наведено в табл. А.8.2. 
Лівий бік такого рахунку прийнято називати дебетом, правий — 
кредитом. 

З методичних міркувань та з навчальною метою двобічну форму 
рахунку спрощено зображують у такому вигляді (табл. А.8.3). 

 

Таблиця А.8.2 

Рахунок _____________________________________ 
(назва) 

Лівий бік (Дебет) Правий бік (Кредит) 

Дата ¹ 
з/п 

Зміст 
операції 

Сума, 
грн. 

Дата ¹ 
з/п 

Зміст 
операції 

Сума, 
грн. 

        
        

 

Таблиця А.8.3 

Рахунок ______________________________________ 
(назва) 

 

Дебет Кредит 

  
 

У підручниках та економічній літературі термін «дебет» озна-
чає (від лат. debet) — винен, «кредит» — (від лат. credit) — віри-
ти. Назву рахунка пишуть посередині таблиці. 

На практиці використовують також однобічну (табл. А.8.4) 
та багатографову, багатоколонкову форми (табл. А.8.5) рахунків. 
 

Таблиця А.8.4 
Рахунок ____________________________________________ 

(назва) 

Дата ¹ з/п Зміст операції Дебет Кредит 

     

 

Таблиця А.8.5 

Рахунок ____________________________________________ 
(назва) 

Дебет                                                                                 Кредит 

Зміст 
Взаємозв’язок з іншими 

рахунками 
Зміст 

Взаємозв’язок з іншими ра-
хунками 
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Терміни «дебет» і «кредит» у їх первісному значенні («винен» і 
«вірити») застосовували досить давно. Нині це лише поняття, які 
означають певний характер змін у активних і пасивних рахунках, 
тобто це умовні технічні терміни для позначення характеру опера-
ції на рахунках в алгебраїчному їх значенні. 

Поняття «дебет» і «кредит» у балансовій інтерпретації уна-
очнюють схеми А.8.1 та А.8.2. 

Схема А.8.1 
Баланс 

Актив = Пасив 

Рахунок «Активний»  Рахунок «Пасивний» 

 
Стан Зміни    

Стан Зміни  

  «+» «—»     «—» «+»  

  Дебет Кредит     Дебет Кредит  

 

Оскільки сума активу дорівнює сумі пасиву, то значення «Де-
бет» і «Кредит» згідно із законом рівності праворуч і ліворуч ма-
ють визначати різні математичні дії (схема А.8.2). 

Схема А.8.2 
Баланс 

Актив = Пасив 

Рахунок «Активний»  Рахунок «Пасивний» 

 Дебет  Кредит    Дебет  Кредит  

 «+»  «—»    «—»  «+»  

           

 
Як видно зі схеми, в усіх рахунках незалежно від їх характеру 

(активні чи пасивні) ліворуч до них записують обороти дебету, а 
праворуч — обороти кредиту. Зауважимо, що активні рахунки 
містяться з лівого боку балансової рівності і в них із самого по-
чатку зміну в бік збільшення домовилися визначати терміном 
«дебет», причому так роблять і досі. Навпаки, термін «кредит» 
в активних рахунках відповідав і досі відповідає зменшенню. 

Iсторично склалося так, що залишки на схемах в активних ра-
хунках записували  на боці дебету, а в пасивних — на боці кредиту. 
Тому активні та пасивні рахунки мають структуру, що її ілюст-
рують відповідно схеми А.8.3 та А.8.4. 

Схема А.8.3 
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Рахунок «Активний» 

Дебет Кредит 

Початковий залишок засобів 
Збільшення 
Кінцевий залишок засобів 

 
Зменшення 

 

Схема А.8.4 

Рахунок «Пасивний» 

        Дебет Кредит 

 
Зменшення 

 

Початковий залишок зобов’язання 
Збільшення 
Кінцевий залишок зобов’язання 

 
Як бачимо зі схем, активний і пасивний рахунки мають різну, 

точніше протилежну, будову. Ця будова зумовлена змістом обліко-
ваних на них господарських фактів — явищ або процесів — і будовою 
балансу, оскільки за законами математики подвійність господарсь-
ких фактів, відбита у балансі, підпорядкована закону рівності. 

 
А.8.4. Відкриття рахунків  

 _________________ та підготовка рахунків для запису 
 

Для того, щоб можна було записати господарський процес — 
зміни стану (збільшення або зменшення) господарського процесу по-
трібні дві передумови: 

— рахунок має бути відкритим та 
— первинний документ (доказ про господарський факт) має 

бути підготовленим до запису. 
Розглянемо ці два питання детально. 
Відкриття рахунків бухгалтерського обліку залежить від двох 

обставин. 
Перша. Якщо господарство тільки починає свою діяльність, то 

всі рахунки будуть відкриватися на підставі первинних документів 
— у яких вперше з’являтиметься той чи інший господарський 
факт, на який потрібно відкрити рахунок. 

Це означає, що рахунок буде мати перший запис «Надходжен-
ня», «Вкладення», тобто (+), незалежно від характеру активний 
чи пасивний. 

Будемо використовувати дані із розділу А.4.3. 
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Наприклад. Засновник підприємства на підставі статуту 
01.10.00_ р. вносить в касу підприємства 1000 грн. вклад у стату-
тний (капітал). 

Буде відкрито два рахунки: 

Рахунок «Каса» 

Дата Номер Зміст Стан Зміни стану 

    (+) (–) 

01.10 1 
Внески засно-

вником 
1000 1000  

 

Рахунок «Статутний капітал» 

Дата Номер Зміст Стан Зміни стану 

    (+) (–) 

01.10 1 
Внески  
в касу 

1000 1000  

 

Друга. Якщо рахунки відкриваються по початок нового госпо-
дарського року, тобто на відповідних рахунках є залишок (характе-
ристика стану) (сальдо) попереднього періоду, то основою відкрит-
тя таких рахунків є акти інвентаризації господарських фактів на 
кінець попереднього звітного періоду. 

За приклад візьмемо попередні дані (див. А.5.3). 
За даними інвентаризаційної відомості маємо такі дані. 
 

Номер Назва об’єкта обліку (активи) Залишки на 01.11.200_ р. 

1 Гроші в касі 1000 

2 Прилавок 600 

3 Шафа-полиця 500 

4 Металевий сейф 400 

5 Цемент марки 400 500 

Разом 3000 

 

Номер 
Назва суб’єкта права вла-

сності (пасиви) 
Зобов’язання підприємства по відношенню 

до суб’єктів права власності 

1 
Корчук І. І. — вкладання в 
статутний капітал 3000 
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На підставі даних інвентаризаційних відомостей на кінець по-
переднього господарського періоду (початок нового господарського 
періоду) запишемо відповідні дані про залишки окремих об’єктів до 
рахунків (відкриємо рахунки), схема А.8.5. 

З метою скорочення записів не наводяться технічні характери-
стики об’єктів (наприклад, кількість, ціна, місце проживання то-
що). 

Схема А.8.5 

Рахунок «Гроші в касі» 

Дата 

Номер запису 
Корот-

кий 
зміст 

Кор. 
ра-
ху-
нок 

Надхо-
дження 

Ви-
бут-
тя 

Сальдо 
(залишок) поряд-

ковий 

за журна-
лом реєст-

рації 

01.11 1 — Сальдо — — — 1000 

 
Рахунок «Прилавок» 

Дата 

Номер запису 
Корот-

кий 
зміст 

Кор. 
ра-
ху-
нок 

Надхо-
дження 

Ви-
бут-
тя 

Сальдо 
(залишок) поряд-

ковий 

за журна-
лом реєст-

рації 

01.11 1 — Сальдо — — — 600 

 
Рахунок «Шафа-полиця» 

Дата 

Номер запису 
Корот-

кий 
зміст 

Кор. 
ра-
ху-
нок 

Надхо-
дження 

Ви-
бут-
тя 

Сальдо 
(залишок) поряд-

ковий 

за журна-
лом реєст-

рації 

01.11 1 — Сальдо — — — 500 

 
Рахунок «Металевий сейф» 

Дата 

Номер запису 
Корот-

кий 
зміст 

Кор. 
ра-
ху-
нок 

Надхо-
дження 

Ви-
бут-
тя 

Сальдо 
(залишок) поряд-

ковий 

за журна-
лом реєст-

рації 

01.11 1 — Сальдо — — — 400 



 132 

Рахунок «Цемент марки 400» 

Дата 

Номер запису 
Корот-

кий 
зміст 

Кор. 
ра-
ху-
нок 

Надхо-
дження 

Ви-
бут-
тя 

Сальдо 
(залишок) поряд-

ковий 

за журна-
лом реєст-

рації 

01.11 1 — Сальдо — — — 500 

 
Рахунок «Корчук ІI. IІ. Статутний капітал» 

Дата 

Номер запису 
Корот-

кий 
зміст 

Кор. 
ра-
ху-
нок 

Надхо-
дження 

Ви-
бут-
тя 

Сальдо 
(залишок) поряд-

ковий 

за журна-
лом реєст-

рації 

01.11 1 — Сальдо — — — 3000 

 
А.8.5. Відкриття бухгалтерських рахунків 

за теорією двоїстості на основі 
 записів «дебет» «кредит» 

 

З’ясувавши взаємозв’язок балансового узагальнення господарських 
фактів — явищ і процесів — із рахунками бухгалтерського обліку та 
значення в них «дебету» і «кредиту», розглянемо процедурні питання 
поточного обліку на них таких господарських операцій: відкриття ра-
хунків на підставі балансу; записи в рахунках на підставі документів; 
замикання рахунків після завершення записів усіх операцій; складання 
нового балансу на підставі замкнених рахунків. 

Дані вступного (початкового) балансу господарства наведено в 
табл. А.8.6. 

Таблиця А.8.6 

Баланс на 01.03.200_ р. 

Актив Пасив 

¹  
з/п 

Стаття активу 
Сума, 
грн. 

¹  
з/п 

Стаття пасиву 
Сума, 
грн. 

1 Основні засоби 66000 1 Статутний капітал 80000 

2 Матеріали 30000 2 Резервний капітал 50000 

3 Паливо 5000 3 Кредитори 15000 

4 Незавершене виробництво 19000 4 Кредити банку 15000 

5 Розрахунковий рахунок 30000    

 Баланс 150 000  Баланс 150 000 
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На підставі вступного балансу занесемо відповідні залишки ок-
ремих статей до рахунків (відкриємо рахунки), схема А.8.6. 

 
Розчленування балансу на рахунки 

і відображення на них початкових залишків 

Рахунок 
«Основні засоби» 

 Рахунок 
«Матеріали» 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

Залишок 66000 
на 01.03 

  Залишок 30000 
на 01.03 

 

     
Рахунок 
«Паливо» 

 Рахунок 
«Незавершене виробництво» 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

Залишок 5000 
на 01.03 

  Залишок 19000 
на 01.03 

 

     
Рахунок 

«Розрахунковий рахунок» 
 Рахунок 

«Статутний капітал» 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

Залишок 30000 
на 01.03 

   Залишок 80000 
на 03.01 

     
Рахунок 

«Резервні кошти» 
 Рахунок 

«Кредитори» 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 Залишок 50000 
на 01.03 

  Залишок 15000 
на 01.03 

     
Рахунок 

«Кредити банку» 
  

Дебет Кредит    

 Залишок 15000  
на 01.03 

   

 
А.8.6. Обробка бухгалтерських документів  

та їх підготовка до записування  
 _____________________________ в системі рахунків 
 

Первинна обробка документів 
 

Більшість документів, на підставі яких здійснюють бухгалтер-
ський облік, формуються за межами бухгалтерії (у цехах, бригадах, 
на фермах тощо). 
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Отже, перша операція з документами — це прийняття їх від 
сторонніх (щодо бухгалтерії) структурних підрозділів і підприємств. 

Численні бухгалтерські документи формуються за межами під-
приємства (платіжні вимоги, банківські виписки розрахункових ра-
хунків, виконавчі листи тощо), причому вони також, передусім, 
мають бути прийняті. 

Чимало документів складають самі працівники бухгалтерії. 

Прийняті зі сторони і складені в бухгалтерії документи оброб-
ляють. Мета обробки — підготувати документи до подальших бух-
галтерських робіт: записів на рахунках, систематизації, групування 
і т. ін. Бухгалтерська обробка документів полягає у виконанні пере-
вірки, розцінювання, групування і контирування. 

До бухгалтерії документи здають разом з реєстром, який скла-
дають у двох примірниках. На одному працівники бухгалтерії став-
лять підпис, що підтверджує отримання документів, і повертають 
його здавальнику, для якого цей примірник є розпискою в тому, що 
документи повернуто до бухгалтерії. 

Перевірити документ — означає з’ясувати його по суті, юриди-
чно та арифметично. 

Перевірка документа по суті полягає в з’ясуванні достовірності 
здійснених операцій та відповідності їх сум, зафіксованих у ньому. 
Ця операція має засвідчити, що документ не фіктивний. 

При юридичній перевірці встановлюють повноту і правильність 
заповнення реквізитів, справжність підписів службових осіб, які не-
суть відповідальність за операцію та оформлення документа. 

Арифметична перевірка полягає в перевірці всіх арифметичних 
дій, які зроблені в документі перед поданням його до бухгалтерії. З 
цією метою документ таксують, перевіряють підсумки, обчислю-
ють знижки чи надбавки, роблять усі розрахунки. 

Перевірені, прийняті та протаксовані бухгалтерією документи 
групують. Сутність цієї операції полягає в об’єднанні їх у групи за 
такими ознаками: однорідність за змістом та іншими характерис-
тиками бухгалтерських записів (матеріально відповідальна особа, по-
стачальник, покупець, вид витрат тощо). Потреба в групуванні до-
кументів зумовлена тим, що протягом певного часу — декади, 
тижня, місяця, а іноді й дня — до бухгалтерії надходить чимало до-
кументів, однорідних за певними ознаками. Щоб зменшити технічну 
роботу бухгалтерів при відображенні господарських операцій у систе-
мі рахунків, оформлених цими документами, їх групують. 

При ручній обробці згруповані документи заносять у нагрома-
джувальні або групувальні відомості. Їх форма може бути різною, 
залежно від змісту документів, що реєструються в них. 
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Особливе значення має групування документів при їх опрацю-
ванні на ЕОМ. 

Головна ознака групування документів у бухгалтерії — бухгал-
терське проведення. 

Основна мета групування — майбутнє нагромадження даних, 
які є в документах. Групуючи документи, їх готують таким чином 
для бухгалтерських записів. 

Первинна обробка документів завершується визначенням рахун-
ків, які взаємопов’язані змістом господарського факту, явища або 
процесу, зафіксованого в документі. Такий зв’язок називається коре-
спонденцією рахунків. Рахунки, пов’язані між собою певною госпо-
дарською операцією, називаються кореспондуючими. 

 
А.8.7. Методика визначення кореспондуючих рахунків 

та складання бухгалтерського проведення  
 _______________________________________ (запису) 

 
Підготовка документів до запису на рахунках завершується 

складанням кореспонденції рахунків — бухгалтерського проведення. 
Для того щоб записати господарську операцію (господарський факт) 
на рахунках, потрібно визначити кореспонденцію рахунків та скла-
сти бухгалтерське проведення. 

Що означає термін кореспонденція? (від лат. correspondent — відпо-
відь, інформування)? У бухгалтерському обліку термін кореспонденція 
застосовується у розумінні визначення взаємозв’язку рахунків на основі 
економіко-правових та математичних визначень. Тобто, які зміни 
відбудуться в активно-пасивному становищі. Які рахунки та які ма-
тематичні зміни — наведемо можливі зміни (рис. А.8.2). 

 

ТИП АКТИВ ПАСИВ 

1-й тип (+) (+) 

2-й тип (–) (–) 

3-й тип (+) (–) змін немає 

4-й тип змін немає (+) (–) 

 
Рис. А.8.2. Варіанти можливих змін в системі рахунків  

під впливом господарських фактів (операцій) 

 
Для прикладу будемо використовувати уже відомі нам госпо-

дарські факти — див. розділ А.5.2 та розділ А.7. 
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За змістом господарського факту (операції), внаслідок якого (1) 
в касу підприємства оприбутковані гроші в сумі 1000 грн., які були 
вкладені засновником, взаємопов’язаними будуть рахунки «Каса» та 
«Корчук І. І» (Статутний капітал): 

Рахунок «Каса» активний (вартісний об’єкт), на ньому потріб-
но відобразити збільшення (надходження) грошей, тобто (+). На 
рахунок Корчук І. І. (вкладення в статутний капітал) пасивний 
(суб’єкт права власності на суму, вкладену у статутний капітал), 
на ньому потрібно також відобразити надходження (тобто збіль-
шення права власності), тобто (+). 

Таким чином на активному рахунку буде збільшення надхо-
дження, тобто (+), і на пасивному рахунку також буде збільшення 
(збільшення права власності), тобто також (+). 

За наведеною схемою (рис. 8.3) це перший тип господарського 
процесу (операції). 

Інший приклад. За змістом господарського факту підприємство 
одержало кредит банку на суму 2000 грн., який зараховано на розра-
хунковий рахунок у банку. 

Взаємопов’язаними рахунками будуть: «Кредит банку» та «Ро-
зрахунковий рахунок». «Розрахунковий рахунок» — це активний ра-
хунок, він означає, що у розпорядження підприємства надійшли гро-
ші в сумі 2000 грн., тобто збільшення на рахунку (+). «Кредити 
банку» — це пасивний рахунок, бо означає, що банк має право на цю 
суму, яку віддало в борг підприємству, та має йому віддати (підп-
риємство має зобов’язання перед банком на цю суму за умовами 
угод (контракту). 

Таким чином на рахунку активному «Розрахунковий рахунок» 
буде збільшення (+) і на пасивному рахунку «Кредити банку» також 
буде збільшення. 

Процес визначення взаємопов’язаних рахунків на підставі змісту 
господарських фактів-операцій називається контировкою (від лат. 
conto — рахунок). 

Вигляд контировки буде таким: 

перша:  на рахунку «Каса» (+) 1000 грн. 

 на рахунку «Корчук І. І.» (+) 1000 грн. 

друга: на рахунку «Розрахунковий рахунок» (+) 2000 грн. 

 на рахунку «Кредити банку» (+) 2000 грн. 

Меморіальний ордер 

Для того щоб записати на рахунках проконтировану й зареєст-
ровану господарську операцію, яка називається «Бухгалтерське про-
ведення», складають меморіальний ордер. 
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Меморіальний ордер (табл. А.8.7) — це бланк, на якому записа-
но бухгалтерське проведення. Але в останні роки бланк вже не запо-
внюють, а тільки на первинному документі складають бухгалтер-
ське проведення. 

Таблиця А.8.7 

Меморіальний ордер № 1 
за ___________ 200_ р. 

Підстава (посилання) на до-
кумент (або зміст) 

На рахунку 
першому 

На рахунку дру-
гому 

Сума, грн. 

В касу оприбутковані гро-
ші, які вніс як установчі 

внески Корчук І. І. 
Каса (+) Каса (+) 1000 

 
Додаток  1  
 (аркушах) 

Головний бухгалтер ___________ 
 (підпис) 

 

Кожний проконтирований господарський факт-явище або процес 
реєструють у спеціальному журналі. Процес реєстрації супрово-
диться присвоєнням кожній контировці певного номера 
(табл. А.8.8). 

Проконтирований та зареєстрований в журналі господарських 
фактів під певним номером господарський факт (операція) назива-
ється бухгалтерським проведенням. 

Таблиця А.8.8 

Журнал реєстрації господарських фактів-явищ  
або процесів (операцій) 
за ___________ 200_ р. 

Дата Номер Зміст операції Сума 

Взаємопов’язані рахунки та 
характер запису в них 

перший другий 

1 2 3 4 5 6 

01.10 1 Надходження грошей 
у касу підприємства 
від Корчука І. І. уста-
новчі внески 

1000 Каса (+) Корчук І. І. 
(+) 

01.10 2 Зараховані на розра-
хунковий рахунок гро-
ші кредит банку 

2000 Розрахун-
ковий ра-
хунок (+) 

Кредит ба-
нку  
(+) 
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А.8.8. Підготовка документів до записів  
на рахунках за ознаками дебет — кредит.  

 Бухгалтерське проведення 
 

Для того щоб записати господарську операцію на рахунки, необ-
хідно визначити кореспонденцію бухгалтерських рахунків і скласти 
бухгалтерське проведення. 

Процес визначення взаємопов’язаних рахунків на підставі госпо-
дарського процесу (операції) називається контируванням (від італ. 
сonto — рахунок). 

Приклад 1. Виконано господарську операцію — на склад оприбу-
тковано матеріали на суму 2 тис. грн., за які постачальникові не 
сплачено. За змістом цієї операції взаємопов’язаними будуть рахун-
ки «Матеріали» і «Кредитори». «Матеріали» — рахунок активний, 
а «Кредитори» — пасивний. За активним рахунком збільшення є де-
бетом, за пасивним — кредитом. 

Контирування буде таким: 
дебет рахунку «Матеріали» — 2 тис. грн. 
кредит рахунку «Кредитори» — 2 тис. грн. 
Приклад 2. Із розрахункового рахунку підприємства для погашення 

заборгованості банку (за раніше отриманою позикою) перераховано 
25 тис. грн. Взаємопов’язаними будуть такі рахунки: «Розрахунковий 
рахунок» і «Позички банку». «Розрахунковий рахунок» — активний. 
На ньому стане менше коштів, тобто запис буде за кредитовою 
ознакою. «Позички банку» — пасивний рахунок. На ньому стане мен-
ше заборгованості. На пасивному рахунку запис за характером змен-
шення роблять згідно з дебетовою ознакою. 

Таблиця А.8.9 

Журнал реєстрації 
господарських фактів (явищ або процесів) 
за___________________(місяць) 200__р. 

¹ 
з/п 

Зміст запису 
Сума, 
грн. 

Зміни в стані А = П 
(кореспондуючі рахунки) 

дебет кредит 

1 На склад оприбутковані ма-
теріали, за які постачальни-
кові ще не сплачено 

2000 Матеріали 
Кредитори (по-
стачальники) 

2 Перераховано з розрахунково-
го рахунку підприємства для 
погашення заборгованості і 
т. д. 

25000 
Позички 
банку 

Розрахунковий 
рахунок 
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Контирування буде таким: 
дебет рахунку «Позички банку» — 25 тис. грн. 
кредит рахунку «Розрахунковий рахунок» — 25 тис. грн. 
Кожний проконтирований господарський факт — явище або 

процес — реєструють у спеціальному журналі. Процес реєстрації 
супроводиться присвоєнням кожному контируванню певного номера 
(табл. А.8.9). 

Проконтирований та зареєстрований у журналі господарських 
фактів під певним номером господарський факт (операція) назива-
ється бухгалтерським проведенням. 

 

Меморіальний ордер 
 

Для того щоб записати на рахунках проконтировану і зареєст-
ровану господарську операцію, названу бухгалтерським проведенням, 
складають меморіальний ордер. 

Меморіальний ордер (табл. А.8.10) являє собою бланк, де запи-
сано бухгалтерське проведення. Зауважимо, що останнім часом 
бланк вже не заповнюють, а лише на первинному документі скла-
дають бухгалтерське проведення. 

Таблиця А.8.10 

Меморіальний ордер № 1 
за__________________200__р. 

Підстава (посилання) на доку-
мент (або зміст) 

За дебетом 
рахунку  

За кредитом 
рахунку 

 Сума, 
грн. 

На склад оприбутковано 
матеріали, за які постача-
льникові не сплачено 

«Матеріали» 
«Кредитори» 

(постачальники) 
2000 

 

Додаток _______(аркушах)  
Головний бухгалтер ________________(підпис) 
 

Як було щойно зазначено, в бухгалтерському балансі відбува-
ються тільки чотири типи операцій. Проте за характером госпо-
дарських фактів їх налічується кілька мільйонів видів. Тому потріб-
но оволодіти методикою складання бухгалтерського проведення. 

 

А.8.9. Методика складання  
 бухгалтерського проведення 

 

Для того щоб скласти бухгалтерське проведення та правильно 
визначити кореспондуючі рахунки, необхідно послідовно виконати 
такі «ходи мислення»: 
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1. У чому полягає економічний зміст господарського фак- 
ту (явища або процесу), тобто операції? (Що сталося в госпо-
дарстві?) 

2. Визначити об’єкти господарювання, які залучені до операції 
її змістом (засоби, джерела, процеси тощо). 

3. Визначити характер об’єктів за двоїстою (балансовою) ха-
рактеристикою (актив чи пасив). 

4. Визначити характер зміни об’єктів (« + » або « — »). 

5. Скласти бухгалтерське проведення — «дебет» і «кредит». 

Приклад. На складі оприбутковано матеріали на суму 2000 грн., 
за які постачальникові ще не сплачено. 

Для зручності складемо таблицю, в якій послідовно наведемо 
згадані «ходи мислення» під час складання проведення будь-якої гос-
подарської операції (табл. А.8.11). 

Таблиця А.8.11 

Методика складання бухгалтерського проведення 

¹ 
 з/п 

Зміст мислення 

Взаємопов’язані об’єкти обліку 

Об’єкт обліку Об’єкт обліку 

1 

Економічний зміст го-
сподарського факту 
(явища, процесу у дво-
їстій системі) 

До господарювання залу-
чено нові продуктивні си-
ли (ресурси) 

До господарювання залу-
чено чужі (які нале-
жать постачальникові) 
джерела (кошти)  

2 

 Визначення об’єктів 
господарювання (засо-
би, джерела, процеси 
тощо), назва рахунку 

Засоби праці, групи — 
матеріали — основні, на-
зва матеріалу 

Запозичені джерела, гру-
пи — кредитори, поста-
чальники, назва поста-
чальника 

3 

Визначення характеру 
об’єктів за балансовою 
ознакою (актив чи па-
сив) 

Актив Пасив 

4 
Визначення характеру 
зміни об’єктів («+» 
або «—») 

Збільшення 
«+» 

Збільшення 
«+» 

5 

Складання бухгалтер-
ського проведення (де-
бет — кредит або 
кредит — дебет) 

Дебет  
рахунку 

«Матеріали» 

Кредит рахунку 
«Кредитори» 

(постачальники) 
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A.8.10. Відображення господарських операцій 
  на рахунках 

 
З’ясувавши структурну побудову бухгалтерських рахунків, ви-

значивши поняття «дебет» і «кредит», сутність контирування і 
порядок складання бухгалтерського проведення, розглянемо, як гос-
подарські факти (операції) відображають на рахунках. 

Господарські факти на рахунках відображають на підставі бух-
галтерського проведення. Наведемо два приклади бухгалтерських 
проведень: 

Операція перша —    дебет рахунку «Матеріали»   — 2000 грн. 
кредит рахунку «Постачальники» — 2000 грн. 

Операція друга — дебет рахунку «Позички банку» — 25000 грн. 
кредит рахунку «Розрахунковий рахунок» — 25000 грн. 

Відповідно до вивченого порядку відкриємо рахунки, на яких ві-
добразимо наведені господарські операції (схема А.8.6). 

 
Схема А.8.6 

Рахунок  «П остачальники»
Дебет           К редит

Рахунок  «М атеріали»
Дебет          К редит

1.2000 1.2000

М еморіальний ордер
№    1

Сума — 2000 грн.

Рахунок  «П озички банку»
Дебет            К редит

Рахунок  «Розрахунковий рахунок»
Дебет                 К редит

2.25000 2.25000

М еморіальний ордер
№    2

Сума — 25000 грн.
 

 
Балансова інтерпретація розглянутих проведень (схема А.8.7) 

дає змогу з’ясувати економіко-правовий характер господарських 
процесів. 
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Схема А.8.7 

Балансова інтерпретація бухгалтерських проведень 

Актив П асив

П роведення № 1

«М атеріали»

        Дебет            К редит

«П остачальники»

         Дебет             К редит

М еморіальний ордер
№ 1

Сума —2000 грн.

1.2000 1.2000

П роведення № 2

«Розрахунковий рахунок»
        Дебет                   К редит

«П озички банку»
       Дебет              К редит

2.25000 2.25000М еморіальний ордер
№ 2

Сума — 25000 грн.

 
 

 А.8.11. Види бухгалтерських проведень 
 
Залежно від кількості кореспондуючих рахунків і характеру 

зв’язків бухгалтерські проведення можуть бути простими (схе-
ма А.8.8), складними (схеми А.8.9 та А.8.10), збірними (схе-
ма А.8.11) і багаторядними (схема А.8.12). 

Схема А.8.8 

Рахунок  «К аса»
      Дебет           К редит

Рахунок  «Розрахунки з оплати праці»
          Дебет                  К редит

2500 2500

 

Схема А.8.9 

Рахунок  «П остачальники»
Дебет           К редит

Рахунок  «М атеріали»
         Дебет            К редит

5000 3000

Рахунок  «П аливо»
          Дебет             К редит

2000  
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Схема А.8.10 

Рахунок  «Резервний
           капітал»

          Дебет           К редит

Рахунок  «Н ерозподілений
 прибуток»

          Дебет                 К редит

50000 80000

Рахунок  «Резерви майбутніх
               видатк ів»

          Дебет               К редит

30000
 

Схема А.8.11 

Рахунок  «П остачальник и»
   Дебет         К редит

Рахунок  «М атеріали»
         Дебет          К редит

1000 800

 Рахунок  «П аливо»
          Дебет           К редит

400

Рахунок  «К редитори»
         Дебет        К редит

Разом 1500

500

Рахунок  «Запасні частини»
          Дебет          К редит

300
 

Схема А.8.12 

Рахунок  «П остачальник и»
       Дебет           К редит

Рахунок  «М атеріали»
        Дебет            К редит

2000 2000

Рахунок  «П аливо»
          Дебет            К редит

700

Рахунок  «К редитори»
       Дебет          К редит

Разом 3000

600

Рахунок  «Запасні частини»
          Дебет           К редит

300

Рахунок  «П озички банку»
     Дебет           К редит

400
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Отже, доходимо висновку: такі збірні й багаторядні бухгал-
терські проведення не чітко виражають взаємозв’язок рахунків. 
Ця кореспонденція рахунків не визначає змісту господарської опе-
рації, а тому використовувати такі бухгалтерські проведення не-
має рації. 

 
А.8.12. Зберігання бухгалтерських 

 документів 
 

У кожній бухгалтерії документи з моменту їх складання або 
одержання від інших підприємств та організацій до повного викори-
стання й передачі до архіву проходять обробку, передаються з одно-
го робочого місця на інше, тобто проходять певний шлях. На окре-
мих робочих місцях бухгалтерські документи затримуються іноді 
на кілька днів. Через це обов’язково потрібний контроль за зберіган-
ням документів. 

Для забезпечення своєчасного і правильного обліку господарсь-
ких фактів треба сформувати систему складання й опрацювання 
документів, яка сприяла б максимальному прискоренню їх руху 
протягом всієї обробки. Цього можна досягти за допомогою доку-
ментообороту та чіткої організації поточного і постійного акти-
вів. 

Документооборотом називається встановлений порядок і тер-
мін руху документів у процесі їх використання згідно з методом бу-
хгалтерського обліку від моменту складання або отримання від ін-
ших підприємств до передачі в архів. 

Документи, на підставі яких роблять записи в облікових реєст-
рах, називаються використаними. Їх зберігають у поточному архіві 
не довше як протягом даного року, після чого передають за актом 
на постійне зберігання до архіву підприємства, організації або ус-
танови. 

Протягом місяця документи, які обробляються, зберігають в 
окремих папках або технічних засобах діловодства. 

У кінці кожного місяця документи поточного місяця форму-
ють в окремі папки за ознаками архівного діловодства, тобто 
згідно з номенклатурою. На обкладинці зазначають назву справи, 
її номер, рік, місяць, шифр синтетичного рахунку та кількість 
документів. Документи добирають за певними ознаками групу-
вання (прихідні, видаткові, авансові звіти), нумерації, послідов-
ності здійснення господарських операцій та іншими ознаками. 
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Усі прийняті на зберігання справи реєструються в архівній кни-
зі, яка орієнтовно може мати таку форму: 
 

Дата 
прийнят-

тя на 
зберігання 

Номер 
папки 

(справи) 

Назва 
справи 

Рік і 
мі-
сяць 

Номер 

Кількість 
аркушів 

При-
мітка почат-

ковий 
кінце-
вий 

 
Документи, передані з поточного архіву до постійного, збері-

гають за такими принципами: за роками і місяцями; у межах 
року і місяців залежно від характеру і змісту за такими ознака-
ми: у хронологічному, предметному і кореспондентському поряд-
ку. 

Термін зберігання документів у постійному архіві підприємства 
для кожного виду документів встановлює Головне архівне управлін-
ня. 

Після закінчення терміну зберігання документи знищують, про 
що складають акт. Процес знищення полягає в передачі відповідних 
матеріалів організаціям вторинної сировини. Цей факт оформля-
ють накладною. 
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А.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ  
ІПОТОЧНОГО ОБЛIІКУ 

 
 
 _________________________ А.9.1. Загальні питання 

 

загальнення даних поточного обліку здійснюється в три ета-
пи: 

Етап I — виконується взаємоперевірка даних поточного обліку 
за повнотою відображення господарських операцій у журналі реєст-
рації. 

Етап II — провадиться взаємна перевірка даних аналітичних та 
синтетичних рахунків методом взаємної перевірки сальдо рахунків на 
початок та кінець і оборотів рахунків за дебетом та кредитом. 

Етап III — узагальнюються дані рахунків у сальдовому балансі. 
Для виконання цих робіт використаємо умовні дані, які наведе-

но далі в табл. А.9.1 та на схемі А.8.13. 
Таблиця А.9.1 

Баланс 
на 01. 04. 200_ р. 

Актив Пасив 

№ 
з/п 

Стаття Сума 
№ 
з/п 

Стаття Сума 

1 Основні засоби 660 000 1 
Статутний капі-
тал 

800 000 

2 Матеріали 270 000 2 Позичка банку 630 000 

3 
Незавершене  ви-
робництво 

50000 3 Кредитори 210 000 

4 Дебітори 20000    

5 
Розрахунковий  
рахунок у банку 

640 000    

Баланс 1 640 000 Баланс 1 640 000 

 

У журналі реєстрації господарства протягом звітного періоду 
відбулися розглянуті далі операції (схема А.8.13). 

1.  Відпущено із складів підприємства і витрачено на виробниц-
тво продукції сировини і матеріалів вартістю 15000 грн. 

2.  Занесено на розрахунковий рахунок підприємства коротко-
строкову позичку, надану Держбанком, 54000 грн. 

У 
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3.  Перераховано з розрахункового рахунку підприємства для по-
гашення заборгованості: 

а) Держбанку (за раніше одержаними позичками) 45000 грн.; 
б) кредиторам 25000 грн. 
4. Одержано на розрахунковий рахунок у Держбанку від дебіто-

рів 15000 грн. 
5. Оприбутковано на склади підприємства матеріали, придбані 

у постачальників, на суму 80000 грн., за які перераховано: 
з розрахункового рахунку 40000 грн.; 
за рахунок позичок Держбанку 30000 грн. 
Решту суми 10000 грн. ще не сплачено. 
6. Реалізовано іншому господарству не потрібні підприємству 

матеріали вартістю 42000 грн. 
За ці матеріали надійшло на розрахунковий рахунок 38000 грн., 

решту (4000 грн.) буде оплачено пізніше. 
Разом 276 000. Відобразимо усе у системі рахунків. 

Схема А.8.13 

Рахунок  «Розрахунковий рахунок»
Дебет                  К редит

Залишок  на I
(початок )

640 000
2.  54000
4.  15000
6.  38000
Оборот 107 000

3.  70000
5.  40000

Оборот 110 000

Залишок  на I
(к інець)

637000

Рахунок  «Дебітори»
Дебет                 К редит

Залишок  на I
(початок )

20000
6.  4000

5.  15000

Оборот 4000 Оборот 15000

Залишок  на I
(к інець)

9000

Рахунок  «К редитори»
Дебет                К редит

3.  25000

Залишок  на I
(початок )

210 000
5. 10000

Оборот 25000 Оборот 10000

Залишок  на I
(к інець)

195 000

Рахунок  «Виробництво»
Дебет              К редит

Залишок  на I
(початок )

50000
4.  15000

Оборот 15000 Оборот   —

Залишок  на I
(к інець)

65000
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Закінчення схеми А.8.13 

Рахунок  «М атеріали»
Дебет              К редит

Залишок  на I
(початок )

270 000
5.  80000

1.  15000
6.  42000

Оборот 8000 Оборот 57000

Залишок  на I
(к інець)

293 000

Рахунок  «Статутний капітал»
Дебет                   К редит

Залишок  на I
(початок )

800 000

Оборот   — Оборот   —

Залишок  на I
(к інець)

800 000

Рахунок  «Основні засоби»
Дебет               К редит

Залишок  на I
(початок )

660 000

Оборот   — Оборот   —

Залишок  на I
(к інець)

660 000

Рахунок  «П озичка банку»
Дебет                К редит

Оборот 45000 Оборот 84000

4.  45000

Залишок  на I
(початок )

630 000

2.  54000
5.  30000

Залишок  на I
(к інець)

669 000

 

 
А.9.2. Взаємоперевірка даних 

 _________________ поточного бухгалтерського обліку 
 

Наприкінці кожного бухгалтерського (звітного) періоду для уза-
гальнення даних поточного обліку слід здійснювати взаємну перевір-
ку записів в облікових реєстрах і переконатися в повноті й правиль-
ності відображених господарських операцій у реєстрах 
хронологічного (реєстраційний журнал) і системного (на рахунках) 
обліку. 

Порядок перевірки такий. Насамперед підбивають підсумок за-
реєстрованих у хронологічному порядку господарських операцій у ре-
єстраційному журналі (у розглянутому прикладі — 276 000 грн., схе-
ма А.8.13), порівнюють з підсумками оборотів за дебетом і 
кредитом рахунків. Щоб одержати ці підсумки, а також для уза-
гальнення показників про наявність і рух засобів господарства та 
джерел їх формування за даними рахунків складають баланс періоду 
(оборотну відомість) за такою формою (табл. А.9.2). 
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Таблиця А.9.2 

Баланс періоду (оборотна відомість за рахунками обліку)  
за _____200_р. 

Синтетичні  
рахунки 

Залишок  
на початок 

Оборот  
за звіт 

Залишок 
на кінець 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1. Основні засоби 660 000 — — — 660 000 — 

2. Матеріали 270 000 — 80000 57000 293 000 — 

3. Виробництво 50000 — 15000 — 65000 — 

4. Розрахунковий 
рахунок 

 
640 000 

 
— 

 
107 000 

 
110 000 

 
637 000 

 
— 

5. Статутний 
капітал 

 
— 

 
800 000 

 
— 

 
— 

 
— 

 
800 000 

6. Позички банку — 630 000 45000 84000 — 669 000 

7. Кредитори — 210 000 25000 10000 — 195 000 

8. Дебітори 
 

20000 — 4000 15000 9000 — 

Баланс 1 640 000 1 640 000 276 000 276 000 1 664 000 1 664 000 

 
Сума оборотів за дебетом усіх рахунків має дорівнюва- 

ти сумі оборотів за кредитом цих рахунків згідно з методом дво-
їстості (подвійності). Незбіг суми кожного обороту за де- 
бетом і кредитом рахунків свідчить про порушення методу  
подвійності при відображенні господарських операцій на рахунках 
або ж про допущені помилки при складанні оборот- 
ної відомості. Помилку потрібно знайти і негайно усунути. Крім 
того, сума оборотів за дебетом і кредитом рахунків має дорів-
нювати підсумку оборотів реєстраційного журналу. Ця рівність 
µрунтується на тому, що сума кожної зареєстрованої господар-
ської операції в реєстраційному журналі відображується в дебеті 
і кредиті кореспондуючих рахунків. Відсутність такої рівності 
означає: певні господарські операції зовсім не записані або записа-
ні неправильно в реєстраційному журналі чи на рахунках. Виявле-
ні помилки виправляють, домагаючись рівності вказаних оборо-
тів. У нашому прикладі підсумок оборотів в оборотній відомості 
за дебетом рахунків дорівнює підсумку оборотів за кредитом ра-
хунків, а також підсумку реєстраційного журналу. 
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A.9.3. Узагальнення даних рахунків  
 _____________________________ (поточного обліку) 
 

Для одержання відомостей про стан, склад і структуру засобів 
господарства та джерел їх формування за правовласниками на кінець 
звітного періоду (а також ряду фінансових показників, потрібних для 
оперативного керівництва) дані залишків на рахунках на кінець звіт-
ного періоду узагальнюють у балансі. Для цього активні рахунки, що 
мають дебетові залишки, записують в активі балансу, а пасивні ра-
хунки, що мають кредитові залишки, — у пасиві. 

Баланс, складений за даними залишків на рахунках, матиме 
такий вигляд (табл. А.9.3). 

Таблиця А.9.3 

Баланс на 01.   05   200__ р. 

Актив Пасив 

№ 
з/п 

Стаття 
Сума, 
грн. 

№ 
з/п 

Стаття 
Сума, 
грн. 

1 Основні засоби 660 000 1 Статутний 
капітал 

800 000 

2 Матеріали 293 000 2 Позички банку 669 000 

3 Незавершене вироб- 
ництво 

 
65000 

3 Кредитори 195 000 

4 Розрахунковий рахунок 637 000    

5 Дебітори 9000    

 Баланс 1 664 000  Разом 1 666 400 

 
Порівнюючи показники балансу на початок звітного періоду 

(див. табл. А.9.1) з показниками балансу на кінець періоду (див. 
табл. А.9.3), можна зробити ряд важливих висновків про зміни, що 
сталися в балансі. Так, збільшилась сума засобів господарства на 
24000 грн. (1 640 000 — 1 660 000) за рахунок залучення нових дже-
рел (у нашому прикладі — позичок банку; збільшилися виробничі за-
паси матеріалів на 23000 грн. (293 000 — 270 000), а також за-
трати в незавершене виробництво на 15000 (65000 — 50000). 
Одночасно зменшилась заборгованість як дебіторська (на 11000 грн.), 
так і кредиторська (на 15000 грн.), тобто фінансовий стан госпо-
дарства за звітний період значно поліпшився. За даними балансу 
можна дістати й інші важливі відомості. Докладно ці питання ви-
вчаються в курсі «Аналіз господарської діяльності підприємств». 
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Отже, бухгалтерський облік господарських операцій починаєть-
ся і закінчується балансом. Баланс, складений на кінець періоду, у 
наступному періоді буде розкладений на рахунки, за ними протягом 
місяця обліковуватимуться господарські операції, а наприкінці місяця 
рахунки з їх залишками узагальнюються в балансі. 

Показники (обороти і залишки) рахунків бухгалтерського обліку 
використовуються для складання звітності, контролю за станом 
засобів і результатами діяльності їх аналізу. Обробка даних рахун-
ків (групування, середні величини тощо) дає змогу розробити відпо-
відні показники для оперативного управління. 
 

 ______________ A.9.4. Виправлення помилок у записах 
 

Помилки в записах в облікових реєстрах можуть бути виправ-
лені кількома способами: коректурним, сторнуванням та з допомо-
гою додаткового запису. 

Сутність коректурного способу полягає ось у чому: правильно 
записаний текст або цифру перекреслюють так, щоб можна було 
добре побачити, що було записано спочатку. Потім угорі записують 
правильні дані. Поруч з виправленим робить напис «виправлено» та 
особа, яка робила виправлення, а також підписує виправлення. Це 
виправлення робиться тоді, коли ще не підбито підсумки (або не ви-
конано інші види бухгалтерської обробки). 

Сторнування (червоний запис) робиться тоді, коли неправильно 
складено бухгалтерське проведення та вже зроблено відповідні запи-
си підсумкового характеру або коли сталося механічне збільшення 
суми проведення. У цих випадках помилка виправляється складан-
ням додаткового бухгалтерського проведення червоним (тобто сто-
рно, «мінус»), коли не має червоного чорнила, то суму можна взяти 
в рамку. 

У тому разі, коли трапилася помилка у записах, що спотворює 
істину в бік зменшення, то робиться додаткове проведення. 

У всіх випадках виправлення має бути посилання на проведення, 
яке виправляється. 

Документи, облікові реєстри та звіти мають зберігатися в 
тимчасовому архіві підприємства. Термін зберігання залежить від 
характеру документа та визначається Головним архівним управ-
лінням України. 

Вилучення бухгалтерських документів з архіву або поточного 
сховища можливе на підставі письмової вимоги відповідних слідчих 
органів. При цьому на місце документа кладуть його фотокопію. 
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A.10. ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ 

 АНАЛІТИЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ 

(АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК) 

 

 _______________________ А.10.1. Загальні відомості 

а допомогою рахунків у бухгалтерському обліку дістають 
відомості про господарські факти — явища та процеси — за ознака-
ми активу та пасиву. Як було раніше визначено, рахунки можуть 
бути аналітичними та синтетичними. У розд. А.8 ми розглянули по-
будову бухгалтерського обліку за ознаками аналітичного обліку. 

Зауважимо, що аналітичними називаються такі рахунки, на 

яких обліковують окремі назви чи типи (а іноді й ґатунки) певних 
матеріальних цінностей, розрахунки, боргові вимоги чи зобов’язання 
з підприємствами, фірмами, установами, працівниками тощо. Ана-
літичні рахунки забезпечують докладну характеристику об’єктів 
бухгалтерського обліку. 

Водночас для управління підприємством, його структурними 
підрозділами чи процесами іноді цілком достатньо мати узагальнені 
відомості. Узагальнення даних окремих об’єктів бухгалтерського об-
ліку виконують на синтетичних рахунках. 

Нагадаємо, що синтетичними називають такі рахунки, які уза-
гальнюють групу однорідних видів господарських фактів чи процесів 
за окремими ознаками. 

Відображення господарських фактів — явищ або процесів — у 
деталізованих показниках на аналітичних рахунках називають ана-
літичним обліком, а відображення їх в узагальненому, синтезовано-
му (від грец. sintesis — об’єднувати) — синтетичним обліком. 

Крім синтетичних і аналітичних рахунків на практиці засто-
совуються ще й субрахунки. 

Субрахунки — це проміжна облікова ланка між синтетичними 
й аналітичними рахунками. З їх допомогою виконують допоміжне 
групування даних аналітичного обліку, маючи на меті дістати уза-
гальнені дані про окремі об’єкти всередині певного синтетичного ра-
хунку. Застосовувати субрахунки доцільно насамперед для тих син-
тетичних рахунків, на яких обліковуються об’єкти з ши- 
рокою і різноманітною номенклатурою. У такому разі субрахун- 
ки допомагають діставати потрібні відомості про окремі групи 
об’єктів, які входять до складу цієї номенклатури. Вони передбача-

З 
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ються в таких рахунках: «Матеріали», «Розрахунки» з різними де-
біторами, кредиторами і т. ін. Наприклад, об’єкти, які облікову-
ються на рахунку «Матеріали», об’єднуються в такі субрахунки: 
«Основні матеріали», «Куповані напівфабрикати і комплектуючі 
вироби», «Допоміжні матеріали» і т. д. Такий поділ дає змогу зіб-
рати в однорідні групи численні й різноманітні за призначенням ви-
робничі запаси, завдяки чому їх стає легше контролювати. 

Взаємозв’язок між синтетичним рахунком, субрахунками, на 
які він поділяється, та аналітичними рахунками, об’єднаними кож-
ним субрахунком, унаочнює рис. А.10.1. 
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Рис. А.10.1. Схема взаємозв’язку синтетичного обліку, 
 субрахунків та аналітичних рахунків 

 

A.10.2. Взаємозв’язок аналітичних  
 ________________________ та синтетичних рахунків 
 

Розглянемо особливості синтетичних і аналітичних рахунків на 
прикладі обліку матеріалів. 

Для спрощення міркувань припустимо, що підриємство має ли-
ше два види матеріалів — А і Б, а дані про наявність і рух цих ма-
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теріалів відбиваються на аналітичних рахунках у вигляді 
табл. А.10.1 і А.10.2. 

Таблиця А.10.1  

Матеріал А 

Дебет Кредит 

Номер 
операції 

Кількість, 
кг 

Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

Номер 
операції 

Кількість, 
кг 

Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

Сальдо 1000 5 5000 2 500 5 2500 

1 700 5 3500 3 800 5 4000 

Оборот 700 5 3500 Оборот 1300 5 6500 

Сальдо 400 5 2000  

 
Таблиця А.10.2 

Матеріал Б 

Дебет Кредит 

Номер 
операції 

Кількість, 
кг 

Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

Номер 
операції 

Кількість, 
кг 

Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

Сальдо 300 10 3000 2 200 10 2000 

1 600 10 6000 3 150 10 1500 

Оборот 600 10 6000 Оборот 350 10 3500 

Сальдо 550 10 5500  

 
У системі аналітичного обліку дані на синтетичному рахунку 

«Матеріали» відображуватимуться у вигляді табл. А.10.3. 
 

Таблиця А.10.3 

Рахунок «Матеріали» 

Дебет Кредит 

Сальдо 8000 2 4500 

1 9500 3 5500 

Оборот 9500 Оборот 10000 

Сальдо 7500  

 
Цей рахунок містить лише узагальнені показники про наяв-

ність, надходження і витрачання матеріалів у цілому. Він не дає 
відомостей про те, які види матеріалів наявні у підпри- 
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ємстві і як змінився кожний вид окремо. У ньому відсутні та-
кож натуральні показники. Такий рахунок називається синтети-
чним. 

Як бачимо зі схем аналітичних рахунків, що розкривають си-
нтетичний рахунок «Матеріали», на таких рахунках залиш- 
ки та операції щодо матеріалів записані докладніше. Загальні 
суми залишків синтетичного рахунку і всіх трьох операцій розне-
сені окремими сумами за конкретними видами матеріалів на 
аналітичних рахунках. При цьому на аналітичних рахунках стан 
і рух матеріалів подано в грошовому та натуральному виражен-
ні. 

Зауважимо, що на практиці застосовується спрощена форма 
аналітичних рахунків матеріалів — кількісно-сумова. Тут для наоч-
ності використано розгорнуту форму записів.  

Загальні підсумки  записів за аналітичними рахунками мають 
збігтися із записами на синтетичному рахунку. 

Порівняємо суми початкових і кінцевих залишків за наве- 
деними аналітичними рахунками з відповідними сумами за  
синтетичним рахунком «Матеріали». Маємо: початкові залишки 
8000 грн. (5000 + 3000), кінцеві залишки — 7500 грн. (2000 + 
+ 5500), суми окремих операцій (першої, другої та третьої), запи-
сані на синтетичному рахунку, дорівнюють відповідним сумам в 
аналітичних рахунках. Підсумки оборотів синтетичного рахунку 
також збігаються з підсумками відповідних оборотів за обома 
аналітичними рахунками: за дебетом 9500 грн. (3500 + 6000), за 
кредитом 10000 грн. (6500 + 3500). Збіг усіх цих сум обов’язковий, 
оскільки на аналітичних рахунках записувались залишки та опера-
ції, які відображені на синтетичному рахунку (тільки розгорну-
то). 

 
А.10.3. Методика аналітичного  

 _________________________ та синтетичного обліку 
 

Розглянемо операції підприємства за лютий. 

Операція 1-ша. Від заводу «Інко» одержано такі матеріали: 

А  1500 т по 10 грн. за 1 т 15000 грн. 
В  1000 шт. по 5 грн. за 1 шт. 5000 грн. 

  Усього на суму 20000 грн. 
 

Розрахунок за матеріали ще не проведений. 
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Операція 2-га. Затрачені на виробництво продукції мате- 
ріали:  

А   2000 т по 10 грн. за 1 т 20000 грн. 

Б   3000 кг по 2 грн. за 1 кг 6000 грн. 

  Усього на суму 26000 грн. 

Операція 3-тя.  Нараховано заробітну плату працівникам підп-
риємства за вироблення продукції — 35000 грн. 

 

Операція 4-та. Надійшла на склад продукція, випущена із виро-
бництва. Її собівартість 61000 грн. 

 

Операція 5-та. Продана частина готової продукції. На роз-
рахунковий рахунок надійшла виручка від реалізації за продажни-
ми цінами — 26500 грн. Собівартість проданої продукції 25000 
грн. 

 

Операція 6-та. Перераховано з розрахункового рахунку в пога-
шення зобов’язань постачальникам: 

заводу «Інко»  15000 грн. 
об’єднанню № 6  9000 грн. 

          Усього 24000 грн. 
 

Для відображення в обліку наведених операцій насамперед скла-
демо бухгалтерські записи (проведення). 

Записи за лютий 199__р. 

1. Дебет рахунку «Матеріали».  
   Кредит рахунку «Розрахунки з постачальниками 
                                      і підрядниками» 

 
20000 

2. Дебет рахунку «Виробництво»  
   Кредит рахунку «Матеріали» 26000 
3. Дебет рахунку «Виробництво»  
   Кредит рахунку «Розрахунки з оплати праці» 35000 
4. Дебет рахунку «Готова продукція»  
   Кредит рахунку «Виробництво» 61000 
5. Дебет рахунку «Розрахунковий рахунок» 26500 
   Кредит рахунку «Готова продукція» 25000 
   Кредит рахунку  «Прибуток» 1500 
6. Дебет рахунку «Розрахунки з постачальниками  
                                      і підрядниками» 

 

   Кредит рахунку «Розрахунковий рахунок» 24000 

Усього 192 500 
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Рахунок  «Основні засоби»

Дебет                К редит

П очатковий
залишок
          200 000

Оборот    — Оборот    —

К інцевий
залишок
         200 000

Рахунок  «Статутний капітал»

Дебет                К редит

П очатковий
залишок
            230 000

Оборот    — Оборот    —

К інцевий
залишок
           230 000

Синтетичні рахунки

Рахунок  «М атеріали»

   Дебет              К редит

Рахунок  «П рибуток»

  Дебет               К редит

Оборот  20000 Оборот   — Оборот   — Оборот   1500

П очатковий
залишок
              6000
3. Дебет рахунку
«Розрахунковий
рахунок»
              1500

К інцевий
залишок
          34000

К інцевий
залишок
             7500

П очатковий
залишок   40000
1. К редит рахунку
«Розрахунки з
постачальниками
і підрядниками»
               20000

2. Дебет рахунку
«Виробництво»
                26000

 
 

Рахунок  «Розрахунки з
постачальниками і підрядниками»

  Дебет                 К редит

П очатковий
залишок    14000
1. Дебет рахунку
«М атеріали»
               20000

Оборот   25000 Оборот    24000

К інцевий
залишок
            12500

Оборот    24000 Оборот    20000

К інцевий
залишок
               10000

Рахунок  «Розрахунковий рахунок»
   Дебет                  К редит

П очатковий
залишок      10000
5. К редит рахунку
«Доходи»        1500

6. Дебет рахунку
«Розрахунки з

постачальниками
і підрядниками»

                24000

6. К редит
   рахунку
«Розрахунковий

рахунок»
               24000
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Рахунок  «Виробництво»
Дебет                   К редит

Рахунок  «Розрахунки з оплати праці»
Дебет                   К редит

Оборот  61000 Оборот   61000 Оборот   — Оборот   35000

3. Дебет рахунку
«Виробництво»
                  35000

К інцевий
залишок
            35000

2. К редит рахунку
«М атеріали»
                 26000
3. К редит рахунку
«Розрахунки з
  оплати праці»
                  35000

4. Дебет рахунку
«Готова
продукція»
              61000

 

Рахунок «Готова продукція» 

4. Кредит рахунку  
«Основне виробництво»            61000 

5. Дебет рахунку 
«Собівартість»                       25000 

Оборот                                   61000 Оборот                                 25000 

Кінцевий залишок                   36000  

Аналітичні рахунки матеріалів 

Матеріал А 

Дебет Кредит 

Номер і зміст 
операції 

Кіль- 
кість, т 

Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

Номер і зміст 
операції 

Кіль-
кість, т 

Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

Початковий 
залишок 

3000 10 30000     

1. Надійшло 1500 10 15000 2. Видано 2000 10 20000 

Оборот 1500 10 15000 Оборот 2000 10 20000 

Кінцевий за-
лишок 

2500 10 25000     

Матеріал Б 

Дебет Кредит 

Номер і зміст 
операції 

Кіль-
кість, кг 

Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

Номер і зміст 
операції 

Кіль-
кість, кг 

Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

Початковий 
залишок 

5000 2 10000 2. Видано 3000 2 6000 

Оборот    Оборот 3000 2 6000 

Кінцевий 
залишок 

2000 2 4000     
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Матеріал В 

Дебет Кредит 

Номер і зміст 
операції 

Кіль-
кість, кг 

Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

Номер і зміст 
операції 

Кіль-
кість, кг 

Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

1. Надійшло 1000 5 5000  Видано    

Оборот 1000 5 5000 Оборот    

Кінцевий за-
лишок 

1000 5 5000     

 
Аналітичні рахунки 

розрахунків з постачальниками і підрядниками 

Завод «Інко»  Об’єднання № 6 

Дебет                     Кредит  Дебет                     Кредит 

6. Сплачено 
                 15000 

Початковий 
залишок     5000 
1. За матеріали 
                20000 

 6. Сплачено 
                  9000 

Початковий 
залишок      9000 

Оборот       15000 Оборот      20000  Оборот        9000 Оборот            0 

 Кінцевий  
залишок     10000 

  Кінцевий 
залишок           0 

З’ясуємо, як складено ці записи. Зміст першого і шостого записів 
не потребує особливих пояснень. За операцією 1-ю рахунок «Матеріа-
ли» дебетується з огляду на те, що матеріалів на складі стало більше, 
а рахунок «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» кредиту-
ється, оскільки в підприємства збільшилась заборгованість постачаль-
никам. По операції 6-й запис робиться на дебеті рахунку «Розрахунки з 
постачальниками і підрядниками», бо підприємство погашує свою забо-
ргованість постачальникам і на кредиті рахунку «Розрахунковий раху-
нок» через те, що сума грошових коштів зменшується. 

За операціями 2-ю і 3-ю записи робляться на дебеті рахунку «Осно-
вне виробництво». Тут відображаються затрати на виготовлення про-
дукції. Операції 2-га і 3-тя призводять до збільшення виробничих за-
трат, і їх суми записуються в дебет рахунку «Основне виробництво», 
оскільки цей рахунок активний. За операцією 2-ю кредитується рахунок 
«Матеріали», бо кількість матеріалів на складі підприємства зменшу-
ється. За операцією 3-ю запис робиться на кредиті рахунку «Розрахунки 
з оплати праці» (рахунок пасивний), оскільки зростають зобов’язання 
підприємства перед робітниками з виплати їм заробітної плати. 

За 4-ю операцією дебетується активний рахунок «Готова про-
дукція», оскільки на складі підприємства стає більше готових виро-
бів, і кредитується рахунок «Основне виробництво», бо випуск гото-
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вої продукції призводить до зменшення коштів (затрат), які лиша-
ються в незавершеному виробництві. 

Операція 5-та — найскладніша. Тут відбувається продаж (реалі-
зація) готової продукції. Вибуття її відображається за кредитом 
рахунку «Готова продукція», оскільки це — активний рахунок. Водно-
час, оскільки на дебет даного рахунку готова продукція записується 
за собівартістю (див. операцію 4-ту), то й з кредиту її слід списати 
також за собівартістю, що становить 25000 грн. Проте на розраху-
нковий рахунок надходить сума 26500 грн., яка складається із суми, 
що компенсує затрати підприємства на виготовлення реалізованої 
продукції (її собівартість), — 25000 грн., та надлишку — 1500 грн., 
одержаного завдяки тому, що продажна вартість реалізованої проду-
кції виявилась більшою за її собівартість. На практиці, крім рахунку 
«Готова продукція», у даному разі кредитується рахунок «Прибут-
ки». Запис на кредит цього рахунку робиться з огляду на те, що сума 
26500 грн. являє собою збільшення прибутку, одержаного підприємст-
вом доходу, що є джерелом коштів. 

За операцією 5-ю дебетується рахунок «Розрахунковий рахунок» 
на суму 26500 грн., оскільки збільшуються кошти підприємства (ра-
хунок активний). 

Тепер запишемо на рахунках початкові залишки та операції, пі-
діб’ємо підсумки оборотів і виведемо нові (кінцеві) залишки. 

Записавши операції за рахунками синтетичного і аналітичного 
обліку, слід перевірити, чи збігаються підсумки кожного синтетич-
ного рахунку із сумами підсумків аналітичних рахунків. Така переві-
рка виконується порівнянням відповідних оборотів і залишків. Вона 
забезпечує правильність обліку і має обов’язково провадитися згідно 
з чинним Положенням про бухгалтерські звіти і баланси в кінці ко-
жного місяця. 

Перевіряємо записи за рахунками «Матеріали» і «Розрахунки з 
постачальниками і підрядниками», які мають аналітичні рахунки. 

За синтетичним рахунком «Матеріали» початковий залишок 
дорівнює сумі початкових залишків в його аналітичних рахунках 
(40000 = 30000 + 10000). Отже, рівні обороти за дебетом і креди-
том (20000 = 15000 + 5000; 26000 = 20000 + 6000) і кінцеві залиш-
ки (34000 = 25000 + 4000 + 5000). 

За синтетичним рахунком «Розрахунки з постачальниками і пі-
дрядниками» дані також збігаються з підсумковими сумами аналі-
тичних рахунків. Початковий залишок за цим рахунком — 
14000 грн. (5000 + 9000), оборот за кредитом —20000 грн., за де-
бетом — 24000 грн. (15000 + 9000); кінцевий залишок — 10000 грн. 
— відповідає кінцевому залишку за аналітичним рахунком заводу «Ін-
ко», розрахунки з яким ще не закінчені. 
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Отже, записи за рахунками синтетичного і аналітичного облі-
ку зроблені правильно. 

 
А.10.4. Взаємозв’язок даних аналітичного  

 _________________________ та синтетичного обліку 
 

Для перевірки даних аналітичного обліку за окремим синтетич-
ним рахунком складають оборотну відомість. 

Оборотні відомості за аналітичними рахунками можуть мати 
різну зовнішню будову, що зумовлюється застосуванням різних вимі-
рників. 

Оборотні відомості бувають двох форм: оборотна відомість за  
розрахунковими рахунками і оборотна відомість за товарно-
матеріальними рахунками. 

Оборотні відомості за товарно-матеріальними рахунками уза-
гальнюють за певний період дані аналітичних рахунків обліку това-
рно-матеріальних цінностей. Вони складаються щодо субрахунків і 
синтетичних рахунків. Підсумки такої відомості звіряються з обо-
ротами і залишками відповідного синтетичного рахунку. Далі ви-
значаються підсумки за субрахунками (див. табл. А.10.1). 

Оборотна відомість за розрахунковими рахунками слугує для 
узагальнення даних аналітичного обліку розрахунків з дебіторами і 
кредиторами. З її допомогою визначається сальдо за активними та 
пасивними рахунками з різними дебіторами і кредиторами (див. 
табл. А.10.2).  

Розглянемо призначення оборотних відомостей за аналітичними 
рахунками. 

1. Для перевірки правильності і повноти ведення обліку підсумки 
аналітичних оборотних відомостей звіряються з даними відповідно-
го синтетичного рахунку в синтетичній оборотній відомості. За-
лишки і операції записуються на синтетичних і аналітичних рахун-
ках в однакових сумах, тому їх підсумки мають збігатися. 

2. З допомогою оборотних відомостей аналітичного обліку можна 
дістати ряд важливих показників про окремі види коштів і їх джерела. 

3. Оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку 
(табл. А.10.4) являють собою зведення оборотів і сальдо за всіма 
рахунками аналітичного обліку, об’єднаними одним синтетичним 
рахунком, і призначені для перевірки правильності облікових записів 
за цими рахунками, а також для спостереження за станом і рухом 
окремих видів коштів господарства і їх джерел. 

4. Оборотні відомості за аналітичними рахунками (табл. А.10.5) 
слугують для узагальнення за місяць або інший звітний період даних 
аналітичного обліку і звіряння їх з даними синтетичного рахунку.  



Таблиця А.10.4. 

Оборотна відомість за рахунками аналітичного обліку матеріалів 
за лютий 200_ р. 

Найменуван-
ня сировини і 
матеріалів 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Ціна, 
грн. 

Залишок 
на 01.02, грн. 

Обороти за лютий Залишок 
на 01.03, грн. дебет прибуття кредит витрачання 

Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума 

А т 10 3000 30000 1500 15000 2000 20000 2500 25000 

Б кг 2 5000 10000   3000 6000 2000 4000 

В шт. 5   1000 5000   1000 5000 

Підсумок    40000  20000  26000  34000 

 

Таблиця А.10.5 

Оборотна відомість за рахунками аналітичного обліку 
розрахунків з постачальниками і підрядниками 

за лютий 200_ р. 

Найменування 
постачальників 

Залишок 
на 01.02, грн. 

Обороти 
за лютий, грн. 

Залишок 
на 01.03, грн. 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

Завод «Інко»  5000 15000 20000  10000 

Об’єднання № 6  9000 9000    

Підсумок  14000 24000 20000  10000 

 

1
6
2
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А.11. УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

А.11.1. Управління бухгалтерським обліком  
 _____________________________________ в Україні 

а сучасному етапі розвитку суспільства, при переході до 
ринкових відносин, великого значення набуває система заходів, 
спрямованих на вдосконалення управління. 

Питання керування обліком перебувають у віданні вищих орга-
нів державної влади та органів державного управління. Організація 
єдиної системи господарського обліку перебуває у віданні Кабінету 
Міністрів України. 

Основним керівним органом обліку в Україні є Державний ко-
мітет статистики України, на який покладено загальне керівницт-
во господарським обліком та статистикою. Він розробляє та вдос-
коналює систему взаємозв’язаних показників синтетичного 
характеру, у розрізі яких провадять облік в Україні. Комітет ста-
тистики встановлює єдину методологію розрахунку показників, уні-
фікує форми звітності, здійснює заходи щодо централізації обліку 
та звітності в Україні, розробляє та затверджує єдині форми пер-
винного обліку, здійснює загальне керівництво питаннями первинного 
обліку в галузях економіки України. 

Другим керівним органом обліку є Міністерство фінансів Укра-
їни. У його складі є управління методології бухгалтерського обліку 
та звітності. Міністерство фінансів України здійснює методологі-
чне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю. Воно керує 
розробкою типових планів рахунків бухгалтерського обліку. Ці два 
органи погоджують між собою усі методичні питання, що стосу-
ються бухгалтерського обліку. 

Безпосередньо на підприємствах, в організаціях та установах 
організацію бухгалтерського обліку за Законами України покладено 
на власників (керівників) цих підприємств. Вони відповідають за йо-
го організацію. 

В окремих сферах економіки України — Національний банк, бю-
джетні організації — управління бухгалтерським обліком здійснюється 
відповідними управліннями, які є структурними підрозділами цих орга-
нізацій — Національного банку та Міністерства фінансів. 

Н 
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З окремих питань обліку податкових елементів управління облі-
ком здійснює Податкова адміністрація України; митних питань — 
Митний комітет; цінних паперів — Комітет з цінних паперів. 

 
А.11.2. Організація бухгалтерського обліку  

 ______________________________ на підприємствах 
 

А.11.2.1. Організація облікового процесу 
 
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах — це сис-

тема методів, способів та заходів, які забезпечують оптимальне 
функціонування такого обліку та подальший його розвиток. Та- 
ка організація полягає в цілеспрямованому впорядкуванні й удоскона-
ленні механізму, структури та процесів бухгалтерського обліку. 
Впорядкування системи бухгалтерського обліку означає організацію 
цієї системи та організацію функціонування її в часі та просторі. 

Організація бухгалтерського обліку потребує системного підхо-
ду. При цьому обов’язковим є додержання таких принципів: цілісно-
сті, всебічності, системоутворюючих відносин, динамічності, суб-
ординації та випереджуючих відносин. 

Крім того, організація бухгалтерського обліку потребує додер-
жання й таких принципів: адаптивності, паралелізму, ритмічності, 
безперервності, прямопливності та пропорційності. 

Основні об’єкти організації обліку наведені на рис. А.11.1. 
Найпоширенішими методами організації бухгалтерського обліку 

тепер є графічний і проектний. Водночас слід згадати й такі мето-
ди, як моделювання, аналітичний, спостереження, сітьовий, експе-
ртний, нормативно-правовий. 

Об’єкти організації бухгалтерського обліку

РозвитокЗабезпечення

Організаційне
інформаційне
Правове
Технічне
Умов праці

Праця виконавців

У бухгалтерії
Лінійного апарату

Обліковий процес

Номенклатура
Носії
Документообіг
Документопотоки

 

Рис. А.11.1. Об’єкти організації бухгалтерського обліку 
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А.11.2.2. Форми організації бухгалтерського  
облікового процесу 

 
Форма бухгалтерського обліку — це певна система взає- 

мопов’язаних облікових реєстрів (хронологічних та системних) 
встановленої форми і змісту для здійснення обліку наявності та ру-
ху засобів, зміни правових відносин та процесів господарської діяль-
ності, а також способів і технічних засобів запису операцій у реєст-
рах. 

Ознаки форм бухгалтерського обліку такі: 

наявність певної системи реєстрів хронологічного та система-
тичного (аналітичного та синтетичного) обліку; 

форма і зміст облікових реєстрів (окремі аркуші, книги, маши-
нограми з відповідними реквізитами) та їх розміщення; 

взаємозв’язок окремих реєстрів; 
способи та технічні засоби запису господарських операцій у від-

повідні реєстри (уручну, за допомогою технічних засобів тощо). 
З часу виникнення бухгалтерського обліку існувало багато його 

форм. Розвиток їх зумовлений розвитком суспільства: ма- 
теріального виробництва, продуктивних сил та виробничих від- 
носин. 

Форма бухгалтерського обліку має забезпечити: 
щоденний облік у хронологічному та систематичному порядку 

всіх здійснюваних господарських операцій; 
максимальну економність витрат на проведення бухгалтер-

ського обліку; 
найбільш раціональний розподіл між обліковими працівниками 

комплексу облікових робіт; 
оперативний контроль за рухом та наявністю майна, розрахун-

ків, затрат, фінансових результатів тощо; 
оперативне одержання відомостей про діяльність підприємст-

ва, його підрозділів та їх результативність; 
широке використання технічних засобів; 
забезпечення функцій інформаційної системи. 
За технічними ознаками існують дві форми бухгалтерського 

обліку: ручний та машинний. 
До першої групи належать: книжкові (у книгах), некнижкові 

(на окремих аркушах) або змішані (на аркушах і в книгах). До другої 
належать: таблично-перфокарткові або таблично-автоматизовані. 

Найдавнішими є книжкові форми. 
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А.11.2.3. Організація облікової служби на підприємстві 
(організація роботи апарата) 

 
Обліковий процес технологічно є складним, тому знання його 

організації займає особливе місце в теорії. 
В залежності від масштабу діяльності підприємства кількість 

працюючих у бухгалтерії може бути дуже різноманітною — від 
«нікого» (обліковий процес виконує сам власник) до декількох десят-
ків а то й сотень осіб. Якщо в бухгалтерії зайнято дві особи, то 
вже вимагається поділ праці між ними (мова йде про функціональ-
ний поділ обов’язків по виконанню облікового процесу), чітке визна-
чення облікового процесу в часі та просторі. При наявності декіль-
кох осіб (7—9) вимагається наукова система організації їх праці, 
яка поєднує комплекс організаційних, техніко-економічних, санітар-
но-гігієнічних, психофізіологічних та естетичних заходів. 

Організація праці повинна: 
— регламентувати обов’язки та відповідальність кожного пра-

цюючого; 
— передбачати комплексне вирішення усіх питань організації 

праці на основі поділу та кооперації праці. 
Розподіл облікової праці можливий при двох формах організації 

та побудови бухгалтерської служби: централізованій та децентра-
лізованій. 

При централізованій формі побудові апарату всі працівники об-
лікової служби зосереджені в центральній бухгалтерії та підпоряд-
ковані головному бухгалтеру. При децентралізованій — частина апа-
рату знаходиться в складі лінійних (функціональних служб — цехів, 
магазинів, ферм тощо) та в адміністративному відношенні підпо-
рядковані керівникам цих служб. 

Чисельність працюючих, яка потрібна для виконання облікових 
робіт, визначають методом прямого розрахунку на підставі обсягу 
робіт. 

Сьогодні розрізняють три типи організаційних структур апа-
рату бухгалтерського обліку: лінійну (рис. А.11.2), лінійно-штабну 
(рис. А.11.3) та комбіновану (рис. А.11.4). 

Ефективність бухгалтерського обліку в значній мірі залежить 
від організації праці окремих виконавців. Ця робота повинна мати 
наукову основу. Основу її становлять: розподіл та кооперація праці, 
регламентування задач, обов’язків, функцій, стандартизація, орга-
нізація робочих місць, додержання раціонального трудового режиму, 
режиму праці: режиму відпочинку тощо. 
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Головний бухгалтер
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Рис. А.11.2. Лінійна організація побудови апарату 
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Рис. А.11.3. Лінійно-штабна структура апарату організації 

 

Головний бухгалтер

Заступник
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№ 4№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3

 
 

Рис. А.11.4. Комбінована структура апарату бухгалтерії 
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Б. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ ОБЛIК  

Б.1. ЗАГАЛЬНА ПОБУДОВА 

 БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

Б.1.1. Чинники, які визначають побудову 

 _______________________________ бухгалтерського обліку 

 

 осподарство, яке має адміністративну самостійність, здійснює підп-

риємницьку діяльність, відповідно до чинного законодавства повинно вес-

ти бухгалтерський фінансовий облік та складати бухгалтерську фінансову 

звітність. 

Бухгалтерський фінансовий облік вели, ведуть і будуть вести власники 

за Законами держави (штату, муніципалітету тощо). 

Стосовно бухгалтерського фінансового обліку під його побудовою не-

обхідно розуміти порядок відповідного розміщення і взаємного зв’язку йо-

го елементів (частин), які формують бухгалтерський фінансовий облік у 

систему. Основні положення побудови бухгалтерського обліку як системи 

та відповідно підсистеми управління зводяться до наступного: 

1. Кожному складовому елементові (частині) бухгалтерського фінан-

сового обліку має бути визначена індивідуальна побудова, виражена єди-

ною структурною формулою. 

2. Елементи (частини) повинні знаходитися у визначеному відношенні 

один до одного і бути взаємозв’язаними. 

3. Порядок розміщення і взаємний зв’язок між елементами повинен 

бути постійним тому, що в іншому разі змінюється властивість бухгалтер-

ського фінансового обліку в цілому. 

Бухгалтерський фінансовий облік як структуризована система буду-

ється в межах підприємства, що є господарюючою одиницею, володіє ад-

міністративно-господарською самостійністю та правом юридичної особи. 

Вихідним елементом побудови бухгалтерського фінансового обліку 

є економіко-правова структура фінансів господарства за ознаками «Ак-

тив» та «Пасив», яка характеризує звідки надійшли гроші (пасив) та ку-

ди вони вкладені (інвестовані) (актив) (рис.  Б.1.1). 

Г 
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Капітал = Власність
(право власності)

Звідки взято капітал

Власний капітал
(капітал засновників)

Чужий капітал (позичений)
(тимчасово використовуваний)

+

ПАСИВ

Направленість (інвестування) капіталу

Куди направлені капітали
(грошова наявність)

АКТИВ

Як і куди вкладені гроші (готівка), у яку
діяльність (за видами)

Вироб-
ництво

Послуги Торгівля
Фінансове

інвестування

Оборотні
активи

Необоротні
активи

Куди вибули (без
вкладання)

Як і куди вибули
внаслідок

надзвичайних
подій

або

 

Рис. Б.1.1. Бухгалтерський фінансовий облік як економіко-правова  
структура фінансів підприємницької діяльності 

Підприємницька діяльність можлива або у сфері виробництва, або у 

сфері надання послуг (комерційна), або у сфері суто грошовій (кредитній). 

Тому першим фактором побудови бухгалтерського обліку є вид підприєм-

ницької діяльності. Кожний вид підприємницької діяльності в бухгалтерсь-

кому обліку будується відокремлено. 

Кожний вид підприємницької діяльності поділяється на галузі (проми-

словість, сільське господарство тощо). Бухгалтерський облік будується ві-

докремлено по кожній галузі (підгалузі). 
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Кожна галузь випускає визначені види продукції. Відповідно до чин-

ного законодавства у бухгалтерському фінансовому обліку повинні бути 

відокремлені (визначені) економіко-правові характеристики кожного виду 

продукції, галузі та виду діяльності. 

Наведені вище три фактори є вихідними, оскільки вони пов’язані з та-

кими характеристиками, як затрати, доходи, податки, визначення фінансо-

вих результатів тощо. 

Логіко-структурну інтерпретацію загальної побудови бухгалтерського 

фінансового обліку подано на рис. Б.1.2. 

 

Грошово-кредитнаКомерційнаВиробнича

       Галузь та підгалузь
             діяльності2

       Види діяльності1

Грошово-кредитнаКомерційнаВиробнича

за видамиза видамиза видами

       Вид продукції3

РоботаПослугаВиріб

за видамиза видамиза видами

         Затрати
       діяльності4

       Доходи (виручка) від продажу
             результату діяльності5

         Фінансові результати діяльності
                (прибуток або збиток)6

Податки

 

Рис. Б.1.2. Вихідні фактори, які визначають 
 загальну побудову бухгалтерського обліку 

 діяльності на підприємстві 
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Важливим фактором побудови бухгалтерського обліку на підприємст-

ві є розмір діяльності, тобто обсяг виробництва, чисельність працюючих 

тощо. 

Значний вплив на побудову бухгалтерського обліку на підприємстві 

мають: система затрат; система доходів; податкова система; система 

обов’язкових платежів та внесків. 

В усіх підприємствах облік перш за все будується відповідно до вище-

наведених факторів (вид діяльності, вид галузі, вид продукції). Разом з тим 

кожна система має внутрішню побудову, що у свою чергу впливає на по-

будову бухгалтерського фінансового обліку. 

Крім того, на побудову внутрішніх структур бухгалтерського обліку 

впливають такі фактори: технологія (механічна або органічна — за будо-

вою, добувна або переробна — за видом, одно- або багатопереробна — за 

складністю); організаційна структура (цехова або безцехова); тип виробни-

цтва (індивідуальний, серійний або масовий); форма спеціалізації; принци-

пи групування та методи оцінки об’єктів обліку; організація внутрішнього-

сподарських відносин; методи формування фактичної виробничої 

собівартості продукції; робочий план рахунків. 

На більшості підприємств деякі з наведених факторів відсутні. Тому 

при будові обліку на кожному підприємстві слід враховувати наявні факто-

ри. 

Однією з вимог, що ставляться до бухгалтерського фінансового облі-

ку, є методологічна єдність показників бізнес-плану та обліку. Ця єдність 

досягається додержанням єдиного принципу формування планових та об-

лікових показників, виходячи із спільності їх економічного змісту і цільо-

вого призначення. При цьому спостерігається прямий та зворотний їх 

зв’язок. Планування і нормування впливають на формування облікових по-

казників. Облік справляє зворотну дію (вплив) на систему планових показ-

ників та їх формування. Оскільки планування передує облікові, то система 

планування є важливим фактором побудови бухгалтерського обліку. 

У суспільстві особливого значення набуває правильне відображення в 

обліку і звітності впливу цінового фактора. Це перш за все стосується та-

ких показників, як затрати, доходи, собівартість, прибутки тощо. 

Загальним принципом оцінювання господарських фактів є оцінювання 

їх історичної вартості та поточної собівартості, вартості продажу (реаліза-

ції), теперішньої вартості, чистої вартості, ринкової вартості, вартості пла-

тежу, фактичної собівартості, вартості придбання, чим забезпечується реа-

льна основа правдивого відображення у бухгалтерському обліку майнового 

стану підприємства, його правовий статус, визначення суб’єктів власності, 

результатів роботи. Разом з тим у бухгалтерському обліку використо-

вуються й інші види оцінювання господарських фактів (планова, нормати-

вна, кошторисна, поточна тощо). 
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На побудову бухгалтерського обліку підприємства має значний 

вплив система рахунків. Оскільки бухгалтерський облік  

покликаний суцільно та безперервно відображати всі господарські факти 

відповідного підприємства на основі принципу двоїстості (актив та па-

сив), побудова обліку має забезпечити можливість наступного групуван-

ня показників господарства у системі суспільних відносин на рівні систе-

ми національних рахунків. Найбільш повно ці вимоги знаходять 

відображення у системі рахунків — систематизованому переліку, так зва-

ному робочому плані рахунків. 

Значний вплив на побудову бухгалтерського фінансового обліку на 

підприємстві має роздільна побудова фінансового та внутрішньогосподар-

ського обліку. 

Бухгалтерський фінансовий облік визначається як комплексний си-

стемний облік усіх засобів та усієї господарської (економічної) діяльності. 

Відповідно до вимог чинного законодавства у фінансовий облік входять: 

суцільна реєстрація господарських фактів за хронологічними та системни-

ми ознаками відповідно до принципів побудови бухгалтерського обліку, а 

також аналітичний облік наступного: 

наявності та руху всіх майнових об’єктів, які формують активи підп-

риємства; 

усіх суб’єктів, фізичних та юридичних осіб, які мають правові відно-

сини з підприємством; 

розрахунків з покупцями по вимогам; 

розрахунків з постачальниками по зобов’язанням; 

розрахунків з кредиторами; 

розрахунків з дебіторами; 

фінансових операцій: акцій, облігацій, дивідендів, векселів, кредитів, 

процентів, інвестицій тощо. 

За даними фінансового обліку виявляють: прибуток або збиток підп-

риємства та складають фінансову звітність. 

Фінансова звітність містить інформацію про результати господарської 

діяльності підприємства (фірми), яка потрібна акціонерам, інвесторам: ба-

нкам, державним фінансовим органам, для податкового обкладання тощо. 

Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік визначається як 

облік для задоволення інформаційних потреб керівництва даного підпри-

ємства (фірми) та його підрозділів. 

Найбільш істотним при цьому є своєчасне одержання детальної та ві-

рогідної інформації про доходи, про затрати як у цілому по підприємству, 

так і в розрізі його окремих ділянок: цехів, бригад, дільниць тощо. 

У межах внутрішньогосподарського обліку виробничих підприємств 

здійснюється детальний облік затрат та калькулювання собівартості проду-

кції, яку підприємство випускає. 
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При цьому вирішуються такі важливі завдання: 

визначення очікуваного надходження (доходу) від тієї чи іншої еконо-

мічної господарської діяльності (купівлі, продажу, інвестування, кредиту 

тощо); 

складання прогнозу про рентабельність випуску нового виду продукції 

на підставі дослідження ринку; 

складання прогнозу про фінансовий стан підприємства на перспекти-

ву; 

фінансова оцінка альтернативних варіантів розвитку підприємства, які 

запропонувала дирекція. 

У внутрішньогосподарському обліку широко застосовуються методи 

фінансової математики, соціальної статистики, методи математичного про-

гнозування, аналізу тощо. 

Вирішальний вплив на побудову бухгалтерського фінансового обліку 

має система показників фінансової звітності: балансу, звіту про фінансові 

результати, звіту про рух грошових коштів, власного капіталу та ін. 

Побудова бухгалтерського обліку має бути такою, щоб без додаткових 

виборок можна було у будь-який час одержати дані про формування показ-

ників, потрібних для прийняття управлінського рішення та складання бух-

галтерської звітності. 

 
Б.1.2. Загальноприйняті у міжнародній практиці  

принципи побудови бухгалтерського фінансового 
 ________________________________  обліку на підприємстві 

 
Бухгалтерський фінансовий облік ведуть у межах власника (підприєм-

ства), що є відособленою юридично самостійною субстанцією суспільних 

відносин. Власник (підприємство), як суспільне явище, юридично є само-

стійним, незалежним (автономним) по відношенню до його засновників. 

Це перший принцип побудови бухгалтерського фінансового обліку. 

Другим принципом побудови бухгалтерського фінансового обліку є 

відображення економіко-правового стану та зміни цього стану підприємст-

ва в суспільстві як самостійної субстанції на основі теорії двоїстості (по-

двійності), з одного боку, як сукупності майна (активів, носіїв вартості), а з 

іншого — як сукупності конкретних правовласників вкладників своїх кош-

тів (пасивів, носіїв права власності на активи).  

Принцип двоїстості може бути виражений формулою: 

 

Майнові  
об’єкти  

= Суб’єкти  
власності  
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(ресурси) 
(АКТИВ) 

(капітал)  
(ПАСИВ) 

 

Це означає, що у будь-який момент діяльності за даними бухгалтер-

ського обліку можна буде визначити суспільний — економіко-правовий 

стан підприємства (тобто Активи мають дорівнювати Пасивам у своїй су-

мі), та за даними бухгалтерського обліку має бути надана можливість 

з’ясування зміни стану будь-якого об’єкта (активу) чи суб’єкта (пасиву) 

права власності  за обліковий період. 

Третім принципом побудови бухгалтерського обліку є вартісне вимі-

рювання активів та пасивів за історичною собівартістю на момент оцінки в 

національній валюті. 

Четвертий принцип бухгалтерського обліку — принцип індивідуалі-

зації та персоніфікації господарських фактів на рахунках. Рахунок, як 

принцип, характеризується відображенням за всіма характеристиками, які 

визначені законодавчо стосовно кожного об’єкта індивідуально та кожного 

суб’єкта (право власника) персонально. 

Бухгалтерський фінансовий облік як економіко-правові системи сус-

пільних відносин у межах господарюючого суб’єкта, власника, будується 

на основі теорії двоїстості — балансового методу. 

Балансова інтерпретація побудови стану об’єктів (майна — активів та 

правовласників суб’єктів — пасивів), зміни стану об’єктів (+ чи –) на осно-

ві операцій, які відбуваються під впливом господарських операцій у фінан-

совому обліку, затрат, доходів та визначення фінансових результатів, наве-

дені відповідно на рис. Б.1.3.; Б.1.4; Б.1.5. 

Актив Пасив 

ЩО? → ОБ’ЄКТ (майновий) 
 НОСІЙ ОЗНАК ВАРТОСТІ 

 
Індивідуалізовано за ознаками, визначе-

ними технічними документами: 

ХТО → ЧИЄ? СУБ’ЄКТ (особа) 
НОСІЙ ОЗНАК ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

Персоніфіковане за ознаками права 
власності 

— Назва, вид, 
 тип, 
 гатунок, 
 розмір 
одиниця вимірювання: 
— кількість 
— якість 

— вартість (історична собівартість) 

Правовласник відповідно до закону 
про власність це: або 
Фізична особа (прізвище та інші хара-
ктеристики за законом, адреса тощо) 
Юридична особа (назва, адреса та 
інші ознаки за законом) 

РАЗОМ (сумарна вартість) РАЗОМ (сумарна вартість) 

 

= 
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Рис. Б.1.3. Двоїста (балансова) інтерпретація стану майнових об’єктів—
активів та пасивів (суб’єктів)  

господарюючого суб’єкта на ____ (будь-яку дату) 

 
Рахунок активний

Що — Об’єкт (майновий)

Рахунок пасивний

Хто — Суб’єкт (особа)

Характеристика за
ознаками

Стан
Зміни
стану

Характеристика за
ознаками

Стан
Зміни
стану

+ – + –

Арифметичні (+) та (–)

К Р Е Д И Т

Д Е Б Е Т

та

Алгебраїчні

Рахункові записи:

 
Рис. Б.1.4. Балансова інтерпретація зміни стану об’єктів та 

 суб’єктів системи рахунків та рахункових записів 
 за будь-якою системою записів 

Характеристика об’єкта 
бухгалтерського обліку 

Актив Пасив 

Господарські факти  
як явища 

Кожний господарський 
факт, продуктивний еле-
мент, об’єкт, носій ознак 
вартості 

Кожний господарський 
факт, суб’єкт права влас-
ності (фізична або юриди-
чна особа) 

Характеристики 
об’єктів — актив  

та  
суб’єктів — пасив 

Назва, вид, тип, гатунок, 
розмір, одиниця виміру, за 
кількістю, якістю та вартіс-
тю 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
назва, адреса та інші дані 
про суб’єкта 

Господарські факти  
як процеси 

Характеристики: 
1. Збільшення стану 

Надходження 
(Дебет) (+) 

Набуття пра- 
ва власності  
(Кредит) (+) 
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2. Зменшення стану 
Вибуття 

(Кредит) (–) 

Припинення права 
власності 
(Дебет) (–) 

3. Зміна структури ак-
тивів 

Зміна форми 
(Кредит) (–) (+) (Дебет) 

Зміни не відбулися 

4. Зміна структури па-
сивів 

Зміна не відбулася 
Зміна права власника 
(Дебет) (–) (+) Кредит 

 
Рис. Б.1.5. Принципова побудова стану та змін стану  

господарських фактів у бухгалтерському  
фінансовому обліку за теорією двоїстості 

 

П’ятий принцип — принцип доказовості господарських фактів — як 

явищ та процесів. Сьогодні принцип доказовості за чинними в Україні за-

конами відбувається у трьох формах та за трьома етапами. 

Перший етап та форма — доказ господарського факту — явища чи 

процесу у формі первинного документа, який має відповідати чинному за-

конодавству, тобто оформлений за відповідним законом (чи законами). 

Другий етап та форма — доказ про стан та зміни стану кожного го-

сподарського факту — явища чи процесу у часі та просторі (хронологічно 

та системно). Кожний об’єкт відповідно індивідуально та кожний суб’єкт 

права власності персонально. Здійснюється такий доказ у формі обліко-

вого реєстру (облікових реєстрів). 

Третій етап та форма — доказ нового стану господарства та фінан-

сових його результатів за певний час (рік господарський тощо) (А.4.1). 

Здійснюється такий доказ у формі бухгалтерського балансу періоду та 

фінансової звітності. 

Шостий принцип побудови бухгалтерського обліку є принцип безпе-

рервності (історизму). Принцип вимагає реєстрацій за історичний період в 

хронологічному порядку всіх господарських фактів процесів у спеціально-

му реєстрі (рис. Б.1.6) 

 

Журнал реєстрації господарських фактів-процесів  

за період з _____ до _____ 

Дата № з/п Зміст операції Сума 

Зміни економіко-
промислового стану (+, –) 

Актив Пасив 

 1     
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 2     

      

  Разом    

 
Рис. Б.1.6. Форма журналу реєстрації господарських  

фактів-процесів 

 
Примітка. У щоденній практичній роботі колонку «Зміни економіко-правового стану 

(+) (–)» Актив та Пасив замінено на визначення записів на рахунках за ознаками «Дебет» та 
«Кредит». 

 
Сьомий принцип побудови бухгалтерського фінансового обліку — 

періодизація даних. Цей принцип вимагає визначення періоду, за який по-

винні бути визначені кінцеві результати щодо стану майна та власності за 

відповідними об’єктами (активами) та суб’єктами (пасивами-

правовласниками). 

Таких періодів може бути чотири: 

1.  Від нуля /початку — до банкрутства. 

2.  Від нуля /початку — до кінця календарного року. 

3.  Від початку календарного періоду /року — до кінця року. 

Тобто від 1-го січня до 31-го грудня календарного року. 

4.  Від початку календарного року до банкрутства. 

Початком може бути також поділ підприємства на част- 

ки. Аналогічно кінцем періоду може бути злиття, об’єднання тощо.  

Модель побудови бухгалтерського фінансового обліку за період наве-

дено в рис. Б.1.7. 

 

№ 

Назва 
 об’єкта обліку  

майна або 
правовласника 

Стан  
на початок 

періоду 

Зміни 
стану об’єкта 

обліку 

Стан 
 на кінець 
періоду 

А П 

або 

А П 

+ – 

або 

дебет кредит 
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 Разом       

 
Рис. Б.1.7. Модель побудови балансу бухгалтерського 

 фінансового обліку за період 

 
Крім вищенаведених в побудові бухгалтерського фінансового обліку, 

загальноприйнятими у міжнародній практиці є такі принципи: 

Принцип історичної собівартості. В бухгалтерському обліку відо-

бражається історична собівартість (первинна, історична тощо) засобів, 

тобто оцінка активів здійснюється, виходячи з фактичних витрат на їх 

придбання або виробництво. Відображення в обліку та звітності госпо-

дарських засобів за їхньою собівартістю пояснюється тим, що, по-

перше, оцінка засобів за ринковою вартістю супроводжується трудно-

щами, її визначення носить елемент суб’єктивності, тоді як собівартість 

є об’єктивною. По-друге, виходячи з принципу безперервності діяльно-

сті, підприємство не буде реалізувати засоби, які йому належать, а ви-

користовуватиме для забезпечення своєї поточної діяльності. 

Принцип постійності означає застосування обраної облікової політи-

ки протягом тривалого часу. Зміни обраних методів обліку та оцінки мають 

бути обґрунтовані і докладно описані в поясненні (примітках) до фінансо-

вої звітності. Це стосується методів нарахування амортизації основних за-

собів нематеріальних активів, малоцінних предметів, створення резервів, 

методів обліку затрат виробництва, методів оцінки майна тощо. 

Принцип нарахування означає момент визнання доходів і витрат. За 

цим принципом доходи і витрати відображаються в обліку в тому періоді, в 

якому вони були нараховані, тобто зроблені чи здійснені, незалежно від то-

го, коли фактично було отримано чи сплачено гроші. Альтернативним ме-

тодом є касовий метод, за яким доходи визначаються з моменту надхо-

дження грошей, а витрати — з моменту сплати грошей. 

Принцип продажу (реалізації). За цим принципом доходи від реалі-

зації продукції, робіт, послуг обліковують, коли виконано договірні зо-

бов’язання та надіслано рахунок клієнтові. Іншими словами, моментом ре-

алізації та визначення доходу від реалізації є момент відвантаження 

продукції і переходу права власності на неї від постачальника до клієнта. 

Принцип обачливості (обережності), консерватизму. За цим прин-

ципом доходи обліковуються, коли можливість їх отримання стає цілком 

визначеною подією, фактом, тоді як витрати та втрати повинні відобра-

жатись, коли їх здійснення є ймовірною, можливою подією. Принцип дає 

змогу уникнути завищення оцінки активів і доходів, а також недооцінки 

зобов’язань і витрат. Згідно з принципом консерватизму (обережності), 
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непередбачені потенційні збитки (сумнівна заборгованість клієнтів, зне-

цінення активів тощо) мають бути відображені в результатах звітного пе-

ріоду. 

Принцип суттєвості означає, що в бухгалтерському обліку мають бу-

ти відображені всі важливі, суттєві події, господарські операції. Водночас 

незначні, несуттєві події та факти не повинні відображатися в обліку та зві-

тності. 

Принцип відповідності — це принцип розмежування доходів і витрат 

між періодами та узгодження (відповідності) доходів звітного періоду з ви-

тратами, завдяки яким одержано ці доходи. Облік доходів за даний звітний 

період здійснюється за принципом нарахування та реалізації. Витрати да-

ного звітного періоду — це ті витрати, що пов’язані з господарською дія-

льністю, яка зумовила отримання доходів у даному періоді. Принцип має 

велике значення для правильного визначення фінансових результатів звіт-

ного періоду. 

Б.1.3. Структурна побудова бухгалтерського  
 ___________________________________ фінансового обліку  

 
На підставі загального визначення бухгалтерського фінансового 

обліку як упорядкованої та регламентованої інформаційної системи, що 

систематично відображує в часі (хроноло- 

гічно) та просторі (системно) стан та зміни стану всіх господарських 

фактів — явищ і процесів — майнового та економіко-правового порядку 

в межах господарюючих суб’єктів (суб’єктів господарювання) у грошо-

вому виразі, фінансовий облік можна визначити так. 

Бухгалтерський фінансовий облік — це такий бухгалтерський об-

лік, в якому за рівних умов господарювання, що на- 

даються всім суб’єктам ринку, держава (муніципалітет) зако- 

нодавчо визначає єдині правила ведення згаданого обліку та  

за єдиними принципами визначає побудову й організацію  

оцінювання майнових об’єктів (ресурсів) та визначення пра- 

ва власності, методику обліку затрат і доходів, собівартості  

готової продукції (виробів, послуг та робіт) та порядок ви- 

значення фінансових результатів і складання фінансової звітності. 

Фінансовий облік передбачає визначення результатів господарювання 

(прибутку, збитків), системи оподаткування та складання обов’язкової фі-

нансової звітності. 

У бухгалтерському фінансовому обліку на підставі теорії двоїстості — 

балансового методу доказовості та інших принципів побудови такого облі-

ку відображаються стан і зміни стану як засобів господарювання (активів), 

так і правових відносин щодо засобів господарювання (пасивів). 
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Рух засобів господарювання (активів) та зміни права  

власності (пасивів) пов’язаний із затратами діяльності, дохо- 

дами від діяльності та визначенням фінансових результатів. Облік за-

трат, доходів та фінансових результатів — централь- 

ний момент у побудові бухгалтерської системи фінансового обліку. 

Загальну двоїсту (балансову) структуру побудови бухгалтерського фі-

нансового обліку унаочнює рис. Б.1.10. 

Логічно-структурну модель побудови бухгалтерського фінансового 

обліку як процесу унаочнює рис. Б. 1.11. 
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Зобов’язання:
— постачальникам
— банкам (кредит)
— іншим суб’єктам

-
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характеристики
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Рис. Б.1.10. Балансова інтерпретація побудови фінансового обліку 
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Рис. Б.1.11. Загальна логіко-структурна модель побудови 
бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві 

 як процесу та системи доказів за період 

 

 



 183 

Б.2. ОБЛІК ПАСИВІВ (ОБЛІК  

 ВЛАСНОСТІ ЗАСНОВНИКІВ ТА УЧАСНИКІВ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ) 

 _______________________________ Б.2.1. Побудова обліку пасивів 

 

Б.2.1.1. Визначення пасивів (власності) 

асиви — це капітал — власність, визначена у вартості (грошах) 

боргове зобов’язання підприємства (юридичної) або громадянина (фізич-

ної) особи по відношенню до іншого підприємства (юридичної) або гро-

мадянина (фізичної) особи. У будь-якому випадку пасиви показують 

джерело утворення активів — майна підприємства або громадянина, тоб-

то показують, кому винне підприємство (юридична) або громадянин (фі-

зична) особа за все майно, яке воно (або він) має у своєму розпорядженні. 

Таким чином, пасиви — це вираз права власності на активи (майно) від-

повідних юридичних (підприємств) або фізичних осіб, які передали це 

майно у використання — це право власності. 

Пасиви — капітал — поділяють на: 

а) капітал засновників (капітал власників підприємства); 

б) капітал учасників (капітал юридичних або фізичних осіб), які  

б.1) передали підприємству свій капітал — майно у формі грошей, за-

собів праці, предметів праці тощо у тимчасове користування підприємству 

(юридичній) або громадянину (фізичній) особі, яке воно має повернути у 

визначений за контрактом строк та умови. 

б.2) або набули права власності на частку майна підприємства внаслі-

док розподілу (чи перерозподілу) національного доходу (бюджет, пенсій-

ний фонд, дивіденди, страховий фонд тощо). 

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про власність», «Право власності 

— це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користу-

вання і розпорядження майном». Право власності охороняється законом. 

Держава в Україні забезпечує цим законом стабільність правовідносин вла-

сності. 

Законом про власність визначено, що кожний громадянин в Україні 

має право володіти, користуватися і розпоряджатися власністю особисто 

або спільно з іншими. Отже, власність в Україні набирає різних форм. 

Законом визначено три форми власності: приватну, колективну, дер-

жавну. 

П 
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Усі три форми власності є рівноправними. Водночас законом визначе-

но чотири суб’єкти власності: народ України, її громадяни, юридичні особи 

та держава. 

У бухгалтерському обліку має бути чітко відбите право власності ко-

жного суб’єкта на підставі відповідних доказів (документів) згідно з чин-

ним законодавством. 

Закон про власність допускає об’єднання майна, що є власністю гро-

мадян, юридичних осіб і держави, та створення на цій основі змішаних 

форм власності, зокрема власності спільних підприємств за участю юриди-

чних осіб і громадян інших держав. 

 
Б.2.1.2. Економіко-правова характеристика пасивів як  

вкладень, внесків тощо у підприємницьку діяльність  

 
Iз курсу «Теорія бухгалтерського обліку» відомо, що будь-яке госпо-

дарство з погляду ринкових суспільних відносин має двоїсту (подвійну) 

характеристику: 

з одного боку, це сукупність активів — майнових об’єктів—носіїв ха-

рактеристик власності (ресурсів); 

з іншого боку, це сукупність пасивів — об’єктів обліку як суб’єктів—

носіїв права власності на активи (фізичні або юридичні особи). 

З погляду обліку об’єктів—носіїв права власності на активи в бухгал-

терському обліку виникають дві характеристики:  

1) вкладення засновників (власників) господарства (власний капітал); 

2)  залучені до господарювання чужі (невласні) кошти, тобто зо-

бов’язання підприємства щодо інших фізичних чи юридичних осіб або 

держави (чужий капітал). 

У бухгалтерському обліку мають чітко розмежовуватися поняття 

власного капіталу (тобто власності засновників) та чужого (залученого) 

капіталу, тобто власності інших суб’єктів власності.  

За залучений іззовні (чужий) капітал потрібно платити проценти, не-

залежно від того, прибуткове чи збиткове підприємство. За власний капітал 

засновники після сплати податків одержують дохід (дивіденди, проценти 

тощо), а в разі збитковості їх капітал втрачає в ціні на суму збитків. Тому 

засновники, незалежно від розміру частки власних внесків, мають право 

участі в управлінні підприємством. 

З погляду балансової інтерпретації власності засновників вони фор-

мують перший розділ пасиву балансу господарства. У другому розділі ві-

дображають забезпечення наступних затрат і платежів. А у п’ятому — до-

ходи майбутніх періодів. Другий, третій, четвертий та п’ятий розділи — це 

зобов’язання (довгострокові — третій або короткострокові — четвертий) 
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перед контрагентами (постачальниками, банками, бюджетом, страховими 

компаніями тощо). 

 
Б.2.1.3. Визначення терміну «Пасив»  

 
За міжнародними стандартами (та національними теж) такого термі-

на не визначено. На превеликий жаль, незважаючи на те, що уже декілька 

століть в економічній літературі, в бухгалтерському обліку, фінансах то-

що використовується термін «Пасив», ані міжнародні, ні національні ста-

ндарти його визначення не приводять. 

Дивно, але факт, що цей термін використовується і в юридичній літе-

ратурі, у законодавчих актах (Постановах Верховної Ради України, Указах 

Президента, Постановах Кабінету Міністрів — до цього часу цей термін не 

визначено), отже, як його розуміти. 

Нагадаємо читачеві, що термін «Пасив» провідні економісти людства 

Ж. Б. Сей, А. Смітт, Д. Рікардо, К. Маркс та інші використовували у зна-

ченні «Капіталу» — як визначення власності. В окремих роботах прямо 

підкреслено, що право власності на майно означає термін «Капітал» і тому 

якщо під терміном пасив у всьому світі визначають перш за все «Власний 

капітал», то термін «Зобов’язання» має означати «Чужий капітал», тобто 

позичений у тимчасове користування капітал. 

Вищенаведене означає також, що використання терміна «Капітал» до 

«Активів» несумісно, бо якщо термін «Капітал» означає право власності, то 

цей же термін не може означати речовий елемент, наприклад «Оборотний 

капітал» чи «Основний капітал» тощо. 

Використані К. Марксом терміни «Основний капітал» чи «Оборотний 

капітал» тощо означали варіанти (умови) використання власником («капі-

талістом») найманої робочої сили, тобто форму її використання для визна-

чення «моменту експлуатації». 

Тому термін «Пасив» у бухгалтерському обліку потрібно тлумачити, 

на нашу думку, так. Пасив — це капітал — власність відповідної фізичної 

або юридичної особи на активи — майно і об’єкти (ресурси), які є на підп-

риємстві, які контролюються підприємством в результаті попередніх (ми-

нулих) подій, та використання яких, як очікується, призведе до збільшення 

капіталу. 

Що стосується терміна «Зобов’язання», то підприємство  

як юридична особа (особливо це проявляється у колектив- 

них підприємствах) зобов’язане і по відношенню до власни- 

ків, акціонерів тощо. Про це свідчать такі елементи, як виплата дивіде-

ндів, право виходу зі складу акціонерів, засновників тощо. 
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Б.2.2. Побудова обліку власності засновників  

 (власний капітал) 
 

Б.2.2.1. Загальні поняття про власний капітал 
  

Власний капітал — це власні джерела підприємства, які без визначен-

ня строку повернення внесені засновниками або залишені ними (засновни-

ками) на підприємстві з уже оподаткованого прибутку. 

Власний капітал складається з таких компонентів: 

— статутного пайового (реєстрованого) капіталу; 

— різних видів нереєстрованого капіталу; 

— додаткового сплаченого; 

— додаткового не сплаченого; 

— резервного; 

— страхового; 

— нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років; 

— неоплаченого; 

— вилученого. 

Складові власного капіталу відбивають суму, яку власники (засновни-

ки) передали в розпорядження підприємства як внески чи залишили у фор-

мі нерозподіленого прибутку, або суму, що її підприємство одержало у 

своє розпорядження ззовні (від інших підприємств) без повернення. 

Показник — власний капітал — один з найістотніших і найважливі-

ших для підприємства показників, оскільки відбиває такі характеристики: 

забезпеченість коштами для функціонування підприємства; 

кредитоспроможність підприємства; 

його платоспроможність. 

У світовій практиці у формуванні власності (капіталу) засновників 

підприємства розрізняють (за економіко-правовим характером) два понят-

тя: 

вклади; 

додаткові внески засновників. 

Вклади та додаткові внески виконують різні функції. Для того щоб 

зрозуміти ці функції, слід спочатку з’ясувати складові елементи власного 

капіталу. 

Власний капітал засновників (учасників) поділяється на дві частини: 

1) реєстрований; 2) нереєстрований. Перший — це статутний, або пайо-

вий, капітал. Другий — додатковий, резерв- 

ний, страховий капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток). 

Усі три складові є власністю засновників. Але вклади виконують не-

зрівнянно більше функцій і мають значно глибший зміст, аніж просте вне-
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сення додаткових коштів (майна), зокрема й таких, що залишилися в складі 

власного капіталу як нерозподілений прибуток. 

Вклад — це частка засновника (учасника) у статутному (пайовому) 

капіталі підприємства, яка виконує такі функції:  

а) інвестування діяльності підприємства (це першочергове джерело 

формування майна підприємства); 

б) регулювання відносин власності (розподіл майна, виробленої про-

дукції, одержаного прибутку тощо). Це особливо важливо у разі виходу 

учасника (засновника) з підприємства чи коли йдеться про правонаступни-

цтво тощо; 

в) управління підприємством (адже кількість голосів кожного учасни-

ка дорівнює його частці (вкладу) або пропорційна до неї). 

Додатковий внесок — це частка засновника (учасника) в інших фор-

мах власного капіталу підприємства — резервному, страховому чи іншому 

виді та нерозподіленому прибутку (непокритому збитку) минулих років. Це 

означає, що додаткові внески робляться або до резервного (страхового) ка-

піталу, або до нерозподіленого прибутку (лишається неспожитою частка 

прибутку поточного року), тобто вклад виконує лише першу функцію — 

інвестування. 

Додаткові грошові внески або майно засновників (учасників) можуть 

бути спрямовані на розвиток підприємства, закупівлю товарно-

матеріальних цінностей, покриття збитків тощо. 

Формування статутного (пайового) капіталу за рахунок вкладів засно-

вників — обов’язковий елемент установчих документів підприємства. Сума 

статутного (пайового) капіталу підлягає обов’язковій реєстрації в держав-

ному реєстрі господарюючих одиниць. Рішення про збільшення (зменшен-

ня) також обов’язково має реєструватися. Сума статутного (пайового) капі-

талу за балансом підприємства не може бути відмінною від тієї, що 

зареєстрована в державному реєстрі. Невкладені кошти засновників (учас-

ників) відбиваються в пасиві балансу. 

Вартісна оцінка вкладу визначає частку засновника (учасника) у ста-

тутному (пайовому) капіталі, тоді як додаткові внески, крім випадків, щодо 

яких самі засновники зробили застереження, на її розмір не впливають. 

Ця властивість додаткових внесків набуває особливого значення, на-

приклад, у разі банкрутства. Учасники товариства відповідають лише в 

межах своїх вкладів (часток). При цьому до- 

даткові внески учасників до інших видів власності до уваги не беруться. 

Згідно із законодавством внесення вкладу обов’язкове для засновника. 

Воно неодмінно спричинює зміни статутного (пайового) капіталу, його пе-

ререєстрацію. А ось додаткові внески є добровільними. Відповідне рішення 

приймається простою більшістю голосів засновників (учасників). 
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При цьому важливо, щó робиться — вклади до статутного (пайового) 

капіталу чи додаткові внески просто до власності (капіталу). Для побудови 

бухгалтерського обліку власності це має першорядне значення. 

Вилучені з ринку акції зменшують участь акціонерного товариства на 

ринку, і відповідно відбиваються в пасиві балансу. 

 
Б.2.2.2. Система рахунків обліку власності засновників  

(власного капіталу)  

 
Власність засновників, як уже зазначалося, складається з таких компо-

нентів:  

— статутного (реєстрованого) капіталу; 

— пайового (реєстрованого) капіталу; 

— додаткового вкладеного капіталу; 

— іншого додаткового капіталу; 

— резервного капіталу; 

— нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років; 

— неоплаченого капіталу; 

— вилученого капіталу. 

Для кожного такого компонента в бухгалтерському обліку передбаче-

но окремий рахунок і відповідну назву. 

Усі рахунки обліку власного капіталу є пасивними, крім двох останніх, 

які можуть мати лише кредитове сальдо. 

Загальну характеристику рахунків обліку власного капіталу можна по-

дати такою схемою: Б.2.1. 
Схема Б.2.1 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІІIВ ОБЛIІКУ ВЛАСНОГО КАПIІТАЛУ 

Дебет Кредит 

Виплата засновникові його власності в 

порядку виходу зі складу засновників 

Суми, спрямовані на покриття збитків 

Внески засновників  

Нерозподілений прибуток 

Суми, одержані в порядку санації, 

підтримки тощо, які не потрібно по-

вертати 

 

На рахунках «Неоплачений капітал» та «Вилучений капітал» відобра-

жаються суми неоплаченого капіталу (непроданих або вилучених з ринку 

акцій) 

 
Дебет Неоплачений капітал Кредит 
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1. Сума статутного (пайового) капіталу, 

який належить вкласти (внести) 

1. Суми внесків (або сплачених ак-

цій) 

 
Дебет Вилучений капітал Кредит 

1. Сума викуплених акцій власної емісії 1. Сума проданих акцій 

або 

2. Сума знищених акцій 

 
 ______________________ Б.2.3. Облік статутного капіталу 

 

Б.2.3.1. Загальне поняття  
 

Статутний капітал — це сума грошових вкладів (саме вкладів!), що їх 

власник надає в повне господарське відання (володіння, користування, ро-

зпорядження) підприємству, яке він створює, або вартість відповідного 

майна. 

Статутний капітал підприємства (господарського товариства) створю-

ється за рахунок вкладів (внесків) засновника або учасників та засновників. 

Вкладами можуть бути гроші, будинки, споруди, обладнання та інші мате-

ріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та інши-

ми природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також 

інші майнові права (зокрема на інтелектуальну власність). Вклад, оцінений 

у гривнях, становить частку засновника у статутному капіталі. 

АТ має статутний капітал, поділений на певну кількість акцій різної 

номінальної вартості. 

Учасники та засновники товариства з обмеженою відповідальністю 

(ТЗОВ) відповідають по боргах товариства в межах їх вкладу (частки) в 

статутному капіталі, акціонери — у межах на- 

лежних їм акцій. 

Учасники повного товариства несуть солідарну відповідальність по 

зобов’язаннях товариства усім своїм майном. 

У командитному товаристві частина учасників несе повну відповіда-

льність, інша частина — у межах вкладів у майно товариства. 

Статутний капітал довірчого товариства має бути не меншим за вста-

новлений ліміт і формуватися виключно за рахунок коштів та цінних папе-

рів учасників. Засновники довірчого товариства відповідають за його зо-

бов’язаннями своїми внесками до статутного капіталу, а в разі 

недостатності цих сум — додатково належним їм майном. 

Статутний капітал товариства покупців складається із внесків членів 

товариства. 
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До корпоративних підприємств правомірно віднести спільні підприєм-

ства з іноземними інвестиціями, які створюються здебільшого у формі гос-

подарських товариств. 

Статутний капітал комерційного банку формується за рахунок коштів 

акціонерів або пайових внесків засновників (учасників) банку. 

Статутний капітал банків забезпечує виконання ними зобов’язань. 

Проте оскільки комерційні банки створюються як господарські товарист-

ва, вони відповідають за своїми зобов’язаннями не лише статутним капі-

талом, а й усім майном, що їм належить. 

Порядок створення статутного капіталу банків визначено Законом 

України «Про банки і банківську діяльність». Різні обмеження щодо час-

тки засновників не впливають на побудову бухгалтерського обліку стату-

тного капіталу будь-якого господарюючого формування — виробничого, 

комерційного або банківського. 

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з дня реєстрації 

підприємства (тобто статуту) в державному реєстрі та припиняється (закін-

чується) днем вибуття підприємства з дер- 

жавного реєстру внаслідок припинення діяльності, банкрутства, припинен-

ня строку дії тощо. 

Бухгалтерський облік статутного капіталу здійснюється на рахунку 

«Статутний капітал». 

 
Б.2.3.2. Характеристика рахунка  

«Статутний капітал»  

 
Рахунок «Статутний капітал» призначений для обліку даних та уза-

гальнення інформації про стан і рух статутного капіталу підприємства. Са-

льдо цього рахунка має відповідати розміру статутного капіталу, який за-

фіксований в установчих документах підприємства та зареєстрований у 

державному реєстрі. Записи за згаданим рахунком виконуються лише в 

разі збільшення або  

зменшення статутного капіталу, що відбувається в установленому чинним 

законодавством порядку, але тільки після внесення відповідних змін до 

установчих документів, тобто перереєстрації статутного капіталу. 

Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал у су-

мі внесків засновника (учасників), які передбачені установчими докумен-

тами (наприклад, у сумі виконаної підписки в акціонерному товаристві), 

відображається за кредитом рахунка «Статутний капітал» у кореспонден-

ції: 
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1) у одноосібного власника — рахунками обліку грошових засобів та 

інших цінностей (активів); 

2) у товариствах — рахунком «Неоплачений капітал». 

Фактичні надходження власників (засновників) проводяться за креди-

том рахунка «Неоплачений капітал» в кореспонденції з рахунками обліку 

грошових засобів та інших цінностей (активів) або зобов’язань (пасивів). 

Аналітичний облік за рахунком «Статутний капітал» прово- 

диться по засновниках підприємства. На підприємствах, створених у формі 

акціонерних товариств, до рахунка «Статутний капітал» можуть бути відк-

риті субрахунки: 

1) за видами акцій — прості, привілейовані; 

2) за ознаками внесків — оголошений капітал, підписаний капітал, опла-

чений капітал, вилучений капітал. 

Б.2.3.3. Облік формування статутного капіталу 

 приватного підприємства  

 
Нехай 5 жовтня 200_ р. згідно з установчими документами зареєстро-

вано одноосібне підприємство «СТИМУЛ» зі статутним капіталом 5250 

грн. 

Господарські операції, які було виконано після реєстрації підприємст-

ва в жовтні 200_ р., наведено в табл Б.2.1. 

Таблиця Б.2.1 

Дані про господарські операції (факти) за жовтень 200_р. 

Дата 

Номер  

госпо- 

дарської 

операції 

Назва документа та зміст господарської опе-

рації (факту) 
Сума, грн. 

Бухгалтерське  

проведення 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

6.10 1 Касовий прибутковий ордер № 1 
Установчі внески 

 
3000 

 
К 

 
СК 

6.10 2 Накладна № 1 
Передано підприємству обладнання для 
торговельного залу, основні засоби: 
                  2а прилавок 
                  2б шафа (полиця) 
                  2в сейф металевий 

 
 
 
 

600 
500 

1000 

  

Разом: 2100 ОЗ СК 
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6.10 3 Накладна № 2 
Передано підприємству малоцінні та 
швидкозношувані предмети: 

стіл конторський — 2 шт., по 50 грн. 
стільці — 5 шт., по 10 грн.  

 
 
 

100 
50 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 Разом: 150 МШП СК 

  Усього: 5250   

 
Примітка:  СК — статутний капітал 

К — каса 

ОЗ — основні засоби 
МШП — малоцінні та швидкозношувані предмети 

 
Балансова інтерпретація наведена на рис. Б.2.1. 

АКТИВ ПАСИВ 

 Рахунок «Каса»   Рахунок «Статутний капітал»  
 Дт Кт   Дт Кт  

 1.  3000     1. 3000 
2. 2100 
3. 150 

 

    

     

 Рахунок «Прилавок»   Разом 5250  

 Дт Кт      

 2а.  600       
      

       
 Рахунок «Полиці»      

 Дт Кт      

 2б.  50       

      

       
 Рахунок «Сейф»      
 Дт Кт      

 2в.  1000       

      

        
 Рахунок «Стіл конторський»      
 Дт Кт      

 3а.  100       
      

        
 Рахунок «Стільці»      
 Дт Кт      
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 3б.  50       
      

 
Рис. Б.2.1. Балансова інтерпретація проведень 

 

 

Б.2.3.4. Облік формування статутного (пайового) капіталу 

в товариствах з обмеженою відповідальністю  

 
Товариство з обмеженою відповідальністю має свої особливості як 

щодо діяльності, так і щодо відповідальності за свою діяльність. 

Члени (учасники) такого товариства несуть обмежену відповідальність 

за діяльність товариства. 

Усе це зумовлює деякі особливості формування статутного (пайового) 

капіталу товариства, внесення до нього змін та ліквідації. 

На суму зареєстрованого в державному реєстрі статутного капіталу 

будуть зроблені записи на підставі статуту та установчих документів: 

Кредит рахунку «Статутний капітал» (в аналітичному обліку кожному 

засновникові відкривається рахунок на суму належного внес-

ку) 

Дебет рахунку «Неоплачений капітал» (в аналітичному обліку кож-

ному засновникові відкривається рахунок на суму належного 

до внеску боргу). 

Після наведеного за кредитом рахунку «Неоплачений капітал» підп-

риємства з обмеженою відповідальністю можуть бути записані надходжен-

ня грошових внесків та внесків у вигляді майнових вкладень, нематеріаль-

них активів та інших цінностей (активів). А саме: 

надходження грошових внесків та внесків у вигляді майнових вкла-

день, нематеріальних активів і т. ін.; 

додаткові внески учасників у будь-якій формі (грошовій, майновій тощо); 

збільшення статутного (пайового) капіталу за рішенням засновників із 

власних джерел; 

внесення кредиторської заборгованості зобов’язань перед засновника-

ми. 

За дебетом статутного капіталу у товариствах з обмеженою відпові-

дальністю можуть бути записані (відбиті) такі елементи  

обліку: 

повернення частки (або всієї суми) внесків у разі вибуття учасника; 

списання збитків за рішенням засновників за рахунок внесків; 

припинення діяльності підприємства. 
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Розглянемо приклад. 

Нехай 2 жовтня 200_ р. згідно з установчими документами зареєстро-

вано фірму «АРГО» зі статутним фондом 21000 грн. 

Засновники фірми такі: 

Хвиля I.П.        7000 грн. 

Сірко П.I.        7000 грн. 

Шпирко Є.О.   7000 грн. 

Господарські операції, які було виконано після реєстрації фірми в жовт-

ні 200_ р., наведені в табл. Б.2.2. 

 

Таблиця Б.2.2 

Господарські операції за жовтень — листопад — грудень 200_ р. 

Дата 

Номер  

госпо- 

дарської 

операції 

Назва документа та зміст  

господарської операції 

Сума,  

грн. 

Бухгалтерське 

проведення 

Дебет Кредит 

Жовтень 

15.10 1 Бухгалтерська довідка. Статутний ка-

пітал зареєстрований 

 

21000 

 

НК 

 

СК 

15.10 2 Касовий прибутковий ордер № 1. 

Установчі внески Хвилі I.П. 

 

 

4000 

 

 

К 

 

 

НК 

15.10 3 Касовий прибутковий ордер № 2. 

Установчі внески Шпирка Є.О. 

 

 

1000 

 

 

К 

 

 

НК 

15.10 4 

 

 
 

 

4а 
4б 

Акт приймання-здавання до статутно-

го фонду установчих внесків. 

Прийнято від Шпирка Є.О. до статут-
ного капіталу: 

  МШП 

  будинок цегляний 

 

 

 
 

 

1000 

5000 

 

 

 
 

 

МШП 
ОЗ 

 

 

 
 

 

НК 
НК 

15.10 5 Акт приймання-здавання до статутно-
го капіталу установчих внесків. 

Прийнято від Сірка П.I. автомобіль 

ЗАЗ 

 
 

 

 
5000 

 
 

 

 
ОЗ 

 
 

 

 
НК 

 
Примітка:  СК — статутний капітал 
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К — каса 

ОЗ — основні засоби 
МШП — малоцінні та швидкозношувані предмети 

НК — неоплачений капітал 

 
Балансова інтерпретація проведень подана на рис. Б.2.2. 

АКТИВ ПАСИВ 

 Рахунок «Каса»   Рахунок «Статутний капітал»  

 Дт Кт   Дт Кт  

 2. 4000 

3. 1000 

    1. 21000  

    

       
 Рахунок «Малоцінні  

предмети» 
  Рахунок «Неоплачений  

капітал» 
 

 Дт Кт   Дт Кт  

 4а.  1000    1.  2100 2. 4000 
3. 1000 
4. 6000 
5. 5000 

 
    

       
 Рахунок «Будинок»      

 Дт Кт      

 4б.  5000       

      
       
 Рахунок «Автомобіль ЗАЗ»      
 Дт Кт      

 5.  5000       

      

 
Рис. Б.2.2. Балансова інтерпретація (логіко-структурна схема)  

побудови бухгалтерського обліку 

 
 

Б.2.3.5. Облік статутного капіталу  

заново створеного акціонерного товариства  

 
Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал у су-

мі вкладів учасників, передбачених статутними документами (у сумі про-

веденої підписки на акції), відображається за кредитом рахунка «Статутний 

капітал» та дебетом рахунка «Неоплачений капітал». Фактичне надхо-

дження вкладів засновників проводиться за кредитом рахунка «Неоплаче-

ний капітал» у кореспонденції з рахунками коштів та матеріальних ціннос-

тей. 
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Статутний капітал зареєстрованого АТ залежно від стану заборговано-

сті за акціонерами враховується на таких субрахунках рахунка 1 — «Ого-

лошений капітал» — у сумі, записаній у статуті АТ; 2 — «Підписний капі-

тал» — на вартість акцій, за якими проведено підписку; 3 — «Оплачений 

капітал» — у розмірі коштів, внесених засновниками в момент підписки та 

пізніше; 4 — «Вилучений капітал» — вартість акцій, вилучених з обігу 

(викуплених товариством в акціонерів). 

З моменту реєстрації АТ усі акції враховуються на субрахунку 1. Ко-

ли закінчено підписку на акції, на їх номінальну вартість робиться запис 

щодо зменшення коштів на субрахунку 1 та збільшення коштів на субраху-

нку 2. Після оплати акцій та оформлення прав власності акціонерів на акції 

(внесення учасників до реєстру акціонерів) номінальна вартість акцій пере-

водиться із субрахунка 2 на субрахунок 3. 

Статутний капітал, оголошений під час реєстрації АТ, має бути спла-

чений повністю протягом одного року. У разі, коли ста- 

тутний капітал сплачений не повністю, його величину слід зменшити (пе-

ререєструвати) на суму нерозміщених акцій. Щодо  

наступних випусків акцій у порядку збільшення статутного капіталу зако-

нодавство таких вимог не містить. Нерозміщеними акціями, які перебува-

ють на балансі АТ, розпоряджається Рада директорів товариства. Такі акції 

можуть бути використані як резерв для наступних емісій. Дивіденди на не-

розміщені акції не нараховуються. 

Оприбуткування майна, наданого в натуральній формі у власність 

підприємств у рахунок вкладів до статутного капіталу чи для оплати акцій, 

провадиться за ціною, визначеною за домовленістю учасників. Майно, на-

дане підприємству в користування, оприбутковується в оцінці, яку визна-

чено на підставі орендної плати за користування цим майном, обчисленої 

за весь зазначений в установчих документах строк діяльності підприємства 

чи інший установлений засновниками строк (якщо інше не передбачене 

установчими документами). У разі оприбуткування валютних коштів та 

майна, оціненого в інвалюті, у рахунок вкладів до статутного капіталу су-

мові різниці відносяться на рахунок «Резервного капіталу». Спрямовувати 

їх на потреби споживання підприємства не можна. 

Вартість прав користування землею, спорудами, устаткуванням, ін-

телектуальною власністю і т. ін., внесена засновниками в рахунок вкладів 

до статутного капіталу АТ, ураховується на рахунку «Нематеріальні акти-

ви». У разі оприбуткування вартості майна, що вноситься, збільшуються 

витрати, спрямовані на те, щоб об’єкти були готові до використання. 

Iз закінченням строку, протягом якого АТ має право користуватися 

майном, що внесене замість оплати акцій, додатковий внесок до статутного 

капіталу не робиться і статутний капітал не зменшується. 
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У разі несплати підписувачами в установлений строк оголошеної кіль-

кості акцій правління АТ може анулювати підписку на акції і повернути 

внесені кошти чи зменшити суму до внесеної величини. На величину ану-

льованої підписки робиться запис в аналітичному обліку за рахунком «Не-

оплачений капітал». 

Розглянемо конкретний приклад. 

Було внесено авансом в рахунок внесків до дня реєстрації Статутного 

капіталу особами, що підписалися на акції, 8000 грн. 

Основні бухгалтерські проведення наведено у табл. Б.2.3. 

 

Таблиця Б.2.3 

Основні бухгалтерські проведення 
 при формуванні статутного фонду (капіталу) АТ 

Но-

мер 
Зміст операції Сума Дебет Кредит 

1 Сума статутного капіталу зареєстрована 25000 НК СК 

2 Внесено в рахунок внесків після реєстрації АТ 

особами, що підписалися на акції: 

   

2.1 грошові кошти 3000 К НК 

2.2 устаткування, незакінчені об’єкти капітальних 

вкладень (інвестиції) 

 

2000 

 

КІ 

 

НК 

2.3 матеріальні цінності — запаси 1000 ОМ НК 

2.4 різні товари 2000 Т НК 

2.5 Облігації чужої емісії (цінні папери) 1200 ЦПЧЕ НК 

2.6 векселі одержані 600 ВО НК 

2.7 права користування майном (нематеріальні 

активи) 

 

500 

 

НА 

 

НК 

2.8 основні засоби за залишковою (узгодженою) 

вартістю на: величину початкової вартості 

 

 

4000 

 

 

ОЗ 

 

 

НК 

3 Зарахована сума передплати 8000 РЗ НК 

 
Балансову інтерпретацію проведень унаочнює рис. Б.2.3. 
 

АКТИВ ПАСИВ 

 
Рахунок «Каса» 

  Рахунок «Розрахунки  
з засновником» 

 

 Дт Кт   Дт Кт  

 2.1. 3000    3. 8000 С. 8000  
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АКТИВ ПАСИВ 

 Рахунок «Устаткування до 
незавершених капітальних  

вкладень» 

  
Рахунок «Статутний  

капітал» 

 

 Дт Кт   Дт Кт  

 2.2.  2000     1. 25000  
    

       
Рахунок «Матеріальні запаси» Рахунок «Неоплачений капітал» 

 Дт Кт   Дт Кт  

 2.3.  1000    1.  25000 2. 
2.1. 3000 
2.2. 2000 
2.3. 1000 
2.4. 2000 
2.5. 1200 
2.6. 600 
2.7. 500 
2.8. 4000 
3. 8000 

 

    
      
 Рахунок «Товари»     
 Дт Кт     

 
2.4.  2000  

    

     

       

 Рахунок «Облігації чужої емісії 
(цінні папери)» 

    

 Дт Кт      

 2.5.  1200       
      

        
 Рахунок «Векселі одержані» 

короткострокові 
     

 Дт Кт      

 2.6.  600       
      

        
 Рахунок «Нематеріальні  

активи» 
     

 Дт Кт      

 2.7.        
      

        
 Рахунок «Основні засоби»      
 Дт Кт      

 2.8.        
      
        
 Рахунок «Амортизація»      
 Дт Кт      

 2.9.        
      

Рис. Б.2.3. Балансова інтерпретація проведень 
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Б.2.3.6. Облік формування статутного капіталу 

 під час акціонування приватизованого підприємства  
 

Під час створення АТ на базі державного муніципального підпри-

ємства статутний капітал формується на підставі акта оцінки вартості 

майна, який складається на основі інвента- 

ризації. 

Майно оцінюється за його балансовою вартістю. Основні засоби (зок-

рема й узяті в довгострокову оренду з правом викупу) оцінюються за від-

новленою вартістю з урахуванням їх переоцінювання за постановою уряду. 

Нестача чи надлишки матеріальних цінностей, що виявлені під час ін-

вентаризації, а також їх обґрунтована дооцінка відносяться на фінансові 

результати звітного періоду. 

Коли закінчено оцінювання майна підприємства, статутний капітал 

зводять до розміру, що відповідає викупній (продажній) вартості підприєм-

ства або його статутного капіталу, який фіксується в установчих докумен-

тах. 

Після цього за результатами оцінювання майна складається за-

ключний баланс. Якщо з моменту складання заключного балансу до мо-

менту реєстрації підприємства відбуваються зміни в його майновому стані, 

то відповідні зміни відбуваються й в акті оцінювання майна. З моменту ре-

єстрації АТ активи та пасиви підприємства, що приватизується, прийма-

ються в розмірі, визначеному в заключному балансі підприємства. 

Після реєстрації АТ комісія з приватизації (чи комітет з питань уп-

равління майном) провадить підписку на акції. На оголошений статут-

ний капітал, — проведення за дебетом рахунка «Неоплачений капітал» і 

кредитом рахунка «Статутний капітал». 

У разі продажу підприємства, що приватизується, на аукціоні чи за 

конкурсом у випадку реєстрації його як окремої юридичної особи розмір 

статутного капіталу приватизованого підприємства визначається залежно 

від купівельної ціни. При перевищенні купівельної ціни над оцінковою 

(початковою) вартістю відповідна різниця враховується на приватизовано-

му підприємстві за дебетом рахунка «Нематеріальні активи» в складі нема-

теріальних активів на субрахунку «Різниця між купівельною та оцінковою 

вартістю майна» та кредитом рахунка «Статутний капіталљ». З рахунка 

«Нематеріальні активи» ця різниця переноситься на витрати виробництва 

протягом 20 років (але не більш ніж строк діяльності підприємства). 

Підприємство, що здійснило купівлю на аукціоні чи за конкурсом, 

ураховує суму зроблених витрат з купівлі як внесок до статутного капіталу 

придбаного (чи частково придбаного) підприємства: дебет рахунка «Довго-

строкові фінансові вкладення», кредит рахунка «Рахунок у банку». 
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Якщо оцінкова вартість проданого підприємства менше купівельної 

ціни, на приватизованому підприємстві майно враховується за оцінковою 

вартістю. Різниця між купівельною та ціновою вартістю у підприємства-

власника відноситься на однойменний субрахунок рахунка «Доходи май-

бутніх періодів» і списується щомісячно частинами на прибуток (дебет ра-

хунка «Доходи майбутніх періодів», кредит рахунка «Фінансові доходи»). 

У разі зарахування приватизованого майна на баланс підприємства-

покупця майно оприбутковується за ціновою вартістю в кореспонденції з 

рахунками обліку коштів, а різниця між купівельною ціною та ціновою ва-

ртістю списується в зазначеному порядку. 

 
Б.2.3.7. Облік пайового капіталу в кооперативах  

 
Члени кооперативу — це фізичні особи, які разом формують і юриди-

чну особу — кооператив. 

Згідно із законом про кооперацію сільськогосподарські, промислові, 

споживчі та інші кооперативи мають право об’єднувати фізичних осіб, в 

яких з кооперативом можуть бути такі майнові відносини: 

члени кооперативу не відповідають за справи кооперативу своїм май-

ном та належним їм доходом, заробітком; 

згідно зі статутом член кооперативу вносить свій пай як грошима (го-

тівкою), так і майном, залежно від статутних вимог. 

Пайові зобов’язання мають бути виконані в межах року (від дня реєст-

рації статуту). 

Iз одержаного доходу члени кооперативу мають право на частку, яка за 

рішенням загальних зборів може приєднуватися до статутного фонду (капі-

талу), про що членові кооперативу має бути видано відповідне підтвер-

дження. 

У кооперативах можливі два види реєстрованого капіталу: 

1) статутний капітал; 

2) пайовий капітал. 

У решті записів методика обліку пайового капіталу аналогічна колек-

тивному статутному капіталу. 

Б.2.3.8. Особливості обліку статутного капіталу 

 на державних (муніципальних) підприємствах  

 
На державних підприємствах статутний капітал створюється в момент 

виникнення підприємства за рахунок виділення із дер- 

жавних (муніципальних) коштів. 

Установчий (засновний) документ має містити дані про суму коштів, 

виділених підприємству для здійснення його діяльності за профілем. Цей 
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документ є основою реєстру статуту, тобто статутного капіталу, в держав-

ному реєстрі. 

Зміна статутного капіталу державного муніципального підприємст-

ва дозволяється лише за рішенням відповідного дер- 

жавного органу з подальшою перереєстрацією в державному реєстрі. 

За кредитом рахунка «Статутний капітал» на державних (комуналь-

них, муніципальних) підприємствах відображаються: 

суми, виділені в розпорядження підприємства з державних (муніципа-

льних, комунальних) фондів та зареєстровані у відпо- 

відних органах; 

кошти, передані з інших підприємств; 

кошти від злиття кількох державних підприємств. 

За дебетом рахунка «Статутний капітал» на державних підприємст-

вах може бути записано вилучення після перереєстра- 

ції статутного капіталу —певної суми коштів з однієї з таких причин: 

передача коштів іншому підприємству; 

злиття підприємства з іншим підприємством; 

ліквідація підприємства. 

Сальдо рахунка може бути лише кредитове і має відповідати статуту, за-

реєстрованому у відповідних органах державної реєстрації. 

Статутний капітал на державних (комунальних) підприємствах 

формується державою (муніципалітетом). Основні записи анало- 

гічні наведеним у попередніх пунктах. 

 

 Б.2.4. Облік змін статутного капіталу  

 
Б.2.4.1. Загальні положення  

 

Згідно з чинним законодавством підприємство (колективне, акціонер-

не товариство тощо) може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір 

статутного капіталу. 

Збільшення статутного капіталу дозволене лише після  

повної сплати всіх раніше випущених акцій, встановлених  

внесків. 

Основні шляхи збільшення статутного капіталу можуть бути такі: 

— додаткові вкладення засновників; 

— випуск та реалізація у встановленому чинним законодавством по-

рядку нових акцій; 

— обмін облігацій на акції підприємства (товариства); 

— збільшення номінальної вартості випущених акцій. 

Водночас розмір статутного капіталу може бути також і зменшеним. 

Основні шляхи зменшення статутного капіталу можуть бути такі: 
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— вилучення власного капіталу; 

— зменшення номінальної вартості акцій; 

— анулювання акцій, що викуплені товариством в акціо- 

нерів. 

Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває  

чинності лише з моменту внесення цих змін до державного  

реєстру. 

 
Б.2.4.2. Особливості обліку змін статутного капіталу  

акціонерного товариства  
 

Зборами акціонерів може бути прийнято рішення про зміни статут-

ного капіталу. У бухгалтерському обліку це рішення відбивається лише 

після державної реєстрації нового розміру статутного капіталу. На збі-

льшення статутного капіталу ро- 

биться проведення: кредит рахунка «Статутний капітал», дебет рахунків 

або «Неоплачений капітал» або «Нерозподілений прибуток». 

Зміна статутного капіталу АТ шляхом збільшення номінальної вар-

тості акцій відображається за дебетом рахунка «Неоплачений капітал» 

та кредитом рахунка «Статутний капітал», при зменшенні номінальної 

вартості акцій — за дебетом рахунка «Статутний капітал» і кредитом 

рахунка «Розрахунки з учасниками». 

Щоб збільшити суму статутного капіталу, АТ може переоцінити наяв-

ні основні засоби за ринковими цінами. 

Статутний капітал акціонерних товариств, утворених у ході прива-

тизації, може (у зв’язку з переоцінюванням основних засобів) збільшу-

ватися завдяки зростанню номінальної вартості акцій, випущених у 

процесі приватизації, чи додаткового ви- 

пуску акцій (того самого виду та номіналу, що були випущені під час 

приватизації) на суму збільшення статутного капіталу. Акції додатково-

го випуску розподіляються між акціонерами пропорційно до їхньої час-

тки акцій у статутному капіталі АТ. У разі збільшення номіналу акцій 

відповідні акції чи сертифікати акцій вилучаються з обігу і водночас 

акціонерам видаються нові. Збільшення статутного капіталу шляхом за-

ліку сум  

переоцінювання основних засобів відображається за кредитом рахунка 

«Статутний капітал», дебетом рахунка «Додатковий капітал». 

У разі переоцінювання основних засобів сума дооцінювання відобра-

жається за дебетом рахунків «Основні засоби» або «Капітальні інвестиції» 

та кредитом рахунка «Статутний капітал». Дооцінювання нарахованих сум 

зносу за виробничими основними засобами відображається за дебетом ра-

хунка «Статутний капітал» та кредитом рахунка «Знос основних засобів». 
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Сума дооцінювання за невиробничими основними засобами відноситься в 

кредит рахунка «Додатковий капітал» й у балансі відображається окремо. 

У разі прийняття загальними зборами АТ рішення про збільшення статут-

ного капіталу на суму дооцінювання основних засобів робиться проведення 

за дебетом рахунка «Додатковий капітал» та кредитом рахунка «Статутний 

капітал». 

Якщо рішення про збільшення статутного капіталу ще не зареєстрова-

не, а внески учасників почали надходити, ці засоби враховуються на раху-

нку «Розрахунки з засновниками». Після реєстрації зміни статутного капі-

талу відображаються записом: дебет рахунка «Розрахунки з 

засновниками», кредит рахунка «Невкладений капітал». 

Облік власних акцій, викуплених акціонерним товариством у акціоне-

рів для їх наступного перепродажу, поширення серед своїх учасників чи 

анулювання, провадиться на рахунку «Вилучений капітал». При викупі ак-

цій акціонерним товариством робиться запису у дебет рахунка «Вилучений 

капітал», кредит рахунків обліку коштів. Анулювання викуплених АТ вла-

сних акцій відображається за кредитом рахунка «Вилучений капітал» та 

дебетом рахунка «Статутний капітал». Різниця між номінальною та викупі-

вельною вартістю акцій відноситься на збільшення чи зменшення «Додат-

кового капіталу». 

За рішенням загальних зборів АТ може бути проведене  

дрібнення акцій (спліт) чи їх консолідація. У першому разі  

кожна із випущених товариством акцій замінюється на кіль- 

ка акцій меншого номіналу, у другому — кілька акцій обмі- 

нюються на меншу кількість нових акцій з більшим номіна- 

лом. Величина статутного капіталу при цьому не змінюється.  

В обліку ця операція відображається тільки на аналітичних рахунках. 

Якщо сукупна номінальна вартість акцій, внесених у рахунок вкладів 

до статутного капіталу акціонерного товариства, зменшилася, це товарист-

во зобов’язане в двомісячний строк провести зменшення власного статут-

ного капіталу або виконати його до оголошеного. 

 
 Б.2.5. Облік інших видів власного капіталу 

 
Б.2.5.1. Облік додаткового капіталу  

 
Додатковий капітал може бути вкладений. Це сума емісійного доходу, 

на яку вартість проданих випущених акцій перевищує їхню номінальну ва-

ртість. Наприклад, номінал акції 100 грн., акція продана за 108 грн. (рис. 

Б.2.4.). 
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Актив Пасив

Рахунок «Гроші в касі»

Дебет                        Кредит

Рахунок «Невкладений капітал»

Дебет                       Кредит

1)  108 1)  100

Рахунок «Додатковий капітал»

Дебет                      Кредит

1)    8



 
 

Рис. Б.2.4. Балансова інтерпретація проведень 

 
Додатковий капітал може бути і невкладений. Це сума вартості до-

оцінки (1000 грн.) необоротних активів або вартість  

активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших  

фізичних або юридичних осіб, та різні види додаткового ка- 

піталу. 

Н а п р и к л а д .  1. Вартість будинку офісу — 100 000 грн. До- 

оцінено в сумі 8000 грн. 

2. Підприємство одержало санацію від муніципалітету в сумі 10000 

грн. 

3. Один із засновників підприємства безоплатно передав підприємству 

друкарську машинку вартістю 500 грн. 

Балансова інтерпретація проведень унаочнена на рис. Б.2.5. 
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Актив Пасив

Рахунок «Додатковий капітал»

(невкладений)

Дебет                       Кредит

1.  800

Рахунок «Будинок офісу»

Дебет                        Кредит

С.  100000

1. 8000 2.  10000

3. 500

Рахунок «Рахунок у банку»

Дебет                        Кредит

С.  500

2. 10000

Машина
Дебет                        Кредит

3  500

 

Рис. Б.2.5. Балансова інтерпретація проведень 

Б.2.5.2. Облік резервного капіталу 

 
Резервний капітал — це такий вид власного капіталу, який не зареєст-

рований. Цей капітал не може утворитися за рахунок результатів діяльності. 

Основні джерела резервного капіталу такі: 

— додатковий капітал; 

— нерозподілений прибуток. 

Основні операції з резервного фонду наведені в табл. Б.2.4.  

Таблиця Б.2.4 
Основні операції з резервного капіталу 

Зміст операції 
Дебет  

рахунка 
Кредит  
рахунка 

Рішення засновників: направлено до резервного капіталу час-
тину нерозподіленого прибутку 

НП РК 

Рішенням зборів акціонерів частина резервного капіталу на-
правлена на покриття збитків минулого року 

РК НЗ 

 

Примітка:  НП — нерозподільний прибуток 
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РК — резервний капітал 

НЗ — непокриті збитки 

 

Б.2.5.3. Облік нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку) 

Нерозподілений прибуток, або непокритий збиток, є складовою влас-

ного капіталу і формується за рахунок прибутку, який не був розподілений 

(тобто спожитий). 

Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) планом 

рахунків призначений рахунок такої самої назви; шифр його — № 43. 

Нерозподілений прибуток може перебувати у двох формах: 

власне нерозподіленого прибутку; 

створених спеціальних фондів (преміювання, надання допомоги, роз-

витку соціальної сфери тощо). 

Господарські операції, які характеризують облік нерозподіленого при-

бутку, наведені в таблиці Б.2.5. 

Таблиця Б.2.5 

Облік нерозподіленого прибутку 

Зміст операції 
Дебет  

рахунка 

Кредит  

рахунка 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів залишена 
нерозподіленою сума прибутку за 199__ рік 

ФР НП (НЗ) 

Нарахована премія за окремі досягнення апарату товариства 
за II кв. 

НП (НЗ) РП 

Проведені відповідні відрахування по нарахованій премії НП (НЗ) РС 

Видана із каси одноразова допомога працівникові НП (НЗ) РК 

Передана сума нерозподіленого прибутку іншому підприємс-
тву в порядку підтримки 

НП (НЗ) Рб 

У разі ліквідації підприємства залишок нерозподіленого при-
бутку приєднано до статутного капіталу 

НП (НЗ) СК 

Примітка:  НП (НЗ) — нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
ФР — фінансові результати 

РП — розрахунки з працюючими 

РК — рахунок «Каса» 
Рб — рахунок у банку 

СК — статутний капітал 

РС — розрахунки по страхуванню 

 

Б.2.5.4. Облік неоплаченого капіталу 
 

Неоплачений капітал — це сума зобов’язань засновників за внесками 

до статутного капіталу. 
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У момент реєстрації статутного капіталу зареєстрована сума відобра-

жається записом: 

Дебет рахунка «Неоплачений капітал» 

Кредит рахунка «Статутний капітал». 

Усі наступні внески засновників до статутного капіталу відобража-

ються записом за кредитом рахунка «Неоплачений капітал» та дебетом різ-

них рахунків, у залежності від форми та змісту внесків (чи викупу акцій — 

в акціонерних товариств). 

 
Б.2.5.5. Облік вилученого капіталу 

 
Вилучений капітал — це фактична собівартість акцій власної емісії 

(або її часток), які викуплені акціонерним товариством у його акціонерів. 

Процес вилучення акцій власної емісії відображається у бухгалтерсь-

кому обліку записом: 

Дебет рахунка «Вилучені акції» 

Кредит рахунка «Каса» (або «Рахунок у банку»). 

Вилучені акції можуть бути продані або анульовані. 

При продажу робиться запис: 

Дебет рахунка «Собівартість проданих акцій» 

Кредит рахунка «Вилучені акції». 

При анулюванні вилучених акцій попередньо потрібно перереєструва-

ти статутний капітал, а потім зробити запис: 

Дебет рахунка «Статутний капітал» 

Кредит рахунка «Вилучений капітал» 

На суму номінальної вартості акцій. 

Якщо в момент продажу є різниця між номінальною та балансовою 

вартістю акцій, що анулюються, то така різниця буде відображена або на 

дебеті рахунка «Нерозподілений прибуток», або на кредиті рахунка «Дода-

тковий вкладений капітал». 

Б.2.6. Облік власності залученого  

(чужого щодо засновників) капіталу  
 ___________________________________ (облік зобов’язань) 

 

Б.2.6.1. Загальні положення 
 

У процесі діяльності підприємства використовують чужі щодо заснов-

ників кошти. Частина цих коштів залучається на добровільних засадах. До 

таких коштів належать кредити банків, кошти, призначені для виплати бор-

гових зобов’язань перед контрагентами (постачальниками, кредиторами 
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тощо) за одержані товарно-матеріальні цінності до сплати зазначених зо-

бов’язань, одержані аванси до виконання контракту і т. ін. 

Інша частина коштів тимчасово лишається в розпорядженні підприєм-

ства. Відбувається це на підставі законодавчо врегульованого розподілу 

(перерозподілу) національного доходу. Йдеться про кошти, призначені для 

сплати таких зобов’язань: перед бюджетом щодо податкових внесків, перед 

страховими компаніями зі страхування працюючих, перед пенсійним та 

іншими (інноваційним, валютним тощо) фондами.  

Ці кошти залучаються тимчасово. Поняття «тимчасово» гнучке. Адже 

іноді строк виплати за зобов’язаннями настає за кілька днів (наприклад, 

внесення до бюджету податку з доходу громадян та і т. ін.), іноді місяців 

(короткострокові кредити банку, зобов’язання перед постачальниками, 

кредиторами), а в окремих випадках (кредити банків, видані на тривалий 

час, облігації тощо) — за кілька років. 

Різноманітність форм тимчасового залучення чужого капіталу в обіг 

підприємницької діяльності зумовлює існування бухгалтерських рахунків, 

а саме: кредити банків, кредитори, розрахунки з бюджетом, зі страхування, 

пенсійного забезпечення і т. ін. 

Зауважимо, проте, що хоча зазначених рахунків і багато, усі вони ма-

ють єдину структуру такого виду: 

Рахунок. Назва власника коштів: фізична або юридична особа. Умови 

зобов’язань: строк, форма оплати тощо. 
 

Дебет Кредит 

2. Погашення боргових зобов’язань у фор-

мі: 
грошовій 

товарній 

борговій (уступка) 

1. Виникнення боргових зобов’язань у фор-

мі: 
грошовій 

товарній 

борговій (уступка) 

Як бачимо з наведеної схеми, на будь-якому рахунку залученого капі-

талу першим записом має бути той, що визначає виникнення боргового зо-

бов’язання, а другим — його погашення. 

Розглянемо обидва види чужого капіталу. 

 
Б.2.6.2. Облік залученого капіталу  

на основі контракту 
 

1. Облік залученого банківського капіталу. Першим і найпошире-

нішим видом залученого капіталу є кредит банку. Кредит — це результат 

кредитування, яке полягає ось у чому. Підприємство одержує від банківсь-

ких установ у тимчасове користування грошові кошти, що являють собою 

акумульовані банком вільні кошти інших підприємств, громадян, організа-
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цій тощо. Кредит надається на контрактній основі на умовах повернення, 

терміновості, забезпеченості (гарантії) і сплати відсотків за користування 

кредитом. 

За термінами надання кредити поділяються на короткотермінові, сере-

дньотермінові та довготермінові. 
 

Побудова аналітичного обліку 

Аналітичний облік одержаних кредитів будують за об’єктами (щó 

кредитується) та строками (на який строк одержано кредит – термін його 

погашення). На кожний кредит, одержаний під конкретний об’єкт та на пе-

вний строк, відкривається аналітичний рахунок. 

Здебільшого об’єктами кредиту на короткотерміновій основі є запаси 

товарно-матеріальних цінностей, сезонні витрати виробництва, заготівля 

сільськогосподарської сировини, розрахункові операції, виставлення акре-

дитивів тощо. 

Об’єктами середньострокового кредитування насамперед є затрати на 

впровадження нової техніки, удосконалення технологій, розширення виро-

бництва та освоєння випуску нових видів про- 

дукції. 

Довгострокове кредитування здійснюється банком для затрат з капіта-

льного будівництва, реконструкції, розширення виробництва і т. ін. 

Кредити одержують, як правило, в одній з двох форм: грошовій (гроші 

зараховуються на розрахунковий рахунок чи видаються готівкою) або по-

гашенням боргового зобов’язання підприємства (кредиторської заборгова-

ності). 

Погашення відбувається також у двох формах: погашенням з розраху-

нкового рахунку (перерахуванням) або направленням на погашення креди-

ту боргової вимоги дебітора підприємства. 

Розглянемо конкретні приклади. 

Операції: 1. Одержано кредит у сумі 1000 грн. із зарахуванням на роз-

рахунковий рахунок. 

2. Одержано кредит у сумі 1500 грн. з погашенням креди-

торського зобов’язання фірми «О». 

3. Погашено кредит банку в сумі 700 грн. перерахуванням 

з розрахункового рахунку. 

4. Погашено кредит банку в сумі 800 грн. уступкою борго-

вої вимоги від фірми «К». 
Балансову інтерпретацію відповідних дій наведено на схемі Б.2.2. 

Схема Б.2.2 

Балансова інтерпретація одержання (залучення) 
та повернення (вилучення) банківського капіталу 

до діяльності підприємства 
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Ак тив П асив

Рахунок  «Розрахунк овий рахунок »
Дебет                        К редит

Рахунок  «К редити банк у»
Дебет                       К редит

1. 1000 3. 700 3. 700
4. 800

1. 1000
2. 1500

Рахунок  «К редитори»
Дебет                      К редит

Рахунок  «Дебітори»
Дебет                      К редит

Сальдо 800 4. 800 2. 1500 Сальдо 1500

Ф ірма «К » Ф ірма «О»

 
 

Побудова синтетичного обліку кредитів 

Для зведеного синтетичного обліку кредитів банку робочим планом 

рахунків доцільно передбачити три рахунки: 

— «Короткострокові позики банку»; 

— «Середньострокові позики банку»; 

— «Довгострокові позики банку». 

Короткострокові позики — це позики зі строком повернення до одного 

року, середньострокові — від одного до чотирьох років, довгострокові — 

понад чотири роки. 

2. Облік залученого капіталу (власності) інших підприємств та 

фізичних осіб. Другим поширеним видом залученого (чужого) капіталу є 

тимчасово позичені кошти контрагентів — постачальників або покупців, 

громадян і т. ін. Тимчасово позичені кошти інших підприємств можуть 

мати дві форми: товарного кредиту (за одержані сировину, матеріали, то-

вари підприємство не роз- 

платилося) або одержаного авансу для виконання певного до- 

ручення (надання послуг, виконання робіт тощо), виконаних послуг.  

Різновидом залучення чужого капіталу є випуск (емісія) облігацій, 

сертифікатів та інших цінних паперів. 

Сюди належить також виникнення боргових зобов’язань перед пра-

цюючими за використання їхньої праці в підприємницькій діяльності. 

Повернути залучений капітал можна двома способами: перерахуван-

ням грошей, передаванням цінних паперів або прийманням уступки боргу. 

Балансову інтерпретацію відповідних дій наведено на схемі Б.2.3. 

Схема Б.2.3 

Балансова інтерпретація одержання (залучення) 
та повернення (вилучення) кредиторського зобов’язання 



 211 

Актив П асив

Рахунок  «М атеріали»
Дебет                             К редит

1. 2000

Рахунок  «Затрати»
Дебет                              К редит

4. 4000

Рахунок  «Розрахунковий рахунок»
Дебет                              К редит

Сальдо 3000
2. 3000

3. 5000

Рахунок  «Ф ірма «Х»
Дебет                      К редит

1. 12000

Рахунок  «Ф ірма «ОК »
Дебет                             К редит

5. 700

Рахунок  «К аса»
Дебет                             К редит

Сальдо 5000 6. 3000

Рахунок  «Ф ірма «Б»
Дебет                      К редит

2. 3000

Рахунок  «Ф ірма «К »
Дебет                      К редит

Сальдо 5000

Рахунок  «Ф ірма «Л»
Дебет                      К редит

Рахунок «Розрахунки
з працюючими»

Дебет                     К редит

1. 4000

3. 5000

Сальдо 7005. 700

6. 3000
 

Розглянемо приклади. 

Операції: 1. На склад оприбутковано матеріали, за які буде сплачено 

пізніше (відстрочка платежу) у сумі 2000 грн. фірми 

«Х». 

2.  Від фірми «Б» одержано аванс на виконання замовлення 

в сумі 3000 грн. 

3.  З розрахункового рахунку сплачено боргове зо-

бов’язання за раніше одержані послуги від фірми «К» в 

сумі 5000 грн. 

4.  Працюючим нараховано заробітну плату за поточний 

місяць у сумі 4000 грн. 

5.  Уступкою боргу фірмою «ОК» погашено кредиторсь-

ку заборгованість у сумі 700 грн. фір- 

ми «Л». 

6.  Видача заробітної плати 3000 грн. 
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Б.2.6.3. Облік тимчасово залученого капіталу суспільства 

 (власність різних суспільних фондів — бюджет, 

пенсійний фонд тощо) до проведення розрахунків 

 
У господарському обороті підприємства тимчасово перебувають кош-

ти, які є власністю різних суспільних фондів (на підставі розподілу націо-

нального доходу та багатства). Зазначені кошти можна розбити на такі гру-

пи. 

1.  Частка доходу громадян, яка відраховується з нарахованої їм 

заробітної плати у формі податку на доходи 200 грн.  

2.  Частка доходу підприємства від реалізації продукції (товарів), 

яка у формі податку на реалізовану суму (акцизний збір, податок 

на додану вартість тощо) належить до сплати цим суспільним 

фондам 300 грн. 

3.  Частина прибутку підприємства, який за законом розподіляється 

між державним (муніципальним) бюджетом та засновниками. До 

бюджету належить 15000 грн. Внески до різних визначених зако-

нодавством фондів: інноваційного та ін. 

4.  Фонд соціального страхування — 500 грн. 

5.  Пенсійний фонд — 250 грн. 

Балансову інтерпретацію розглянутого поділу наведено на схемі Б.2.4. 

Схема Б.2.4 
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Балансова інтерпретація проведень 

Актив П асив

Розрахунки з оплати праці
Дебет                           К редит

1. 200 Сальдо 700
(нарахована

зарплата)

Розрахунки з бюджетом за
податком на доходи громадян

Дебет                           К редит

1. 200

Розрахунки з бюджетом за податком
на прибуток  підприємств

Дебет                             К редит

2. 15000

Розрахунки з бюджетом за
податком на додану вартість

Дебет                           К редит

3. 300

Розрахунки з органами
страхування працюючих

Дебет                          К редит

4. 500

Розрахунки з пенсійним фондом
Дебет                          К редит

5. 250

 та ін.

Затрати діяльності
Дебет                     К редит

4. 500
5. 250

Затрати по податкам
на прибуток

Дебет                     К редит

3. 15000

Затрати податк ів
на валові доходи

Дебет                     К редит

2. 300

 



 214 

Б.3. ОБЛІК АКТИВІВ 

 
 

 Б.3.1. Загальна побудова обліку активів 
 

 

Б.3.1.1. Визначення активів 
 
 

 

      ктиви підприємства — це майнові об’єкти, матеріальні або нема-

теріальні носії вартості, які отримані в результаті попередніх господарсь-

ких процесів та які мають властивість приносити у майбутньому вигоду — 

дохід підприємству. 

У світовій практиці найбільш розповсюдженим визначенням активів є 

наступне: активи — це ресурси, які отримані підприємством в результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення 

економічних вигод у майбутньому. 

В Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (п. 4) 

— активи визначаються, як ресурси, контрольовані підприємством в ре-

зультаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до 

збільшення економічних вигод у майбутньому. 

Вищенаведене вимагає розуміння наступного. По-перше, що активи 

з’явилися внаслідок (в результаті) минулих подій. По-друге, що підприємс-

тво (власник) здійснює контроль над об’єктом, що належить до активів та 

управляє ним. І нарешті, що підприємство (власник) має надію (очікує) у 

майбутньому надходження на підприємство грошових коштів (або їх екві-

валентів) від цих активів. 

Разом з тим ресурс не визнається активом, якщо були здійснені такі 

затрати, за якими надходження майбутніх економічних вигод на підприєм-

ство після завершення поточного облікового періоду вважається малой-

мовірним. 

Таким чином у балансі актив відображається тільки за умови, якщо: 

• оцінка його може бути достовірно визначена; 

• очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних 

з його використанням. 

Витрати на придбання та створення активу, які не відповідають цим 

умовам, включаються до складу затрат поточного (звітного) періоду (у звіті 

про фінансові результати) і не можуть бути відображені в балансі. 

Актив, як економічний потенціал, може існувати у формі: 

грошових коштів; 

еквівалентів грошових коштів; 

А 
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виробничих засобів (основних засобів, нематеріальних активів, вироб-

ничих запасів тощо); 

незавершеного виробництва; 

запасів готової продукції; 

товарів; 

фінансових інвестицій; 

дебіторської заборгованості юридичних або фізичних осіб. 

Кожен із цих активів сприяє надходженню економічних вигод на 

підприємство по-різному: 

1. Придбані за гроші і для господарської діяльності активи забезпечать 

у майбутньому додаткове надходження грошових коштів на підприємство. 

2. Фінансові інвестиції в акції, облігації, депозити тощо забезпечать 

надходження грошових коштів на підприємство у вигляді відсотків, 

дивідендів тощо. 

3. Дебіторська заборгованість — це теж пряме надходження гро-

шових коштів у майбутньому в результаті її погашення дебіторами або 

одержання грошей на банківський рахунок від здійснення факторингової 

операції. 

4. Непряме надходження грошових коштів — може відбутися: шляхом 

отримання активів, погашенням зобов’язань, здійсненням негрошових, 

наприклад, бартерних операцій, сплатою дивідендів акціями, погашення 

зобов’язань матеріальними активами тощо. 

 
Б.3.1.2. Оцінювання активів  

 
Активи відображаються в бухгалтерському обліку і балансі у грошо-

вому виразі з використанням таких методів оцінки: 

1) історична собівартість; 

2) поточна собівартість; 

3) вартість продажу (реалізацій); 

4) теперішня вартість. 

Оцінка за історичною собівартістю означає, що активи відображають-

ся за сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або за справед-

ливою вартістю компенсації, виданої на момент придбання. 

При оцінці за поточною собівартістю активи відображаються за сумою 

грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі їх прид-

бання на поточний момент. 

За продажною вартістю (вартістю реалізації) актив відображається за 

сумою грошових коштів (або їх еквівалентів), яку можна було б отримати 

на поточний момент шляхом продажу активу за звичайних умов. 
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При оцінці за теперішньою вартістю активи відображаються за те-

перішньою дисконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень гро-

шових коштів. 

Підприємствами для складання фінансових звітів основною оцінкою є 

історична собівартість. Разом з тим запаси, як правило, відображаються 

за найнижчою з двох оцінок — собівартістю або чистою вартістю ре-

алізації; цінні папери можуть відображатися за ринковою вартістю; дов-

гострокові зобов’язання дебіторів за їх теперішньою вартістю. Окремі 

підприємства використовують як основу поточну собівартість, оскільки 

нездатні (неготові) побудувати облікову модель історичної собівартості та 

відображати вплив зміни цін на немонетарні активи. 

 
Б.3.1.3. Класифікація активів  

 
Для задоволення інформаційних потреб користувачів бухгалтерсь-

кий баланс як елемент фінансової звітності відображає фінансовий стан 

підприємства, надає загальну інформацію про його діяльність та 

ліквідність. Для сприйняття і розуміння даних активу балансу у складі 

фінансової звітності інформація структуризується для задоволення по-

треб користувачів таким чином, щоб наочно відобразити платоспро-

можність підприємства, тобто ймовірність погашення зобов’язань у 

випадку його ліквідації. 

Тому активи поділяються на поточні та непоточні. 

Іншими словами — оборотні та необоротні. 

У міжнародній практиці кожне підприємство, враховуючи характер 

діяльності та особливості технології і організації господарських операцій, 

самостійно вирішує питання поділу активів на оборотні та необоротні. В 

Україні відповідно до Положень (стандарту) бухгалтерського обліку № 2 

«Баланс» поділ активів на оборотні та необоротні є обов’язковим. 

П(С)БО 2 «Баланс» визначає, що оборотні активи — це грошові кошти 

та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, які 

призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Усі активи, що не є оборотними, класифікуються як необоротні. 

Таке визначення вимагає перш за все тлумачення поняття — опе-

раційний цикл діяльності. 

Операційний цикл діяльності — це проміжок часу між придбанням 

запасів для здійснення відповідної діяльності та отриманням коштів від ре-

алізації виробленої з них продукції або наданих послуг чи проданих то-

варів. 
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У виробництві операційним циклом діяльності називають середній 

проміжок часу між придбанням матеріальних запасів для виробництва та 

отриманням грошових коштів за продану (реалізовану) продукцію. 

Наведене означає, що для виробничих підприємств операційний цикл 

— це середній проміжок часу, необхідний для перетворення грошових ко-

штів в продукт підприємства і далі продукції у гроші, тобто час, необхід-

ний для здійснення загальновідомої формули: 

Г'ГПВЗГ −−−−  

де: Г — грошові кошти; 

З — запаси; 

В — виробництво; 

ГП — готова продукція; 

Г — грошові кошти з прибутком. 

 
Операційний цикл

Середній термін
зберігання
матеріалів

виробничий цикл Середній термін
зберігання

готової продукції

продажt0

П ридбання
сировини,
матеріалів

Отримання
грошових
коштів від
покупців

(замовник ів)

t1

 
 
Для торгової діяльності цей цикл скоригується на дві операції та ста-

новить, 

Г – Т – Г 

або 

придбання
товарів

середній
термін

зберігання

продаж

t0 ti
отримання
грошей від
покупців

 
 

МСБО не вимагають дотримуватись визначеного переліку або форма-

ту, в якому мають подаватись статті активу в балансі. В різних країнах 

статті активу балансу традиційно розміщуються або у порядку від 

найбільш до найменш ліквідних (США, Канада), або у зворотному порядку 

(Велика Британія, країни СНД). Нова форма балансу в Україні зберігає по-

рядок ліквідності статей, що традиційно склався в нашій країні. 
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Б.3.2. Облік валюти, їх еквівалентів 

 та валютних операцій 

 
Б.3.2.1. Загальні відомості  

 
Термін валюта (від італ. valuta — ціна, вартість) має кілька значень: 

грошова одиниця певної країни (долар, марка тощо); тип грошової системи 

(золота, срібна, паперова); грошові знаки іноземних держав, а також креди-

тні платіжні документи (векселі, чеки тощо) в іноземних грошових одини-

цях, які використовуються в міжнародних розрахунках (іноземна валюта). 

Розрізняють такі поняття валюти як грошової одиниці: 

тверда — тобто стала щодо власного номіналу й курсу інших валют, 

забезпечена золотом та іншими коштовностями; падаюча — валюта, яка 

знецінюється щодо власного номіналу та сталих валют інших країн; кон-

вертована — валюта, яка може бути без перешкоди обміняна на іншу ва-

люту. 

Валютні операції — це операції з грішми, їх еквівалентами — цінними 

паперами, кредитними та платіжними документами. За територіальною 

ознакою їх поділяють на операції з власною валютою та іноземною. 

Побудову бухгалтерського обліку валюти, еквівалентів та валютних 

операцій визначають законодавчі акти, які регламентують таке: 

систему валютного регулювання та валютного контролю; 

систему готівкового обігу, порядок ведення касових операцій; 

систему безготівкового обігу (розрахунків): рахунки у банках, цінні 

папери, валютну біржу, векселі та вексельні розрахунки, кредитні операції 

тощо; 

систему бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті. 

 
Б.3.2.2. Побудова обліку грошових коштів 

 та їх еквівалентів 

 
У перебігу господарської діяльності підприємства фірми здійснюють 

грошові операції. Вони вступають у різні відносини з іншими юридичними 

фірмами, об’єднаннями, підприємствами, організаціями, установами і фі-

зичними особами: постачальниками матеріалів, покупцями своєї продукції, 

транспортними організаціями, фінансовими органами тощо. 

Чинним законодавством України встановлено, що на території нашої 

держави всі юридичні особи всіх форм власності, у тому числі й організації 

торгівлі, а також фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни, 
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особи без громадянства, які є суб’єктами підприємницької діяльності, ма-

ють додержувати таких положень:  

здійснювати між собою розрахунки за товари, роботи і послуги, 

вартість яких перевищує встановлений ліміт, лише безготівково (установи 

банків видають протягом календарного місяця підприємствам, установам 

та організаціям готівку на поточні потреби в межах установленого ліміту, 

причому готівка на витрати для відряджень не належить до поточних по-

треб і видається банками за окремими чеками); 

зберігати у своїх касах готівку лише у межах встановлених лімітів. 

Порядок лімітування готівки та організації контролю  

за його додержанням визначається Національним банком України; 

мають право зберігати у своїх касах суми готівки, які перевищують 

встановлені ліміти, лише для оплати праці, виплати допомоги за соціаль-

ним страхуванням, стипендій, пенсій і тільки на строк не більш як три ро-

бочих дні, включаючи день одержання грошей в установах банків. 

Переважна частина розрахунків здійснюється безготівковими перера-

хуваннями, векселями, чеками тощо і вельми незначна — у вигляді готівки. 

Касове обслуговування підприємств здійснюється банками, які організу-

ють, регулюють рух коштів і стежать, аби цей рух відбувався згідно із за-

конодавчими актами. 

Правильна побудова обліку грошових коштів дає змогу забезпечити 

інформацію про їх наявність, цілеспрямоване використання та контроль за 

зберіганням. 

Основу обліку грошових коштів зумовлює їх класифікація — за приз-

наченням та за місцем зберігання. За призначенням грошові кошти поділя-

ються на кошти для обороту оборотні та для спеціального призначення не-

оборотні. За місцем зберігання — на грошові кошти в банку, касі 

підприємства у підзвітних осіб, у контрагентів (видані аванси), вкладені у 

еквіваленти цінні папери тощо. 

Згідно з діючим положенням, усі грошові кошти підприємств, що при-

значені для здійснення господарської діяльності, мають зберігатися на ра-

хунках у банку. 

Бухгалтерський облік грошових коштів має такі основні завдання: 

інформування про готівку коштів; 

здійснення контролю за їх зберіганням, своєчасним надходженням і 

цільовим призначенням; 

забезпечення касової дисципліни. 

Важливим елементом побудови обліку грошових коштів та їх еквіва-

лентів є система рахунків. 

Для обліку готівки та руху грошових коштів за кожним місцем 

зберігання і кожним видом призначення згідно з діючим планом перед-
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бачено певний рахунок: для обліку готівки і руху коштів у обороті, що 

зберігаються в банку, або якщо кошти господарства мають цільове при-

значення (розрахунки з постачальниками за акредитивом тощо) — 

рахунок «Рахунки в банках»; для обліку грошових коштів необоротного 

призначення (депозити капіталовкладень тощо) — рахунок «Інші не-

оборотні активи»; для обліку готівки і руху коштів — рахунок «Каса»; 

для обліку коштів у дорозі, грошових документів, сертифікатів — раху-

нок «Iнші кошти»; для куплених цінних паперів — рахунок «Поточні 

фінансові інвестиції»; для одержаних векселів — рахунок «Коротко-

строкові векселі одержані». 

За класифікаційними ознаками всі рахунки обліку коштів поділя-

ються так: за економічним змістом — рахунки обліку оборотних 

коштів господарства; та рахунки необоротних  

активів. У всіх випадках на дебеті рахунків відображують  

надходження (збільшення), а на кредиті — вибування (зменшення). 

Б.3.2.3. Облік грошових коштів 

 
Б.3.2.3.1. Облік грошових коштів у касі  

 
Об’єкт обліку — грошові кошти, які знаходяться в касі підприємства, 

облікуються за номіналом. Одиниця обліку — номінал купюр. 

Аналітичний облік. Аналітичний облік грошових коштів у касі бу-

дується за окремими фізичними особами, які здійснюють касові операції на 

підприємстві. 

Каса — самостійний структурний підрозділ підприємства, призначе-

ний для зберігання коштів і проведення розрахунків готівкою. Ма-

теріальна відповідальність за зберігання коштів і ведення касових опе-

рацій покладена на касира, з яким укла- 

дають договір про матеріальну відповідальність у формі зобов’язання ка-

сира. Зобов’язання касира зберігається у головного бухгалтера. 

В деяких випадках за невеликого обсягу касових операцій дозволяєть-

ся сумісництво цієї роботи з іншою, якщо вона не пов’язана з розрахунка-

ми. 

Касові операції здійснюють згідно з порядком про ведення касових 

операцій підприємствами, установами і організаціями, який запровадив 

Національний банк України, встановивши єдиний для всіх підприємств, 

установ і організацій прийом здійснення й обліку касових операцій та 

єдину для них документацію. 

Регламентування ведення касових операцій забезпечує здійснення ко-

нтролю за додержанням касової дисципліни, сприяє поліпшенню обліку. 
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Гроші до каси надходять здебільшого з розрахункового банківського 

рахунка насамперед для виплати заробітної плати працюючим, покриття 

витрат на відрядження й інші господарські, адміністративні й операційні 

потреби. 

Банк установлює ліміт залишку готівки в касі в розмірі, необхідному 

для виплати невідкладних витрат. Ця готівка має зберігатися в касі. Готівку 

можна витрачати тільки за тим призначенням, задля якого вона видана 

банком. 

Понад ліміт у касі можуть зберігатися лише гроші, призначені для 

оплати праці. Невиплачені протягом трьох днів з дня одержання грошей у 

банку суми заробітної плати мають бути повернені на розрахунковий раху-

нок у банк. 

Для прийняття, зберігання і витрат грошей кожне підприємство або 

організація повинні мати окреме відповідно обладнане приміщення — ка-

су. 

Документальне оформлення касових операцій. Касові операції 

здійснюють на основі оформлених документів. 

Надходження і видачу грошей з каси підприємства оформляють при-

бутковими і видатковими касовими ордерами, які виписує бухгалтерія. У 

прибуткових ордерах зазначають, від кого, за що або навіщо одержані 

гроші, а у видаткових — кому, за що або навіщо вони видаються. В орде-

рах проставляють також кореспондуючі рахунки, на яких має бути відоб-

ражена операція і зазначені виправдовувальні документи, що стали підста-

вою для складання ордерів (чеки, авансові звіти, заяви тощо). 

Прибуткові ордери мають бути підписані головним бухгалтером, а ви-

даткові — керівником і головним бухгалтером підприємства. 

Касові ордери до виконання касиру підприємства передає безпосе-

редньо сам бухгалтер, а не через особу, котра одержує або вносить гроші. 

Касир, який одержав з бухгалтерії касові ордери, має перевірити пра-

вильність їх оформлення, наявність і дійсність підписів, додатки, пере-

лічені в ордері. Після цього він приймає або видає гроші. Особі, що внесла 

гроші до каси, видається квитанція. 

Готівка і переміщення грошей у касі відображуються касиром у ка-

совій книзі. Записи в ній виконуються за кожним прибутковим і видатко-

вим ордером. 

Усі касові ордери після їх виконання касир підписує, а додані до них 

документи, щоб уникнути повторного їх використання, погашає штампом 

або підписом від руки «Одержано» чи «Сплачено» і проставляє дату. 

Записи у касовій книзі здійснюються лише під копірку, тобто в двох 

примірниках (другі примірники слугують звітом для касира). Наприкінці 

робочого дня підраховують підсумки оборотів за приходом і видачею гро-

шей та виводять залишки на наступний день. Перші відривні аркуші, що є 
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звітом касира разом з прибутковими і видатковими ордерами і прикладе-

ними до них виправдовувальними документами, касир передає бухгалтерії 

під розписку в касовій книзі. 

Бухгалтер має перевірити таке: правильність оформлення касових ор-

дерів та їх обґрунтування; виконані записи в касовій книзі і виведений за-

лишок у ній на кінець дня і проти кожної суми проставити шифр кореспон-

дуючих рахунків. 

Перелічимо найважливіші вимоги до правильного оформлення й 

обліку касових операцій. 

1. Негайне записування кожної здійсненої касової операції у касову 

книгу, щоденне визначення підсумків у цій книзі; здача касиром під розп-

иску до бухгалтерії касових документів. 

2. Виписування бухгалтерією на кожну касову операцію прибуткових 

і видаткових ордерів, додержання послідовності в нумерації і реєстрації 

цих коштів у реєстрі до передачі їх для виконання касиру. 

3. Погашення касиром спеціальним штампом касових документів, аби 

запобігти зловживанню цими документами, зокрема повторному їх вико-

ристанню. 

4. Установлення наказом осіб, що мають право підписувати касові 

документи, наявність у касира зразків підписів цих осіб і недопустимість 

виконання касових операцій на непідписаних документах. 

З метою контролю не рідше одного разу на місяць потрібно перевіряти 

готівку в касі, складати акт. 

Керівник підприємства несе відповідальність за зберігання грошей, 

правильне й доцільне їх використання. 

Касова книга є реєстром аналітичного обліку. Касові документи слід 

брошурувати окремо від інших бухгалтерських документів, вони повинні 

мати самостійну нумерацію; при здачі таких документів до бухгалтер-

ського архіву в архівній книзі роблять позначку про прийняття «Касових 

документів». 

Облік касових операцій у системі рахунків. Для обліку касових опе-

рацій і залишку використовують рахунок «Каса», записи здійснюють на 

основі перевірених відривних аркушів касової книги і доданих до них до-

кументів на загальні суми за день (або за кілька днів). На цьому рахунку не 

можна робити жодних бухгалтерських проведень, якщо вони не відобра-

жають касових операцій (сторнувань тощо). Усі бухгалтерські проведення 

мають точно відповідати записам касової книги. Це неодмінна умова для 

забезпечення готівки. 

На рахунку «Каса» у дебеті записують операції надходження грошей 

до каси, а у кредиті — їх вибуття; сальдо може бути тільки дебетове, що 

відображає залишок грошей у касі. 
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За дебетом рахунок «Каса» кореспондує з рахунками «Рахунки в бан-

ках», «Доходи», «Розрахунки з підзвітними особами», «Розрахунки з різ-

ними дебіторами» тощо. 

Записи на кредиті рахунка «Каса» здійснюють в кореспонденції з де-

бетом рахунків «Розрахунки з оплати праці»; «Розрахунки з підзвітними 

особами» (видача підзвітних сум); «Рахунки у банку»; «Загальновиробничі 

витрати»; «Адміністративні витрати»; «Витрати на збут»; «Розрахунки з рі-

зними дебіторами»; «Розрахунки зі страхування» тощо. 

Контроль касової дисципліни. Керівник організації і головний бух-

галтер мають систематично контролювати додержання касової дисципліни 

і зберігання грошей у касі. Керівник підприємства повинен не рідше як 

один раз на місяць призначати комісію для раптової ревізії каси, під час 

якої готівка перераховується (кожна пачка має бути розкрита). Після пере-

вірки усіх прибуткових і  

видаткових документів визначається залишок, який звіряють з готівкою. 

Якщо під час ревізії виявлено нестачу, то вона стягується з касира. 

Підприємство зобов’язане негайно подати позов щодо стягання не-

стачі. Якщо в касі ревізією виявлені надлишки, то на державних підприєм-

ствах вони вносяться в дохід бюджету. Це оформляють таким записом: 

Дебет рахунка «Каса» 

Кредит рахунка «Розрахунки по іншим операціям». 

На приватних підприємствах надлишки приєднуються до доходу. Це 

оформляється таким записом: 

Дебет рахунка «Каса» 

Кредит рахунка «Фінансові доходи». 

 
Б.3.2.3.2. Облік грошових коштів 

на рахунках у банку 
 

Об’єкт обліку — вільні грошові кошти підприємства у національній та 

іноземній валюті, які знаходяться в установах банків. 

Для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків для 

суб’єктів підприємницької діяльності у банках відкриваються розрахунко-

ві, валютні та інші рахунки. 

Розрахунковий рахунок відкриває кожний самостійний господарський 

суб’єкт (підприємство, організація, установа), що має самостійний баланс. 

Виробничим одиницям відкриваються поточні рахунки. Об’єднанням, що 

мають виробничі одиниці поза своїм місцезнаходженням, можуть бути від-

криті розрахункові рахунки.  

Для оформлення відкриття розрахункового (або поточного) рахунка до 

банку подаються такі документи: 



 224 

заява про відкриття рахунка; 

документ про створення господарського суб’єкта; 

наказ про створення підприємства; 

копія статуту, установчого договору; 

свідоцтво про реєстрацію; 

картки зі зразками підписів і відбитків печатки. 

Операції на розрахункових і поточних рахунках регламентуються за-

конодавством і правилами банку. 

Документальне оформлення операції. Операції на рахунках вико-

нують за розрахунково-грошовими документами, затвердженими банком. 

Готівку для зарахування на розрахунковий рахунок приймає представ-

ник власника рахунка, спираючись на документ — «Оголошення на внесок 

грошей готівкою» (форма оголошення № 1). В ньому зазначається джерело 

надходження грошей, що вносяться (виторг, виручка, квартплата мешкан-

ців будинків підприємства), заробітна плата, яка не видана, тощо. Готівка 

видається за грошовим чеком. Для оформлення одержання грошей банк 

згідно із заявою власника рахунка видає чекову книжку. При одержанні 

грошей готівкою на зворотному боці чека зазначають цільове призначення 

(заробітна плата, допомога тощо). 

На розрахункових (або поточних) рахунках виконують безготівкові 

розрахунки щодо основної діяльності. 

Найчастіше застосовують розрахункові документи: платіжні вимоги, 

платіжні доручення і розрахункові чеки. 

Джерелами надходження на розрахунковий рахунок до банку є кошти 

покупців за реалізовану їм продукцію, за послуги, що надані іншим підп-

риємствам і організаціям, кредити банку і т. ін. 

Основними напрямами видачі грошей з розрахункового рахунка в бан-

ку є платежі постачальникам за сировину, матеріали, готові вироби, енер-

гію, кредити, що погашаються банку, внески до бюджету, погашення забо-

ргованості, гроші готівкою для видачі заробітної плати тощо. 

Усі операції на розрахункових рахунках виконуються за документами 

встановленої форми. Вони єдині для всіх галузей. При зарахуванні грошей 

на розрахунковий рахунок не потрібна згода його власника. Проте всі пла-

тежі з розрахункового рахунка виконуються, як правило, банком за розпо-

рядженням власника рахунка в межах вільного залишку коштів. 

Без погодження з власником розрахункового рахунка оплачуються 

лише виконавчі листи судів, накази арбітражу та інші виконавчі докумен-

ти, зокрема не сплачені вчасно платіжні вимоги, платіжні доручення, роз-

порядження фінансових органів про стягнення прострочених платежів до 

бюджету тощо. 

Якщо коштів на розрахунковому рахунку для оплати пред’явлених 

документів не вистачає, установлена така послідовність дій: видача на 
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невідкладні потреби в межах установленого ліміту, на заробітну плату з 

відрахуваннями органам соціального страхування, платежі до бюджету, 

погашення заборгованості постачальникам, внески амортизаційного 

фонду на капітальні вкладення (якщо з цією метою створюється амор-

тизаційний або ремонтний фонд), погашення кредиту банку,  інші пла-

тежі. 

Підприємствам окрім розрахункового рахунка відкривають спеціальні 

позикові рахунки, через які проходить основний потік розрахункових опе-

рацій цих підприємств. У таких випадках на розрахунковий рахунок над-

ходить лише частина виручки (у частині нематеріальних витрат), надхо-

дження фінансування в обо- 

ротні засоби; з розрахункового рахунка виконуються всі платежі з прибут-

ку, витрати за рахунок спеціальних фондів тощо. 

Підприємствам різних галузей діяльності також відкриваються 

спеціальні позикові рахунки. З цих рахунків одержують кредит під ма-

теріальні цінності, на оплату рахунків постачальників, а виручка за ре-

алізовані цінності надходить на погашення одержаного кредиту. 

Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів на рахунках у 

банку здійснюється за виписками банку з виділенням кожного рахунку в 

окрему облікову одиницю. 

Виписки банку. Операції, що проводяться на розрахунковому рахун-

ку, у банку обліковуються на рахунку «Розрахунковий рахунок». Основою 

для запису операцій на ньому є виписки банку з розрахункового рахунка. 

Періодично (здебільшого щодня) банк видає власникам розрахункових 

рахунків виписки з рахунка з копіями розрахункових документів. Виписка 

обов’язково подається на перше число кожного місяця. Вона перевіряється 

підприємством з погляду відповідності її поданим документам; при цьому 

встановлюється, чи всі записи стосуються підприємства — власника ро-

зрахункового рахунка. У виписці проставляється номер кореспондуючого 

рахунка. Виписка є основою для записів до реєстрів бухгалтерського 

обліку операцій на розрахунковому рахунку. Записи банку і підприємства 

мають бути ідентичними. 

Схематично сальдо і операції на рахунку «Розрахунковий рахунок» 

унаочнює подана далі схема (Б.3.1). 

Схема Б.3.1 

Рахунок «Розрахунковий рахунок у банку» 

Дебет                                                   Кредит 

Сальдо на початок операцій  
З кредиту рахунка «Доходи від реалізації» У дебет рахунка «Каса» 

З кредиту рахунка «Каса» У дебет рахунка «Розрахунки з бюдже-

том» 
З кредиту рахунка «Короткострокові пози- У дебет рахунка «Короткострокові по-
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ки банку» зики банку (погашення короткострокових 

кредитів)» і т. ін. 
З кредиту рахунка «Доходи (надходження 

штрафів і пені від покупців)» і т. ін. 
 

 

Сальдо розрахункового рахунка як в обліку банку, так і підприємства 

завжди має бути однаковим. Якщо при перевірці виписки банку підприємс-

тво встановило, що якась сума в банку неправильно записана (зарахована 

або списана), то воно повторює цю помилку банку і надсилає до банку пи-

сьмове повідомлення про це. Усі помилки банку відображуються в корес-

понденції з рахунком «Розрахунки за претензіями». 

Виписка банку замінює собою реєстр аналітичного обліку за ро-

зрахунковим рахунком, а тому обов’язково має містити дату, номер доку-

мента, короткий зміст операцій і суми записів на  

дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду. 

Облік операцій на інших рахунках в банку. Крім розрахункового ра-

хунка підприємство може мати в банку інші рахунки для зберігання оборо-

тних (наприклад — акредитиви, чекові книжки тощо) або необоротних (де-

позити більше одного року тощо) грошей (коштів). 

Операції на цих рахунках оформляють у розглянутому щойно порядку. 

 
Б.3.2.3.3. Облік грошей, виданих у підзвіт 

фізичним особам 

 

Підзвітними особами вважаються працівники підприємства, які одер-

жали гроші (аванси) у підзвіт для проведення операційно-господарських 

витрат, а також на службові відрядження. Гроші, видані у підзвіт, мають 

використовуватися лише на ті потреби, на які вони видані. 

Об’єкт обліку — грошові кошти, які видані фізичній особі для здійс-

нення оперативно-господарських витрат (купівлі предмета, використання 

під час службового відрядження тощо). 

Аналітичний облік — будується за кожною фізичною особою окремо 

за такими характеристиками: прізвище, ім’я та по батькові, призначення 

грошей, термін, на який видані гроші. 

Видача грошей у підзвіт. Гроші (готівкою) підзвітним особам вида-

ються з каси. Грошові чеки для одержання підзвітних сум безпосередньо з 

розрахункового рахунка в банку застосовують рідко. 

Підзвітній особі видаються гроші на основі її письмової заяви з дозво-

лу керівника підприємства за наявності довідки бухгалтерії про те, що за 

даною особою немає заборгованості по раніше виданих авансах. 

Звітність про використання підзвітних сум. Після повернення з від-

рядження або виконання доручення підзвітна особа має протягом трьох 
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днів подати авансовий звіт про використання у зв’язку з відрядженням ви-

даних йому сум. До авансового звіту додається: посвідчення на відряджен-

ня, оформлене в установленому порядку (з відмітками про вибуття і при-

буття), залізничний та інші квитки, копії товарних чеків, приймальні акти 

або розписки осіб, що прийняли від підзвітної особи придбані цінності, 

тощо. 

Авансовий звіт бухгалтерія перевіряє як з погляду правильності його 

оформлення і арифметичних підрахунків, так і по суті, тобто правильності і 

законності витрати кожної суми, зазначеної у звіті. Про перевірку робиться 

запис на бланку авансового звіту, після чого останній затверджує керівник 

підприємства. Залишок невикористаних сум підзвітна особа повертає до ка-

си підприємства. 

Для обліку підзвітних сум застосовується рахунок «Розрахунки з підз-

вітними особами». На дебеті цього рахунка групують суми, що видаються 

у підзвіт, і відображають заборгованість осіб: 

Дебет рахунка «Розрахунки з підзвітними особами» 

Кредит рахунка «Каса». 

На кредиті рахунка обліковують суми виконаних витрат (на основі 

авансових звітів і прикладених до них виправдовувальних документів): 

Наприклад, використані гроші на відрядження на семінар загальногос-

подарського характеру буде записано: 

Дебет рахунка «Адміністративні витрати» 

Кредит рахунка «Розрахунки з підзвітними особами». 

Якщо гроші видавались у підзвіт на придбання деяких господарсь-

ких матеріалів, запасних частин, канцелярського майна і є підтверджен-

ня цих витрат документами, то роблять такий запис: 

Дебет рахунка «Сировина» й «Матеріали» 

Дебет рахунка «Запасні частини» 

Дебет рахунка «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

Кредит рахунка «Розрахунки з підзвітними особами». 

На повернений залишок невикористаних сум підзвітною особою: 

Дебет рахунка «Каса» 

Кредит рахунка «Розрахунки з підзвітними особами». 

 
Б.3.2.3.4. Облік грошових коштів у дебіторів — 

юридичних осіб (облік боргових вимог) 
 

Об’єктом обліку є суми боргових вимог (заборгованостей), які утвори-

лися у різних юридичних та фізичних осіб перед підприємством у процесі 

господарської діяльності. Це можуть бути операції, пов’язані з проплатою 

підприємством авансових платежів за поставку йому в майбутньому товар-

но-матеріальних цінностей (надання послуг), з безпідставним списанням 
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банком коштів з розрахункового рахунку, з утворенням боргів за нестачі та 

невідповідність якості отриманих цінностей обумовленим технічним умо-

вам з вини постачальника або транспортної організації, з оплатою по вико-

навчим документам та з розрахунками по іншим операціям, які не пов’язані 

з основною господарською діяльністю підприємства. 

Облік цих операцій здійснюється на підставі господарських договорів, 

актів про виявлені розбіжності при прийманні товарно-матеріальних цін-

ностей, рішень судових органів, платіжних документів, виконавчих доку-

ментів, рахунків-фактур, накладних. 

Аналітичний облік ведеться по кожному дебітору (юридичній або фі-

зичній особі), причині, формі та по даті утворення заборгованості (виник-

нення права на вимогу) та строком надходжень у майбутньому. 

Синтетичний облік розрахунків з дебіторами ведеться на рахунках 

«Розрахунки з покупцями та замовниками», «Розрахунки по авансах», «Ра-

хунки по претензіях», «Розрахунки по виданих авансах», «Розрахунки з рі-

зними дебіторами» та ін. 

По дебету цих рахунків відображаються суми належних підприємству 

платежів, а по кредиту — надходження, використання і повернення сум. 

Сальдо по дебету цих рахунків показує суму дебіторської заборгованості. 

Б.3.2.3.5. Облік грошей в іноземній 
валюті 

 

а) Особливості бухгалтерського обліку 

 операцій в іноземній валюті 

 

Відображення в бухгалтерському обліку фінансово-господарських 

операцій в іноземній валюті здійснюється у грошовій одиниці, яка діє на 

території України, в сумах, що визначаються шляхом перерахунку інозем-

ної валюти за офіційним курсом Національного банку України на дату ви-

писки розрахунково-грошового документа. Залишки коштів підприємств, 

організацій на валютних рахунках, у касі, інші кошти (включаючи грошові 

документи), цінні папери, дебіторська заборгованість в іноземній валюті 

відображаються у звітності у грошовій одиниці, що діє в Україні, в сумах, 

визначених за офіційним курсом Національного банку України на останнє 

число звітного періоду. Одночасно вказані записи здійснюються у валюті 

розрахунків і платежів (по кожній іноземній валюті). 

 

б) Облік операцій на валютному рахунку 
 

Бухгалтерський облік наявності і руху іноземної валюти ведеться на 

рахунку «Поточні рахунки в іноземній валюті», аналітичний облік операцій 

на якому організується по кожному з відкритих у банках рахунків для збе-
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реження коштів в іноземній валюті, а також на окремих субрахунках раху-

нка «Каса», «Розрахунки з підзвітними особами». Записи на рахунках «По-

точні рахунки в іноземній валюті», «Каса» і «Розрахунки з підзвітними 

особами» проводяться на підставі виписок банків та розрахунково-платіж-

них документів, по яких одержані або оплачені суми в іноземній валюті. 

На кожному із рахунків в аналітичному обліку має бути забезпечено 

облік кожної валюти за номіналом, курсом дня, враховано різницю між по-

переднім і поточним курсом (курсова різниця) та визначення в українській 

валюті. 

Залишки грошових коштів підприємства на валютному рахунку відо-

бражаються в національній валюті України в сумах, визначених за офіцій-

ним курсом Національного банку України на дату здійснення операції в 

іноземній валюті, а при складанні звітності — на останнє число звітного 

періоду. Одночасно операції в іноземній валюті відображаються у валюті 

розрахунків і платежів. 

Аналітичний облік коштів на валютному рахунку ведеться по кож-

ному із відкритих у банках рахунків іноземних валют. 

Бухгалтерський облік іноземної валюти на рахунках в установах бан-

ків ведеться підприємствами на рахунку «Поточні рахунки в іноземній ва-

люті». 

Різниця між оцінкою в українській валюті активів і пасивів, вартість 

яких виражена в іноземній валюті, обчисленій виходячи з курсу Націона-

льного банку України на дату проведення розрахунків або на дату складан-

ня бухгалтерської звітності за звітний період, та оцінкою в українській ва-

люті цих активів і пасивів виходячи з курсу Національного банку України 

на дату відображення їх у бухгалтерському обліку у звітному періоді, або 

на дату складання бухгалтерської звітності за попередній період для цілей 

бухгалтерського обліку, вважається курсовою різницею. 

Курсові різниці у бухгалтерському обліку і звітності відображаються у 

тому звітному періоді, до якого належить дата розрахунку або за який 

складається бухгалтерська звітність. 

Курсові різниці підприємствами і організаціями відображаються окре-

мо на рахунку «Інші операційні доходи». 

 
в) Облік іноземної валюти в касі, 

 у підзвітних осіб та боргових вимог (дебіторів) 

 і зобов’язань (кредиторів) 
 

Іноземна валюта в касі підприємства відображається у бухгалтерсько-

му обліку як у номінальних величинах валюти, так і у грошовій одиниці, 

яка діє на території України — гривнях. 
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До каси іноземна валюта може надходити з валютного рахунку у 

банку, від покупців в оплату проданого товару (виконаних робіт, нада-

них послуг) підприємством, від підзвітних осіб як залишок не викорис-

таного авансу. З каси валюта може вноситись до банку — на валютний 

рахунок, видаватись у підзвіт для покриття витрат на відродження за 

кордон або, у випадках, дозволених законодавством, стороннім органі-

заціям в оплату їх продукції (послуг). 

Оцінка операції по надходженню (вибуттю) валюти здійснюється за 

офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, 

що діє на дату оприбуткування (видатку) валюти. 

Документальне оформлення обліку цих операцій аналогічне обліку 

української валюти в касі. Для кожного найменування іноземної валюти ві-

дкривається окрема касова книга. 

Аналітичний облік руху іноземної валюти в касі підприємства здійс-

нюється по кожному найменуванню валюти (долари США, марки Німеч-

чини, рублі РФ тощо). 

Синтетичний облік ведеться по рахунку «Каса» в розрізі субрахунків, 

відкритих по найменуваннях іноземної валюти. Відхилення, які пов’язані зі 

зміною курсу іноземної валюти, відображаються на рахунку в кореспонде-

нції з рахунком «Фінансові результати». Оформити курсові відхилення 

можна бухгалтерськими довідками. 

Видача іноземної валюти в підзвіт працівникам підприємства здійсню-

ється переважно для покриття витрат на закордонне відрядження. Заборго-

ваність працівника враховується у валюті, яку було йому видано та у грив-

нях за офіційним курсом Національного банку України. 

Аналітичний облік валютної заборгованості підзвітних осіб аналогі-

чний обліку розрахунків з підзвітними особами в національній валюті. На 

підставі авансових звітів підзвітної особи з прикладеними до них доку-

ментами погашається її валютна заборгованість підприємству і визнача-

ється сальдо розрахунків за цими операціями. При цьому, якщо видана 

вільно конвертована валюта обмінювалася в країні відрядження на місце-

ву валюту і останньою робилися необхідні виплати, то витрати перево-

дяться у видану в підзвіт валюту за крос-курсом, який склався між цими 

валютами виходячи з офіційного курсу НБУ на дату складання звіту. 

Наприклад, відряджений до Італії отримав 400 доларів США. У Іта-

лії їх обміняно на італійські ліри. До авансово- 

го звіту прикладено документів на витрачання 1600 лір. На дату скла-

дання авансового звіту офіційний курс НБУ становив  

за 100 дол. США — 191 грн., за 100 італ. лір — 10,53 грн. Витрати по 

відрядженню, таким чином, становитимуть 168,48 грн. (1600  10,53 / 

100), а з підзвіту буде списано 88,21 дол. США (168,48 / 191  100). 
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Облік дебіторської заборгованості в іноземній валюті за побудовою 

аналогічний обліку заборгованості у національній валюті. Сума боргу 

відображається у валюті, якою повинен розрахуватися дебітор та у на-

ціональній валюті шляхом перерахунку суми заборгованості за офіцій-

ним валютним (обмінним) курсом Національного банку, що діяв на дату 

її виникнення (балансова вартість заборгованості), і не підлягає пере-

рахунку у зв’язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом звітного 

періоду (кварталу). 
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У разі, коли така заборгованість продається (погашається) протягом 

звітного періоду, вартість такої заборгованості визначається шляхом пере-

рахунку її суми в гривні за офіційним валютним курсом НБУ, що діяв на 

дату такого продажу (погашення). 

 
 Б.3.3. Облік цінних паперів 

 
Б.3.3.1. Основи побудови обліку цінних паперів 

 
Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право воло-

діння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка 

їх випустила, та їх власником. Вони передбачають можливість виплати до-

ходу (прибутку) у вигляді дивідендів або процентів, а також передачі гро-

шових та інших прав, що випливають з цих документів. 

Цінні папери можуть бути іменні або на пред’явника. Iменні, як пра-

вило, не підлягають передачі. Цінні папери на пред’явника обертаються ві-

льно. Порядок обігу цінних паперів регулюється законом. 

Випуск цінних паперів здійснює емітент — юридична особа, яка від 

свого імені випускає цінні папери та бере на себе обов’язки, що виплива-

ють з умов їх випуску. Згідно з чинними в Україні законами випускаються 

такі цінні папери: 

акції — не мають установленого строку обігу, що засвідчує пайову 

участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджують 

членство в акціонерному товаристві та право  

на участь в його управлінні. Акції дають право їх власникові  

на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь 

у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства; 

облігації — засвідчують внесення їх власником грошових коштів і під-

тверджують зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цих цін-

них паперів у передбачений строк з виплатою процента (якщо інше не пе-

редбачено умовами випуску); 

скарбничі зобов’язання України — вид цінних паперів на пред’явника, 

що поширюються виключно на добровільних засадах серед населення, за-

свідчують внесення їх власником коштів до бюджету і дають право на оде-

ржання фіксованого доходу; 

ощадні сертифікати — письмове свідоцтво банку про  депонування 

коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання (після встановленого 

строку) депозитів і процентів з нього; 

майнові приватизаційні сертифікати — згідно з ними громадянинові 

України держава надає право відкрити в ощадбанку депозитний (безготів-
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ковий) рахунок і придбати за ці кошти акції будь-яких державних підпри-

ємств чи об’єкти нерухомості; 

приватизаційні житлові чеки — це такі самі цінні папери, як і майнові 

приватизаційні сертифікати, тобто за ними громадянину України відкрива-

ється аналогічний депозитний рахунок в ощадбанку; 

векселі — засвідчують безумовне грошове зобов’язання векселедавця 

сплатити після настання строку визначену суму власникові векселів. 

Класифікація цінних паперів наведена на рис. Б.3.1. 
 

ЦІННІ ПАПЕРИ

Білети державної
скарбниці:

1) довгострокові;
2) середньострокові;
3) короткострокові

Акції:
1) трудового

колективу;
2) підприємства;
3) акціонерного

товариства

Векселі:
1) прості;
2) переказні

Облігації:
1) державні;
2) місцеві;
3) підприємства

Приватизаційні
майнові сер-

тифікати

Сертифікати
ощадбанку

Земельні бони

Приватизаційні
житлові чеки

Чеки

Акредитиви

Процентні Безпроцентні

На пред’явникаІменні

 

Рис. Б.3.1. Класифікація цінних паперів 

 

Життєвий цикл цінних паперів наведено на рис. Б.3.2, а типи операцій, 
які здійснюються з цінними паперами, наведені на рис. Б.3.3. 

 
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Первинне (власне)
розміщення

Вторинне
обертання

Конструювання
та випуск

 

Рис. Б.3.2. 
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ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Папери власної емісії Папери не власної емісії

Оплата і одержання
дивідендів
(процентів)

Продаж

Емісія

Купівля

Без зміни
номіналу

Зниження

Із зміною
номіналу

Підвищення

Зберігання

у себе

ОбмінПродаж

у банку

Викуп

 

Рис. Б.3.3. Типи операцій, які здійснюються з цінними паперами 

 
Б.3.3.2. Облік операцій з цінними 

паперами власної емісії 

 
Облік операцій, які здійснюються при виготовленні бланків цін-

них паперів. Виготовлені бланки цінних паперів обліковуються на позаба-

лансовому рахунку (підставою слугують відповідні прибутково-видаткові 

документи). Бланки з цього рахунка списують, водночас виконуючи записи 

про реалізацію цінних паперів. Цінні папери обліковуються за видами та 

місцем зберігання матеріально відповідальними особами згідно з «Поряд-

ком ведення касових операцій». 

На всі цінні папери складають описи, де зазначають вид, номер, серію, 

номінальну вартість (ціну), строк погашення. При погашенні робиться від-

повідна позначка про документ, на підставі якого зроблено запис, виписка 

банку тощо. 

Облік акцій власної емісії. Випуск акцій акціонерним товариством 

здійснюється у розмірі його статутного капіталу. Додатковий випуск акцій 

можливий лише в тому разі, коли всі раніше випущені акції оплачені за ва-

ртістю, не нижчою від номінальної. 

Облік продажу акцій власної емісії поділяється на два етапи: до реєст-

рації статуту та після його реєстрації. Поточний облік авансових внесків ве-

дуть на рахунку «Розрахунки із засновниками». 

В оплату акцій акціонери можуть передавати будь-які активи і відпо-

відно до переданого активу здійснюються записи за дебетом рахунків: 

гроші сплачені до каси, на розрахунковий рахунок — шляхом передачі ос-

новних засобів — валютними коштами до банку — шляхом передачі нема-
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теріальних активів — тощо, а також за кредитом рахунка «Неоплачений 

капітал». 

У день реєстрації статуту потрібно зробити запис за кредитом рахунка 

«Статутний капітал» на всю суму та за дебетом рахунка «Неоплачений ка-

пітал» також на всю суму. 

Це означає, що на рахунку «Неоплачений капітал» після наведеної 

операції буде утворено сальдо, яке свідчить про заборгованість засновників 

до «Статутного капіталу». 

Поступове погашення боргу перед статутним капіталом відображаєть-

ся аналогічно щойно наведеному. 

На нараховану суму дивідендів дебетується рахунок «Нерозподілений 

прибуток» і кредитуються рахунки за призначенням: «Розрахунки з учас-

никами» 

— на суму, нараховану акціонерам, які працюють на підприємстві; 

— на суму, нараховану акціонерам-засновникам, які не працюють на 

підприємстві; 

— на суму, нараховану іншим акціонерам. 

АТ може викупити акції в акціонерів. Викуп акцій відображається за-

писами: дебет рахунка «Вилучений капітал», кредит рахунків, з яких суми 

були передані акціонерам: «Каса» тощо. 

Викуплені акції можуть бути анульовані (знищені). Тоді запис буде 

такий: дебет рахунка «Статутний капітал», кредит рахунка «Вилучений ка-

пітал». 

Перепродаж акцій обліковується за вищенаведеною схемою Б.2.5.6. 

Якщо акції реалізуються за ціною, вищою за їхню номінальну вар-

тість, то різниця між продажною та номінальною вартістю зараховується 

до «Додаткового капіталу», якщо ж реалізація відбувається за нижчою ці-

ною — це є прямий збиток підприємства. 

Акціонерне товариство має право підвищувати або знижувати номіна-

льну вартість акцій власної емісії. Кожний такий випадок супроводжується 

перереєстрацією статутного капіталу. Підвищення номіналу вартості акцій 

відображають у бухгалтерському обліку аналогічно продажу (реалізації), 

як щойно описано. 

Основною причиною зниження номіналу вартості акції є непокриті 

збитки, тому після перереєстрації здебільшого суму зниження направляють 

на покриття збитків (дебет рахунка «Непокриті збитки»). 

В окремих випадках, що буває дуже рідко, зниження номінальної вар-

тості акцій виплачують. У цих випадках суму зниження попередньо облі-

ковують на рахунку «Розрахунки із засновниками». А далі виплачують або 

з рахунка «Каса» або з «Розрахункового рахунка в банку». 
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Облік облігацій власної емісії. Облік залучених коштів, одержаних у 

результаті випуску облігацій підприємства, ведуть на рахунку «Довгостро-

кові зобов’язання по облігаціях». 

До нього відкривають три субрахунки, на яких обліковують: 

— зобов’язання по облігаціях; 

— премії на випущені облігації; 

— дисконт по випущених облігаціях. 

При аналітичному обліку на рахунку «Довгострокові зобов’язання по 

облігаціях» слід враховувати вид випущених цінних паперів, строк пога-

шення позичок. 

У разі одержання коштів від випуску облігацій роблять відповідні за-

писи в дебет рахунків: «Каса», «Розрахунковий рахунок», «Розрахунки по 

оплаті праці» та інші, а також в кредит рахунка «Довгострокові зо-

бов’язання по облігаціях». 

Нарахування процентів по облігаціях відображається записами: дебет 

рахунка «Фінансові витрати» та кредит рахунка «Розрахунки з працюю-

чим» на суму, нараховану тим, хто працює на підприємстві, або кредит ра-

хунка «Розрахунки з іншими кредиторами» — нараховану підприємствам. 

При погашенні позики роблять записи в дебет рахунка «Довгостро-

кові зобов’язання по облігаціях», а також в кредит рахунків «Каса», «Ро-

зрахунковий рахунок», «Розрахунки з оплати праці» та ін. 

 
Б.3.3.3. Облік операцій з цінними паперами 

невласної емісії (облік інвестицій) 
 

Облік акцій та облігацій, придбаних господарством у інших підп-

риємств, ведуть на рахунках як фінансові вкладення у  

залежності від того, на який термін вони придбані. Короткотермінові 

(на строк до одного року) або довготермінові (на строк понад один рік), 

тобто на рахунках «Короткострокові (поточні) фінансові інвестиції» або 

«Довгострокові фінансові інвестиції». На останньому рахунку відкри-

ваються три види рахунків: 

— інвестиції у зв’язані сторони згідно з ціною в контролі; 

— інші інвестиції у зв’язані сторони; 

— інвестиції у незв’язані сторони. 

Побудова аналітичного обліку залежить від видів придбаних цінних 

паперів та підприємств, що їх емітували (випустили). Окремо обліковують-

ся гроші, перераховані за цінні папери до їх надходження як аванс. 

На оприбутковану вартість придбаних цінних паперів роблять записи 

в дебет рахунків «Довгострокові фінансові інвестиції» або «Короткотермі-
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нові фінансові інвестиції», а також у кредит рахунків «Каса», «Розрахунко-

вий рахунок», «Валютний рахунок» тощо. 

Якщо оплата придбаних цінних паперів здійснюється шляхом передачі 

матеріальних цінностей, то записи залежать від того, якими саме матеріа-

льними цінностями розраховувалося підприємство. При розрахунках мате-

ріалами, паливом, запасними частинами тощо виконуються записи в дебет 

вищенаведених рахунків та кредит рахунка «Доходи». 

Одержані дивіденди та проценти обліковують записом дебет рахунка 

«Каса», «Рахунок у банку», «Розрахунки з дебіторами» та інші та кредит 

рахунка «Інші фінансові доходи». 

При погашенні облігацій, сертифікатів та ін. або перепродажу акцій чи 

облігацій тощо одержані кошти надходять у розпорядження підприємства, 

а собівартість цінних паперів списують з активів, що відображається в об-

ліку записами в дебет рахунків «Фінансові результати», а також у кредит 

рахунка «Собівартість реалізованих інвестицій». 

Облік сертифікатів ощадного банку ведуть на субрахунку «Сертифіка-

ти ощадного банку» рахунків довгострокових (або короткострокових) інве-

стицій. 

Аналітичний облік ведуть по банках, які видали сертифікати. При над-

ходженні сертифіката виконуються записи в дебет рахунка. 

В разі повернення коштів банком роблять записи в дебет рахунка «Ро-

зрахунковий рахунок» та в кредит рахунків довгострокових (або коротко-

строкових) фінансових інвестицій. 

Коли придбані підприємством акції, облігації або інші цінні папери 

передаються банку на тимчасове зберігання, то в реєстрах аналітичного 

обліку посилаються на відповідний документ, який одержано з банку. Ви-

трати зі зберігання цінних паперів у банку відносяться на фінансові резуль-

тати. 

 
Б.3.3.4. Облік векселів 

 

Облік виданих векселів. Зобов’язання по розрахунках з постачальни-

ками, підрядниками та торговельними кредиторами, яке забезпечена вида-

ними векселями, враховується підприємством на рахунку «Короткостроко-

ві векселі видані». Аналітичний облік векселедавець веде по кожному 

виданому векселю. 

Видача векселів на суму товарів та послуг відображається записом в 

кредиті рахунка «Короткострокові (або довгострокові) векселі видані» і в 

кореспонденції з рахунками «Розрахунки з постачальниками та підрядчи-

ками», «Розрахунки з різними кредиторами» або іншими відповідними ра-

хунками. Суму витрат у вигляді договірних процентів та відстрочку плате-

жу векселедавець відображає в кредиті рахунка «Короткострокові векселі 
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видані» та дебеті рахунка «Витрати майбутніх періодів» з наступним відо-

браженням при сплаті векселя в дебеті рахунків затрат відповідної діяльно-

сті (якщо векселями проведені розрахунки за сировину, паливо, матеріали, 

комплектуючі вироби, товари та послуги виробничого характеру для забез-

печення поточної виробничої діяльності) або «Капітальні інвестиції» (якщо 

векселями проведені розрахунки за основні засоби, будівельно-монтажні, 

проектні та інші роботи і послуги, витрати з яких не відносяться на собіва-

ртість продукції) або інші рахунки. 

Погашення зобов’язань, забезпечених виданими векселями, відобра-

жається в дебеті рахунка «Короткострокові векселі видані» та в кредиті ра-

хунків обліку грошових коштів або розрахунків при уступці боргу. 

Якщо векселі видані на довготерміновий строк, то аналогічні операції 

реєструються на рахунку «Довгострокові векселі видані». 

Облік одержаних векселів. Заборгованість по розрахунках з покуп-

цями та іншими дебіторами, що забезпечена одержаними векселями, вра-

ховується на рахунках «Довгострокові векселі одержані» або «Коротко-

строкові векселі одержані» в залежності від строку платежу. Аналітичний 

облік ведеться за кожним одержаним векселем. 

При одержанні векселів за відвантажену продукцію, виконані роботи 

та надані послуги сума відображається в дебет рахунка «Довгострокові 

векселі одержані» або «Короткострокові векселі одержані» та в кредиті 

рахунків «Доходи» або «Розрахунки з покупцями та замовниками». Сума 

доходу, що одержує продавець за відстрочку платежу, відображається в 

дебеті рахунка «Короткострокові векселі одержані» або «Довгострокові 

векселі одержані» та в кредиті рахунка «Доходи майбутніх періодів» з 

наступним відображенням при сплаті в кредит рахунка «Фінансові ре-

зультати». 

Суми, враховані на рахунках «Короткострокові (або довгострокові) 

векселі одержані», списуються згідно з погашенням заборгованості, забез-

печеної векселями, у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів: 

«Каса» тощо. 

Якщо виданий вексель індосується на користь векселедавців або переда-

ється платником у сплату за відвантажену продукцію (виконані роботи, послу-

ги), то в бухгалтерському обліку сторін заборгованість за векселями списуєть-

ся відповідно з рахунків «Інші фінансові доходи» та «Інші витрати», 

«Собівартість реалізованих інших активів». Позички, одержані векселедержа-

телем в комерційних банках під заставу векселів, враховуються у загально-

встановленому порядку. 

Витрати, пов’язані з протестом за векселем, відносяться на фінансові 

результати. 

При здійсненні дисконтних операцій (продаж векселедержателем бан-

ку) записи суми проданих банку векселів ведуться в кредиті рахунка «Дов-
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гострокові (або короткострокові) векселі одержані» з рахунками «Розраху-

нковий рахунок» (на суму, сплачену банком), «Доходи майбутніх часів» та 

«Фінансові доходи» (на суму дисконту облікового процента). 

Одержані векселі зберігаються підприємством самостійно або переда-

ються на зберігання банку. Векселі, що перебувають на підприємстві, збе-

рігаються в його касі нарівні з готівкою відповідно до «Порядку ведення 

касових операцій у народному господарстві України». 

Якщо одержані підприємством векселі здаються на зберігання до бан-

ку, то в реєстрах аналітичного обліку робиться позначка про відповідний 

документ, одержаний від банку. Витрати банку на винагороди за послугу зі 

зберігання векселів відносяться на рахунок збитків від позареалізаційних 

операцій. 

Оперативний контроль за платежами з одержаних і виданих векселів 

ведеться за допомогою картотеки, упорядкованої за строками погашення 

заборгованості. 

На всі векселі, які зберігаються на підприємстві, складаються описи, 

де подається назва платника, сума та строк погашення заборгованості за 

векселями. При погашенні заборгованості за векселями в описі робиться 

відповідна помітка і вказується дата виписки банку або іншого належного 

документа. 

Суми заборгованості по рахунках з покупцями, замовниками та інши-

ми дебіторами за продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, 

які забезпечені одержаними векселями, та суми зобов’зань, на яку підпри-

ємством видано векселі для забезпечення поставок (робіт, послуг) постача-

льників, підрядників та інших кредиторів, показуються у відповідних стат-

тях активу і пасиву балансу підприємства. 

Б.3.3.5. Облік інших грошових документів 

 
Облік грошових документів, підприємства (оплачені путівки до буди-

нків відпочинку, поштові марки тощо) ведеться за номінальною вартістю 

та фактичною купівельною ціною на рахунку «Iнші грошові документи». 

При придбанні грошових документів у бухгалтерському обліку роб-

лять запис: дебет рахунка «Грошові документи» та кредит рахунків «Каса», 

«Рахунок у банку» та інші залежно від того, які кошти були використані 

для оплати. 

У разі списування грошових документів бухгалтерський запис робить-

ся за кредитом рахунка та за дебетом рахунка залежно від характеру відпо-

відної операції. Наприклад: 

— при оплаті готівкою частини вартості (або повної вартості) путівки 

— дебет рахунка «Каса»; 
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— при списуванні поштових марок, використаних для відправлення 

кореспонденції підприємства, — дебет рахунка «Адміністративні затрати» 

та ін. 

 
Б.3.3.6. Облік розрахункових операцій 

 
Б. 3.3.6.1. Основи побудови обліку  

розрахункових операцій 
 
Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а 

також між ними і населенням, що зумовлені дією ринку, мають характер 

грошових розрахунків. Ці взаємовідносини µрунтуються на використанні 

грошей у їх функціях — коштів обігу і коштів платежу. При цьому підп-

риємство водночас є постачальником для одних і покупцем для інших. 

Правильна організація і побудова обліку грошових розрахунків між 

підприємствами мають велике значення, оскільки забезпечують швидке за-

вершення кругообороту оборотних коштів (коштів обігу), перехід їх з това-

рної форми в грошову, створюють необхідні умови для безперебійної опла-

ти придбаних товарно-матеріальних цінностей. 

Основу побудови бухгалтерського обліку грошових розрахунків ви-

значає їх класифікація. 

Грошові розрахунки здійснюються або у формі безготівкових платежів 

або готівкою, тобто існують дві форми розрахунків — готівкові і безготів-

кові. 

Безготівкові розрахунки здійснюються в основному через банк, а готі-

вкові — через касу. 

За економічним змістом розрахунки поділяються на дві основні групи 

(системи): 

1) за товарними операціями, тобто всі розрахунки між підприємствами 

і господарськими організаціями за продану (реалізовану) продукцію, вико-

нані роботи, послуги і придбані матеріальні цінності та послуги; 

2) за нетоварними операціями, до яких належать платежі до бюджету; 

одержання і повернення банківських кредитів, сплата страхових платежів, 

розрахунки за претензіями, нестачами і крадіжками та різні інші розрахун-

ки. 

Характер цих двох груп розрахунків різний, зокрема й з погляду тех-

ніки їх здійснення. 

Найбільшу питому вагу в розрахунках підприємств мають розрахунки 

за товарними операціями — за продану (реалізовану) продукцію, виконані 

роботи і надані послуги, одержані матеріальні цінності та послуги. 
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Залежно від територіального розміщення сторін, що беруть участь у 

розрахунках, розрізняють одногородні (місцеві), іногородні та міжнародні 

розрахунки. Розрахунки між підприємствами, що обслуговуються одним і 

тим самим банком, або різними установами банку, розміщеного в одному 

місті, називаються одногородніми. Ті, що обслуговуються різними банка-

ми, розміщеними в різних населених пунктах, — іногородніми. 

 

Б.3.3.6.2. Принципи організації обліку розрахунків 
 

Підприємства, господарські організації вступають у господарські вза-

ємовідносини з іншими підприємствами, організаціями, що є постачальни-

ком для одних і покупцем для інших, платником або одержувачем грошей. 

У процесі купівлі-продажу між підприємствами і організаціями вини-

кають господарські взаємовідносини, що завершуються грошовими розра-

хунками. 

Сукупність усіх грошових розрахунків утворює грошовий обіг. 

Організація безготівкових розрахунків базується на таких принципах: 

платежі здійснюються до або після відвантаження продукції, виконан-

ня робіт, послуг або одночасно з ними; 

платежі здійснюються за згодою платника (акцепт доку- 

ментів); 

покупець може відмовитися від оплати розрахункових документів (у ра-

зі обµрунтованої відмови згідно з інструкціями банків); 

платежі здійснюються за рахунок коштів платника або в установлено-

му порядку за рахунок кредиту банку; 

зарахування коштів на рахунок одержувача має виконуватися лише пі-

сля списання цих сум з рахунка платника. 

Безготівкові розрахунки між підприємствами виконуються платіжни-

ми вимогами, акредитивами, особистими рахунками, платіжними доручен-

нями, чеками, зведеними вимогами, інкасовими дорученнями та іншими, 

дозволеними законами. 

Мінімальна сума за розрахунковими документами, що приймаються ба-

нком до виконання, передбачена діючими інструкціями. 

 

Б.3.3.6.3. Форми розрахунків 
 

Під формою розрахунків треба розуміти зумовлені характером еконо-

мічних зв’язків способи здійснення платежів, порядок документообороту і 

обігу коштів як між учасниками розрахунків, так і між ними і банком. 

При цьому підприємства можуть застосовувати лише ті форми розра-

хунків, які встановлені законами і постановами уряду та є обов’язковими 

для всіх учасників платіжного обігу. Залежно від умов господарської діяль-
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ності підприємств, характеру продукції, що реалізується, і умов її відпуску 

покупцям, місцезнаходження платників, джерел коштів, за рахунок яких ви-

конуються платежі, і місця їх проведення, застосовуються ті чи інші форми 

розрахунків. 

У розрахунках за товарно-матеріальні цінності, надані послуги і вико-

нані роботи, а також за іншими операціями використовують такі основні 

форми безготівкових розрахунків: акцептну; акредитивну; за особистими 

рахунками; платіжними дорученнями; чеками, бартер тощо. 

Ці форми різняться способом здійснення платежів, порядком докумен-

тообороту і рухом коштів між постачальником і покупцем, а також устано-

вами, що виконують розрахунки. Форма розрахунків, що застосовується, 

зазначається в договорі. 

 

Б.3.3.6.4. Облік розрахунків з товарних 
операцій у системі рахунків 

 

Облік розрахунків з постачальниками матеріалів, товарів, послуг тощо 

ведеться на рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», а з по-

купцями — «Розрахунки з покупцями та замовниками». 

Під час одержання матеріалів, товарів, послуг робиться запис: дебет 

рахунків «Виробничі запаси», «Товари», «Затрати (різного напрямку)» і 

т.д., кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 

На основі виписки банку про списування грошей виконується запис у 

дебет рахунка «Рахунки з постачальниками і підрядчиками» та в кредит 

рахунка «Поточний рахунок». При реалізації готової продукції (товарів), 

наданні послуг покупцям робиться запис: дебет рахунка «Розрахунки з по-

купцями та замовниками», кредит рахунка «Доходи». 

У разі надходження на розрахунковий рахунок грошей від покупця на 

основі виписки банку робиться запис у дебет рахунка «Розрахунковий ра-

хунок» і кредит рахунків «Розрахунки з покупцями та замовниками» або 

«Доходи». 

Акредитиви може виставляти покупець або за рахунок коштів на сво-

єму розрахунковому рахунку, або за рахунок кредитів банку. У бухгалтер-

ському обліку суми відкритих акредитивів відображаються на субрахунку 

«Акредитиви» синтетичного рахунка «Iнші рахунки в банку». При відкрит-

ті акредитиву за рахунок власних коштів на бухгалтерських рахунках ро-

биться запис у дебет рахунка «Iнші рахунки в банку» та в кредит рахунка 

«Розрахунковий рахунок у банку». 

Якщо акредитив відкривається за рахунок банківського кредиту, то в 

бухгалтерському обліку це фіксується записом у дебет рахунка «Iнші раху-

нки в банку» та в кредит рахунка «Короткострокові кредити банку». 
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В аналітичному обліку за кожним акредитивом та кожним постачаль-

ником відкривається особистий рахунок із вказівкою терміну дії акредити-

ву та умов розрахунків. 

На підставі виписки банку про списування суми акредитиву в оплату 

рахунків постачальників у бухгалтерському обліку робиться запис у дебет 

рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» та в кредит раху-

нка «Iнші рахунки в банку». 

Під час розрахунків за дорученнями, перевіреними з виписками банку, 

виконуються такі записи: 

платником — сум, перерахованих з його рахунка в дебети рахунків 

«Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», «Розрахунки з різними 

кредиторами» і т. ін. (залежно від того, кому і на що перераховані платежі), 

а також у кредит рахунка «Розрахунковий рахунок у банку»; 

отримувачем — сум, що надійшли на його рахунок, а також сум, 

отриманих за переказами в дебет рахунка «Розрахунко- 

вий рахунок» і т. ін. (залежно від того, за рахунок чого надійшли суми), 

у кредит рахунка «Розрахунки з різними дебіто- 

рами» і т. ін. (залежно від того, за що і від кого надійшли  

платежі). 

Лімітовані чекові книжки обліковуються на субрахунку «Розрахункові 

чеки» рахунка «Iнші рахунки в банку». При одержанні цей рахунок дебе-

тують на суму ліміту чекової книжки в кореспонденції з кредитом рахунка 

«Розрахунковий рахунок», якщо сума ліміту списана з розрахункового ра-

хунка підприємства або кредитного рахунка «Короткострокові кредити ба-

нку» — за рахунок банківського кредиту. 

Операції розрахунків чеками з покупцем відображаються по-різному. 

За даними авансового звіту експедитора використаний чек  

відображається записом у дебет рахунка «Розрахунки з різними дебітора-

ми» та в кредит рахунка «Розрахунки з підзвітними особами». 

На підставі виписки банку оплата рахунків постачальників чеками із 

лімітованої книжки відображається записом у дебет рахунка «Розрахунки з 

постачальниками та підрядчиками» та в кредит рахунка «Iнші рахунки ба-

нку». 

 
Б.3.3.6.5. Облік розрахунків із учасниками  

(засновниками) 

 
Облік ведуть на двох субрахунках: «Розрахунки по нарахованих диві-

дендах» та «Розрахунки по інших виплатах». 

Аналітичний облік за рахунком «Розрахунки із учасниками (засновни-

ками)» ведуть за кожним засновником. 
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Б. 3.3.6.6. Внутрішньогосподарські розрахунки 

 
На рахунку «Внутрішньогосподарські розрахунки» обліковують роз-

рахунки поточних операцій між головним (вищим щодо дочірнього підп-

риємства) та іншими асоційованими підприємствами. 

Внутрішньогосподарські розрахунки з філіями ведуть на окремих 

рахунках. Він призначений для відображення опера- 

цій між підприємством та його філіями, представництвами, відділами та 

іншими відособленими підрозділами. На рахунку розмежовуються роз-

рахунки за виділеним майном та поточними операціями. Аналітичний 

облік ведуть за кожною окремою філією. 

 

Б.3.3.6.7. Облік розрахунків  
за нетоварними операціями 

 

До основних нетоварних розрахункових операцій належать розрахун-

ки з бюджетом (з фінансовими органами), за податки з обороту (акцизний 

збір, додана вартість тощо), з прибутків, з доходу працюючих і т. ін., за 

страхуванням тощо. 

Облік розрахунків з бюджетом відображають на рахунку «Розрахунки 

за податками і платежами», у кредит якого записують суми, які підлягають 

внесенню в дохід бюджету, а в дебет — внесені платежі, а також — «Роз-

рахунки з різними дебіторами» або інші розрахункові операції. 

Внески з прибутку до бюджету відображаються щомісяця записом у 

дебет рахунка «Податки на прибуток» та в кредит рахунка «Розрахунки за 

податками». 

Суми податку на додану вартість, що підлягають внесенню до бюджету, 

оформляють записом у дебет рахунка «Доходи від реалізації» та в кредит ра-

хунка «Розрахунки за податками і платежами». 

Розрахунки з інших платежів відображають записами в дебети рахун-

ків «Розрахунки з оплати праці» (на суму податків, утриманих із заробітної 

плати робітників і службовців), «Розрахунки з різними кредиторами» (на 

суми простроченої кредиторської заборгованості), а також у кредит рахун-

ка «Розрахунки по податках і платежах». 

Розрахункові операції з працюючими ведуться на субрахунках «Розра-

хунки за позиками», «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» 

та інші. 

Облік розрахунків з дебіторами або кредиторами здійснюється на від-

повідних рахунках: «Розрахунки з дебіторами» або «Розрахунки з кредито-



 247 

рами». На них обліковують розрахунки з організаціями і особами за вико-

навчими документами, з кооперативними і громадськими організаціями — 

за придбані або продані основні засоби, з іншими дебіторами і кредитора-

ми за проживання у гуртожитках тощо. 

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором або кредитором. У 

балансі сальдо за рахунками показують дебіторську в активі та кредитор-

ську у пасиві. 

Б.3.3.6.8. Облік розрахунків з банками 
 за одержані кредити 

 

Загальні поняття. Кредит — це надання підприємствам банками у 

тимчасове користування коштів, які являють собою акумульовані вільні 

кошти інших підприємств, організацій, бюджету та населення. Кредит 

видається на умовах повернення, терміновості, забезпеченості і сплати 

процентів за користування ним. 

За терміном надання кредити поділяються на коротко-, середньо- та 

довгострокові. 

Кредитування підприємств здійснюють за позиковими рахунками. 

Робочим планом рахунків потрібно передбачити два типа рахунків для 

обліку позик банку: «Короткострокові позики», «Довгострокові позики». 

Облік короткострокових позик. Короткострокові позики банку — це 

позики на строк до одного року. 

Підприємства користуються короткостроковими кредитами з такою 

метою: під запаси товарно-матеріальних цінностей; сезонні витрати вироб-

ництва; заготівля сільськогосподарської сировини; розрахункові операції; 

інші кредити (купівля лімітованих чекових книжок; виставлення акредити-

вів тощо). 

Для обліку одержання на розрахунковий рахунок короткострокових 

позик здійснюють записи в дебеті рахунка «Розрахунковий рахунок» та в 

кредиті рахунка «Короткострокові позики». 

Якщо банк сплатив рахунки постачальників, тобто здійснив операцію 

без розрахункового рахунка, то видача цих позик ві- 

дображається записом в дебеті рахунка «Розрахунки з постачальниками і 

підрядчиками» та в кредиті рахунка «Короткочасні  

позики». 

Погашення цих позик виконується з використанням дебету рахунка 

«Короткострокові позики» та кредиту рахунка «Розрахунковий рахунок». 

Облік середньострокових і довгострокових позик банку. У світовій 

практиці середньострокові позики банку — це позики на строк від одного 

до трьох років. Об’єктами кредитування є витрати на впровадження нової 

техніки та удосконалення технології виробництва, на розширення вироб-

ництва, на освоєння випуску нових видів продукції тощо. 
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Довгострокове кредитування здійснюється банками на строк від чоти-

рьох і більше років. 

Отримання цих позик відображають бухгалтерськими записами в де-

беті рахунка «Розрахунковий рахунок» та в кредиті рахунка «Довгостроко-

ві позики». 

Погашення кредиту відображається бухгалтерськими записами в дебе-

ті рахунка «Довгострокові позики» та кредиті рахунка «Розрахунковий ра-

хунок». 

Аналітичний облік кредитів ведеться за видами, цільовим призначен-

ням і строком повернення. 

 
Б.3.3.7. Облік операцій з іноземною валютою 

 

Загальні поняття. Операції з іноземною валютою — це операції, що 

здійснюються в іншій валюті порівняно з тією, в якій ведуть бухгалтерсь-

кий фінансовий облік та складають бухгалтерську звітність. Такі операції 

пов’язані з експортом або імпортом товарів, інвестиціями, одержанням або 

виплатою дивідендів, відрядженнями за кордон тощо. 

Для узагальнення бухгалтерської інформації та складання звіту постає 

потреба переведення операцій в іноземній валюті у валюту українську. З ці-

єю метою використовують так званий курс дня. 

Курс дня — це ціна валюти іншої країни, виражена у валюті України 

на момент здійснення господарської операції (укладання угоди, переказ 

грошей, передача товарів тощо). Iнформацію про валютні курси публікує 

Національний банк України. 

Згідно зі стандартом бухгалтерського обліку і звітності в Україні, кур-

сові різниці за операціями в іноземних валютах визначаються як різниці 

між оцінкою валютних активів та пасивів на дату реєстрації їх в бухгалтер-

ському обліку і на дату фактичного здійснення розрахунку (надходження 

або сплати коштів) за курсом національного банку і відображаються у при-

бутках та збитках окремо. 

Згідно із законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» до 

іноземної валюти належать: 

а) валюта готівкою, грошові знаки (банкноти; білети державної скарб-

ниці, монети), які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на 

території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу але такі, 

що підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу; 

б) платіжні документи в грошових одиницях іноземної держави і між-

народних грошових одиницях; 

в) кошти в грошових одиницях іноземних держав, міжнародних гро-

шових одиницях і в діючій на території України валюті з вільною конвер-
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тацією, які перебувають на рахунках та у вкладах в банківсько-кредитних 

установах на території України, а також за її межами. 

Облік курсових різниць. Бухгалтерський облік наявності та руху іно-

земної валюти ведеться на рахунку «Поточні рахунки в банку», аналітич-

ний облік операцій на якому організується по кожному з відкритих у бан-

ках рахунків для зберігання коштів у іноземній валюті, а також на окремих 

субрахунках рахунка «Каса»: «Розрахунки з підзвітними особами», «Розра-

хунки з постачальниками», «Розрахунки з покупцями та замовниками», 

«Розрахунки з різними дебіторами», «Розрахунки з різними кредиторами» і 

т. ін. Записи на наведених рахунках здійснюються на підставі відповідних 

документів (виписок банку, первинних розрахункових документів тощо), 

по яких одержані або сплачені суми в іноземній валюті. 

На кожному з рахунків у аналітичному обліку має бути забезпечено 

облік кожної валюти за номіналом, курсом дня, враховано різницю між по-

переднім та поточним курсом (курсова різниця), визначену в українській 

валюті. 

Курсову різницю в день операції при зміні курсу валюти відображають 

за дебетом або кредитом рахунків «Інші операційні доходи» або «Інші за-

трати операційної діяльності». 

 

 

Б.3.4. Облік праці та її оплата 

 і соціальні виплати 

Б.3.4.1. Побудова обліку праці 

та її оплати 

Бухгалтерський облік праці і заробітної плати µрунтується на системі 

показників, документації та рахунків. 

Основними показниками обліку праці та її оплати є чисельність пра-

цюючих різних професій, їхня кваліфікація, витрати робочого часу в годи-

но-днях, кількість виготовленої продукції або обсяг виконаних робіт, роз-

мір фонду оплати праці різним категоріям робітників за видами 

нарахувань, преміальні виплати, розмір сум, нарахованих і використаних 

на оплату відпусток, виплати на соціальне страхування працюючих, розмір 

відрахувань за їх видами. 

Чисельність працюючих (особовий склад) визначається підприємст-

вом. Облік особового складу ведуть у службі (відділі) кадрів. Фактична чи-

сельність усіх працюючих підприємства визначається за обліковим скла-

дом. 
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Зміни особового складу відображаються в первинних документах: на-

казі та розпорядженні по підприємству про прийом, переведення, звільнен-

ня, надання відпусток. 

Облік за використанням робочого часу здійснюється в табелі, де відо-

бражається час, відпрацьований працівником, неявки на роботу (вказується 

за допомогою умовних позначок). 

Наприкінці місяця дані табелів підсумовуються по кожному працівни-

ку, а також по цехах і відділах тощо. Ці дані необхідні для контролю вико-

ристання робочого часу та складання звіту. 

Для забезпечення правильного використання фонду оплати праці не-

обхідно обліковувати виробіток продукції або виконаний обсяг робіт кож-

ного працівника і правильність нарахування заробітної плати згідно з уста-

новленими нормами і розцінками. 

Облік виробітку здійснюється залежно від технологічного процесу ви-

робництва, системи організації і оплати праці за типовими формами, в ра-

портах про виробіток, маршрутних листках, у відомостях обліку виробітку, 

нарядах та інших документах. 

Окрім оплати за відпрацьований час, виконаний обсяг робіт і виготов-

лену продукцію, заробітна плата може нараховуватися згідно з чинним за-

конодавством і за інших умов або причин, що стосуються діяльності дано-

го підприємства. 

Щоб визначити заробітну плату, яка підлягає виплаті кожному пра-

цюючому, роблять розрахунок виробітку за місяць з відкиданням від цієї 

суми необхідних утримань. Розрахунок здійснюють в розрахунковій або 

розрахунково-платіжній відомості. 

Розрахунково-платіжні відомості складають щомісячно по кожному 

цеху, фермі, допоміжній службі або відділу з групуванням прізвищ робіт-

ників і службовців за окремими категоріями працюючих та іншими озна-

ками. 

 
Б.3.4.2. Облік нарахування деяких видів оплат 

 

Облік основної заробітної плати. Основна заробітна плата — це ви-

нагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм 

часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Для нарахування ос-

новної заробітної плати працюючим з почасовою оплатою праці необхідно 

мати відомості про посадові оклади (за штатним розкладом), присвоєні ро-

зряди (на підставі наказів по підприємству), а також дані табельного обліку 

відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць тощо). 

При нарахуванні основної заробітної плати працюючим, яким встано-

влена відрядна оплата праці, крім табеля необхідно мати відомості про ви-

робіток і розцінки за виконані роботи. 
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Для розрахунку заробітної плати спеціаліста за повний робочий місяць 

потрібно проставити встановлений йому оклад згідно з наказом по підпри-

ємству; за неповний робочий місяць — оклад потрібно поділити на кіль-

кість робочих днів у даному робочому місяці і здобуту денну заробітну 

плату помножити на кількість відпрацьованих за табелем робочих днів. 

У разі розрахунку заробітної плати робітників за тарифом часову та-

рифну ставку треба помножити на кількість годин зміни. 

Розподіл заробітної при бригадній відрядній системі оплати праці ви-

конується пропорційно до коефіцієнто-годин тощо. 

Облік додаткової заробітної плати. Додаткова заробітна плата — це 

винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахід-

ливість, особливі умови праці. Всі види додаткової заробітної плати облі-

ковуються по середньому заробітку за табелем та відповідними докумен-

тами. 

Премії та заохочення, пов’язані з трудовою діяльністю, визначаються 

на основі положення, яке розробляється безпосередньо на підприємствах 

відповідно до типового. 

Суми нарахованої заробітної плати відображають у системі рахунків 

записом: 

Дебет рахунка «Витрати на оплату праці»  

Кредит рахунка «Розрахунки з оплати праці». 

Облік відпускних працюючим. Усі працівники підприємств ма-

ють право на щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного за-

конодавства. Заробітна плата за період відпустки нараховується наступ-

ним методом. Середній заробіток для оплати відпустки розраховують, 

виходячи із заробітку за 12 останніх місяців (календарних), що переду-

вали місяцю виходу у відпустку. Ця сума (окрім терміну відпустки без 

зберігання заробітної плати) ділиться на 12 (або 11 за перший рік робо-

ти). Отриманий середньомісячний заробіток ділиться на середньомісяч-

ну кількість робочих днів протягом року. Отриманий таким чином сере-

дньоденний заробіток перемножується на число робочих днів відпустки.  

Суми нарахованих відпускних усіх категорій працюючих оформля-

ються таким самим записом, як і нарахування їм заробітної плати, тобто: 

Дебет рахунка «Витрати на оплату праці» 

Кредит рахунка «Розрахунки з оплати праці». 

Сезонний характер роботи ряду підприємств та інші особливості ви-

робництва зумовлюють нерівномірність виходу працівників у відпустку. 

Тому для усунення коливань у собівартості продукції та фінансових ре-

зультатах за звітні періоди року суми, які належить виплачувати працівни-

кам за відпустки, відносять на витрати діяльності щомісяця рівномірно й 

незалежно від того, в якому місяці ці суми будуть виплачуватися. Таким 

чином, створюється резерв для оплати відпусток. 
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Резервовані суми відносять на дебет тих самих рахунків виробничих 

витрат, на які віднесена нарахована заробітна плата працівників: 

Дебет рахунка «Витрати на оплату праці» 

Кредит рахунка «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

Резерв нараховується лише для робітників. 

Фактично нараховані працівникам відпускні суми списують на змен-

шення раніше створеного резерву бухгалтерським записом: 

Дебет рахунка «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

Кредит рахунка «Розрахунки з оплати праці». 

Сальдо на рахунку «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» пока-

зує розмір невикористаного резерву, який наприкінці року інвентаризуєть-

ся. 

Облік допомоги за тимчасовою непрацездатністю. Допомога за 

тимчасовою непрацездатністю внаслідок трудового каліцтва або професіо-

нального захворювання працюючого, зокрема й не члена профспілки, вида-

ється у розмірі 100 % заробітку залежно від стажу роботи. 

Первинним документом для нарахування допомоги є листок непраце-

здатності. 

Допомога нараховується із фактичного заробітку працюючого визна-

ченням середньоденної заробітної плати з розрахунку двох попередніх мі-

сяців щодо місяця захворювання з добавкою середньорічних премій за по-

передній рік. Одержаний середньоденний заробіток перемножають на 

кількість днів хвороби, вказаних у листку непрацездатності. 

 
Б.3.4.3. Аналітичний облік 

розрахунків з працюючими 
 

Розрахунки з працюючими у разі ручного способу обробки документів 

вносять у розрахункові відомості типових форм № П-50 і № П-52 або розра-

хунково-платіжні відомості згідно з типовою формою № П-49. 

Розрахункові відомості за заробітною платою працюючих за місяць 

складаються з розділів «Нарахування заробітної плати», «Відраховано, пе-

редано, внесено, виплачено», «Належить на 1 число сума до виплати». 

Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію: по-

перше, за їх допомогою виконуються розрахунки з працюючими, по-друге, 

вони є формою аналітичного обліку рахунка «Розрахунки з оплати праці». 

Показники цього рахунка використовують також для звітності з праці. 

Підставою для виплати заробітної плати може бути розрахунково-

платіжна відомість, в яку вноситься додаткова графа «Розписка про одер-

жання або відмітка про видачу». Якщо видача заробітної плати за другу 

половину звітного місяця відмічається у платіжних відомостях, що скла-
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даються бухгалтерією по кожному цеху, відділу, то одержувач розписуєть-

ся у платіжній відомості. 

Iз сум заробітної плати, нарахованої працюючим, можуть виконувати-

ся тільки дозволені законодавством відрахування, прибутковий податок, 

аліменти по виконавчих листках згідно з постановами судових і адмініст-

ративних органів, платежі за товари, придбані в кредит, тощо. 

Відрахування за виконавчими листками виконуються в установленому 

законом порядку. 

Заробітна плата працюючим видається протягом місяця двічі (на де-

яких підприємствах, в організаціях, установах — один раз), у вигляді аван-

су — за першу половину місяця і остаточного розрахунку — за другу. 

Підставою для видачі заробітної плати є розрахунково-платіжні відо-

мості. 

 

Б.3.4.4. Облік заробітної плати 

в системі рахунків 
 

Облік розрахунків за заробітною платою ведеться на двох субрахунках 

рахунка «Розрахунки з оплати праці». У кредиті субрахунка —1 відобра-

жається нарахована заробітна плата, а в кредиті субрахунка —2 — депоно-

вана заробітна плата. У дебеті рахунка відображаються всі відрахування, 

перерахування і виплати. Кредитове сальдо цього рахунка показує зо-

бов’язання підприємства перед працюючими на перше число кожного на-

ступного за звітним місяця. 

Нарахована сума заробітної плати відображається бухгалтерським запи-

сами у залежності від прийнятого варіанту обліку затрат. 

Якщо підприємство використовує рахунки «Витрати за елементами», 

то записи будуть такими: 

Перший запис. 

Дебет рахунка «Затрати на оплату праці» 

Кредит рахунка «Розрахунки з оплати праці»  

Другий за кредитом «Затрати на оплату праці» та дебетом різних ра-

хунків затрат діяльності за призначенням. 

Якщо підприємство не використовує рахунок «Затрати на оплату пра-

ці», то на основі розробної таблиці буде такий запис: 

дебет рахунків різних затрат діяльності за належністю затрат: «Основ-

не виробництво» — заробітна плата робітників основного виробництва; 

«Допоміжного виробництва» — заробітна плата робітників допоміж-

ного виробництва; 

«Загальновиробничі витрати» — заробітна плата робітників, нарахована 

за догляд, обслуговування і поточний ремонт обладнання цехів основного 
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виробництва, заробітна плата інженерно-технічних працівників, службовців і 

обслуговуючого персоналу цехів; 

«Адміністративні витрати» — заробітна плата адміністративно-

управлінського і обслуговуючого персоналу заводоуправління; 

«Обслуговуючі виробництва і господарства» — заробітна плата робіт-

ників житлово-комунального господарства; 

«Розрахунок за страхуванням» — сума нарахованої допомоги з тимча-

сової непрацездатності; 

«Нерозподілений прибуток» або «Фонди економічного стимулюван-

ня» — суми премій, нарахованих за рахунок коштів фонду матеріального 

заохочення; 

«Резерв наступних витрат і платежів» — суми відпускних, нарахова-

них робітникам; 

кредит субрахунка «Розрахунки з оплати праці». 

Виплачені суми заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової не-

працездатності, пенсій (працюючим), депоновані суми тощо, а також від-

рахування податків, платежів за виконавчими документами й інші відраху-

вання, встановлені законодавством, відображаються таким записом: 

Дебет, субрахунок —1 «Розрахунки по оплаті праці», 

Кредит рахунків «Каса», субрахунок —2 «Розрахунки з депонента-

ми», «Розрахунки по податках і платежах», «Розрахунки з різними креди-

торами», «Розрахунки за іншими операціями» (за виконавчими документа-

ми) і т. ін. 

Облік не отриманої своєчасно заробітної плати. Своєчасно не отри-

мані суми нарахованої заробітної плати (через неявку отримувачів) перера-

ховуються на депоновану заробітну плату таким записом: 

Дебет субрахунка —1 «Розрахунки за заробітною платою», 

Кредит субрахунка —2 «Розрахунки по депонентах». 

Отримані з банку гроші на видачу зазначеної заробітної плати, але не 

виплачені вчасно, повертаються до банку, котрий видає їх згодом за пер-

шою вимогою підприємства (організації). 

Аналітичний облік депонованої заробітної плати здійснюється у книзі 

(картках) обліку депонованих сум або безпосередньо в реєстрах не виданої 

заробітної плати, що складаються касиром. 

У разі видачі допоміжної заробітної плати складається таке проведен-

ня: дебет субрахунка —2 «Розрахунки по депонентах» та кредит рахунка 

«Каса». 

 
Б.3.4.5. Облік розрахунків з органами 

соціального страхування та пенсійного забезпечення 
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Соціальне страхування, тобто матеріальне забезпечення в разі тимча-

сової непрацездатності, інвалідності, старості, здійснюється переважно за 

рахунок спеціальних фондів. Кошти соціального страхування та пенсійного 

забезпечення утворюються із щомісячних відрахувань підприємств у роз-

мірі встановлених законом процентів від фактично нарахованої заробітної 

плати, а також щомісячних відрахувань у розмірі встановлених законом 

процентів нарахованої заробітної плати кожного працюючого на створення 

пенсійного фонду. 

Нарахування для страхування у розмірі встановлених зако-

ном процентів від фактично нарахованого фонду заробітної плати відобра-

жають записом: 

Дебет рахунка «Відрахування на соціальні заходи» з наступним відне-

сенням цих витрат в дебет різних рахунків залежно від того, на який раху-

нок було віднесено заробітну плату, на яку нараховуються суми органам 

соціального страхування. 

Кредит рахунка «Розрахунки за страхуванням» відповідного субраху-

нка 

Кредит субрахунка — «За соціальним страхуванням» 

Кредит субрахунка — «За пенсійним забезпеченням». 

Відрахування утримання із заробітної плати кожного працюючого на 

страхування пенсійного забезпечення відображають записом: 

Дебет рахунка «Розрахунки з оплати праці» 

Кредит субрахунка — «Розрахунка зі страхування», «По пенсійному 

забезпеченню». 

Використання соціальних фондів на підприємстві 

Відрахування на страхування за субрахунком —1 використовують на 

підприємстві для видачі допомоги з тимчасової непрацездатності, допомо-

ги за вагітністю й пологами (субрахунок —2 — одноразові допомоги при 

народженні дитини, для догляду за дитиною від 1,5 до 6 років, пенсії пра-

цюючим пенсіонерам тощо). Невикористана на підприємстві частина кош-

тів перераховується страховим органам. 

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, яку нараховують за 

листками непрацездатності, крім трудового каліцтва (додатково складають 

Акт про травмування) і професійного захворювання (висновки медичної 

комісії), залежить від загального стажу роботи. 

Перерахування та використання коштів відображають записом: 

Дебет рахунка «Розрахунки зі страхування» 

Кредит рахунка «Рахунок в банках» — на суми, перераховані органам 

профспілки 

Кредит рахунка «Розрахунки з оплати праці» — нарахування праців-

никам підприємства по листках тимчасової непрацездатності 
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Кредит рахунка «Каса» — на суми пенсій і одноразової допомоги, ви-

даної з каси підприємства. 

Кредитове сальдо на рахунку «Розрахунки зі страхування» означає за-

лишок зобов’язань підприємства страховій організації, а дебетове навпаки 

— нестачу власних відрахувань. 

 
 Б.3.5. Облік запасів діяльності 

Б.3.5.1. Загальне визначення 

 та загальна побудова  обліку запасів 

Підприємницька діяльність можлива різних видів: виробнича, комер-

ційна або грошово-кредитна. Згідно з цим запаси діяльності такі: у першо-

му випадку — різні речовини та сили природи: сировина, матеріали (осно-

вні, допоміжні паливні, мастильні тощо), у другому — готова продукція 

виробничої сфери (сільськогосподарська, промислова, будівельна тощо), 

яка купується комерційними підприємствами з метою продажу, у третьому 

— гроші, грошові документи тощо. 

У кожній сфері діяльності запаси обліковуються за законодавчо ви-

значеною методологією. Оскільки кожний вид запасів діяльності має свою 

методику обліку, їх потрібно розглядати окремо один від одного, тобто — 

виробничі, комерційні або грошово-кредитні. 

Економіко-правову сутність запасів діяльності визначає Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Відповідно до положення 

запасами є активи, які:  

• утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності; 

• перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва. 

У бухгалтерському обліку запаси поділяють: 

а) у виробничій сфері на: 

• сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріали, 

що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання пос-

луг, обслуговування виробництва і адміністративних потреб; 

• незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і скла-

данням деталей, вузлів, виробів. Незавершене виробництво на підприємст-

вах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на ви-

конання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не 

визнано доходу; 

• готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для 

продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим 

договором або іншим нормативно-правовим актом. 
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У сільському господарстві виділяють в окрему групу: 

• тварини на вирощуванні та відгодівлі; 

б) у комерційній сфері 

• товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством з метою наступного продажу; 

в) в усіх сферах діяльності в окрему групу виділяють 

• малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються як 

засоби праці протягом не більше одного року або нормального операційно-

го циклу (якщо він довший за рік). 

Як видно із наведеного вище, запаси можуть знаходитись у різній фо-

рмі: виробничі запаси, тварини на відгодівлі та вирощуванні, на складах, у 

процесі виробництва (незавершене вироб- 

ництво), у формі готової продукції, напівфабрикатів тощо. Тому у кожній 

сфері діяльності запаси обліковуються за законодавчо визначеною методо-

логією. Оскільки кожний вид запасів діяльності має свою методику обліку, 

їх потрібно розглядати окремо один від одного, тобто — виробничі, комер-

ційні або грошово-кредитні та за різними формами: 

— виробничі запаси; 

— тварини на відгодівлі та вирощуванні; 

— готова продукція; 

— напівфабрикати тощо. 

 
Одиниця обліку та оцінювання запасів 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування, вид, тип, 

гатунок, одиниця виміру, кількість, якість або однорідна група (вид). 

Придбанні, отримані або вироблені запаси зараховуються на баланс 

підприємства за первинною вартістю. 

Первинною вартістю запасів, що придбані за плату, є їх історична со-

бівартість, яка складається з таких фактичних витрат: 

а) суми, що сплачуються згідно з договором (продавцю) постачальни-

ку; 

б) суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші поді-

бні послуги у зв’язку з пошуком і придбанням запасів; 

в) суми ввізного мита; 

г) суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відш-

кодовуються підприємству; 

µ) затрати на заготівля, вантажно-розвантажувальні роботи, тран-

спортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страху-

вання та відсотки за комерційний кредит постачальників; 

д) інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запла-
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нованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні ви-

трати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на 

доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик запасів. 

Відповідно до П(С)БО 9 первинною вартістю запасів, що виготовля-

ються власними силами підприємства, визнається собівартість їх виробни-

цтва, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського облі-

ку — 16 «Витрати». 

Первинною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підп-

риємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства 

їх справедлива вартість. 

Первинною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, 

визнається їх справедлива вартість. 

Первинна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на 

подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. 

У тих випадках, коли балансова вартість переданих запасів перевищує 

їх справедливу вартість, то первинною вартістю отриманих запасів є їх 

справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю 

переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду. 

Первинна вартість запасів, збільшених (зменшених) на суму грошових 

коштів, чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) в процесі обміну. 

Разом з тим, відповідно до П(С)БО 9, не включаються до первинної 

вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були 

встановлені або здійснені: 

понаднормові втрати і нестачі запасів; 

проценти за користування позиками; 

витрати на збут; 

загальногосподарські та інші витрати, які безпосередньо не пов’язані з 

придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони 

придатні для використання у запланованих цілях. 

Первинна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, 

крім випадків, передбачених Положенням (стандартом) № 9. 

 
Б.3.5.2. Облік виробничих запасів 

 

Основи побудови обліку виробничих запасів. До виробничих запа-

сів на виробничих підприємствах надходить сировина, основні та допоміж-

ні матеріали, паливо, куповані напівфабрикати, комплектуючі вироби, тара, 

запасні частини та ін. На підприємствах у процесі виробництва використо-

вується велика кількість різних матеріалів. 

У собівартості продукції багатьох галузей питома вага затрат матеріа-

лів становить 65—90 %. Тому з метою скорочення матеріальних затрат у 

процесі виробництва і втрат у відходах, зниження собівартості, ліквідації 
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невиробничих втрат тощо необхідно вишукувати внутрішні резерви. При 

цьому велике значення мають правильна організація бухгалтерського облі-

ку матеріалів, а також основи його побудови. 

Для правильної організації обліку виробничих запасів на підприєм-

ствах потрібні складські приміщення з відповідним обладнанням, прис-

тосуваннями (стелажами, полицями, ящиками), вимірювальними прила-

дами (міри, ваги). Матеріали в складах мають розміщуватися за 

секціями, а всередині останніх — за окремими групами і типосортороз-

мірами (на полицях, у штабелях, стелажах, засіках тощо), аби можна 

було швидко їх прийняти, видати й перевірити наявність. У місцях збе-

рігання на кожному виді виробничих запасів прикріплюють ярлик, на 

якому наведено дані про місцезнаходження відповідного ма- 

теріалу. 

Щоб правильно організувати облік виробничих запасів, потрібно вста-

новити осіб, відповідальних за прийняття і відвантаження матеріальних 

цінностей (завідуючих складами, комірників, експедиторів і т.ін.), за збері-

гання довірених їм матеріальних цінностей, правильне і своєчасне оформ-

лення відповідних операцій щодо обліку матеріалів, а також скласти спи-

сок посадових осіб, яким надано право підписувати документи на 

отримання і видачу зі складів матеріалів, давати дозвіл (пропуск) на виве-

зення з підприємства матеріальних цінностей. 

Облік виробничих запасів здійснюється за такими напрямами: кількіс-

ний і вартісний облік; облік заготівлі і придбання матеріалів та розрахунків 

з постачальниками; наявності і руху на складах; використання у процесі 

виробництва; продажу, реалізації матеріальних цінностей і розрахунків з 

покупцями. 

Основою побудови обліку виробничих запасів є планово-облікова кла-

сифікація, оцінювання, документальне оформлення наявності та руху, сис-

тема рахунків. 

Побудова бухгалтерського обліку виробничих запасів здійснюється 

за ознаками: кількісний та вартісний, і такими напрямами: 

— заготівлі та придбання, 

— наявності та руху на складах, 

— передачі у виробництво, 

— продаж зайвих (невикористаних), 

— інше вибуття. 

Класифікація виробничих запасів. У виробничому процесі викорис-

товують велику кількість матеріалів. Вихідним моментом побудови їх об-

ліку є класифікація. Розрізняють економічну і технічну класифікацію. 

В основу економічної класифікації виробничих запасів покладено їх 

значення для процесу виробництва, оскільки використовувані в ньому ма-

теріали відіграють різну роль. Одні формують речовинну основу (субстан-
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цію) майбутнього продукта (наприклад, яблука для виготовлення яблучно-

го соку, метали для виготовлення обладнання тощо), інші беруть участь у 

процесі виробництва, або надаючи виробам відповідних властивостей (на-

приклад, фарби), або сприяючи виробничому процесу (обтиральні, тарні  

та ін.). Першу групу називають основними матеріалами, другу — допомі-

жними. Зі складу основних матеріалів виокремлюють куповані напівфаб-

рикати. 

Допоміжні матеріали поділяють на такі групи: допоміжні матеріали, 

приєднувані до основних матеріалів; використовувані засобами праці (мас-

тило тощо); такі, що забезпечують нормальний хід процесу виробництва 

(паливо, тара і т. ін.); господарські матеріали для ремонтів (запчастини), 

електролампи. 

Використання матеріалів у процесі виробництва часто призводить до 

появи відходів. Частина з них (клітковина, кісточки на плодоконсервних 

заводах, залізний лист, труби, прокат тощо на машинобудівних заводах) 

мають певну цінність і використовуються ще раз як повторні матеріали або 

для виготовлення продукції, або для реалізації іншим підприємствам. Реш-

та матеріалів є безповоротними для підприємства, і їх вважають втратами. 

Ці відходи оцінці не підлягають. 

У першому випадку відходи оцінюють, і їх вартість зменшує витрати 

виробництва. У другому — виробництво втрачає всю вартість невикорис-

таної частини матеріалів. При цьому воно може завдавати шкоди навколи-

шньому середовищу, а штрафні санкції за це є від’ємною вартістю втрат. З 

огляду на це необхідно впроваджувати безвідходну технологію. 

Зауважимо, що у бухгалтерському обліку, класифікація виробничих 

запасів доцільна за групами (субрахунками): 

1. Сировина і матеріали, в т. ч.: 

— основні; 

— допоміжні. 

2. Куповані напівфабрикати. 

3. Тара і тарні матеріали. 

4. Паливо. 

5. Будівельні матеріали, конструкції, деталі та обладнання до встано-

влення. 

6. Запасні частини. 

7. Матеріали, передані у переробку. 

8. Матеріали сільськогосподарського призначення, в т. ч. насіння і 

корми тощо. 

9. Інші матеріали. 

При значній (великій) кількості для правильного планування потреби 

у виробничих запасах, раціональної організації їх обліку і контролю за ви-

користанням у виробництві, крім економічної класифікації, використову-
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ють класифікацію за технічними ознаками. Залежно від технічних ознак 

матеріали класифікують (поділяють) на групи та підгрупи за найменуван-

нями, типом, ґатунком, розміром і т. ін. Така класифікація матеріалів відо-

бражується у розроблюваних на підприємствах номенклатурах системати-

зованого переліку матеріалів. 

Облік матеріальних цінностей запасів організовують за назвою (вида-

ми) сировини і матеріалів, а в межах кожного виду — за розділами, типа-

ми, групами, гатунками і окремими найменуваннями, тобто за окремими 

номенклатурними номерами, одиницями виміру кількості та якості та істо-

ричною собівартістю. 

Оцінювання матеріалів. Усі матеріали в кінцевих розрахунках (ка-

лькуляціях, балансових узагальненнях тощо) мають бути оцінені за їх іс-

торичною (фактичною) собівартістю придбання. Але собівартість загото-

влених матеріалів може бути виявлена лише після відображення й обліку 

всіх заготівельних затрат. Документи на надходження і затрати матеріа-

лів, що їх передають до бухгалтерії, потребують повсякденної обробки і 

відображення в тих чи інших облікових реєстрах. Для такого обліку пот-

рібне попереднє розцінювання матеріалів у документах, а також їх таксу-

вання. 

При цьому поточний облік матеріалів провадять не за фактичною со-

бівартістю, а за купівельними або обліковими цінами. Обліковими цінами 

можуть бути купівельні, планово-розрахункові, бізнес-планові, договірні 

тощо. 

Застосування облікових цін дає змогу розробляти номенклатуру-

цінник. 

Найбільш поширеним варіантом є облік наявності та руху матеріаль-

них (товарних) запасів за купівельними цінами. 

Документальне оформлення обліку наявності та руху виробничих 

запасів. Виробничі запаси, потрібні для виробничо-господарської діяльно-

сті, підприємства одержують по-різному: децентралізовано від постачаль-

ників на основі договорів; за прямими договорами в порядку децентралізо-

ваних закупівель; завдяки попередній заготівлі сільськогосподарської 

сировини у виробників — колективних або приватних господарств. Части-

на їх (тара, запасні частини тощо) може виготовлятися у власних допоміж-

них виробництвах, надходити від ліквідації об’єктів основних засобів або 

малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

Основними документами щодо оприбуткування виробничих запасів є 

товарно-транспортні накладні, приходні ордери, накладні, приймальні акти 

тощо. 

На матеріали, що надходять без супровідних документів (невід-

фактуровані поставки), складають акт приймання. Для оприбуткування 

матеріалів або виробів власного виробництва і в разі внутрішньої переда-
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чі пишуть накладну. Накладною оформляють також здачу на склад відхо-

дів виробництва, залишків від ліквідації основних засобів (малоцінних і 

швидкозношуваних предметів). 

Важливим елементом документального оформлення операцій з обліку 

матеріалів є облік доручень. Доручення на одержання товарно-

матеріальних цінностей підприємство видає лише власним працівникам. 

Усі видані доручення мають бути зареєстровані бухгалтерією. У дору-

ченні перелічують усі матеріальні цінності, що мають бути отримані, коли 

вони не зазначені в документі, номер і дата якого проставлені з лицьового 

боку доручення. Особа, котрій видане доручення, зобов’язана не пізніше 

наступного дня після одержання цінностей подати до бухгалтерії докумен-

ти про виконання доручень і здачу на склад матеріальних цінностей. 

Основну масу матеріалів відпускають для виробничого споживання 

або на господарські потреби. Крім того, можливі випадки реалізації непо-

трібних матеріалів. Iноді матеріали переміщують від складу до складу. 

Документальне оформлення видачі матеріалів зі складу залежить від 

різних умов: технології й організації виробництва, частоти відпуску; в усіх 

випадках у документах, які відбивають видачу сировини та матеріалів, має 

бути зафіксовано, кому, що, скільки, на які потреби відпущено. 

За характером документи на видачу зі складів сировини та матеріалів 

поділяють на разові, нагромаджувальні та лімітно-нормативні. Видачу 

матеріалів зі складів оформляють з допомогою лімітно-забірних карток, 

вимог, накладних, забірних листків (карток), нагромаджувальних відомос-

тей. Використання лімітно-забірних і забірних карток значно зменшує кі-

лькість документів. 

Для продажу, реалізації і безкоштовної передачі матеріальних цін-

ностей за розпорядженням інших організацій склада- 

ють накладну на відпуск матеріалів на сторону (форми №  М-14 або М-

15). Останнім часом поширився бездокументний відпуск матеріалів у 

виробництво. При цьому зберігається принцип  

лімітування, оскільки в картці зазначають ліміт відпуску та інші дані. 

Внутрішнє пересування сировини і матеріалів зі складу на склад офо-

рмляють спеціальною накладною (форми № М-12 однорядкова і М-13 — 

багаторядкова) або іншими документами галузевого характеру. 

Б.3.5.3. Побудова синтетичної системи рахунків 

 
Система рахунків. Згідно з економічною класифікацією матеріалів 

будується система рахунків, де формуються найважливіші синтетичні ха-

рактеристики наявності, руху і використання матеріалів до їх споживання у 

процесі виробництва. 

Згідно з діючим планом рахунків бухгалтерського обліку для обліку 

наявності та руху матеріалів використовують такі субрахунки: «Сировина і 
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матеріали», «Куповані напівфабрикати», «Паливо», «Тара і тарні матеріа-

ли», «Матеріали, передані у переробку», «Запасні частини», «Матеріали 

сільськогосподарського призначення», «Інші матеріали». 

У сільському господарстві, крім того, відкривають рахунок «Тварини 

на вирощуванні та відгодівлі», на якому відкривають субрахунки за їх ви-

дами: «Молодняк тварин на вирощуванні», «Тварини на відгодівлі», «Пти-

ця », «Звірі», «Кролі», «Сім’ї бджіл», «Доросла худоба, вибракована з ос-

новного стада», «Худоба, прийнята від населення для продажу», «Службові 

собаки». 

Для обліку витрат по заготівлі і придбанню матеріальних запасів, які 

не можна ідентифікувати з матеріальними запасами, використовують раху-

нок «Транспортно-заготівельні витрати».  

У дебет рахунків, які названі вище, на основі прибуткових документів 

(рахунків-фактур, вимог, товарно-транспортних накладних, прибуткових 

ордерів, накладних на повернення матеріалів з виробництва, на оприбутку-

вання відходів і матеріалів, одержаних від ліквідації основних засобів, то-

що) записують кількість і вартість матеріалів за обліковими цінами. З кре-

диту цих рахунків на основі витратних документів (вимог, лімітно-забірних 

карток, накладних тощо) списують кількість і вартість відпущених матері-

алів за обліковими цінами. Обліково-економічну характеристику цих раху-

нків наведено в табл. Б.3.5.1. 

Таблиця Б.3.5.1 

Загальна облікова структура субрахунків 

рахунка «Виробничі запаси» 

Дебет                                  Кредит 

Облікова 

ціна, 
грн. 

Транспортно- 

заготівельні  
витрати, грн. 

Фактична  

собівар-
тість, грн. 

 Облікова 

ціна, 
грн. 

Транспортно- 

заготівельні  
витрати, грн. 

Фактична  

собівар- 
тість, грн. 

30000 3500 33500  30000 3500 33500 

Б.3.5.4. Облік придбання 

матеріальних виробничих запасів 
 

За діючим планом рахунків визначити фактичну собівартість придба-

них матеріальних запасів можна двома способами: з використанням спеці-

альних рахунків та без них. 

Методика обліку придбання матеріалів без використання спеціа-

льних рахунків придбання. Прийняті на склад матеріали одержувач облі-

ковує таким записом: 
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Дебет рахунка «Виробничі запаси» відповідного субрахунка запасу 

«Матеріали», «Паливо», «Запасні частини» тощо 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками». 

У разі надходження на склад підприємства матеріальних цінностей з 

інших (крім постачальників) джерел обліку роблять такі записи: 

— напівфабрикати власного виробництва: 

Дебет рахунка «Напівфабрикати» (власного виробництва) 

Кредит рахунка «Виробництво»; 

— матеріали, що вироблені об’єднанням для власних потреб: 

Дебет рахунка «Виробничі запаси», а далі 

Дебет рахунка «Матеріали» або  

Дебет рахунка «Запасні частини» та ін. 

Кредит рахунка «Виробництво»; 

— матеріальні цінності, які надійшли на склад від забракованих виро-

бів, що можуть бути використані як матеріали, паливо і запасні частини: 

Дебет рахунка «Виробничі запаси», субрахунки: «Матеріали», «Пали-

во», «Запасні частини» тощо 

Кредит рахунка «Брак у виробництві»; 

— матеріальні цінності, що надійшли безкоштовно: 

Дебет рахунка «Виробничі запаси», а далі за субрахунками: «Матеріа-

ли», «Паливо», «Запасні частини» або інші 

Кредит рахунка «Додатковий капітал»; 

— матеріальні цінності, що надійшли як внесок до статутного капі-

талу: 

Дебет рахунка «Виробничі запаси» а далі (відповідний субрахунок) 

Кредит рахунка «Неоплачений капітал». 

Якщо при прийнятті матеріалів виявляють нестачі, то на підставі 

приймальних актів вартість матеріалів, яких бракує, за оптовими цінами 

відображають записом: 

Дебет рахунка «Розрахунки за претензіями» 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 

Аналогічно обліковують і надходження матеріалів без рахунків поста-

чальників (невідфактуровані поставки). На підставі актів приймання, після 

одержання рахунків від постачальників записи, які зроблені на основі актів 

за обліковими (умовними) цінами, сторнуються, а на суму одержаних ра-

хунків робиться запис у тій самій кореспонденції. 

Матеріальні цінності, що надійшли на склад від ліквідації основних 

засобів, або брухт і ганчір’я від вибулих через знос малоцінних і швидкоз-

ношуваних предметів, відображають за дебетом відповідних рахунків облі-

ку матеріальних цінностей: 

Дебет рахунка «Виробничі запаси», а далі в дебет субрахунка «Мате-

ріали» та ін. за видом 
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Кредит рахунка «Доходи від вибуття необоротних активів». 

Прийняті на склад зворотні відходи обліковують записом: 

Дебет рахунка «Виробничі запаси» субрахунка «Матеріали» 

Кредит рахунка «Виробництво». 

Методика обліку придбання матеріалів з використанням спеціа-

льного субрахунка «Затрати на придбання запасів». Придбання матері-

альних запасів, коли неможливо ідентифікувати затрати з конкретним ма-

теріальним запасом, може здійснюватися підприємством із застосуванням 

рахунка «Затрати на придбання матеріальних цінностей». На дебеті цього 

рахунка протягом місяця записують затрати, пов’язані, наприклад, із заго-

тівлею та придбанням сільськогосподарської продукції (буряк, картопля, 

молоко, м’ясо тощо). Рахунок призначений для визначення фактичної собі-

вартості заготовлюваної для переробки продукції, і запис в ньому роблять 

такий: 

Дебет рахунка «Затрати на придбання матеріальних цінностей» 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» та 

інші. При цьому варіанті транспортно-заготівельні затрати попередньо на-

громаджуються на дебеті рахунка «Заготівельні витрати на придбання ма-

теріалів» за номенклатурою і щомісячно згідно з обліковою політикою від-

носяться на дебет рахунка «Матеріальні затрати» на конкретні матеріальні 

запаси. 

У кінці місяця кількість і фактична собівартість заготовлюваної сиро-

вини, матеріалів сільськогосподарської продукції списуються записом: 

Дебет рахунка «Виробничі запаси» — відповідний субрахунок 

Кредит рахунка «Затрати на заготівлю і придбання матеріальних цін-

ностей». 

На вартості матеріалів позначається також і вартість тари, в яку вони 

запаковані. Тара може зберігати значну частину своєї цінності, а тому її 

використовують вдруге. Отже, якщо вартість тари входить у купівельну 

(оптову) ціну матеріалу, то на її вартість за ціною можливого використання 

треба зменшити вартість матеріалу. I навпаки, якщо вартість тари не вхо-

дить до купівельної оптової ціни матеріалу і вона оплачується додатково до 

вартості матеріалу, то на різницю між вартістю тари за рахунком постача-

льника і її вартістю за ціною можливого використання потрібно збільшити 

вартість придбаного матеріалу. Таким чином, у момент визначення заготі-

вельних затрат потрібно окремо обліковувати різницю у вартості тари. При 

цьому вона може мати як додатні (такі, що збільшують суму транспортно-

заготівельних затрат), так і від’ємні (такі, що зменшують суму транспорт-

но-заготівельних затрат) значення. 

Бухгалтерський облік транспортно-заготівельних затрат виконується 

на тих самих рахунках, на яких обліковуються самі матеріали, але ведеться 
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окремий запис. Облік транспортно-заготівельних затрат (ТЗЗ) доцільно ве-

сти за обліковими групами або підгрупами. 

 
Б.3.5.5. Методика оцінювання та облік наявності  

і вибуття матеріалів  на підприємствах 
 

а) Загальне положення 
 

З трьох методів побудови обліку наявності виробничих запасів ма-

теріалів — паралельно-карткового, оборотних відомостей і оперативно-

бухгалтерського — найпоширенішим (включаючи й умови використан-

ня ЕОМ) є останній, тобто оперативно-бухгалтерський. Суть цього ме-

тоду полягає в тому, що кількісно-ціновий облік провадиться на скла-

дах, а вартісний облік матеріальних цінностей — у бухгалтерії, в розрізі 

синтетичних рахунків — cубрахунків, груп, підгруп і матеріально від-

повідальних осіб. 

Взаємозв’язок між складським і бухгалтерським обліком здійснюється 

за допомогою книги залишків або відомості. Вихідним моментом побудови 

обліку матеріалів оперативно-бухгалтерським методом є номенклатура. 

На складах облік наявності та руху матеріалів здійснюється за кар-

тковою системою. На кожне найменування, тип, гатунок, розмір (тобто 

на кожний номенклатурний номер) відкривають окрему картку типової 

форми № М-17. Усі картки складського обліку до видачі їх зі складу ре-

єструють у бухгалтерії в особливому реєстрі і видають матеріально від-

повідальним особам під розписку. Замість карток можуть застосовува-

тися книги гатункового обліку, пронумеровані і завірені підписами. 

 
б) Методика оцінювання вибуття запасів 

 

При відпуску запасів у виробництво, їх продажу та іншому вибутті 

оцінка їх може здійснюватися за одним з таких методів (П(С)БО 9): 

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 

середньозваженої собівартості; 

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО); 

нормативних затрат; 

ціни продажу. 

П(С)БО 9 визначено, що для всіх одиниць бухгалтерського обліку за-

пасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, 

повинен застосовуватися тільки один із наведених методів. 



 267 

Запаси, які відпускаються на виробництво або надання послуги, що 

виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не 

замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю. 

Оцінювання за середньозваженою собівартістю проводиться по ко-

жній одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів 

на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запа-

сів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних 

у звітному місяці запасів. 

Оцінювання запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що 

запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на 

підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які 

першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оціню-

ються за собівартістю перших за часом надходження запасів. При цьому 

вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається за собівар-

тістю останніх за часом надходження запасів. 

Оцінювання запасів за методом ЛІФО базується на при- 

пущенні, що запаси використовуються у послідовності, що  

є протилежною їх надходженню на підприємство (зарахуван- 

ню у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускають-

ся у виробництво (продаж або вибуття), оцінюються за собівартістю 

останніх за часом надходження запасів. При цьому вартість залишку за-

пасів на кінець звітного місяця  

визначається за собівартістю перших за часом одержання за- 

пасів. 

Оцінювання за нормативними затратами полягає у застосуванні норм 

витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємст-

вом з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, вироб-

ничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального набли-

ження нормативних затрат до фактичних норми затрат і ціни повинні 

регулярно у нормативній базі перевірятися і переглядатися. 

Підприємство має право вибрати один із варіантів методу оцінювання 

та обрати одну із систем списування: постійну (perpetual) або періодичну 

(periodical). 

Розбіжності у двох системах списування — постійна або періодична 

— полягає у послідовності розрахунку таких двох елементів обліку, як ви-

значення кредитового обороту та залишків на кінець періоду. 

Якщо підприємство застосовує систему періодичного списування, то 

діє за такою формулою: 

 
Залишки на кінець

за даними
інвентаризації

Надходження
 матеріалів
за період

Вартість
матеріалів, яку

належить списати

Залишки
на

початок
+ – =
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Якщо підприємство обрало систему постійного списування, то воно 

має діяти за такою формулою: 

 

Вартість
матеріалів, яку

належить списати

Надходження
матеріалів
за період

Залишки на кінець за
даними розрахунку

(сальдування)

Залишки
на

початок
+ – =

 

 
Розглянемо наведене на прикладах. 

Для полегшення розуміння прикладів та скорочення техніки записів 

приймемо за основу для усіх варіантів єдиний ва- 

ріант надходження матеріальних цінностей, який наведено у табл. 

Б.3.5.2. 

Таблиця Б.3.5.2 

Вихідні дані про надходження та рух матеріальних запасів 

Дата 

Надходження Вибуття Залишок 

К
іл

ь
-

к
іс

ть
 

Ц
ін

а 

В
ар

-
ті

ст
ь 

К
іл

ь
-

к
іс

ть
 

Ц
ін

а 

В
ар

- 
ті

ст
ь 

К
іл

ь
- 

к
іс

ть
 

Ц
ін

а 

В
ар

- 
ті

ст
ь 

Залишок на 
01.01.2000 

½ ½ ½ ½ ½ ½ 100 3 300 

03.01.2000 60 8 480    160   

06.01.2000    50   110   

12.01.2000 200 9 1800    310   

18.01.2000    220   90   

20.01.2000 100 10 1000    190   

25.01.2000    80   110   

Вартість вибуття за 
покупними цінами 

     ?    

Вартість залишків на 
складі 

        ? 

 

1. Система постійного списування 

а) Методика обліку за ідентифікованою собівартістю 

Метод обліку за ідентифікацією собівартості запасів передбачає викори-

стання запасу (або його продажу) здійснювати за собівартістю придбання 

кожного випадку, що унаочнює таблиця Б.3.5.3. 

Таблиця Б.3.5.3 
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Передано на виробництво 

Вибуло 

дата кількість у тому числі 

06.01.2000 50 
40 штук із числа залишків на 01.01.2000 
10 штук із партії, купленої 03.01.2000 

18.01.2000 220 
20 штук із числа залишків на 01.01.2000 
40 штук із партії, купленої 03.01.2000 
160 штук із партії, купленої 12.01.2000 

25.01.2000 80 

20 штук із числа залишків на 01.01.2000 
5 штук із партії, купленої 03.01.2000 
10 штук із партії, купленої 12.01.2000 
45 штук із партії, купленої 20.01.2000 

 

Метод ідентифікованої собівартості у системі постійного списування 

буде мати такий вигляд, як на табл. Б.3.5.4.  



Таблиця Б.3.5.4 
Визначення вартості витрачених виробничих запасів: метод прямої ідентифікації 

Дата 
Надходження Вибуття Залишок 

Кількість Ціна Сума Кількість Ціна Сума Кількість Ціна Сума 

Залишок на 01.01.2000 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 100 3 300 

03.01.2000 60 8 480    100 3 300 

       60 8 480 

06.01.2000    40 3 120 60 3 180 

    10 8 80 50 8 400 

12.01.2000 200 9 1800    60 3 180 

       50 8 400 

       200 9 1800 

18.01.2000    20 3 60 40 3 120 

    40 8 320 10 8 80 

    160 9 1440 40 9 360 

20.01.2000 100 10 1000    40 3 120 

       10 8 80 

       40 9 360 

       100 10 1000 

25.01.2000    20 3 60 20 3 60 

    5 8 40 5 8 40 

    10 9 90 30 9 270 

    45 10 450 55 10 550 

Вартість переданих матеріалів за купівельними цінами   2660    

Вартість залишку      920 

На затрати буде списано   2660    

2
7

2
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б) Методика обліку за середньозваженою собівартістю 

Сутність методу середньозваженої вартості полягає в тому, що на під-

ставі даних про вартість запасів на початок облікового періоду і на його кі-

нець можна отримати достовірну інформацію про вартість обороту запасів 

протягом періоду. 

При цьому середня вартість запасу визначається за фор- 

мулою: 

Всер = (Впоч + Впр) : (Кпоч + Кпр), 

де Впоч — вартість запасів на початок періоду; 

Впр — вартість придбаних запасів в обліковому періоду; 

Кпоч — кількість запасів на початок періоду; 

Кпр — кількість придбаних запасів в обліковому періоді. 

При розрахунку вартості запасів цим методом до кількості запасу 

на початок в натуральному виразі додається кількість придбаних запасів 

під час першої покупки протягом періоду, а до вартості на початок пе-

ріоду — загальна вартість першої покупки. Середня величина вартості 

одиниці запасу дорівнює відношенню загальної вартості до загальної 

кількості одиниць запасу. Витрати виробничих запасів відображаються 

за цією середньою вартістю і в кінці періоду включаються в загальну 

вартість використаних запасів або реалізованої продукції. До запасу, що 

залишився після витрачання, додається кількість і загальна вартість 

придбаних під час наступної покупки одиниць виробничого запасу, і 

розрахунок середньої вартості одиниці повторюється.  

Метод середньозваженої собівартості унаочнює таблиця Б.3.5.5.  

При застосуванні методу середньої величини проблема полягає, голо-

вним чином, у складності відсліджування за середньою ціною в умовах, 

коли виробничі запаси витрачаються щоденно, а також надходять з такою 

ж частотою. 

в) Методика обліку за методом FIFO 

При оцінюванні виробничих запасів за методом FIFO витрачені або 

продані виробничі запаси оцінюються за вартістю тих одиниць, які рані-

ше надійшли і довше за все знаходилися в складі запасів. Метод FIFO ба-

зується на припущенні, що підприємство спочатку використовує запаси, 

які закуплені раніше, а також, що грошова одиниця є стабільною від од-

ного звітного періоду до іншого. 

Метод FIFO унаочнює табл. Б.3.5.6.  



Таблиця Б.3.5.5 

Визначення  вартості  використаних  виробничих  запасів 

Дата 

Придбано запасів Витрачено запасів Залишок на кінець періоду 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь 

Ц
ін

а 
 

о
д
и

н
и

ц
і 

З
аг

ал
ьн

а 
 

су
м

а 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь 

Ц
ін

а 
 

о
д
и

н
и

ц
і 

З
аг

ал
ьн

а 
 

су
м

а 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь 

Ціна  
одиниці 

Загальна  
сума 

Залишок на 01.01.2000 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 100 3 300 

 03.01.2000 60 8 480    100 3 300 

Разом       

60 8 480 

160 
Середньозважена 
4,875 = 780 / 160 

780 

 06.01.2000    50 4,875 244* 110 
Середньозважена 
4, 875* = 536 / 110 

536 
(780 – 244) 

 12.01.2000 200 9 1800    310 
Середньозважена 
7,535 = 2336 / 310  

2336 
(536 + 1800) 

 18.01.200    220 7,535 1658* 90 
Середньозважена 
7,535* = 678 / 90  

678 
(2336 – 1658) 

 20.01.2000 100 10 1000    190 
Середньозважена 
8,831 = 1678 / 190 

1678 

 25.01.2000    80 8,831 706* 110 
Середньозважена 
8,831* = 972 / 110 

972 
(1678 – 706) 

Вартість переданих матеріалів за купівельними цінами 2608    

Вартість залишку   972 
 

Примітка. Результати, відзначені знаком (*), округлені.  

2
7

4
 



Таблиця Б.3.5.6 
Визначення вартості виробничих запасів, витрачених  

на виробництво за методом FIFO 

Дата 

Придбано запасів Витрачено запасів Залишок на кінець періоду 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

Ц
ін

а 
о

д
и

-
н

и
ц

і,
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. 

З
аг
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ьн
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су
м

а 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
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и
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ь 

Ц
ін
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о

д
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и

ц
і,
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н
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З
аг
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ьн
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су
м

а 

К
іл
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іс
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о
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Ц
ін
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З
аг
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ьн
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су
м
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Залишок на 01.01.2000 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 100 3 300 

03.01.2000 60 8 480    100 3 300 

       60 8 480 

06.01.2000    50 3 150 50 3 150 

       60 8 480 

12.01.2000 200 9 1800    50 3 150 

       60 8 480 

       200 9 1800 

18.01.2000    50 3 150    

    60 8 480    

    110 9 990 90 9 810 

20.01.2000 100 10 1000    90 9 810 

       100 10 1000 

25.01.2000    80 9 720 10 9 90 

       100 10 1000 

Вартість переданих матеріалів за купівельними цінами   2490    

Вартість залишків      1090 
 

2
7

5
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Як видно з таблиці, при використанні методу FIFO оцінки вартість ви-

трачених виробничих запасів становить 2490 грн., а їх залишок на кінець 

звітного періоду — 1090 грн. 

г) Методика обліку за методом LIFO 

При оцінюванні виробничих запасів за методом LIFO вартість вироб-

ничих запасів оцінюється за собівартістю тих одиниць запасу, які довше за 

все знаходяться на складі, а одиниці запасу, які входять в собівартість ви-

робленої продукції або реалізованої продукції, оцінюються за собівартістю 

запасів, придбаних останніми пізніше. 

В основу методу покладено принцип, згідно з яким використані ви-

робничі запаси оцінюються за вартістю тих одиниць, які пізніше всіх 

придбані, тобто у зворотному порядку за надходженням. 

Метод LIFO унаочнює таблиця Б.3.5.7. 

При використанні методу оцінки LIFO вартість витрачених виробни-

чих запасів становить 3110 грн., а їх залишок на кінець звітного періоду — 

470 грн. 

 
2. Система періодичного списування 

Цей метод застосовують підприємства, які не бажають використан-

ня постійного списування. Вважається, що цей ме- 

тод доцільно використовувати, коли неможливо або недоціль- 

но, або небажана перша система — система постійного списування. 

Загальним питанням усіх нижченаведених прийомів є інвентаризація 

матеріальних запасів. 

а) метод прямої ідентифікації 

Цей метод унаочнює таблиця Б.3.5.8 

 

 



Таблиця Б.3.5.7 

Визначення вартості виробничих запасів витрачених на виробництво за методом LIFO 

Дата 

Придбано запасів Витрачено запасів Залишок на кінець періоду 

К
іл

ьк
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о
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о
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Ц
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о
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о
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Ц
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о
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З
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су
м
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Залишок на 01.01.2000 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 100 3 300 

03.01.2000 60 8 480    100 3 300 

       60 8 480 

06.01.2000    50 8 400 100 3 300 

       10 8 80 

12.01.2000 200 9 1800    100 3 300 

       10 8 80 

       200 9 1800 

18.01.2000    200 9 1800 90 3 270 

    10 8 80 90 3  

    10 3 30    

20.01.2000 100 10 1000    90 3 270 

       100 10 1000 

25.01.2000    80 10 800 90 3 270 

       20 10 200 

Вартість переданих матеріалів за купівельними цінами   3110    

Вартість залишків      470 
 

2
7

7
 



 276 

Таблиця Б.3.5.8 

Метод  прямої  ідентифікації 

Дата 

Надходження Вибуття Залишок 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Ц
ін

а 

С
у

м
а 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Ц
ін

а 

С
у

м
а 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Ц
ін

а 

С
у

м
а 

Залишок на 
01.01.2000 

½ ½ ½ ½ ½ ½ 100 3 300 

03.01.2000 60 8 480    100 3 300 

       60 8 480 

12.01.2000 200 9 1800    100 3 300 

       60 8 480 

       200 9 1800 

20.01.2000 200 9 1800    100 3 120 

       60 9 80 

       200 10 1800 

       100 8 800 

Вартість залишків за 
результатом інвен-
таризації 

         

Усього         920 

із них:       20 3 60 

За результатами 
інвентаризації 

      5 8 40 

      30 9 270 

      55 10 550 

Вартість витраче-
них матеріалів за 
купівельними ці-
нами 

         

Усього      2660    

У тому числі    80 3 240    

    55 8 440    

    170 9 1530    

    45 10 450    
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б) Метод середньозваженої оцінки 

Цей метод при періодичному списуванні запасів має такий вигляд: 

Спочатку визначається загальна кількість та сума матеріалів, які мож-

на було б використати (або продати). Це залишок на початок та придбання 

(табл. Б.3.5.9). 

Потім розраховується середньозважена ціна визначених вище запасів.  

3580 : 460 = 7,78 грн. 

Далі проводиться інвентаризація залишків на кінець періоду (залиши-

лось 110 шт.). 

Потім розраховується вартість залишку за середньозваженою ціною. 

110 ½ 7,78 = 856 грн. 

Нарешті, визначається вартість використаних (проданих) матеріалів 

(товарів). 

3580 – 856 = 2724 грн. 

Загальна схема процедур представлена у табл. Б.3.5.10. 

Таблиця Б.3.5.9 

Матеріали (товари), готові для використання (продажу) 

 Кількість Вартість 

1. Залишки на 01.01.2000 100 300 

2. Придбання матеріалів (товарів)   

03.01.2000 60 480 

12.01.2000 200 1800 

20.01.2000 100 1000 

3. Разом для використання (продажу) 460 3580 

 

Таблиця Б.3.5.10 

Рахунок «матеріали» (товари) 

Надходження — Дебет Вибуття — Кредит 

Залишок на 01.01.2000 300   

Куплено в січні 2000 р. 3280   

Доступно для продажу в 
січні 

3580   

Середньозважена ціна 
одиниці  

7,7826   

Залишки на 01.02.2000 за 
даними інвентаризації 
(110  7,78) 

856 

Закупівельна вартість вико-
ристаних матеріалів на за-
трати за січень 2000 
(3580 – 856) 

2724 

в) Метод ФІIФО 



 278 

При використанні періодичної системи списування використаних ма-

теріалів метод ФІФО має такі особливості. 

По-перше, аналогічно попередньому методу, спочатку визначається 

вартість та кількість матеріалів (або товарів), яку можна було б використа-

ти (продати). Це буде 460 одиниць за вартістю 3580 грн. (див. табл. 

Б.3.5.9). 

Потім проводиться інвентаризація залишків, але їх оцінювання прово-

диться за цінами останніх партій надходження, що унаочнює таблиця 

Б.3.5.11. 

Нарешті визначається вартість використаних (проданих) матеріалів 

(товарів), які слід списати.  

3580 – 1090 = 2490 грн. 

Таблиця Б.3.5.11 

Залишки невикористаних матеріалів (нереалізованих товарів) 
на 31 січня 2000 р. за даними інвентаризації 

Показники 
Кількість, 

шт. 
Купівельна ва-

ртість, дол. 
Вартість, дол. 

Залишки невикористаних матері-
алів (нереалізованих товарів), ви-
явлених під час інвентаризації, 
усього 

110  
1090  

(90 + 1000) 

З них за цінами останніх партій:    

2.  10 9 90 

3. 100 10 1000 

 

г) Метод ЛІIФО 

При використанні системи періодичного списування матеріалів 

(товарів) методи ЛІФО та ФІФО близькі. При методі ЛІФО спочатку 

потрібно оцінити залишки невикористаних матеріалів (непроданих то-

варів) за цінами перших партій над- 

ходження, а потім розрахувати вибуття (продаж) за цінами останніх 

партій. 

Результати інвентаризації наведені в табл. Б.3.5.12. 

Таким чином, 

1) залишок та надходження 460 шт. 3580 грн. 

2) залишок невикористаних (непроданих) на кінець місяця див. у табл. 

Б.3.5.12 — 380 грн. 

3) використано за місяць 3580 – 380 = 3200 грн. 
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Таблиця Б.3.5.12 

Залишки невикористаних матеріалів (нереалізованих товарів) 
на 31 січня 2000 р. за даними інвентаризації 

Показники 
Кількість, 

шт. 
Купівельна ва-

ртість, дол. 
Вартість, дол. 

Залишок невикористаних матері-
алів (нереалізованих товарів), ви-
явлених при інвентаризації, усьо-
го 

110  
380  

(300 + 80) 

З них за цінами останніх партій:    

2.  100 3 300 

3. 10 8 80 

 
На вартість матеріалів за обліковими цінами, які відпущені на вироб-

ництво, робляться такі записи: 

Дебет рахунка «Матеріальні витрати» на загальну суму з наступ-

ним відображенням з його кредита в дебет різних ра- 

хунків. 

Наприклад: 

Дебет рахунка «Виробництво» (на вартість сировини, матеріалів, при-

значених для виготовлення продукції), або 

Дебет рахунка «Допоміжні виробництва» (на вартість матеріалів, пе-

реданих для виготовлення продукції цих виробництв), або 

Дебет рахунка «Витрати на утримання й експлуатацію машин і обла-

днання» (на вартість матеріалів, передбачених на ці потреби за коштори-

сом, і використані знаряддя праці), або 

Дебет рахунка «Загальновиробничі витрати» (на вартість матеріалів, 

використаних цехами на господарські потреби), або 

Дебет рахунка «Адміністративні витрати» (на вартість матеріалів, ви-

користаних заводоуправлінням, та інші рахунки) 

Кредит рахунка «Сировина і матеріали» або інші рахунки виробничих 

запасів. 

Потім додатково розраховують і списують на відповідні рахунки 

частки транспортно-заготівельних затрат, якщо їх не можна було безпо-

середньо облікувати за конкретними мате- 

ріалами. 

Для цього щомісяця у бухгалтерії роблять розрахунок суми ТЗЗ, що 

стосуються відповідної групи матеріалів. Для визначення частки ТЗЗ 

визначають середній процент цих затрат таким чином: 

 

 

Залишок матеріалів         Прихід матеріалів 

на початок місяця      +   за поточний місяць 

за обліковими цінами      за обліковими цінами 

Середній 

процент ТЗЗ 

Сума ТЗЗ на                    Сума ТЗЗ на 

початок місяця         +     поточний місяць 

= . 
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Розрахована сума частки ТЗЗ відображається у бухгалтерському облі-

ку на тих рахунках, де були відображені суми затрат за обліковими цінами. 

Непотрібні матеріали підприємства продають, реалізують. 

У разі продажу матеріалів покупцям роблять бухгалтерський запис: 

Дебет рахунка «Собівартість реалізованих запасів (матеріалів)» 

Кредит рахунка «Сировина і матеріали» або інші рахунки: «Паливо», 

«Запасні частини» тощо. 

Втрати матеріальних цінностей через стихійне лихо відносяться на 

збитки. 

Дебет рахунка «Надзвичайні витрати» 

Кредит рахунка «Сировина і матеріали» або інші рахунки. 

 
Б.3.5.6. Особливості обліку тари 

та тарних матеріалів 
 

Виробничі підприємства одержують сировину, матеріали і реалізують 

готову продукцію, як правило, у тарі. 

У бухгалтерському обліку тара поділяється на такі види: 

тканина мішкова — мішки, кулі тощо; 

скляна — пляшки, банки тощо; 

інша жорстка тара, папір, деревоволокнисті і деревостружкові матері-

али, деревина і комбіновані матеріали на їх основі з полімерними синтети-

чними металевими покриттями (ящики, бочки, гофровані ящики, коробки і 

т. ін.); 

металева комбінована на основі металу з полімерними синтетичними 

покриттями (бідони, бочки тощо). 

До тарних матеріалів належать деталі, матеріали, призначені для виго-

товлення або ремонту тари, що використовуються для пакування продукції 

(деталі для збирання ящиків, бочкова клепка, залізо обручне, пробка кор-

кова і поліетиленова, ковпачки віскозні, фольга тощо). 

Прийняття від постачальників нової тари, від покупців — поверненої 

(незаставної і заставної), від майстерень свого підприємства — виготовле-

ної або відремонтованої, відпуск тари на сторону і у виробництво для па-

кування продукції, а також переміщення її на підприємстві слід оформляти 

типовими документами, затвердженими в установленому порядку. 

Облік тари провадять також окремо за такими групами: 

1. Поворотна тара заставна. 
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2. Поворотна тара незаставна. 

3. Тара, що виконує одноразовий оборот. 

4. Матеріали і деталі, призначені для виготовлення і ремонту тари, ви-

користовуваної для пакування продукції. 

5. Тара з-під імпортних товарів. 

Облік має вестися бухгалтерією за кожною назвою та групою тари у 

вартісному вираженні по складах і коморах, матеріально-відповідальних 

особах і видах тари. 

Організація аналітичного обліку тари здійснюється методом згідно з 

положеннями стандарту щодо обліку матеріалів на підприємствах. 

Синтетичний облік тари здійснюється на активному рахунку «Вироб-

ничі запаси», субрахунок «Тара і тарні матеріали» (за фактичною собівар-

тістю або заставною вартістю). На цьому субрахунку обліковують усі види 

тари, включаючи тару власного виробництва, а також матеріали і деталі, 

призначені для її виготовлення і ремонту (бочкова плівка, залізо обручне, 

деталі для збирання ящиків тощо). 

Фактична собівартість тари складається з усіх затрат щодо заготівлі і 

доставляння її на склад підприємства. 

Для визначення ТЗЗ, що включаються у собівартість використаної 

тари в поточному місяці, які не можна було ідентифікувати з конкретним 

видом тари, обчислюють процент  транспортно-заготівельних затрат за 

формулою (яка була наведена раніше) 

ТТ

мТ‚ЗЗ

ПС

)100Т‚‚
‚

(C

+

+
= , 

де: СТЗЗ — сальдо транспортно-заготівельних затрат на початок місяця; 

ТЗЗм — транспортно-заготівельні затрати на місяць; Ст — сальдо тари на 

початок місяця за відпускними цінами; Пт — прихід тари у поточному мі-

сяці за відпускними цінами. 

Для правильного віднесення транспортно-заготівельних затрат на со-

бівартість окремих видів тари необхідно ці затрати врахувати за групами 

тари, встановленими на даному підприємстві. 

Затрати на виготовлення нової тари на підприємствах, які пакують у 

неї продукцію, обліковуються на рахунку «Затрати виробництва» (відпо-

відний субрахунок). 

Тару, яка призначена для постійного зберігання товарно-матеріальних 

цінностей на складах (у коморах), у виробничих цехах або багаторазового 

використання (з метою здійснення технологічного процесу виробництва — 

цистерни, металеві і дерев’яні діжки та ін.), обліковують на рахунках: 

«Малоцінні і швидкозношувані предмети» (тара, яка служить менш як 

один рік, незалежно від її вартості, і тара вартістю, нижчою від ліміту, за 
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одиницю, незалежно від терміну служби) до або більше одного року або 

«Основні засоби» (тара понад зазначений ліміт при терміні служби більш 

як один рік). 

 
Б.3.5.7.  Особливості обліку 

вторинних матеріалів і сировини 
 

Вторинні матеріали і сировина виробництва (обрубки, обрізки, струж-

ка тощо), невиправний брак; матеріальні цінності, одержані від списування 

основних засобів, що не можуть бути використані як матеріали, паливо або 

запасні частини на даному підприємстві (металобрухт, вторинна сировина), 

зношені шини, вторинна гума обліковуються на рахунку «Виробничі запа-

си» (субрахунок «Інші матеріали»). 

Матеріали, що надійшли у вигляді вторинних матеріалів виробництва, — 

брухту, ганчірок, запасних частин від ліквідації основних засобів, малоцін-

них і швидкозношуваних предметів, оприбутковують на основі накладних 

(форми №  М-12 або № М-13). Накладні виписують також при внутрішньо-

му переміщенні матеріальних цінностей зі складу на склад або з цеху до 

цеху. Накладні виписують у трьох примірниках, один з них повертається 

до цеху, який здав матеріали, а два примірники після рознесення в картках 

аналітичного обліку передають групі складського обліку (комірникові). 

Там накладні таксуються, і перші примірники дорозкладаються за номенк-

латурними номерами, а другі — передаються відділу обліку виробництва. 

Матеріальні цінності, що надійшли на склад від забракованих виробів, 

які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини 

на даному підприємстві, але можуть бути продані, відображуються таким 

бухгалтерським записом: 

Дебет субрахунка «Інші матеріали» 

Кредит рахунка «Брак у виробництві». 

Б.3.5.8. Оперативний контроль за наявністю і рухом 

матеріалів на складах підприємства 
 

Оперативний контроль за наявністю і рухом матеріалів на складах 

підприємства провадять працівники бухгалтерії, які систематично, за гра-

фіком здійснюють безпосередньо на складах, у коморах у присутності заві-

дуючого складом перевірку своєчасності і правильності оформлення пер-

винних документів за складськими операціями, а також записів у картках 

складського обліку, виконаних матеріально відповідальними особами. 

Перевірку записів і виведених комірником залишків по кожній опера-

ції працівник бухгалтерії підтверджує своїм підписом у відповідному рядку 

картки складського обліку. 
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Працівник бухгалтерії і комірник провадять прийняття-здачу первин-

них документів за реєстром. 

При уточненні фактичної наявності матеріалів, забезпеченні контролю 

за їх зберіганням, а також за додержанням норм запасів періодично прова-

диться перевірка наявності матеріальних цінностей методом суцільної або 

вибіркової інвентаризації. 

 
Б.3.5.9. Iнвентаризація матеріальних цінностей 

і відображення в обліку її результатів 
 

Порядок і терміни проведення інвентаризації регламентуються Поло-

женням з інвентаризації. Підприємства зобов’язані провадити інвентариза-

цію залишків матеріалів не рідше як один раз на рік, за станом на 31 груд-

ня. Позачергова інвентаризація провадиться в разі зміни матеріально 

відповідальних осіб. Перед складанням річного звіту залишки матеріаль-

них цінностей мають бути перевірені протягом IV кварталу. 

Для проведення інвентаризації призначають робочу комісію у складі 

не менш як трьох чоловік. При цьому обов’язковими членами цієї комісії 

мають бути: матеріально відповідальна особа і працівники бухгалтерії. 

До початку інвентаризації у бухгалтерії необхідно обробити всі при-

буткові і витратні документи щодо складу. 

Головний бухгалтер або його заступник інструктує інвентаризацій-

ну комісію стосовно проведення інвентаризації. До початку інвентари-

зації від матеріально відповідальної особи вимагається розписка в тому, 

що до початку проведення інвентаризації всі документи здані до бухга-

лтерії, а цінності опри- 

бутковані або списані. 

Наявність цінностей визначається обов’язковим підрахуванням, зважу-

ванням, обмірюванням залежно від одиниць вимірювання. 

Дані інвентаризації фіксуються в описах або актах. Описи складають-

ся окремо: за місцями зберігання як належні, так і не належні підприємст-

ву, придатні і непридатні, зіпсовані, нестандартні тощо. 

У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, 

виявляються відхилення від книг обліку і причини відхилень. Інвентариза-

ційні описи (акти) разом з висновками робочої комісії здають до бухгалтерії 

для виявлення кінцевих результатів. 

При цьому бухгалтерія складає порівняльну відомість. У ній послідов-

но виконуються такі розрахункові процедури: здійснюється взаємний залік 

надлишків і нестач унаслідок пересортиці; розрахунок природної нестачі (у 

виняткових випадках з особливого дозволу керівника виконуються уточ-

нювальні записи, наприклад у разі, коли знайдено арифметичну помилку 
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або інші неточності в роботі); визначаються кінцеві результати інвентари-

зації. 

Результати інвентаризації регулюються таким чином: за результатами 

пересортиці проводиться залік нестач надлишками; втрати цінностей у ме-

жах встановлених норм відносяться на витрати; за уточненими даними ві-

дображаються у системі рахунків відхилення, які спричинені випадковими 

обставинами; нестачі цінностей понад норми втрат і втрати від псування, 

коли конкретні винуватці не встановлені, регулюються згідно з діючими 

положеннями про бухгалтерський облік і баланси; сума нестачі підлягає 

відшкодуванню матеріально відповідальними особами, винними у її вини-

кненні. 

Облік нестач і втрат цінностей, виявлений при інвентаризації, ведуть на ра-

хунку. На основі порівняльної відомості роблять такі записи: 

на суму пересортиці: 

Дебет відповідного рахунка «Обліку запасів» 

Кредит відповідного рахунка «Обліку запасів»; 

на загальну суму нестач, псування цінностей: 

Дебет рахунка «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 

Кредит відповідного рахунка «Обліку запасів»; 

на нестачі в межах норм природних втрат: 

Дебет рахунка «Нестачі та витрати від псування цінностей» 

Кредит рахунка «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»; 

на нестачі понад норми природних втрат, а також від псування при 

зберіганні, що підлягають утриманню з винних осіб: 

Дебет рахунка «Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків» 

Кредит рахунка «Розрахунки за відшкодуванням завданих збит-

ків». 

Розмір заподіяних втрат утримується з винних з розрахунку вартості 

втрачених цінностей; 

кінцева сума надлишків: 

Дебет відповідного рахунка «Обліку запасів» 

Кредит рахунка «Інші доходи від операційної діяльності». 

Стан матеріальних цінностей відображається у місячних (якщо такі 

складаються), квартальних і річних балансах. 

 
Б.3.5.10. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі 

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі являють собою специфічну фо-

рму запасів сільськогосподарського виробництва. 

В разі придбання тварин у інших підприємств (молодняка і дорослої 

худоби для відгодівлі) робиться запис: 

Дебет рахунка «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»  
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Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками». 

Приплід молодняка продуктивної та робочої худоби, звірів і птиці за-

писують так: 

Дебет рахунка «Тварини на відгодівлі та вирощуванні» 

Кредит рахунка «Виробництво ». 

Якщо худоба була прийнята від населення для продажу, у бухгалтер-

ському обліку буде зроблено запис: 

Дебет рахунка «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 

Кредит рахунка «Інші розрахунки». 

Якщо молодняк тварин переведено в основне стадо, у бухгалтерсько-

му обліку буде зроблено запис: 

Дебет рахунка або «Капітальні інвестиції» або «Тварини на вирощу-

ванні та відгодівлі » 

Кредит рахунка «Тварини на відгодівлі та вирощуванні». 

 
Б.3.5.11. Облік товарних запасів 

 

Б.3.5.11.1. Облік надходження товарів і тари 
 на оптові бази і склади  

 

Оптові підприємства одержують товари від різних постачальників 

— як вітчизняних, так і зарубіжних. Постачальники при відвантаженні 

товарів на адресу оптового підприємства виписують рахунки-фактури і 

платіжні вимоги, до яких додаються товарно-транспортні накладні та 

інші супровідні доку- 

менти. Залежно від виду товарів і їх особливостей додаються також до-

кументи, які посвідчують не тільки кількість, але й якість товарів (сер-

тифікати відповідності або їх завірені копії та ін.).  

Порядок документального оформлення надходження товарів залежить 

від місця їх приймання. При іногородніх поставках постачальник, крім су-

провідних товарних документів, виписує залізничну накладну, яка додаєть-

ся до вантажу. Документом, який підтверджує приймання товарів залізни-

цею до перевезення і відповідальність її за зберігання вантажу в дорозі, є 

вантажна квитанція. Розрахунково-платіжні документи через банк надси-

лаються оптовому підприємству. 

У бухгалтерському обліку оптових підприємств надходження товарів 

оформляють у такому порядку. 

На вартість товарів за купівельними цінами робиться запис: 

Дебет рахунка «Товари» (субрахунок № 1 «Товари на  

складах») 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 
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Якщо товари на складах обліковуються за продажними цінами, то 

одночасно робиться запис на суму торговельних на- 

цінок: 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок № 1 «Товари на складах» 

Кредит рахунка «Торговельна націнка». 

Таким чином, на дебеті рахунка «Товари», які надійшли, відобража-

ються за продажними цінами. 

Рахунок «Торговельна націнка» є регулюючим рахунком до рахунка 

«Товари на складах». Його використовують для того, щоб при обліку това-

рів за продажними цінами одночасно знати їх реальну (купівельну) вар-

тість. 

Оприбуткування тари під товари відображається записом: 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Тара під товарами» 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 

Транспортні витрати торговельних підприємств, які не включені в ціну 

товарів, облікують окремо, як це описано на сторінках 281—283 щодо об-

ліку виробничих запасів. 

При сплаті розрахунково-грошових документів постачальників і тран-

спортних підприємств складають таке проведення: 

Дебет рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» 

Кредит рахунка «Рахунки в банках» — при сплаті з роз- 

рахункового, валютного рахунків, з виставленого акредитиву, чеками 

Кредит рахунка «Векселі видані» — на суму виписаних векселів пос-

тачальникам (короткострокові або довгострокові) 

Кредит рахунка «Короткострокові кредити» — при сплаті за рахунок 

кредитів банку і т. ін. 

Якщо торговельне підприємство відмовилось від сплати розрахунко-

во-грошових документів постачальника, воно має повідомити його про це, 

прийняти товари на відповідальне зберігання і обліковувати їх на позаба-

лансовому рахунку «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповіда-

льне зберігання», до одержання вказівок постачальника (про повернення, 

переадресування або реалізацію). 

У тих випадках, коли під час приймання виявлено нестачу товарів, за 

дебетом рахунка «Товари» відображають вартість лише тих товарів, які 

фактично надійшли, а за кредитом рахунка «Торговельна націнка» — не 

всю суму торговельної знижки, зазначеної в рахунку-фактурі постачальни-

ка, а тільки ту її частину, яка стосується фактично прийнятих товарів. 

У бухгалтерському обліку ці операції відображатимуться так, як пока-

зано далі. 

1. На суму прийнятого до сплати рахунку постачальника за товари; ці-

на відпускна (договірна) (з відкиданням знижок): 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари на складах» 



 287 

Дебет рахунка «Витрати торгової діяльності» 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 

2. На суму взятої на облік постачальницько-збутової знижки (вона 

стосується фактично одержаних товарів): 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари на складах» 

Кредит рахунка «Торговельна націнка». 

Порядок обліку один і той самий у разі нестачі товарів понад норми 

збитку та в разі псування з вини транспортної організації, постачальника 

(дебет рахунка «Розрахунки за претензіями») або посадових осіб під час 

доставляння товарів (дебет рахунка «Розрахунки з відшкодування матеріа-

льного збитку»). 

Порядок організації аналітичного обліку товарів на оптових базах і 

складах може бути партіонним (обліковують кожну партію товарів, що на-

дійшли), гатунковим (товари зберігають і обліковують за гатунками) і опе-

ративно-бухгалтерським. Списування було викладено у пункті Б.3.5.5. 

Матеріально відповідальні особи щоденно (або в інші встановлені 

строки) мають подавати до бухгалтерії товарні звіти, зазначаючи там за-

лишок товарів на початок дня, прибуття і витрачання за день і залишок то-

варів на кінець дня (за кожним видом і гатунком). 

 
Б.3.5.11.2. Облік надходження товарів і тари 

в роздрібній торгівлі 
 

Товари в роздрібну торговельну мережу надходять на підставі догово-

рів (замовлень), що укладаються з оптовими підприємствами або безпосе-

редньо з виробниками товарів. 

На відпущені товари постачальники подають до сплати розрахункові 

документи, до яких додають рахунки-фактури, товарно-транспортні накла-

дні, сертифікати тощо. За цими документами роздрібні підприємства 

приймають товари й тару, а також перевіряють правильність цін, торгових 

знижок, націнок і тарифів на перевезення. За товарами, яких не вистачає, 

оформляють відповідні акти (комерційні, приймальні). На підставі останніх 

висувають претензії винному в нестачі (постачальникам, транспортним ор-

ганізаціям і т. ін.). 

Одержують товари, як правило, матеріально відповідальні особи. 

Ваговий товар, що надійшов, приймають за чистою масою (маса нет-

то), тобто без обліку маси тари. Тому в товарних документах окремо фіксу-

ється маса тари. Облік товарів провадять за місцями їх зберігання та мате-

ріально відповідальними особами лише у вартісному вираженні, без 

розбиття за окремими товарами. Натурально-вартісний облік товарів про-

вадять, як правило, з товарами, щодо яких потрібний особливий контроль. 
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На кожну матеріально відповідальну особу відкривають особистий ра-

хунок, в якому роблять записи з оприбуткування та витрачання товарів і 

виводять залишки на звітну дату. Кожна матеріально відповідальна особа 

складає у встановлені строки товарний звіт, який з доданими до нього при-

бутково-видатковими документами (рахунки-фактури, накладні тощо) є пі-

дставою для запису за рахунками синтетичного і аналітичного обліку. 

Облік наявності і руху товарів провадять за продажними (роздрібни-

ми) цінами на рахунку «Товари», субрахунок «Товари у роздрібній торгів-

лі». Оприбуткування одержаних товарів відображається записом у залеж-

ності від того, за якими цінами — регульованими чи нерегульованими вони 

одержані. 

Якщо товари одержані за регульованими цінами, то запис у бухгалтер-

ському обліку буде такий: 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари у роздрібній торгівлі» 

— на вартість товарів за продажними (роздрібними) цінами (разом з ПДВ) 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» — 

на купівельну вартість товарів (за відкидання торгової знижки) 

Кредит рахунка «Торговельна націнка» — на суму одержаної торго-

вельної знижки. 

При цьому роздрібне торговельне підприємство одержує у своє розпо-

рядження торговельну знижку в повному розмірі в тому разі, коли воно 

придбає товари безпосередньо в постачальників — виробників товару. А 

якщо товар у роздрібну мережу надходить через посередницьку ланку, тоб-

то від торговельних баз і складів, то роздрібне підприємство одержує тор-

говельну знижку не в повному розмірі, а деяку її частку, що відповідає 

плановим витратам і нагромадженням у даній ланці. Інша частина торгове-

льної знижки утримується на користь торговельних баз і складів. Отже, ре-

нтабельність роздрібних підприємств певною мірою залежить від ланок то-

варовиробничої мережі. Торгові підприємства зацікавлені у встановленні 

прямих договірних зв’язків з підприємствами-виробниками щодо постав-

ляння товарів. 

Якщо товари одержані за вільними цінами, то запис у бухгалтерському 

обліку буде такий: 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари у роздрібній торгівлі» 

на вартість товарів за купівельними цінами. 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» на 

купівельну вартість. 

Зроблену націнку на такі товари роздрібне торгове підприємство відо-

бражає записом: 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари у роздрібній торгівлі» 

на суму націнки 

Кредит рахунка «Торговельна націнка». 
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Одержані товари мають бути зареєстровані у журналі ре- 

єстрації надходження товарів відповідно до загальноприйнятого поряд-

ку. 

Якщо товари надходять у тарі багаторазового використання, то її вар-

тість відображається записом: 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Тара під товарами»  

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 

Облік тари на роздрібних підприємствах має деякі особливості. Тару, 

що вивільнилася з-під товару, роздрібні підприємства мають повертати по-

стачальникам або здавати тароприймальним чи тароремонтним підприємс-

твам для повторного використання. Дерев’яну тару оприбутковують і облі-

ковують за цінами придбання. Деякі види тари (мішки) дозволяється 

оприбутковувати не за цінами придбання, а за цінами, установленими для 

повернення цієї тари. 

Різницю в цінах (знижку) у момент оприбуткування відносять на дебет 

рахунка «Інші доходи», субрахунок «Результати за операціями з тарою». У 

такому разі робиться запис: 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Тара під товарами» — на пове-

рнену вартість тари 

Дебет рахунка «Прибутки і збитки», субрахунок «Результати за опе-

раціями з тарою» — на суму зниження ціни тари 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» — 

на вартість придбаної тари. 

Тара, вартість якої входить до ціни товару, окремо в рахунок-

фактуру не вноситься, а оприбутковується за встановленими цінами на 

тару, яка була у використанні, і оформляється записом: 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Тара під товарами»  

Кредит рахунка «Інші доходи», субрахунок «Результати за операція-

ми з тарою». 

Субрахунок «Результати за операціями з тарою» є порівняльним. На-

прикінці місяця його дебетове сальдо списується на рахунок «Фінансові 

результати». 

Надходження товарів у порядку внутрішньосистемного відпуску облі-

ковується у звичайному порядку, з тією різницею, що сплачувані базам і 

складам своєї системи відрахування відображають за дебетом рахунка 

«Інші доходи», субрахунок «Відрахування, сплачувані на покриття витрат з 

відпуску товарів» — у кореспонденції з кредитом рахунка «Інші кредито-

ри». У такому разі робиться запис: 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари в роздрібній торівлі» — 

на вартість товарів за продажними цінами 
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Дебет рахунка «Інші доходи», субрахунок «Відрахування, сплачені 

на покриття витрат з відпуску товарів» — на суму відрахувань, що під-

лягають сплаті оптовому підприємству (базі, складу) 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» — 

на всю належну суму. 
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 Б.3.6. Облік засобів праці 

Б.3.6.1. Загальна побудова обліку засобів праці 

 
Б.3.6.1.1. Основні визначення 

 
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства по-

винні мати необхідні засоби виробництва, які складаються із засобів і пре-

дметів праці. 

Під засобами праці розуміють річ (або комплекс речей), яку працівник 

розміщує між собою і предметом праці так, аби вона була провідником йо-

го дій на цей предмет. Засоби праці за своєю суттю можуть бути двох ви-

дів: знаряддя праці і предмети, що забезпечують умови праці. 

Знаряддя праці — це такі її засоби, з допомогою яких виробляються 

матеріальні і духовні цінності (тобто машини, обладнання, верстати, ін-

струменти тощо). Вони призначені діяти на предмети праці і видозмінюва-

ти їх у процесі виробництва. 

Предмети, за допомогою яких на підприємствах створюються умови 

для організації і нормального ведення процесу виробництва (будови, спо-

руди, господарський інвентар, транспортні засоби тощо), належать до дру-

гого виду засобів праці — забезпечують умови праці на виробництві. 

Побудова обліку засобів праці визначається особливим характером 

їх функціонування у процесі діяльності. Особливістю засобів праці є те, 

що вони протягом тривалого часу багато- 

разово використовуються у згаданому операційному процесі, поступово  

зношуються, зберігаючи при цьому свою натуральну форму.  

Характерна особливість засобів праці полягає також у тому, що вони 

не мають тієї загальної взаємозамінюваності, яка характерна для потенцій-

ної робочої сили та запасів діяльності. Тому ефективність їх різна за галу-

зями, підприємствами, окремими видами. Ця різниця для кожного конкре-

тного засобу праці залежить від його технічного і морального зносу. 

Підприємства постійно поповнюються новими засобами праці згідно з 

досягнутим рівнем технології виробництва, характером і обсягом виготов-

люваної продукції. 

Обізнаність щодо наявності засобів праці і постійний контроль за ефе-

ктивним їх використанням — важливі чинники в управлінні  діяльністю 

кожного підприємства. Цьому має сприяти добре побудований і організо-

ваний їх облік. Важливими умовами для раціональної організації такого 

обліку є науково обµрунтована класифікація цих засобів і їх оцінка. 

Характерні ознаки всіх засобів праці ще й такі: вони беруть участь у 

процесі діяльності, зберігаючи натуральну (речовинну) форму і поступово 
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(частинами) переносячи вартість на новий виготовлений продукт у формі 

амортизації (від лат. amortizatio — погашення). Розмір амортизації того чи 

іншого засобу праці визначається ступенем його зношення у процесі вико-

ристання. 

 
Б.3.6.1.2. Групування засобів праці в обліку 

 

У бухгалтерському фінансовому обліку усі засоби праці поділяються 

на дві групи — оборотні та необоротні. Основу такого поділу формує: з 

одного боку, ліміт ціни придбання, а з іншого — строк використання (рис. 

Б.3.6.1). 

До основних засобів належать засоби праці, що експлуатуються дов-

ше ніж один рік і мають вартість понад встановлений ліміт; виняток стано-

вить лабораторне обладнання, для якого ліміт значно вищий; повністю і ба-

гаторазово беруть участь у процесі виробництва; переносять свою вартість 

на готову продукцію частинами, у міру зносу. Це такі: 

— земельні ділянки; 

— капітальні витрати по поліпшенню земель; 

— будинки і споруди; 

— машини та обладнання; 

— транспортні засоби; 

— інструменти, приладдя та інвентар; 

— робоча і продуктивна худоба; 

— багаторічні насадження; 

— інші основні засоби. 

Окрім вищенаведених до основних засобів праці належить також гру-

па «Інші необоротні матеріальні активи», які поділяють на такі групи: 

— бібліотечні фонди; 

— малоцінні необоротні активи; 

— тимчасові (нетитульні) споруди; 

— природні ресурси; 

— інвентарна тара; 

— предмети прокату; 

— інші необоротні матеріальні активи. 
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ЗАСОБИ ПРАЦІ

Фінансові ознаки поділу

Історична собівартість 
на день передачі в екс-
плуатацію щодо вста-
новленого ліміту істо-
ричної  собівартості

Встановлений строк 
використання щодо 
операційного періоду з  
дня передачі в експлу-
атацію

Бухгалтерська назва 
синтетичного рахунку

Інші необоротні активи

Швидкозношувані 
дорогоцінні предмети

 
 

Рис. Б.3.6.1. Класифікація засобів праці  
для побудови бухгалтерського обліку 

 

До неосновних засобів праці підприємств і господарських організацій 

належать і обліковуються у складі запасів у обороті у складі малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, або у складі тварин на вирощуванні і відго-

дівлі такі об’єкти: 



 296 

1) у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів: 

а) предмети, які служать менш ніж один рік, незалежно від їх вартості; 

б) предмети вартістю, нижчою за ліміт, який встановлено відповідни-

ми нормативними актами, незалежно від терміну їх служби, за винятком 

сільськогосподарських машин та знаряддя, а також робочих і продуктив-

них тварин, які належать до основних засобів незалежно від їх вартості; 

в) прилади, засоби автоматизації і лабораторне обладнання, нижчі за 

встановлений ліміт, придбані науково-дослідними організаціями і промис-

ловими підприємствами для центральних заводських лабораторій в устано-

вленому порядку; 

г) спеціальні інструменти, пристрої та інструменти цільового призна-

чення для серійного чи масового виробництва певних виробів або для ви-

конання індивідуального замовлення незалежно від їх вартості; 

д) спеціальний одяг, спеціальне взуття і постільне майно незалежно 

від його вартості і терміну служби, за винятком постільного майна, що об-

ліковується у складі основних засобів готелів; 

2) тварини на вирощувані та відгодівлі: 

— молодняк, тварини на вирощуванні; 

— тварини на відгодівлі; 

— птиця; 

— звірі; 

— кролі; 

— сім’ї бджіл; 

— доросла худоба, вибракована з основного стада; 

— худоба, прийнята від населення для продажу (реалізації); 

— службові собаки. 

У фінансовій системі при плануванні та обліку всі засоби праці поді-

ляються на дві великі групи: засоби праці оборотні та необоротні. 

За своїм призначенням усі засоби праці — оборотні та не- 

оборотні, можуть бути двох видів: загального і спеціального призна-

чення. 

В основі такого поділу лежать три ознаки: розмір затрат на придбання 

або спорудження; порядок їх погашення; термін служби та інші. 

Віднесення предметів, що є засобами праці, до необоротних або обо-

ротних засобів пояснюється насамперед тим, що вони або малоцінні (недо-

рогі), або швидко зношуються (швидше як за один рік експлуатації), або 

мають спеціальне призначення. 

Б.3.6.1.3. Сутність зносу та амортизації 
 

Сутність зносу. Особливості функціонування засобів праці, пов’язані 

зі збереженням протягом тривалого часу їх натуральної форми з одночас-

ною зміною вартості, потребують визначення величини зносу. Ця величина 
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показує розмір зносу або зменшення первинної вартості засобів праці у 

процесі їх експлуатації. 

Розрізняють три види зносу — фізичний, моральний і під  

дією сил природи. 

Фізичний знос пов’язаний безпосередньо з участю засобів праці у ви-

робничому процесі і залежить від тривалості їх використання, обсягу вико-

наних робіт чи інших факторів. 

Моральний знос визначається двома факторами — ростом продуктив-

ності праці і темпами технічного прогресу. Вплив першого фактора вияв-

ляється у зміні відновлювальної вартості засобів праці, другого — у вини-

кненні досконаліших зразків обладнання та інших видів засобів праці, що 

потребує ліквідації застарілих об’єктів. 

Знос під дією сил природи пов’язаний із впливом зовнішніх факторів, 

що призводять до зменшення первинної вартості засобів праці. 

Знос засобів праці визначають за всіма видами основних засобів праці 

(незалежно від того, нараховується амортизація чи ні) за винятком бібліо-

течних фондів, музейних цінностей, продуктивних тварин. У бухгалтерсь-

кому обліку знос основних засобів праці визначається сумою нарахованої 

амортизації за звітний період на їх повне відновлювання. 

Сутність амортизації. Під час використання основних засобів праці 

відбувається, як відомо, їх поступовий знос. Через це до складу затрат пот-

рібно вносити суми, що відшкодовують значну частину вартості викорис-

товуваних основних засобів праці згідно зі ступенем їх зносу за звітний пе-

ріод. 

Вартісне вираження частини засобів праці, що зношуються, щомісяця 

вноситься до затрат діяльності у вигляді амортизаційних відрахувань. 

В українській економічних літературі звичним є таке визначення: 

амортизація — це процес поступового зносу основних засобів та пере-

несення їх вартості на новостворену продукцію або послуги. 

У цьому визначенні відсутні поняття корисного використання та лікві-

даційної вартості: в обліковій практиці ліквідаційна вартість не розгляда-

ється, і фактично прирівнюється до нуля, а термін корисної експлуатації 

було замінено нормативним терміном використання основного засобу. 

Суттєва відмінність у підходах до амортизації основних засобів, що вико-

ристовуються в українському бухгалтерському обліку та в МБСО. 

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»: амортизація — це систематич-

ний розподіл вартості активу, яка амортизується протягом строку корисної 

експлуатації активу; вартість активу — це сума, що амортизується, тобто 

собівартість активу (або інша сума, яка замінює собівартість у фінансовій 

звітності) мінус його ліквідаційна вартість; ліквідаційна вартість — чиста 

сума, яку підприємство передбачає отримати в кінці строку корисної екс-

плуатації активу після відрахування витрат, пов’язаних з його вибуттям. 
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Строком корисної експлуатації основних засобів є або: 

1) період часу, протягом якого підприємство передбачає використо-

вувати актив або 

2) кількість одиниць продукції, яку підприємство очікує отримати від 

використання активу. 

За економічною природою і призначенням амортизація являє собою 

дохід (джерело коштів) для відтворення (придбання нових об’єктів засобів 

праці та для заміни вибулих). Норми амортизаційних відрахувань встанов-

люють у залежності від експлуатаційних умов. 

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» підприємство самостійно 

визначає строк експлуатації кожного об’єкта основних засобів, враховую-

чи: 

• очікуване використання підприємством; 

• очікуваний фізичний знос; 

• моральний знос; 

• правові або аналогічні обмеження щодо використання активу. 

 
Б.3.6.2. Особливості побудови обліку  

оборотних засобів праці, які відносяться до малоцінних 

і дорогоцінних швидкозношуваних предметів (МШП, ДШП) 

 

Б.3.6.2.1. Загальні положення 
 

На кожному підприємстві є значна кількість малоцінних і дорогоцін-

них засобів праці, які відносяться до швидкозношуваних предметів. За еко-

номічним призначенням вони аналогічні до основних засобів праці, але об-

ліковуються окремо. Це зроблено з метою спрощення планування та 

обліку, а також вирішення ряду фінансових питань. Як засоби праці у про-

цесі використання ці предмети теж поступово передають свою вартість за-

ново виробленим продуктам, але в межах операційного періоду, у зв’язку з 

чим до них застосовують специфічні методи обліку. 

До цих і швидкозношуваних предметів відносять предмети, що слу-

жать менш як один рік (незалежно від їх вартості) або мають вартість, яка 

менша від встановленої норми за одиницю (незалежно від строку служби). 

Водночас є й інші ознаки (спецодяг, спецобладнання тощо), за якими мате-

ріальні цінності відносять до групи оборотних. 

Основою побудови бухгалтерського обліку швидкозношуваних пред-

метів є їх економічна класифікація, а головною ознакою, взятою за основу 

класифікації, — склад і функціональна роль цих предметів у процесі виро-

бництва. 
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У плануванні та обліку швидкозношувані предмети доцільно поділяти 

на такі групи: 

інструменти і пристрої загального користування (різальні, ударні, 

слюсарно-вимірювальні тощо); 

інструменти та пристрої спеціального призначення (моделі, прес-

форми, вимірювальні прилади); 

змінне обладнання, використовуване для заміни зношених частин без 

ремонту; 

технологічна тара, багаторазово використовувана у технологічному 

процесі; 

виробничий інвентар — робочі столи, обладнання, що сприяє охороні 

праці, шафи, стелажі, тумбочки тощо; 

спеціальний одяг, взуття і запобіжні пристрої (рукавиці, халати, ком-

бінезони, захисні окуляри тощо); 

постільні приналежності (подушки, матраци, простирадла  

і т. ін.). 

Цю класифікацію використовують у групуваннях, вона важлива для 

правильного відображення в обліку затрат діяльності. 

На підприємствах у межах груп, згідно з потребою, можна встановлю-

вати підгрупи. 

Основною обліковою одиницею МШП та ДШП є кожний предмет 

(найменування інвентарного об’єкта). Він може визначатися паспортом, 

прейскурантом, технічними умовами та іншими ознаками. Синтетичні об-

лікові одиниці — це групи, підгрупи та інші класифікаційні ознаки. 

Поточний облік швидкозношуваних предметів має відбуватися за ці-

нами придбання (можливе також виділення транспортно-заготівельних за-

трат). 

У цьому разі транспортно-заготівельні затрати обліковуються в межах 

кожної класифікаційної групи. В окремих випадках підприємства обліко-

вують транспортно-заготівельні затрати в цілому за рахунком. 

Для бухгалтерського обліку наявності, руху і використання оборотних 

засобів праці відповідним планом передбачено рахунок «Малоцінні і шви-

дкозношувані предмети». Рахунок малоцінних і швидкозношуваних пред-

метів має забезпечувати формування зведених показників їх наявності, 

зносу, руху і залишків.  

У робочому плані рахунків рахунок доцільно поділити на три субраху-

нки: «Малоцінні предмети», «Дорогоцінні предмети», «Тимчасові нетитуль-

ні споруди і пристрої». 

Від моменту надходження до вибуття всі малоцінні і дорогоцінні шви-

дкозношувані предмети мають бути закріплені за матеріально відповідаль-

ними особами.  
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Б.3.6.2.2. Облік наявності та руху малоцінних  
і дорогоцінних швидкозношуваних предметів  

на складі і в експлуатації 
 

а) Загальні положення 
 

Малоцінні і дорогоцінні швидкозношувані предмети надходять на 

склад підприємства у загальному порядку придбання матеріальних ціннос-

тей або виготовляються самими підприємствами. Тому надходження пред-

метів документально оформляється так само, як облік сировини і матеріа-

лів. 

При надходженні МШП і ДШП від постачальників за цінами купівлі, 

націнки збутових організацій та на суми транспортно-заготівельних затрат 

робиться такий запис за рахунками бухгалтерського обліку: 

Дебет рахунка «Малоцінні і швидкозношувані предмети». 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 

Облік наявності МШП і ДШП на складі, а також документальне оформ-

лення і облік руху — надходження, внутрішнє переміщення і передача (вида-

ча) зі складу в експлуатацію предметів — здійснюється згідно з чинними ос-

новними положеннями з обліку запасів. 

Такий облік забезпечує відображення всіх операцій, пов’язаних з від-

пуском, використанням і зносом таких предметів. 

Залежно від спрямованості відпуску і використання швидкозношува-

них предметів в обліку відображаються такі господарські операції: викори-

стання малоцінних і швидкозношуваних предметів в цехах, магазинах, фе-

рмах, дільницях тощо, виробництво при виготовленні продукції, наданні 

послуг; використання для потреб адміністративного і загальновиробничого 

характеру; відпуск на потреби обслуговуючих і непромислових вироб-

ництв; знос у результаті експлуатації дорогих швидкозношуваних предме-

тів. 

 
б) Облік малоцінних швидкозношуваних предметів,  

що перебувають в експлуатації 
 

б)1 Облік передачі малоцінних швидкозношуваних  

предметів в експлуатацію 
 

На підставі первинних документів (накладних, вимог тощо) передані в 

експлуатацію малоцінні швидкозношувані предмети списуються зі складу 

записом: 

Дебет рахунка «Матеріальні затрати» 
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Кредит рахунка «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (субра-

хунок «Малоцінні предмети»). 

Передаючи МШП в експлуатацію, відповідну частку ТЗЗ списують на 

ті рахунки, на яких відображається погашення вартості (знос), амортизація 

цих предметів. Частка ТЗЗ, що належить до облікової вартості предметів, 

переданих в експлуатацію, визначається як відношення суми залишків цих 

затрат на початок місяця і поточних витрат за місяць до суми залишку пре-

дметів на початок місяця і прибулих предметів, перемноженої на 100. 

У місцях експлуатації таких предметів бухгалтерія має організувати 

оперативний облік і контроль за зберіганням та додержанням термінів їх 

експлуатації. 

 
б)2 Облік передачі дорогоцінних швидкозношуваних  

предметів в експлуатацію 

 

Дорогоцінні швидкозношувані предмети спочатку списуються зі скла-

ду і беруться на облік за кількістю і вартістю (в оцінці за обліковою ціною) 

на субрахунок «Дорогоцінні швидкозношувані предмети в експлуатації». 

На підставі вимог, накладних та інших документів на видачу зі складу ро-

биться запис: 

Дебет субрахунка «Дорогоцінні швидкозношувані предмети в експлу-

атації» 

Кредит субрахунка «Дорогоцінні швидкозношувані предмети на 

складі». 

Б.3.6.2.3. Облік дорогоцінних швидкозношуваних  
предметів в експлуатації 

 

Облік використання дорогоцінних предметів ведеться за їх індивідуа-

льними ознаками та матеріально відповідальними особами. При цьому ок-

ремі види ДШП мають деякі особливості. Так, наприклад, у промисловості 

відпуск швидкозношуваних предметів зі складу цеховим інструментально-

видатковим коморам (ІВК) або за їх відсутності матеріально відповідаль-

ним особам провадиться за разовими вимогами, лімітними картками, на-

кладними та іншими первинними документами обліку витрат матеріальних 

цінностей (аналогічно й у будівництві). 

Облік процесу експлуатації в системі рахунків відображається залежно 

від способу внесення їх вартості у затрати виробництва. 

Дорогі, але швидкозношувані предмети використовуються у кількох 

циклах діяльності, тобто зношуються поступово. Їх знос (амортизацію) 

вносять до затрат діяльності. 
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Невеликий термін служби дорогих, швидкозношуваних предметів ви-

значає особливості обчислення їх зносу (амортизації) в межах строку вико-

ристання. 

Існує кілька методів визначення зносу дорогоцінних швидкозношува-

них предметів: 

а) на підставі термінів служби цих предметів по місяцях; 

б) з огляду на обсяги роботи (участі в обсягах діяльності); 

в) відрахуванням 50 % вартості у разі передачі їх із складів до експлу-

атації і 50 %, що залишилися, відкиданням вартості цих предметів за ціною 

можливого використання (у разі вибуття їх за непридатністю); 

г) 100 % вартості при передачі їх із складу до експлуатації; 

µ) особливим методом, який передбачений методикою з планування, 

обліку та калькулювання собівартості продукції відповідній галузі діяльно-

сті промисловості, будівництва тощо або деякими нормативними докумен-

тами. 

Реєстром нарахування зносу швидкозношуваних предметів є спеціаль-

ний розрахунок, в якому, скориставшись кожним з описаних методів, ви-

значають величину зносу за місяць і розподіляють за напрямками затрат 

залежно від порядку внесення до собівартості продукції, місць експлуатації 

і видів предметів. 

Списання провадять на основі розрахунків та документів на видачу і 

відображують на рахунках: у залежності від прийнятого варіанта (з вико-

ристанням, або без використання рахунків «Елементи затрат»). 

Якщо використовуються рахунки «Елементи затрат», то першим буде 

запис такий: 

Дебет рахунка «Матеріальні затрати» 

Кредит субрахунка «Дорогоцінні швидкозношувані предмети». 

Другим буде запис: 

Дебет рахунків затрат діяльності за видами 

Кредит рахунка «Матеріальні затрати». 

Якщо на підприємстві не використовують рахунки розділу «Витрати 

за елементами», то запис буде такий: 

Дебет рахунків затрат діяльності: 

— виробництво; 

— загальновиробничі; 

— затрати по збуту тощо 

Кредит субрахунка «Дорогоцінні швидкозношувані предмети на 

складі». 

 

Б.3.6.2.4. Облік вибуття швидкозношуваних предметів 
 засобів праці з експлуатації 
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Швидкозношувані предмети засобів праці можуть вибути з експлуата-

ції з різних причин: через повне зношення, поламання, реалізацію тощо. У 

всіх випадках на вибуття з експлуатації швидкозношуваних предметів ко-

місія складає Акт на списання. Вона констатує непридатність подальшого 

використання окремих предметів.  

На всі предмети (зазначаючи їх кількість, ціну та суму) у порядку но-

менклатурних номерів складають загальний акт у межах однієї групи і од-

нієї матеріально відповідальної особи. 

На предмети, на які нараховано амортизації (знос) 100 %, доцільно 

складати окремий акт. 

В актах має бути зазначена сума відображеного в обліку на день лікві-

дації зносу (амортизації) щодо кожного об’єкта. 

Акти на списання комірник використовує для оперативного складсь-

кого обліку, а бухгалтерія — для аналітичного і синтетичного обліку ви-

буття та зносу швидкозношуваних предметів. 

На підставі актів про вибуття зношених або непридатних швидкозно-

шуваних предметів з експлуатації робляться відповідні записи. 

На суму залишкової вартості ліквідованого ДШП: 

Дебет рахунка залишкового «Списання оборотних активів» 

Кредит рахунка «Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуа-

тації». Субрахунок «Швидкозношувані предмети». 

Одержані при ліквідації брухт, паливо, запасні частини, ганчір’я тощо 

оприбутковуються за ціною, яку встановлює комісія, у разі можливого їх 

використання. 

Залишки, одержані від ліквідації, здають на склад за накладною. За-

лишки, оцінені за встановленими цінами, оприбутковуються як допоміжні 

матеріали або запасні частини на рахунки: 

на вартість відходів від предметів, що стали непридатними за ціною 

можливого їх використання або реалізації: 

Дебет рахунка «Сировина і матеріали» (або іншого рахунка виробни-

чих запасів) 

Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності». 

Вибуття ДШП у разі їх реалізації відображається у системі рахунків 

так само, як процес продажу: 

на суму продажу (реалізації): 

Дебет рахунка «Розрахунки з покупцями або замовниками» 

Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності»; 

на суму нарахованого на день реалізації зносу (амортизації): 

Дебет рахунка «Собівартість проданих швидкозношуваних предме-

тів» 

Кредит рахунка «Дорогоцінін швидкозношувані предмети в експлуа-

тації». 
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Б.3.6.2.5. Облік повернення МШП та ДШП 
з експлуатації на склад  

 

У деяких випадках можливе повернення малоцінних та дорогоцінних 

швидкозношуваних предметів з експлуатації на склад. 

При цьому за субрахунком «Малоцінні і швидкозношувані предмети» 

має бути відкритий субрахунок другого порядку: «Малоцінні і швидкоз-

ношувані предмети на складі, що були в експлуатації». 

Повернення МШП або ДШП з експлуатації на склад оформляється на-

кладною. У разі такого повернення предметів, за якими було вже нарахова-

но 100 % зносу (амортизації), вони оприбутковуються повною ціною бух-

галтерським проведенням: 

Дебет субрахунка «Малоцінні і швидкозношувані предмети на скла-

ді», субрахунок другого порядку «Які були в експлуатації» 

Кредит рахунка «Затрати на виробництво» 

Кредит рахунка «Адміністративні затрати» 

Кредит рахунка «Загальновиробничі витрати» 

Кредит рахунка «Затрати на збут» (або інші рахунки, на які раніше 

було списано вартість таких предметів). 

У разі повернення на склад з експлуатації дорогоцінних швидкозно-

шуваних предметів, за якими було нараховано частковий знос, вони опри-

бутковуються бухгалтерським проведенням: 

Дебет субрахунка «Дорогоцінні швидкозношувані предмети на скла-

ді» 

Кредит субрахунка «Дорогоцінні швидкозношувані предмети в екс-

плуатації». 

При відпуску таких предметів в експлуатацію знос по них нараховується за 

раніше нарахованою сумою (залежно від обраного методу). 

Особливості обліку окремих видів малоцінних і швидкозношуваних 

предметів на підприємствах у міжсезонний (ремонтний) період полягають 

у тому, що серед цих предметів найбільшу частку становлять інструменти 

й пристрої загального та спеціального користування. У цей період експлуа-

товані інструменти й пристрої перебувають у постійному русі: частину їх 

видають робітникам у постійне користування на більш чи менш тривалий 

час, інші — через певний час збирають для перевірки і незабаром поверта-

ють знову (вимірювальні інструменти), а деякі відпускають на короткий 

час (кілька годин, зміну). 

Облік видачі інструментів на робочі місця ведуть по-різному. Інстру-

менти й пристрої, що перебувають у тривалому користуванні робітника, 

при видачі відображають у його особистій інструментальній картці-книзі. 
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Видаючи інструменти на короткий час, застосовують спеціальні металеві 

жетони-марки без облікових записів у документах або реєстрах. 

На відміну від інструментів і пристроїв господарський інвентар, спецодяг 

і постільні приналежності при передачі в експлуатацію зберігаються у примі-

щеннях, де використовуються. Облік інвентаря ведеться за місцями викорис-

тання та матеріально відповідальними особами в описах, що відкриваються на 

рік. На спецодяг, виданий робітникам, заводять особисті картки, у яких відо-

бражають кожний факт одержання робітниками предметів, строки їх служби 

та вибуття. 

 
Б.3.6.3. Особливості побудови обліку необоротних  

(основних) засобів праці  
 

Б.3.6.3.1. Загальні положення 
 

Побудова обліку необоротних (основних) засобів µрунтується на ви-

значенні та економічній класифікації.  

Економіко-правове визначення основних засобів праці наведено у По-

ложенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (схвалено 

Методологічною радою при Міністерстві фінансів України 16 вересня 1999 

р.). 

Положення містить таке визначення основних засобів: 

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з ме-

тою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і пос-

луг, надання в оренду іншим особам або  для здійснення адміністративних 

функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких бі-

льше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність 

того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його 

використання та його вартість може бути достовірно визначена. 

 
Б.3.6.3.2. Класифікація основних засобів 

 

Згідно з діючою типовою класифікацією основні засоби групуються за 

їх функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним харак-

тером і видами, за використанням і належністю. 

Основні засоби за функціональним призначенням та видом діяльності 

(виробнича, комерційна, банківська) поділяють на такі класи:  

виробничі основні засоби, що безпосередньо беруть участь у виробни-

чому (комерційному, банківському) процесі або сприяють його здійсненню 

(будови, споруди, силові машини й устаткування, робочі машини і облад-

нання тощо, які діють у сфері матеріального виробництва); 
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невиробничі основні засоби, що не беруть безпосередньої або побічної 

участі у процесі діяльності і призначені здебільшого для обслуговування 

комунальних і культурно-побутових потреб трудящих (будови і споруди, 

обладнання, машини і апарати тощо, використовувані у невиробничій сфе-

рі). 

Згідно зі спеціальною класифікацією основні засоби поділяються за 

галузями народного господарства: промисловість, будівництво, сільське 

господарство, транспорт, зв’язок тощо. 

За натурально-речовими ознаками основні засоби поділяють на окремі 

види: земля, будови, споруди, передавальне обладнання, машини й устат-

кування, які, в свою чергу, поділяються на силові машини й устаткування, 

робочі машини й устаткування, вимірювальні та регулюючі прилади й ла-

бораторне устаткування, обліковувальну техніку, інші машини й устатку-

вання (транспортні засоби, інструменти, виробничий інвентар і приналеж-

ності, господарський інвентар), робочі та продуктові тварини, багаторічні 

насадження і т. ін.  

До кожної з цих груп належать основні засоби різних найменувань. 

Наприклад, до групи будови — корпуси цехів, склади, лабораторії то-

що. До транспортних засобів — автомобілі, трактори, електровози, теп-

ловози тощо. До групи інвентаря, інструменту та інших основних засо-

бів — меблі, вимірювальні прилади тощо. 

Класифікація основних засобів за наведеними групуваннями є осно-

вою синтетичного обліку. 

За використанням основні засоби поділяють на діючі (усі основні за-

соби, що використовуються у господарстві), недіючі (ті, що не використо-

вуються в даний період часу через тимчасову консервацію підприємства 

або окремих цехів), запасні (різне устаткування, що перебуває в резерві і 

призначене для заміни об’єктів основних засобів, що вибули або ремонту-

ються). За такого групування визначають суму амортизації. 

Істотне значення в обліку основних засобів має розподіл їх за ознакою 

належності на власні й орендовані.  

Орендовані основні засоби показуються в балансі орендодавця або 

орендаря так, щоб запобігти можливості подвійного врахування одних і 

тих самих засобів. 

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться за такими групами: 

земельні ділянки; 

капітальні витрати з поліпшення земель; 

будинки та споруди; 

машини та обладнання; 

транспортні засоби; 

інструменти, прилади та інвентар; 

робоча і продуктивна худоба; 
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багаторічні насадження; 

інші основні засоби. 

Інші необоротні матеріальні активи у бухгалтерському обліку поділя-

ються на такі групи: 

бібліотечні фонди; 

малоцінні необоротні матеріальні активи; 

тимчасові нетитульні споруди; 

інвентарна тара; 

предмети прокату; 

інші необоротні матеріальні активи. 

Б.3.6.3.3. Оцінювання основних засобів  
 

В економічних розрахунках використовують три види оцінювання ос-

новних засобів: первинну, відновлювальну і залишкову. 

Первинна вартість дорівнює фактичній сумі затрат підприємства на 

придбання, за вирахуванням наданих торговельних знижок; мито, інші по-

датки, що не відшкодовуються підприємству; транспортування, монтаж, та 

інші витрати, що безпосередньо пов’язані з їх придбанням; затрати на по-

будову і спорудження основних засобів (інвентарна вартість);  

відновлювальна — витратам на створення, будування, придбання, тра-

нспортування й монтаж даного предмета основних засобів у сучасних умо-

вах за діючими цінами на момент переоцінки; залишкова вартість основ-

них засобів — у первинній (відновлювальній) вартості за відкидання зносу. 

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підпри-

ємства за первинною вартістю. 

Первинна вартість об’єкта основних засобів складається з таких за-

трат: 

— суми, що сплачують постачальнику; 

— суми, що сплачують підрядчикам за виконання будівельно-

монтажних робіт; 

— суми, що сплачують за інформаційні, консультаційні, посередни-

цькі та інші подібні послуги у зв’язку з пошуком і придбанням (створен-

ням) основних засобів; 

— реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, здійснені 

у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; 

— суми мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (ство-

ренням) основних засобів, які не відшкодовуються підприємству; 

— витрати зі страхування ризиків, пов’язаних з доставкою основних 

засобів; 

— витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів; 
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— інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням (створенням) 

основних засобів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для ви-

користання у запланованих цілях. 

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первинної 

вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за 

рахунок кредиту банку. 

Первинна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює 

їх справедливій вартості на дату отримання. 

Первинною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капі-

талу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) під-

приємства їх вартість, якщо інше не передбачено законодавством. 

Первинна вартість об’єктів, переведених до основних засобів з власної 

готової продукції, дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з поло-

женням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 

Первинна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в результаті 

обміну на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого 

об’єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта 

перевищує його справедливу вартість, то первинною вартістю об’єкта ос-

новних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його справед-

лива вартість з включенням різниці до фінансових результатів (витрат) 

звітного пе- 

ріоду. 

Первинна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в обмін (або 

частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості 

переданого об’єкта основних засобів, збільшеної або зменшеної на суму 

грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час 

обміну. 

Первинна вартість об’єктів основних засобів, оплачених загальною 

сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до 

справедливої вартості кожного з цих об’єктів. 

Первинна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, 

пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, 

дообладнання, реконструкція тощо), яке призводить до збільшення майбу-

тніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта. 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані 

та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод 

від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду. 

У бухгалтерському обліку основні засоби оцінюють також і за балан-

совою вартістю. В її складі можуть бути: 

а) первинна вартість побудови (спорудження) або придбання (інвента-

рна вартість); 
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б) відновлювальна вартість основних засобів, які переоцінені раніш на 

різні дати; 

в) облікова вартість основних засобів, що надійшли безкоштовно за 

даними обліку передаючої сторони разом із затратами одержувача на уста-

новлення. 

Б.3.6.3.4. Облік переоцінювання  
основних засобів  

 
Стан корисної експлуатації об’єкта основних засобів повинен періоди-

чно переглядатися. 

Підприємство може здійснювати переоцінку об’єкта основних засобів 

за справедливою вартістю на дату балансу. У разі переоцінювання об’єкта 

основних засобів на ту ж дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи 

основних засобів, до якої належить цей об’єкт. 

Якщо підприємством проведена переоцінка об’єктів групи основних 

засобів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці. 

Переоцінена первинна вартість та знос об’єкта основних засобів ви-

значається як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу 

переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартос-

ті об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. 

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів відобра-

жається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі затрат зві-

тного періоду, крім випадків, що наведені у п. 20 цього Положення (стан-

дарту). У зв’язку з чим у бухгалтерському обліку буде зроблено такий 

запис: 

Дебет рахунка «Основні засоби» 

Кредит рахунка «Додатковий капітал ». 

 
Регулювання перевищення дооцінок та уцінок 

 
Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок 

залишкової вартості об’єкта основних засобів при черговій дооцінці варто-

сті цього об’єкта основних засобів включається до складу доходів звітного 

періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки 

залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням у 

складі іншого додаткового капіталу. 

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок 

залишкової вартості об’єкта основних засобів при черговій уцінці залиш-

кової вартості цього об’єкта основних засобів спрямовується на зменшення 

іншого додаткового капіталу з включенням різниці між сумою чергової 
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(останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним 

перевищенням до витрат звітного періоду. 

При вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, 

перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок зали-

шкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу не-

розподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу 

іншого. 

 
Б.3.6.3.5. Система синтетичних рахунків 

 
Для обліку основних засобів передбачено такі синтетичні рахунки: 

№ 10 «Основні засоби» — призначений для обліку наявності та руху 

основних засобів, що перебувають не лише в експлуатації, а й в запасі, на 

консервації чи в оренді. Основні засоби обліковуються за первинною чи 

відновлювальною вартістю. 

На рахунку № 10 обліковують такі основні засоби: 

— земельні ділянки; 

— капітальні витрати на поліпшення земель; 

— будинки та споруди; 

— машини та обладнання; 

— транспортні засоби; 

— інструменти, прилади та інвентар; 

— робоча і продуктивна худоба; 

— багаторічні насадження; 

— інші основні засоби. 

Окрема група основних засобів обліковується під назвою «Інші необо-

ротні матеріальні активи», рахунок № 11. На цьому рахунку обліковують 

такі основні засоби: 

1. Бібліотечні фонди. 

2. Малоцінні необоротні матеріальні активи. 

3. Тимчасові нетитульні споруди. 

4. Природні ресурси. 

5. Інвентарну тару. 

6. Предмети прокату. 

7. Інші необоротні матеріальні активи. 

№ 13 «Знос необоротних активів», «Знос основних засобів» — призна-

чений для відображення амортизації (зносу) вартості основних засобів у 

процесі її переносу на новостворюваний продукт. У цьому рахунку перед-

бачено три субрахунки: 

— знос основних засобів; 

— знос інших необоротних активів; 
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— знос нематеріальних активів. 

Облік усередині субрахунка ведеться в межах окремих груп виробни-

чих основних засобів галузевого призначення, основних засобів господарс-

тва та інших невиробничих основних засобів, а також за їх видовою класи-

фікацією. 

Ремонт основних засобів, у залежності від характеру здійснюється на 

різних рахунках. 

Для обліку фактичних затрат із капітального ремонту основних засо-

бів, що належать підприємству, зокрема й реконструкцію, модернізацію 

обладнання призначено рахунок «Капітальні інвестиції». В бухгалтерсько-

му обліку (незалежно від норм податкового законодавства) первинна вар-

тість основних засобів збільшується лише на суму затрат, пов’язаних з по-

ліпшенням об’єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція 

тощо), яке призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, очіку-

ваних від його використання. 

Затрати на поточний ремонт, утримання устаткування тощо, що здійс-

нені для забезпечення майбутніх економічних вигід, первинно очікуваних 

від використання об’єкта основних засобів, відображений на відповідних 

рахунках затрат («Загальновиробничі витрати»,  «Адміністративні витра-

ти», «Витрати на збут» тощо). 

 

Б.3.6.3.6. Облік наявності основних засобів  
 

Облік наявності основних засобів будується, як правило, централізо-

вано в бухгалтерії підприємства (або в централізованій бухгалтерії). 

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт, 

яким уважається закінчена будова з усіма до нього пристосуваннями згідно 

з технічною документацією або окремий конструктивно відокремлений 

предмет, який виконує самостійні функції згідно з паспортом чи іншою те-

хнічною документацією. 

Для побудови обліку, забезпечення контролю і виконання інших еко-

номічних функцій управління кожному інвентарному об’єкту присвоюєть-

ся інвентарний номер.  

Інвентарний номер зберігається за об’єктом протягом усього періоду 

його експлуатації на даному підприємстві. Він проставляється в усіх пер-

винних документах, що оформляють наявність і рух об’єкта (акт прий-

мання-передачі основних засобів, акт про ліквідацію основних засобів то-

що). 

На кожний об’єкт основних засобів на підставі приймально-

здавального акта заповнюється інвентарна картка типової форми в одно-

му примірнику. 
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Інвентарні картки підлягають обов’язковій реєстрації. Сукупність кар-

ток утворює картотеку, яка з усіма інвентарними картками забезпечує ана-

літичний облік основних засобів. 

 

Б.3.6.3.7. Облік надходження  
основних засобів  

 

Головні джерела надходження основних засобів такі: об’єкти, що їх 

вклали засновники (учасники) до статутного капіталу, об’єкти, збудовані 

підприємством, установлене устаткування, закінчені роботи з побудови або 

дообладнання, котрі збільшують первинну вартість об’єктів; придбані (ку-

повані) основні засоби; одержані безкоштовно; виявлені під час інвентари-

зації надлишки основних засобів. 

У разі надходження в експлуатацію основних засобів на кожний об’єкт 

укладають спеціальний документ — акт приймання-передачі типової фор-

ми, крім випадків, коли введення об’єктів у дію має оформлятися іншим 

порядком за чинним законодавством. В акті фіксується вартість інвентар-

ного об’єкта з округленням, виконуваним у передбаченому законодавством 

порядку, а також основні показники, що характеризують його технічні осо-

бливості, місце використання і т. ін. 

На підприємствах надходження основних засобів у системі рахунків 

відображається наведеними далі записами. 

У разі одержання нових основних засобів від засновників у рахунок 

внесків до статутного капіталу: 

Дебет рахунка «Основні засоби» 

Кредит рахунка «Неоплачений капітал». 

У разі введення в експлуатацію після побудови (монтажу) тощо: 

Дебет рахунка «Основні засоби» 

Кредит рахунка «Капітальні інвестиції». 

У разі безкоштовного одержання нових основних засобів: 

Дебет рахунка «Основні засоби» 

Кредит рахунка «Безоплатно одержані необоротні активи». 

У разі такого одержання основних засобів, що були в експлуатації до 

передачі,  

на первинну вартість: 

Дебет рахунка «Основні засоби» 

Кредит рахунка «Безоплатно отримане майно»  

на суму зносу (амортизації): 

Дебет рахунка «Безоплатно отримане майно» 

Кредит рахунка «Знос необоротних активів»  

або 

Дебет рахунка «Неоплачений капітал» 
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Кредит рахунка «Знос необоротних активів». 

У разі придбання (купівлі), якщо немає потреби в будівельних або мо-

нтажних роботах (на підставі акту введення в експлуатацію)  

нових: 

Дебет рахунка «Основні засоби» 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками» 

тих, що були в експлуатації: 

Дебет рахунка «Основні засоби» — первинна вартість 

Кредит рахунка «Знос необоротних активів» (основних за- 

собів) 

Кредит рахунка № 60 «Розрахунки з постачальниками» — на купіве-

льну суму 
 

Примітка. Сума ПДВ за основними засобами невиробничого призначення приєд-

нається до первинної вартості.  
 

Щодо основних засобів, які виявилися надлишками при інвентариза-

ції: 

Дебет рахунка «Основні засоби» 

Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності».  

Пов’язані з придбанням основних засобів: витрати на транспортуван-

ня; за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, монтажні 

та інші відображаються записом: 

Дебет рахунка «Капітальні інвестиції» 

Кредит рахунка за належністю: «Інші розрахунки», «Розрахунки з по-

стачальниками та підрядчиками» та ін. 

 

Б.3.6.3.8. Облік амортизації  
 основних засобів  

 

Об’єктом амортизації є окремі основні засоби, крім землі, продуктив-

ної худоби, жилих будинків, споруд благоустрою, автомобільних доріг за-

гального користування, видавничої продукції (книги, журнали, брошури 

тощо), сценічно-постановчого інвентарю, експонатів музеїв, зоопарків, 

об’єктів мобілізаційного призначення. 

Амортизація нараховується протягом строку корисного використання 

(експлуатації) об’єкта основних засобів, який встановлюється підприємст-

вом при визнанні цього об’єкта активом (зарахуванні на баланс). 

Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, мо-

дернізації, добудови, дообладнання та консервації об’єкта основних засо-

бів. 

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) 

об ’єкта слід враховувати: 
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очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його 

потужності або продуктивності; 

фізичний та моральний знос, що передбачається; 

правові або подібні обмеження щодо строків використання об’єкта та 

інші фактори. 

Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засо-

бів переглядається у разі зміни очікуваних економічних вигод від його ви-

користання. 

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з но-

вого строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за 

місяцем зміни строку корисного використання. 

До 1 січня 2000 р. на підприємствах діяли середньорічні норми амор-

тизаційних відрахувань, розроблені диференційовано за окремими видами і 

групами основних засобів у процентах до їх балансової вартості. Вони були 

єдині для всіх підприємств і організацій незалежно від галузі. 

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» з 1 січня 2000 р. метод амортиза-

ції має враховувати форму, в якій економічна вигода від активу отримуєть-

ся підприємством. Тому вибір методів амортизації основних засобів підп-

риємство здійснює самостійно, застосовуючи до кожного об’єкта основних 

засобів відповідний метод нарахування амортизації. 

Обрані методи амортизації основних засобів є елементами облікової 

політики підприємства. 

У П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачено, що амортизація основних 

засобів нараховується із застосуванням таких методів: 

1) прямолінійно, за яким річна сума амортизації визначається ділен-

ням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання 

об’єкта основних засобів; 

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації 

визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного 

року та норми амортизації, обчисленої виходячи зі строку корисного вико-

ристання об’єкта; 

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким різна сума 

амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на поча-

ток звітного року та норми амортизації, обчисленої виходячи зі строку ко-

рисного об’єкта, яка подвоюється; 

4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як до-

буток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумуля-

тивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залиша-

ються до кінця очікуваного періоду часу використання об’єкта основних 

засобів, на суму чисел років його корисного використання; 

5) виробничого, за яким річна сума амортизації визначається як добу-

ток фактичного річного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ста-
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вки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням ва-

ртості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), 

який підприємство очікує виробити (виконати) цим об’єктом. 

Оскільки метод амортизації об’єкта основних засобів обирається підп-

риємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання еко-

номічних вигод від його використання, тому підприємство метод аморти-

зації об’єкта основних засобів переглядає у разі зміни очікуваного способу 

отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амор-

тизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем змі-

ни методу амортизації. 

 
Методика розрахунку окремих видів амортизації: 

 

1. Метод прямолінійного списання: 

 

 

 

2. Метод прискореного зменшення залишкової вартості 

 

 

 

3. Метод зменшення залишкової вартості 

 

 

 
Примітка до п. 2 і 3. Норма амортизації визначається прямолінійним способом. Пер-

винна вартість — накопичена амортизація — це балансова вартість. 

 

4. Метод кумулятивний 

 

 

5. Виробничий метод 

 

 

 

Нарахування амортизації припиняється з місяця, наступного за міся-

цем, в якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного вико-

ристання. 

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем 

вибуття об’єкта основних засобів. 

Для обліку нарахованої суми амортизації в Україні використовують 

рахунки: «Знос необоротних активів» (знос основних засобів). 

Амортизаційні 

відрахування 
= 

Первинна вартість – Ліквідаційна вартість 

Строк корисної експлуатації 

 = 2                                         –  
Амортизаційні 

відрахування 
Норма  

амортизації 

Первинна  

вартість 
Накопичена 

амортизація 
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Амортизаційні 

відрахування 
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вартість 

Накопичена 

амортизація 

 =                    –                        
Амортизаційні 

відрахування 
Кумулятивний  

коефіцієнт 

Первинна  

вартість 

Ліквідаційна 

вартість 

Виробнича ставка 

амортизації 
 =                 –                      

Амортизаційні 

відрахування 
Первинна  

вартість 

Ліквідаційна 

вартість 
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Амортизація нараховується за всіма об’єктами, що перебувають в екс-

плуатації за станом на перше число даного місяця (кварталу, сезону, року). 

За об’єктами, що надійшли і вибули з експлуатації в середині місяця, амор-

тизація нараховується або нарахування припиняється з першого числа на-

ступного місяця. Наприклад, якщо об’єкт зданий в експлуатацію або вибув 

20 січня, нарахування і припинення нарахування амортизації починається з  

1 лютого. 

Амортизаційні відрахування проводяться протягом фактичного строку 

служби основних засобів, але не більшого за нормативний. 

Амортизація нараховується за основними засобами, що перебувають у 

ремонті, за час їх простою і за тими, що є в запасі (на складі). 

На підприємствах із сезонним характером виробництва річна сума 

амортизації нараховується за час роботи підприємства. 

У сезонних виробництвах сума амортизаційних відрахувань вноситься 

до затрат виробництва за період роботи протягом року. 

Для полегшення техніки розрахунки амортизаційних відрахувань за 

всі наступні місяці року щомісяця розраховується амортизація лише за 

введеними і вибулими основними засобами протягом цього місяця. Напри-

клад, суму амортизаційних відрахувань за лютий потрібно обліковувати з 

наявності цих засобів на 1 лютого. Тому до суми амортизаційних відраху-

вань, яка обліковувалася за січень, потрібно додати суму амортизаційних 

відрахувань за прибулими і відняти суму амортизаційних відрахувань за 

вибулими в січні основними засобами. У такому самому порядку обчис-

люють суму амортизаційних відрахувань за кожний наступний місяць. 

Для обчислення суми амортизаційних відрахувань використовують 

розроблювальну таблицю. 

Щомісячну суму амортизації, нараховану за встановленими нормами, 

відображають на рахунках такими записами: 

Дебет рахунка «Затрати на амортизацію», а далі з кредиту цього раху-

нка в дебет відповідних рахунків за характером діяльності та видами за-

трат: 

Дебет рахунка «Виробництво» 

Дебет рахунка «Витрати зі збуту» 

Дебет рахунка «Загальновиробничі витрати» 

Дебет рахунка «Адміністративні витрати» 

Дебет рахунка «Обслуговуючі виробництва і господарства»  

Кредит рахунка «Знос необоротних активів» (основних засобів) 

 
Б.3.6.3.9. Облік зменшення корисності  

основних засобів  
 



 317 

Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів включа-

ються до складу витрат звітного року зі збільшенням в балансі суми зносу 

основних засобів, а по об’єктах основних засобів, відображених в обліку за 

переоціненою вартістю, — із зменшенням переоціненої вартості об’єкта 

основних засобів. 

Якщо причини зменшення корисності об’єкта основних засобів перес-

тали існувати, то втрати від зменшення корисності об’єкта основних засо-

бів за попередні періоди виключаються на відповідну суму способом стор-

но з суми витрат звітного періоду та з суми зносу об’єкта основних засобів, 

а по об’єктах основних засобів, відображених в обліку за переоціненою ва-

ртістю, такі втрати включаються до складу доходів із збільшенням перео-

ціненої вартості об’єкта основних засобів. 

 
Б.3.6.3.10. Облік затрат з догляду, утримання, ремонту,  

модернізації, реконструкції основних засобів  
 

1. Загальні положення. Облік затрат з догляду, утримання, ремонту, 

модернізації, реконструкції провадиться окремо за всіма видами ремонту 

(поточний, капітальний), модернізації, реконструкції, добудови, дооблад-

нання тощо.  

Відокремлено мають бути облічені ці затрати за способами (господар-

ський і підрядний) їх виконання. 

Характер і види робіт за капітальним і поточним ремонтом різні за ок-

ремими видами і групами основних засобів. З огляду на це перелік робіт, 

що стосуються того чи іншого виду ремонту, встановлюється Положенням 

про ремонти. На роботи з ремонту складається план на рік з розподілом по 

кварталах. 

Модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання здійснюються 

на основі спеціальної технічної документації.  

Оскільки наведені вище роботи (реконструкція, поточний і капіталь-

ний ремонти основних засобів) можуть здійснюватися або підрядним, або 

господарським способом, тому залежно від способу виконання робіт облік 

організується по-різному. 

2. Облік затрат з догляду, утримання, поточного ремонту основних 

засобів. Фактичні витрати з поточного ремонту (господарський спосіб) ос-

новних засобів відносять на рахунки затрат діяль- 

ності — виробництва, надання послуг, комерційної тощо.  

Технічно облікова робота буде залежати від варіанта накопичення за-

трат за елементами.  

Якщо підприємство не використовує рахунки елементів затрат, то за-

писи будуть такими: 

Наприклад «Загальновиробничі затрати» 
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або «Адміністративні затрати» 

або »Затрати на збут» тощо 

Кредит субрахунків «Виробничі запаси» 

«Сировина та матеріали» 

«Паливо» 

«Запасні частини» 

«Розрахунки з оплати праці» 

«Розрахунки зі страхування» 

«Розрахунковий рахунок » та ін. 

Якщо підприємство використовує рахунки «Елементи затрат», то об-

ліковий процес складається з двох етапів. 

На першому етапі здійснюється процес формування затрат за відпові-

дними елементами затрат (матеріальних, на оплату праці тощо) у кореспо-

нденції з рахунками витрат. Запис такий: 

Дебет рахунків елементів затрат: 

«Матеріальні затрати» 

«Затрати на оплату праці» тощо 

Кредит рахунків використаних ресурсів (як це показано вище). 

На другому етапі здійснюють відображення з кредиту рахунків елеме-

нти затрат у дебет рахунків затрат за видами діяльності. 

Якщо на підприємстві поточний ремонт основних засобів виконує ре-

монтно-механічний цех, то всі фактичні затрати відображаються поперед-

ньо на дебеті рахунка затрати «Допоміжні виробництва», а потім відно-

сяться з кредиту цього рахунка затрат діяльності. 

Облік затрат на ремонт ведеться щодо кожного об’єкта, який ремонту-

ється, окремо за місцем його перебування (по цехах, службах тощо). 

Якщо поточний ремонт основних засобів виконує ремонтно-

будівельна організація (підрядний спосіб), то всі фактичні затрати відо-

бражаються на рахунку затрат діяльності. 

Запис буде таким: 

Дебет рахунків: «Загальновиробничі затрати» 

«Адміністративні затрати» 

«Затрати на збут» 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 

У разі, коли на підприємстві створюється ремонтний фонд (резерв ко-

штів), для рівномірного внесення до собівартості продукції (робіт, послуг) 

затрат на їх ремонт та витрати обігу, нарахована сума згідно зі встановле-

ним нормативом відображається записом за дебетом рахунків обліку ви-

трат і витрати обігу (у складі елемента «Інші витрати»). 

Дебет рахунка «Загальновиробничі витрати» 

Дебет рахунка «Адміністративні витрати» 

Дебет рахунка «Витрати на збут» тощо 
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Кредит рахунків: «Резерв наступних витрат і платежів» 

«Ремонтний фонд». 

У цьому випадку всі затрати за закінченим ремонтом, облікованим на 

різних рахунках, оформлюють таким записом: 

Дебет рахунка «Резерв наступних витрат і платежів», субрахунок 

«Ремонтний фонд» 

Кредит рахунка «Ремонт основних засобів». 

Різниця між фактичними витратами на ремонт та плановими відраху-

ваннями відображається в балансі за станом на 1 січня як резерв наступних 

витрат і платежів або витрати майбутніх періодів. 

3. Облік затрат, пов’язаних з поліпшенням (реконструкцією, моде-

рнізацією, добудовою, капітальним ремонтом тощо) основних засобів. 

Затрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів — на реконструкцію, 

модернізацію, добудову, капітальний ремонт, переобладнання тощо перед-

бачено обліковувати на рахунку «Капітальні інвестиції» (методика обліку 

капітальних інвестицій роз- 

глянута окремо). 

Накопичена сума затрат, пов’язана з поліпшенням основних засобів, 

яке призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, очікуваних 

від його використання, записують так: 

Дебет рахунка «Основні засоби» (відповідний об’єкт) 

Кредит рахунка «Капітальні інвестиції». 

Після такого запису сума нарахованої амортизації по об’єкту спису-

ється з рахунка «Знос необоротних активів» на рахунок «Основні засоби». 

Визначається нова балансова (початкова) вартість об’єкта та розраховуєть-

ся нова норма амортизації. 

 
Б.3.6.3.11. Облік вибуття  

 основних засобів  

 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 вибуття основних 

засобів регламентовано так: 

Об’єкт основних засобів виключаться з активів (списується з балансу) 

у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідпо-

відності критеріям визнання активом. 

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визнача-

ється як різниця між доходом від вибуття і собівартістю (за вирахуванням 

непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям) і залишковою вартістю 

основних засобів. 
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У разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первинна 

(переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первинної 

(переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта. 

Вибуття основних засобів відбувається у таких випадках: безкоштовна 

їх передача іншим підприємствам, ліквідація внаслідок непридатності для 

подальшої експлуатації через стихійне лихо (пожежа, повінь), реалізацію, 

заміну застарілого обладнання машин новими, продуктивнішими в разі не-

стачі. 

В усіх випадках вибуття об’єкти вилучають зі складу діючих основних 

засобів підприємства. Таке вилучення називається ліквідацією основних за-

собів. 

Документом на списування основних засобів у всіх випадках вибуття 

(крім передачі іншим підприємствам) є акт про ліквідацію основних засо-

бів. У ньому зазначають причини вибуття, технічний стан, первинну вар-

тість, суму зносу (амортизації), затрати на ліквідацію, найменування і вар-

тість можливих для використання залишків від ліквідації, вартість 

капітальних ремонтів за час експлуатації, результати ліквідації. 

Відображення в системі рахунків вибуття основних засобів залежить 

від характеру вибуття: ліквідація, продаж тощо. 

На підприємствах вибуття основних засобів (залежно від його при-

чини) у системі рахунків відображається поданими далі записами. 

1) При ліквідації основних засобів 

а) на суму нарахованої амортизації на день вибуття: 

    Дебет рахунка «Знос основних засобів» 

    Кредит рахунка «Основні засоби»; 

б) на залишкову вартість основних засобів: 

    Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів» 

    Кредит рахунка «Основні засоби». 

Затрати, пов’язані з вибуттям (ліквідацією) основних засобів, відображають 

на рахунку «Собівартість реалізованих необоротних активів», а результати лік-

відації (різниця між доходами і витратами) — залежно від їх характеру (прибут-

ки або збитки) — «Фінансові результати»; 

в) при нарахуванні, наприклад заробітної плати за розбирання об’єкта, 

буде зроблено запис: 

Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів» 

Кредит рахунка «Розрахунки з оплати праці»; 

г) при одержанні матеріалів від розбирання ліквідованого об’єкта роб-

лять такий запис: 

Дебет рахунка «Матеріали» (або «Інші доходи від звичайної діяльнос-

ті»); 

µ) відображення суми податкових зобов’язань з ПДВ робиться таким 

записом: 



 321 

Дебет рахунка «Списання необоротних активів» 

Кредит рахунка «Розрахунки по податках і платежах». 

Основою для записів є акти про ліквідацію основних засобів, інвента-

рні картки, листки-розшифрування, групувальні відомості (машинограми) 

тощо. 

Усі подальші операції пов’язані з вибуттям основних засобів. Напри-

клад, коли йдеться про розбирання об’єкта, то затрати такі: заробітна пла-

та, відрахування на соціальне страхування, оприбуткування брухту та ін-

ших матеріальних цінностей, сплата податку на додану вартість, і 

відображаються за дебетом затрати у рахунку «Собівартість реалізованих 

необоротних активів» відповідно та кредитом рахунка «Інші доходи від 

звичайної діяльності». 

2) При безоплатній передачі основних засобів  

а) на суму нарахованої на день вибуття амортизації 

    Дебет рахунка «Знос основних засобів» 

    Кредит рахунка «Основні засоби»; 

б) залишкова вартість переданих основних засобів 

    Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів» 

    Кредит рахунка «Основні засоби»; 

в) відображення суми податкових зобов’язань, ПДВ 

    Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів» 

    Кредит рахунка «Розрахунки по податках і платежах». 

3) При передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу 

іншого підприємства 

а) на суму зносу переданих основних засобів 

    Дебет рахунка «Знос основних засобів» 

    Кредит рахунка «Основні засоби»; 

б) на суму залишкової вартості переданих основних засобів 

    Дебет рахунка «Довгострокові фінансові інвестиції» 

    Кредит рахунка «Основні засоби»; 

в) на суму різниці між залишковою вартістю переданих основних засо-

бів і справедливою вартістю інвестицій (в обмін на основні засоби були 

отримані акції) 

    Дебет рахунка «Довгострокові фінансові інвестиції» 

    Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності». 

4) При списанні нестачі або псуванні основних засобів 

а) на суму зносу списаних основних засобів 

    Дебет рахунка «Знос основних засобів» 

    Кредит рахунка «Основні засоби»; 

б) на суму залишкової вартості списаних основних засобів 

    Дебет рахунка «Знос основних засобів» 
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    Кредит рахунка «Основні засоби»; 

в) на суму, що підлягає відшкодуванню винними 

    Дебет рахунка «Розрахунки по відшкодуванню завданих збит-

ків» 

    Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності»; 

г) на суму податкових зобов’язань 

    Дебет рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності» 

    Кредит рахунка «Податкові зобов’язання»; 

µ) на суму, одержану на відшкодування втрати 

    Дебет рахунків: «Каса» або «Рахунки в банках» 

    Кредит рахунка «Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків»; 

д) на суму, що підлягає перерахуванню в бюджет, тобто різниця між 

сумою відшкодування та балансовою вартістю списаних основних засобів 

    Дебет рахунка «Податкові зобов’язання» 

    Кредит рахунка «Розрахунки з податків». 

5) При продажу (реалізація) основних засобів 

а) на суму доходу від реалізації основних засобів 

    Дебет рахунка «Рахунки в банках» або «Розрахунки з різними дебі-

торами» 

    Кредит рахунка «Дохід від реалізації необоротних активів»; 

б) на суму зносу реалізованих основних засобів 

    Дебет рахунка «Знос основних засобів» 

    Кредит рахунка «Основні засоби»; 

в) на суму залишкової вартості реалізованих основних засобів 

    Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів» 

    Кредит рахунка «Основні засоби»; 

г) на суму витрат, пов’язаних з реалізацією основних засобів 

    Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів»  

    Кредит рахунка «Основні засоби»; 

µ) на суму податкових зобов’язань з ПДВ (у випадку реалізації вироб-

ничих основних засобів) 

    Дебет рахунка «Дохід від реалізації необоротних активів» 

    Кредит рахунка «Розрахунки по податках і платежах». 

 

Б.3.6.3.12. Iнвентаризація основних засобів 
 і відображення її результатів в обліку  

 

Підприємства, організації і установи зобов’язані проводити інвентари-

зацію основних засобів відповідно до Положення про бухгалтерські звіти і 

баланси не менше як один раз на рік перед складанням річного бухгалтер-
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ського звіту і балансу. Відповідальність за правильне і своєчасне прове-

дення інвентаризації несуть керівник і головний бухгалтер. 

Для проведення інвентаризації створюється комісія наказом по підп-

риємству, організації, установі, яка згідно з Основними положеннями про 

інвентаризацію до її початку перевіряє наявність і стан інвентарних карток 

(інвентарних книг тощо); наявність і стан технічних паспортів або іншої 

технічної документації; наявність документів, що підтверджують наявність 

і рух основних засобів. У разі відсутності документів необхідно забезпечи-

ти їх відновлення, а при виявленні розходжень і неточностей в технічній 

документації або бухгалтерському обліку — внесення відповідних попра-

вок і змін. 

Суму зносу (амортизації) об’єктів основних засобів комісія встанов-

лює за їх фактичним станом. 

В інвентаризаційні описи основні засоби заносять за їх призначенням з 

урахуванням реконструкції, розширення або переобладнання, проведених 

капітальних робіт (добудова нових приміщень, надбудова поверхів тощо) 

або часткової ліквідації будов, тобто з урахуванням змін вартості. 

Інвентаризаційні комісії також встановлюють винних осіб і причини, в 

результаті яких не знайшли відображення ті чи інші зміни в обліку. 

Кожний вид основних засобів (машини, обладнання і силові установ-

ки) заносять в інвентаризаційні описи з вказівкою інвентарного номера, 

найменування заводу-виготовлювача, призначення, року випуску, потуж-

ності, конструкції тощо. 

Робочі тварини, велика рогата худоба, свині (матки і кнури), а також 

особливо цінні вівці та інші тварини включаються в описи окремо кожний, 

тобто індивідуально. Решта тварин обліковуються в описах за віковими і 

статевими групами із зазначенням кількості голів і живої маси. 

Під час інвентаризації забороняється змінювати присвоєні основним 

засобам інвентарні номери. 

Інвентарні об’єкти, що знаходяться поза підприємством (на капіталь-

ному ремонті, автомашини в довгострокових поїздках тощо), підлягають 

інвентаризації до моменту їх тимчасового вибуття з підприємства. 

Підписані членами інвентаризаційної комісії матеріали інвентаризації за-

тверджує керівник підприємства, організації, об’єднання. 

За результатами інвентаризації у бухгалтерії визначаються результати 

— надлишки або нестачі. 

У разі виявлення об’єктів, що не перебувають на обліку, комісія зо-

бов’язана включити їх в інвентаризаційний опис з вказівкою відповідних 

даних і технічних показників цих об’єктів. 

Об’єкти основних засобів, що не перебувають на обліку і виявлені у 

ході інвентаризації, слід оцінювати за вартістю (діючою оцінкою згідно з 
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правилами), а знос на повне відтворення встановлюється за технічним ста-

ном основних засобів (з оформленням відповідних актів). 

1. Надлишки основних засобів на підставі порівнювальної відомості 

оприбутковуються. Бухгалтерія робить відповідні записи на суму надлиш-

ків (на первинну вартість необліковуваного об’єкта основних засобів): 

на суму первинної вартості: 

Дебет рахунка «Основні засоби» 

Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності»; 

на суму зносу (амортизації): 

Дебет рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності» 

Кредит рахунка «Знос основних засобів». 

2. Проведення неправильно зарахованих до складу основних засобів 

МШП: 

на суму первинної вартості: 

Дебет рахунка «Основні засоби» 

Кредит рахунка «МШП» 

на суму зносу (амортизації): 

Дебет рахунка «Знос МШП» 

Кредит рахунка «Знос основних засобів». 

3. Нестачі основних засобів, виявлені в ході інвентаризації, мають бу-

ти відшкодовані винними особами, а коли винуватець не встановлений, 

списують на рахунок «Фінансові результати». 

Виявлені нестачі списуються як процес вибуття при ліквідації. 

На підприємствах роблять такі записи: 

на суму амортизації (зносу): 

Дебет рахунка «Знос основних засобів» 

Кредит рахунка «Основні засоби» 

на балансову вартість основних засобів: 

Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів» 

Кредит рахунка «Основні засоби» 

на суму виявленої нестачі за рахунок винної особи: 

Дебет рахунка «Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків» 

Кредит рахунка «Собівартість необоротних активів». 

 
Б.3.6.4. Облік засобів праці при орендних  

відносинах  
 

а) Побудова обліку 

 орендованих основних засобів 
 

На підприємствах інколи постає необхідність оренди основних засобів. 

Орендовані основні засоби не належать орендатору. Тому вони облікуються 
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окремо від його власних засобів. Орендна — лізингова — операція — це го-

сподарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що пе-

редбачає надання основних засобів або землі у користування іншим фізич-

ним чи юридичним особам (орендареві), під процент та на визначений 

строк. Операції по оренді (лізингу) цілісних майнових комплексів регулю-

ються спеціальним законодавством. 

Орендні (лізингові) операції здійснюються у вигляді оперативної орен-

ди, фінансової оренди, зворотної оренди, оренди землі та оренди житлово-

го приміщення. 

При оперативній оренді передбачається передача орендарю права ко-

ристування на строк, що не перевищує повної амортизації об’єкта. 

Фінансова оренда передбачає передачу орендареві об’єкта з поступо-

вим викупом її вартості за час оренди. 

Фінансова оренда (лізинг) є різновидом фінансового кредиту. 

При оперативній оренді орендовані об’єкти у орендаря обліковуються 

та відображаються за підсумком балансу на позабалансовому рахунку 

«Орендовані основні засоби» по орендодавачах і по кожному об’єкту осно-

вних засобів (по інвентарних номерах орендодавача). 

У практиці роботи підприємств бувають випадки, коли за договором 

орендатор проводить за свій рахунок ремонт орендованого об’єкта основ-

них засобів. 

 
б) Облік господарських операцій, 

 пов’язаних з орендою майна державних підприємств 

 і організацій та їх структурних підрозділів  
 

Об’єктами оренди є: 

підприємство, організація як цілісний майновий комплекс; 

структурний підрозділ підприємства, організації (цех, філія, філіал, 

ферма, відділ тощо) як цілісний майновий комплекс; 

окремий індивідуально визначений об’єкт підприємства (будинок, 

машина, обладнання тощо). 

 
в) Облік фінансової оренди цілісних підприємств,  

організацій та їх структурних одиниць  
 

Організація орендарів (орендар) створює відповідну форму підприєм-

ницької діяльності — підприємство, господарське товариство тощо. 

Створене орендарем підприємство, господарське товариство тощо стає 

правонаступником прав і обов’язків державного підприємства, організації 

та їх структурних одиниць, на базі яких воно створюється. З моменту ре-

єстрації у встановленому порядку статутом, створеним організацією орен-
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дарів підприємства, державне підприємство, організація припиняють дія-

льність як юридична особа. 

Оцінка та регулювання вартісних характеристик майна. Оцінка 

майна підприємства, організацій та їх структурних підрозділів здійснюєть-

ся згідно з діючими Положеннями. 

До передачі майна підприємствам, організаціям, структурним оди-

ницям в оренду проводиться інвентаризація всіх активів і пасивів: основ-

них засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень, товарно-

матеріальних цінностей, коштів, розрахунків тощо. 

Для проведення інвентаризації орендодавець та орендар створюють 

інвентаризаційну комісію за участю своїх представників. При прове-

денні інвентаризації встановлюється фактичний стан кожного нового 

об’єкта, його знос та здійснюється оцінка об’єктів оренди. На підставі 

даних оцінки бухгалтерського обліку, вартісних характеристик майна, 

що передається в оренду, вносяться відповідні зміни, тобто коригують-

ся суми вартості зносу майна шляхом записів за дебетом або кредитом 

рахунків обліку майна і кредитом (дебетом) рахунка «Статутний капі-

тал» та кредитом (дебетом) рахунків «Знос основних засобів».  

Передача майна. За матеріалами інвентаризації складається переда-

точний баланс, який підписується представниками орендодавця та оренда-

ря і додається до договору оренди. 

Передача майна державних підприємств, організацій та їх структурних 

одиниць орендареві здійснюється у строки, визначені у договорі на оренду. 

Облік переданого майна в орендодавця. Орендодавцем щодо ціліс-

них майнових комплексів державних підприємств, організацій або струк-

турних підрозділів (філіалів, цехів, дільниць) за винятком тих, які визначені 

діючим законодавством, є фонд державного майна. 

Орендодавцем щодо структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) є 

державне підприємство, організація з дозволу орендодавця, зазначеного 

вище. 

Орендодавець на підставі даних передаточного балансу на передане 

майно враховує: 

за дебетом рахунка «Заборгованість за майно по фінансовій оренді» та 

кредитом рахунка «Основні засоби» та дебетом рахунка «Знос основних 

засобів» (на суму амортизації). 

Щомісячно належна до погашення частина вартості об’єктів фінансо-

вої оренди відображається орендодавцем за кредитом рахунка «Заборгова-

ність за майно по фінансовій оренді» і кредитом рахунка «Розрахунки з рі-

зними дебіторами». Одержані кошти відображаються записом за дебетом 

рахунка у банку та кредитом рахунка «Розрахунки з дебіторами». 

Облік переданого майна в орендаря. Вартість основних засобів, що 

взяті в оренду, орендар за оцінкою враховує в дебеті субрахунка «Орендо-
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вані основні засоби» і в кредиті, субрахунок «Знос орендованих основних 

засобів» (в сумі їх зносу) та кредиті рахунка «Довгострокові зобов’язання 

по оренді» (в розмірі їх залишкової вартості). Щомісячно належна до спла-

ти частина вартості об’єктів фінансової оренди відображається орендарем 

за кредитом рахунка «Розрахунки з кредиторами» та дебетом рахунка 

«Довгострокові зобов’язання по оренді».  

Сплачені кошти відображаються записом за дебетом рахунка «Розра-

хунки з кредиторами» та кредитом рахунка в банку.  

Вартість оборотних коштів, що взяті в оренду, орендар враховує за ва-

ртістю оцінки на дебеті рахунків обліку оборотних запасів коштів і кредиті 

рахунка «Довгострокові зобов’язання», а також на кредиті рахунка «Знос 

малоцінних та швидкозношуваних предметів» та дебеті рахунка «Довго-

строкові зобов’язання». 

Облік амортизації та зносу. Орендар нараховує у загальному порядку 

амортизаційні відрахування як на власні, так і на орендовані основні засо-

би. 

 
 ___________________ Б.3.7. Облік нематеріальних активів  

 
Б.3.7.1. Загальні положення  

 

Під нематеріальними активами розуміють умовну вартість об’єктів 

промислової та інтелектуальної власності, а також інших аналогічних май-

нових прав, які визначаються об’єктом права власності конкретного підп-

риємства (господарства). 

Основними характерними рисами нематеріальних активів є відсутність 

матеріально-речової (фізичної) структури, використання протягом трива-

лого часу, здатність бути корисним господарству, висока ступінь невизна-

ченості розмірів можливого у майбутньому прибутку завдяки їх викорис-

танню. 

До найбільш поширених нематеріальних активів належать права на 

об’єкти промислової власності, авторські права, права користування зем-

лею й іншими природними ресурсами, програмне забезпечення обчислюва-

льної техніки (ПЗОТ), гудвіл (goodwill), тобто ціна фірми, репутація фірми, 

добре ім’я фірми, товарні знаки, знаки обслуговування тощо. 

Б.3.7.2. Визнання нематеріальних активів  
як об’єкта бухгалтерського обліку 

 
Нематеріальний актив визнається як актив, якщо: 
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існує ймовірність отримання у майбутньому економічних вигод підп-

риємством завдяки його використанню, то його вартість може бути досто-

вірно визначена. 

У разі, якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним вище кри-

теріям, витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, списуються 

як витрати звітного періоду, протягом якого вони були здійснені. 

Такі витрати не підлягають у наступні звітні періоди визнанню як не-

матеріальний актив. 

Не визнаються як нематеріальний актив та відображаються в складі 

витрат періоду також: 

витрати на підготовку кадрів; 

витрати на рекламу; 

витрати на створення підприємства та підготовку його основної діяль-

ності (організаційні витрати); 

внутрішньогенерований гудвіл; 

витрати на дослідження; 

вартість видань. 

 
Б.3.7.3. Оцінювання нематеріальних активів 

 
Підприємства можуть купувати нематеріальні активи, одержувати їх 

безкоштовно або створювати самі. 

Нематеріальні активи у бухгалтерському обліку оцінюються в сумі 

всіх фактичних затрат на придбання і приведення до стану готовності для 

використання.  

Нематеріальний актив підлягає відображенню за первинною вартістю 

(собівартістю) його придбання чи створення на дату прийняття на бухгал-

терський облік. 

Собівартість окремо придбаного нематеріального активу включає його 

ціну, мито, усі податки, що не підлягають відшкодуванню, та інші витрати, 

безпосередньо пов’язані із його придбанням та доведенням до стану, прида-

тного для використання за призначенням, крім отриманих торговельних 

знижок. 

Якщо нематеріальний актив надійшов у результаті обміну на інший 

актив, то його собівартість визначається як різниця між справедливою рин-

ковою вартістю отриманого активу і сумою часткової оплати, здійсненої 

підприємством грошовими коштами або їх еквівалентами під час придбан-

ня. 

Якщо нематеріальний актив був безкоштовно отриманий підприємст-

вом, то його собівартість дорівнює ринковій вартості на дату прийняття на 

облік. 
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Аналогічно оцінюються нематеріальні активи, якщо вносяться учасни-

ком створеного підприємства. 

До собівартості безпосередньо створеного на підприємстві нематеріа-

льного активу включаються всі затрати на оплату праці; матеріального ак-

тиву — всі затрати на оплату праці, матеріали, накладні витрати, придатні 

для використання за призначенням. 

Наступні витрати, пов’язані з нематеріальним активом, включаються 

до його собівартості, якщо існує впевненість у збільшенні завдяки цьому 

майбутнього притоку економічних вигод. 

Якщо потрібні додаткові витрати для підтримання об’єкта в придат-

ному для використання стані, такі витрати визнаються витратами звітного 

періоду. 

Вартість нематеріальних активів відшкодовується включенням до витрат 

діяльності (виробничої, комерційної) амортизаційних відрахувань. Величина 

амортизації нематеріальних активів має визначатися щомісячно за нормами, 

що розраховуються виходячи з початкової вартості та строку корисного їх ви-

користання, але не більше від строку, встановленого законом, або строку дія-

льності господарства. 

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведуть на рахунку «Не-

матеріальні активи». В дебеті рахунка відображається надходження, в кре-

диті — вибуття. Аналітичний облік цього рахунка ведуть за видами нема-

теріальних активів. 

Для обліку амортизації нематеріальних активів використовують раху-

нок «Знос необоротних активів», субрахунок № 3 «Знос нематеріальних 

активів», а в дебеті — списання у разі вибуття або продажу. 

Підставою для оприбуткування нематеріальних активів є документи, 

які ідентифікують ці активи. Вони мають описувати сам об’єкт нематеріа-

льних активів або порядок його використання, наприклад, опис рецептів, 

право власності на землю, патент, свідоцтво тощо. Крім того, документ має 

підтверджувати ті чи інші майнові права підприємства. 

Придбання нематеріальних активів відображається записом у такі ра-

хунки: 

дебет — рахунок «Нематеріальні активи», кредит — «Розрахунки з 

постачальниками та кредиторами» — на придбані авторські права, або  

дебет — рахунок «Нематеріальні активи», кредит — «Неоплачений 

капітал» — на внесене право на користування. 

У разі одержання нематеріального активу від засновників у рахунок 

внесків до статутного капіталу: 

Дебет рахунка «Нематеріальні активи» 

Кредит рахунка «Неоплачений капітал»  

у разі безкоштовного одержання: 

Дебет рахунка «Нематеріальні активи» 
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Кредит рахунка «Безплатно отримане майно (Додатковий капітал)». 

Підприємство може переоцінювати нематеріальні активи. 

Сума дооцінки відображається записом  

Дебет рахунка «Нематеріальний актив» 

Кредит рахунка «Додатковий капітал». 

 
Б.3.7.4. Амортизація нематеріальних 

активів та їх облік 
 

Відповідно до П(С)БО 8 нарахування амортизації нематеріальних 

активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, але 

не більше 20 років, починаючи з дати прийняття на облік. 

Підприємство при визначенні терміну корисного використання нема-

теріального активу має враховувати: 

Строки корисного використання цього активу підприємством; 

науково-технічний прогрес і зміну попиту на продукцію, товари, робо-

ти, послуги, які виробляються з допомогою цього активу (моральний знос); 

юридичні чи інші обмеження на його використання; 

інші чинники. 

Метод нарахування амортизації нематеріального активу обирається 

підприємством самостійно, виходячи з особливостей його форми отриман-

ня очікуваних економічних вигод. 

Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відобража-

ються у складі витрат цього періоду або включаються до собівартості ін-

шого активу. 

Термін корисного використання нематеріального активу та метод амо-

ртизації підлягає перегляду в кінці звітного періоду, якщо в наступному 

періоді очікуються суттєві зміни цього терміну порівняно із його початко-

вою оцінкою. 

Зміна методу нарахування амортизації нематеріального активу відо-

бражається як зміна облікової політики відповідно до національного стан-

дарту бухгалтерського обліку № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінан-

сових звітах». 

Нарахування амортизації відображається в дебеті рахунків витрат ви-

робничої або комерційної діяльності та кредиту рахунка субрахунка «Знос 

(амортизація) нематеріальних активів».  

 
Б.3.7.5. Облік вибуття  

нематеріальних активів 

 
Вибуття нематеріального активу може бути пов’язано з: 
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— неможливістю отримання надалі економічних вигод від його вико-

ристання; 

— безоплатної передачі; 

— продажу. 

У разі вибуття нематеріальних активів у зв’язку з неможливістю їх ви-

гідного використання роблять такі записи: 

1. На суму нарахованої амортизації на день вибуття: 

     Дебет рахунка «Знос нематеріальних активів» 

     Кредит рахунка «Нематеріальні активи». 

2. На залишкову вартість нематеріальних активів: 

     Дебет рахунка «Списання необоротних активів» 

     Кредит рахунка «Нематеріальні активи». 

Затрати та доходи, пов’язані з вибуттям, відображаються аналогічно про-

цесу вибуття основних засобів при ліквідації (див. ч. Б.3.6). 

При продажу (реалізації) нематеріальних активів робиться спочатку 

запис у дебет субрахунка «Амортизація нематеріальних активів» (на суму 

нарахованої амортизації), потім в кредит рахунка «Нематеріальні активи» 

(на суму вартості об’єкта) та в дебет рахунка «Списання необоротних акти-

вів». 

Далі записи здійснюються згідно з обліком процесу продажу, реаліза-

ції та визначається результат від продажу, що списується на рахунок. 
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Б.4. ОБЛІК ЗАТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬ-

ТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Б.4.1. Загальна побудова бухгалтерського  

фінансового обліку затрат, доходів та  

 _____________________ фінансових результатів діяльності 

 
Б.4.1.1. Основи побудови бухгалтерського фінансового  

обліку затрат, доходів та фінансових результатів 

к було визначено у першому підрозділі розділу «Б», вихідним еле-

ментом побудови фінансового бухгалтерського обліку є економіко-правова 

структура фінансів господарства за ознаками «Актив» (майнові об’єкти — 

ресурси) та «Пасив» (прововласники активу) фізичні та юридичні особи 

(яка характеризує, звідки надійшли гроші) чиї капітали (та куди вони вкла-

дені) інвестовані — активи (див. рис. Б.1.1). 

Фінансовий аспект побудови бухгалтерського обліку вимагає аналогіч-

ної структуризації побудови бухгалтерського обліку затрат, доходів та фі-

нансових результатів. Як видно із вищенаведеного рисунка, діяльність мо-

же бути трьох видів: 

— операційна, 

— інвестиційна, 

— фінансова. 

Операційна діяльність — це статутна (основна) діяльність підприєм-

ства, а також неосновні (інші) види діяльності, що не є інвестиційною або 

фінансовою. 

ІІIнІІвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та 

продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових 

(поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. 

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які призводять до 

зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу. 

Разом з тим на підприємстві можуть відбуватися екстроординарні події 

(надзвичайні ситуації). Це вимагає їх чіткого визначення для побудови 

обліку затрат, доходів та фінансових результатів. 

Центральним місцем у системі діяльності є облік затрат, облік доходу та 

визначення фінансового результату (прибутку або збитку). 

Значний вплив на побудову бухгалтерського фінансового обліку має 

бухгалтерська фінансова звітність. Перш за все такі її форми, як «Баланс» 

(форма № 1), «Звіт про фінансові результати» (форма № 2), «Звіт про рух 

грошових коштів» (форма № 3) та «Звіт про власний капітал» (форма 

Я 
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№ 4). Тому при побудові обліку затрат, доходів та фінансових результатів 

потрібно врахувати ці вимоги. 

Рис. Б.4.1 унаочнює вищезгадані чинники побудови обліку затрат, до-

ходів та фінансових результатів. 
 

Затрати Доходи

Фінансові результати

Звичайна діяльність Надзвичайні події

Операційна Неопераційна (інша)

Основна Неосновна
(інша)

(Аналогічно
основній)

Виробнича

Надання
послуг

Торгова
(комерційна)

Інвести-
ційна

Фінансова

за
тр

а
ти

д
о

х
о
д

и

за
тр

а
ти

д
о

х
о
д

и

Фінансовий
результат

Фінансовий
результат

Операційні затрати на:

Основну
діяльність:

виготовлен-
ня виробу

надання
послуги

придбання
товару

Продаж
(збут):

виробу

послуги

товару

Управління
(адміні-

стративні
затрати

діяльності)

+

+

+

інші
опе-
ра-

ційні
зат-
рати

+

+

+

Собівартість

проданого
виробу

наданої
послуги

проданого
товару

Дохід від:

проданого
виробу

наданої
послуги

проданого
товару

фінансовий результат
прибуток (збиток)Рис. Б.4.1. Загальна побудова бухгалтерського

обліку затрат, доходів та фінансових результатів

–

–

–

 

Б.4.1.2. Загальне визнання затрат, доходів та 

фінансових результатів діяльності 
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ВИЗНАННЯ ЗАТРАТ 

Затрати визнаються як елемент діяльності (операційної, фінансової або 

інвестиційної), якщо відбулися та юридично оформлені такі події: 

а) відбулося зменшення активу за такими умовами: 

— майновий об’єкт (ресурс) за характером оборотного активу викори-

стано у процесі діяльності повністю, 

— майновий об’єкт (ресурс) за характером необоротного активу 

зменшено на суму часткового використання (наприклад у формі амортиза-

ції), 

— майновий об’єкт (ресурс) перестає відповідати економічній вигоді 

за характером діяльності підприємства; 

б) відбулося збільшення пасиву (зобов’язань), які пов’язані з 

відповідною діяльністю. 

Примітка. Від затрат слід чітко відмежувати втрати. Наприклад, вибуття об’єкта акти-

ву внаслідок пожежі тощо. 

Подія визнання затрат має одержати у бухгалтерському обліку один із 

таких записів (рис. Б.4.2). 
 

АКТИВ ПАСИВ 

 
Рахунок  Затрати… …...…» 

Рахунок  Фізична або юридична особа 
(виникнення зобов’язань) 

Дт Кт Дт Кт 

+ 
(+) 
+ 

  

+ 

    

Рахунок Майновий об’єкт 
(ресурс) необоротний актив 

 

Дт Кт   

залишок 
(сальдо) 

(–) 
(амортизація) 

  

    
Рахунок Майновий об’єкт 
(ресурс) оборотний актив 

 

Дт Кт   

залишок 
(сальдо) 

(–) 
  

Рис. Б.4.2. Логіко-структурна схема побудови бухгалтерського обліку затрат 

ВИЗНАННЯ ДОХОДУ 

Дохід визнається як елемент діяльності — операційної, фінансової або 

інвестиційної — якщо відбулася подія його ви- 
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знання на основі економічного змісту господарської операції та юридично-

го оформлення. 

Подія (момент) визнання доходу у системі бухгалтерського обліку має 

одержати один із таких записів: рис. Б.4.3. 

 

АКТИВ ПАСИВ 

Рахунок  Майновий об’єкт (ресурс) Рахунок  Зобов’язання 

Дт Кт Дт Кт 

+   + 

+ 

    
  Рахунок  Фізична або юридична особа 

(виникнення зобов’язань) 

  Дт Кт 

 
 – Залишок 

(сальдо) 

 
Рис. Б.4.3. Логіко-структурна схема 

побудови бухгалтерського обліку доходу 

 
 

 Б.4.2. Облік затрат операційної діяльності  

 
Б.4.2.1. Основи побудови обліку затрат 

операційної діяльності 
 

Першою ознакою побудови бухгалтерського обліку затрат доходів та 

фінансових результатів є вид діяльності: виробнича — по виготовленню 

нових виробів або надання послуг та їх продаж. Або комерційна — підго-

товка товару (купівля, доведення, сортування тощо) до продажу та їх про-

даж. 

За масштабами підприємницька діяльність може бути малою (дріб-

ною), середньою, великою та асоційованою. Суб’єктами підприємниць-

кої діяльності (підприємцями) можуть бути як громадяни (які не обме-

жені у правоздатності або дієздатності) — фізичні особи, так і юридичні 

особи, що мають власність будь-якої форми, встановленої законом. Це 

друга ознака побудови затрат. 

У кожному виді діяльності затрати виконують різні функції. Як видно 

із рис. Б.4.1, затрати від операційної діяльності за функціональною кла-

сифікацією поділяються на: затрати на виробництво, затрати на продаж 
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(реалізацію) та затрати на управління. Тому у собівартість проданого про-

дукту, наданої послуги або проданого товару будуть включені: 

а) при продажу продукції — лише виробнича собівартість проданої 

продукції, 

б) під час продажу послуг — лише виробнича собівартість послуг, які 

були надані, та 

в) під час продажу товарів — лише затрати на придбання товарів, їх 

доставку та доведення до придатного до продажу стану. 

Решта затрат відносяться (формують) інші затрати:  

адміністративні затрати; 

затрати на збут та; 

інші операційні затрати. 

Відповідно до П(С)БО вони є затратами звітного періоду. 

Кожний вид підприємницької діяльності поділяється на галузі: проми-

словість, сільське господарство тощо; підгалузі — машинобудівна, легка, 

харчова та ін., або рослинництво, тваринництво тощо. 

Визначення вартісних характеристик діяльності по виробленому про-

дукту, його собівартості, вимагає облік затрат на виготовлення продукту, 

наданої послуги, підготовленого до продажу товару. 

Кінцева мета будь-якої діяльності — одержання прибутку, а для цього 

потрібен облік доходів та порівняння їх з затратами для визначення кінце-

вого результату прибутку. 

Затрати, доходи та результати обкладаються податками, 

обов’язковими платежами тощо. 

Це означає, що вихідними чинниками (факторами) побудови діяль-

ності є: вид діяльності, галузь діяльності, вид продукції, а також затрати на 

кожний вид продукції, доходи від кожного виду продукції, фінансовий ре-

зультат (прибуток або збиток) від кожного виду продукції, податкова си-

стема. 

Наведене подано на рис. Б.4.4. 

Наведені системи (рис. Б.4.1, Б.4.2) побудови обліку є основою визна-

чення податків та побудови взаємовідносин з податковою системою дер-

жави (муніципалітету). 

Для побудови бухгалтерського обліку затрат потрібні їх змістове 

визначення та всебічна класифікація за видами, галузями тощо. 
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П о д а т к о в а  с и с т е м а

Фінансові результати діяльності
за кожним видом продукції:

виробом, послугою, роботою

Доходи за кожним видом
продукції: виробом,
послугою, роботою

Затрати за кожним
видом продукції: виро-

бом, послугою, роботою

Галузі діяльності

Надання послугКомерційнаВиробнича

Види підприємницької діяльності

Г–КВ К

РОБОТАПОСЛУГАВИБІР

ВИД ПРОДУКЦІЇ

за видами робітза послугамиза виробами

за видами

 
 

Рис. Б.4.4. Чинники побудови бухгалтерського обліку затрат,  

доходів та фінансових результатів 

 
В — виробнича; К — комерційна; Г–К — грошово-кредитна 

 
Будь-яку операційну діяльність — виробничу, комерційну або надання 

послуг спочатку потрібно розглядати з двох боків. З одного боку — це 

процес використання речовини і сил природи та виготовлення (створення) 

нового продукту праці як виробу або надання послуг, або підготовка това-

ру для продажу, а з іншого — процес продажу та одержання доходу. 

Процес діяльності пов’язаний з організаційними управлінськими 

зусиллями людей, що також вимагає використання різних речовин та сили 

природи. 
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Використані у процесі підприємницької діяльності різні речовини і 

сили природи визначають затрати на продукцію (виріб, роботу, послугу), а 

грошовий їх вираз — її вартість. 

Речовини і сили природи, що використовуються у процесі підприєм-

ницької діяльності виробничого характеру, зазнають складних механічних 

чи органічних перетворень. Ці процеси складають зміст діяльності 

підприємства, визначаються технологією та організацією робіт на ньому. 

Якщо діяльність має комерційний характер, то використані речовини і сили 

природи не зазнають складних перетворень. Вони просто використовують-

ся. У цьому полягає головний фактор побудови обліку затрат. 

Як видно із рис. Б.4.1, де затрати від операційної діяльності надані за 

функціональною класифікацією, вони поділяються за такими функціями: 

виробництво надання послуг, торгівля, управління, збут та інші операційні 

затрати. 

Наведене означає, що у процесі продажу (реалізації) до собівартості 

проданого (реалізованого) продукту, виробу, наданої послуги або продано-

го товару під час формування показника реалізації будуть включені ли-

ше: 

— по проданій продукції — виробнича собівартість реалізованої про-

дукції; 

– по проданій послузі — виробнича собівартість наданих послуг; 

– по проданому товару — витрати на їх придбання, доставку та дове-

дення до придатного до продажу (реалізації) стану. 

Решта затрат відносяться до складу інших операційних затрат, адміні-

стративних затрат і затрат на збут. Вони є затратами того звітного періоду, 

в якому виникли. Таким чином склад собівартості реалізації має визнача-

тися відповідно до економічного змісту цієї категорії. 

Найскладнішою діяльністю є виробництво продукції, тому розгляд обліку 

затрат операційної діяльності розпочнемо з цього виду. 

 
Б.4.2.2. Побудова обліку затрат 

виробничої діяльності 

 
Б.4.2.2.1. Визначення об’єктів обліку затрат виробничої 

діяльності та діяльності по наданню послуг 
 

Виробнича діяльність широко розгалужена. Це виробництво товарів, 

виробів, виконання робіт, надання послуг, інформації, створення духовних 

цінностей тощо. Навіть виробництво товарів, продуктів має широке розга-

луження: промисловість, сільське господарство, будівництво тощо. 
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В процесі обліку затрат виробництва за основу слід прийняти змістов-

ну характеристику виробництва як суспільного явища. 

Виробництво як об’єкт обліку має двоїстий характер: з одного боку — 

це процес використання речовини та сил природи, з іншого — виготовлен-

ня (створення) нового продукту праці. Ця двоїстість (подвійність) набуває 

єдності у характері перетворення (трансформації) речовини і сил природи у 

новий продукт праці, тобто у тому, як відбувався процес перетворення 

(трансформації). 

Дві сторони і їхня єдність визначають три аспекти виробництва, які вив-

чаються бухгалтерським обліком. Перший аспект — що було використано 

(затрачено), які речовини або сили природи; другий — що було виготовлено 

(який новий продукт праці); третій — як відбувався процес перетворення ре-

човини та сил природи у новий продукт праці (рис. Б.4.5). Усі три аспекти 

цього процесу мають техніко-технологічні (натурально-речові) та економічні 

(вартісні) характеристики. Перші визначають фізико-хімічні, біологічні та 

інші властивості використаних речовин, сил природи і виготовленого нового 

продукту, а другі — вартісні (грошову їх форму як форму загального еквіва-

лента, який уможливлює об’єднання різноманітних за натуральними ознака-

ми елементів виробництва).  

 
Об’єкти бухгалтерського обліку процесу виробництва

Новий продукт праці:

1.  Вибір
2.  Послуга
3.  Робота

Перетворення речовини
та сил природи у новий

продукт:
1.  Характер технології
2.  Характер організації

Речовини та сили
природи:

1.  Праця (уречевлена)
2.  Предмети праці
3.  Засоби праці

 
 

Рис. Б.4.5. Змістовна характеристика процесу виробництва як об’єкта вивчення ди-

сципліни «бухгалтерський облік» 

 

Використані у процесі виробництва різні речовини та сили природи на 

виготовлення нового продукту праці формують поняття затрати. Гро-

шовий вираз суми затрат на виробництво конкретного продукту визначає 

поняття собівартість. Зміст термінів затрати і собівартість поєднується в 

понятті затрати виробництва. 

В умовах ринкових відносин затрати виробництва дорівнюють вар-

тості виготовленого продукту. Вони є сумою вартості витрачених на виро-

бництво продукту засобів виробництва та заново утвореної вартості. 

Від суспільних затрат виробництва слід відрізняти собівартість про-

дукту, яка у вартісному вираженні відображає лише ті затрати, які робить 

конкретна господарська система: підприємство, цех, ферма, бригада тощо. 
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Значення собівартості. Ринкові відносини визначають важливе зна-

чення показника собівартості як економічної категорії. Собівартість тісно 

пов’язана з усіма іншими економічними категоріями економіки. Це один з 

найбільш важливих інструментів ведення господарства. Собівартість при-

таманна всім сторонам виробничої діяльності господарської ланки. Знижен-

ня собівартості — це вирішальна умова збільшення нагромадження. 

Управління затратами і собівартістю — важливий елемент управління 

господарством. Основні напрями цієї роботи: обµрунтування рішень про 

зняття з виробництва застарілих виробів, визначення ціни продукції, 

визначення рентабельності, побудова внутрішньогосподарських відносин, 

правомірність та доцільність організаційно-технічних заходів тощо. Ці пи-

тання становлять зміст внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

Зміст процесу виробництва як суспільне явище та значення показника 

собівартості в управлінні господарством дають змогу визначити цільову 

функцію (мету) обліку затрат виробництва (рис. Б.4.6). 

Цільова функція бухгалтерського обліку виробництва вимагає 

відповіді на такі питання: що було затрачено, де було затрачено, для чого 

було затрачено, як проходив процес затрат, на що були затрачені речовини 

та сили природи. Із цього випливає, що з даних бухгалтерського обліку має 

бути видно: скільки, яких ресурсів було затрачено на виробництво, їх нату-

ральні та вартісні параметри, характеристика процесу перетворення 

(трансформації) речовин та сил природи у новий продукт праці, кількісні та 

вартісні характеристики нового продукту праці. Ці характеристики мають 

сприяти оцінці відповідності затрат попередньо визначеним нормам (квоті, 

плану тощо). 

На основі цільової функції обліку затрат виробництва можна визначи-

ти основні завдання обліку: облік використання ресурсів за характеристи-

ками — найменування, якість, вартість, кількість, відповідність нормам, 

відхилення, причини відхилення, місця відхилення, місця використання, 

облік готового продукту праці за найменуванням, кількості, якості, вар-

тості, собівартості; облік процесу перетворення ресурсів на новий продукт 

праці на робочих місцях, у бригадах, дільницях, цехах та інших ознаках 

технології та організації виробництва. 
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Рис. Б.4.6. Цільова функція бухгалтерського обліку 

затрат виробництва 

 

Вищенаведене є принциповим при побудові бухгалтерського обліку та 

розмежуванні обліку затрат у фінансовому та внутрішньогосподарському. 

Цільова функція дає змогу правильно визначити предмет та об’єкти 

бухгалтерського обліку затрат виробництва, які належать до фінансового 

та до внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, та визначити їх 

чіткий поділ. 
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Б.4.2.2.2. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку 
процесу виробництва 

 

В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення предме-

та та об’єктів бухгалтерського обліку затрат процесу виробництва. Причи-

нами цього є різні підходи до визначення, побудови бухгалтерського 

обліку затрат та калькулювання собівартості продукції. Виходячи з суті си-

стемного підходу як комплексності, структуризації та розмежування по-

нять щодо бухгалтерського обліку затрат процесу виробництва — це озна-

чає розробку класифікації та термінологічне єднання понять про категорії 

та елементи виробничого процесу, які характеризують його зміст. 

За вихідний момент приймемо визначену вище систему чинників (див. 

рис. Б.4.1; Б.4.2), предметну суть виробничого процесу (див. рис. Б.4.5) та 

цільову функцію (див. рис. Б.4.6). Крім того, при визначенні предмета бу-

демо дотримуватися таких принципів: етапність прийняття управлінських 

рішень щодо процесу виробництва, моменти впливу на об’єкти управління, 

формування зворотного зв’язку в процесі управління. 

Як було зазначено, процес виробництва як сукупність завжди виступає 

у своїй двоїстості (подвійності), з одного боку, як процес споживання різ-

них ресурсів, а з іншого — як виготовлення нового продукту праці. У цій 

двоїстості (подвійності) процесу виробництва виявляються два аспекти, які 

підлягають самостійному вивченню: перший — процес використання різ-

них речовин та сил природи (виробниче споживання), другий — процес ви-

готовлення нового продукту праці (виробництва). Кожний аспект є само-

стійним об’єктом пізнання (вивчення). У самостійності проявляється їхня 

протилежність, і як результат — індивідуальність. 

Кожний аспект вивчається (тобто облічується) одночасно і в нату-

ральному, і у вартісному вираженнях, формах. 

Як самостійні об’єкти вивчення (пізнання, обліку) процеси споживан-

ня (використання) ресурсів і виготовлення (створення) нового продукту 

праці протистоять один одному як сукупності, спільності та об’єкти 

пізнання. 

Разом із тим між цими об’єктами є діалектичний взаємозв’язок та 

взаємозумовленість, яка одночасно характеризує їх як єдність. Ця єдність 

виявляється у тому, що обидва аспекти ви- 

вчаються як спільність (сукупність) у своїх технологічних та організацій-

них параметрах. У цій єдності аспекти втрачають свою індивідуальність та 

виступають як сукупність (спільність). Як спільність два аспекти процесу 

виробництва формують третій аспект — процес перетворення (трансфор-

мації) ресурсів на новий продукт праці, який виступає як третій об’єкт 

пізнання (тобто вивчення, обліку). 
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Таким чином, процес виробництва як єдність і предмет вивчення 

розподіляється на три самостійні об’єкти вивчення:  

1.  Речовини та сила природи (ресурси), які використовують. 

2.  Новий продукт праці (виріб, послуга). 

3.  Процес перетворення речовини та сил природи на новий продукт 

праці. 

Наведені три ознаки характерні для кожного виробництва, тому що у 

будь-якому виробництві незалежно від його технології, організації та май-

бутнього продукту праці для здійснення процесу виробництва необхідно 

використовувати різні ресурси, речовини та сили природи. Вивчення їх 

натуральних та вартісних характеристик — задача бухгалтерського обліку. 

Таким чином, на початковій стадії будь-якого виробництва вивчаються 

(тобто обліковуються) процеси використання речовини та сил природи, які 

й виступають як об’єкти пізнання (обліку). 

Крім того, процес виробництва вивчається (облічується) як процес 

поєднання праці, предметів праці та засобів праці, тобто різних речовин та 

сил природи, з метою одержання нового продукту праці. Це поєднання 

відбувається залежно від характеру технології та організації виробництва. 

При цьому не має значення характер продукту праці — центнер цукру, па-

ра взуття, трактор чи робота або послуга. Вивченню (обліку) підлягають 

процеси поєднання, видозмінювання, розміру, якості використовуваних ре-

сурсів, їх натуральні та вартісні параметри. Іншими словами, у бухгалтер-

ському обліку має відобразитися хід технологічного процесу — перетво-

рення ресурсів на готовий продукт. Не має також значення характер 

технології — механічна або органічна, тип виробництва — індивідуальний, 

серійний або масовий, чи якась інша ознака виробництва. Вивченню у будь-

якому разі підлягають процеси перетворення (трансформації) ресурсів у но-

вий продукт праці, їх натуральні та вартісні характеристики. Об’єктами 

вивчення у цьому аспекті виступають натуральні та вартісні характеристи-

ки переданих у виробничий процес ресурсів до моменту їх повного пере-

творення у новий продукт праці. Цей процес становить комерційну таєм-

ницю підприємства та є змістом внутрішньогосподарського обліку. Цей 

процес буде розглянуто у третій частині «В» підручника. 

У процесі виробництва завжди з’являється новий продукт праці. Він 

може мати натуральну (тонна цукру, пара взуття, трактор тощо) або умов-

ну форму (робота, послуга тощо), але незалежно від форми у бухгалтерсь-

кому обліку обов’язково мають відбитися натуральні та вартісні характе-

ристики нового продукту праці. У цьому аспекті об’єктом вивчення 

(обліку) є новий продукт праці, його натуральні та вартісні параметри.  

Різноманітність речовин та сил природи, які використовують у процесі 

виробництва, в економічній літературі називають моментами виробництва 

— праця, предмети праці та засоби праці. Ці моменти згруповані в елемен-
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ти затрат. У різні часи це групування мало свої особливості. Сьогодні у 

практичній роботі підприємств прийнята єдина система елементів затрат. 

Це матеріальні затрати (за винятком зворотних відходів), затрати на оплату 

праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація, інші операційні за-

трати. Отже, елементів затрат існує п’ять. Вони єдині для всіх підприємств 

незалежно від галузевої належності. Ці елементи затрат не підлягають ні 

поширенню, ні скороченню. Для внутрішніх потреб підприємства можуть 

їх деталізувати. 

Натуральні характеристики ресурсів, які використовують у процесі 

виробництва, визначені системою вимірювання СІ (Міжнародною систе-

мою одиниць), а вартісні — грошовою одиницею (гривня). 

Різні види готових виробів також мають бути обліковані за натураль-

ними та вартісними характеристиками. Натуральні характеристики визна-

чаються контрактами, прейскурантами, ТУ тощо, а вартісні — грошовою 

одиницею. Але вартісні характеристики готового продукту мають бути 

розподілені на калькуляційні елементи — статті затрат (елементи собівар-

тості). Для фінансових потреб вони визначені Н(С) БОЗЗ. Для внутрішнь-

огосподарських потреб вони визначаються галузевими особливостями та 

внутрішніми потребами управління. 

Деталізація третього аспекту бухгалтерського обліку процесу вироб-

ництва залежить від конкретних умов, властивостей та характеру техно-

логії й організації виробництва та визначається індивідуальними особли-

востями. Інколи виготовлення одного продукту різними технологічними 

прийомами вимагає різної системи групування статей витрат собівар-

тості. Наприклад, виготовлення хліба на лініях безперервного тістоприго-

тування або у діжах у бухгалтерському обліку буде мати різні групування 

собівартості. 

Ця деталізація конкретизується для побудови внутрішньогос-

подарського (управлінського) обліку, є комерційною таємницею. 

Вищенаведене узагальнює рис. Б.4.7. 
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Рис. Б.4.7. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку затрат виробництва 

у фінансовому та внутрішньогосподарському обліку 

 

Водночас для побудови як бухгалтерського, фінансового, так і 

внутрішньогосподарського обліку затрат виробництва велике значення має за-

стосування методу класифікації і, перш за все, класифікації затрат, технології і 

організації виробництва, готової продукції. 
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Оскільки фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат тісно 

пов’язані між собою, то у цьому розділі будуть наведені основні ознаки 

класифікації затрат, технології, організації та виробів. 

Управління затратами та собівартістю — важливий елемент управлін-

ня господарством. Основними напрямами цієї роботи є: обµрунтування 

рішень про припинення виробництва продукції, визначення ціни продукції, 

визначення рентабельності, побудови внутрішньогосподарських відносин, 

правомірність та доцільність організаційно-технічних заходів тощо. На ос-

нові вищенаведеного, а також змісту процесу виробництва та значення по-

казника фінансової собівартості в управлінні господарством дозволяють 

визначити взаємозв’язок обліку затрат виробництва у фінансовому та 

внутрішньогосподарського обліку.  

 
Б.4.2.2.3. Загальна класифікація затрат 

 

У виробничому процесі підприємства використовують різні за своїм 

характером та властивостями речовини і сили природи. В економічній 

літературі цей процес прийнято називати затратами. Але за своїм змістом 

термін «затрати» є багатогранним і багатоаспектним. 

Класифікація затрат потрібна для визначення вартості продукції та 

відповідно для ціноутворення; для визначення собівартості продукції, тоб-

то локальних затрат. Велике значення класифікації затрат в управлінні ни-

ми і перш за все для здійснення калькуляції собівартості продукції для різ-

них потреб управління. 

Затрати підприємств за своїм характером різні. Вони можуть бути 

пов’язані з виробничим процесом безпосередньо або мо- 

жуть бути з ним не пов’язані, але з погляду суспільних потреб є 

обов’язковими, тобто неминучими. 

У межах конкретного виробничого господарського формування до за-

трат, які безпосередньо пов’язані з процесом виробництва, належать затра-

ти, пов’язані ось із чим: 

підготовкою та освоєнням виробництва; 

виготовленням (поточним виробництвом) продукції; 

удосконаленням технології та організації виробництва (некапітального 

характеру); 

винахідництвом та раціоналізаторством; 

обслуговуванням виробництва; 

забезпеченням нормальних умов праці; 

набором робочої сили; 

управлінням виробництва; 

підготовкою та перепідготовкою кадрів; 

збутом продукції та деякі інші. 
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Разом із тим слід відмітити, що виробничі підприємства можуть 

здійснювати не тільки виробництво та збут продукції, але і ряд інших видів 

діяльності: підготовку кадрів, науково-дослідні роботи, обслуговувати різні 

побутові, культурні та інші потреби своїх працівників. Уся ця діяльність 

також пов’язана з використанням різних речовин та сил природи, тобто 

пов’язана із затратами. Тому першою ознакою поділу затрат є належність 

їх до виду діяльності. В економічній практиці види виробничої діяльності 

поділяють на: основну, та неосновну (інші допоміжні, обслуговуючі та за-

безпечуючі). 

У межах кожного виду діяльності виробляють певний вид продукції: 

вироби, роботи або послуги. Основне завдання бухгалтерського обліку — 

визначити усі цільові ознаки (див. рис. Б.4.1 та Б.4.2, Б.4.7). Але головним є 

визначення вартісних параметрів і перш за все — собівартості. 

Щодо собівартості усі затрати поділяють на дві групи: перша — затра-

ти, які включаються до собівартості; друга — які не включаються до 

собівартості. Таким чином, другою ознакою класифікації затрат є роз-

межування їх за собівартістю. 

Склад затрат, які включаються або не включаються до собівартості 

продукції, визначається законодавчо. 

Вартість та собівартість продукції формуються із затрат, які 

здійснюються в межах або за межами виробництва. Тому затрати безпосе-

редньо пов’язані або з виготовленням продукції, або з її реалізацією, або з 

управлінням. Перша група затрат формує виробничу собівартість, друга — 

витрати зі збуту (продажу), третя — витрати на управління. Разом три гру-

пи формують повну собівартість продажу продукції (послуг, робіт). 

Затрати можуть класифікуватися і за такими двома ознаками: загаль-

ноекономічні та планово-облікові (кошторисно-облікові) фінансові. 

За ознакою «Загальноекономічні» затрати класифікуються: за відно-

шенням до форм праці (жива, уречевлена); форм вартості (трудові, ма-

теріальні, грошові); за роллю і характером (основні, накладні); призначен-

ням (технічні, організаційні); відношенням до обсягу виробництва 

(умовно-змінні, умовно-постійні); сферою виникнення (виробничі, позави-

робничі). 

Класифікація затрат за загальноекономічними ознаками слугує для 

аналізу процесу виробництва за укрупненими (збільшеними) масштабами. 

Вона непридатна для побудови планово-економічної роботи в межах гос-

подарств. 

Для побудови фінансової — планової та облікової роботи, управління 

затратами, формування фінансових показників прибутків та доходів, 

фінансових відносин з державою, страховими організаціями в управлінні 

економікою прийнята планово-облікова класифікація витрат. При цьому 

затрати класифікують за такими ознаками: 
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елементами кошторису (елементи затрат); 

способом віднесення затрат на виробничу собівартість продукції та 

об’єктом обліку затрат — прямі, непрямі; 

елементами виробничої собівартості;  

сферами виникнення — виробничі, позавиробничі — збут; 

календарними фінансовими періодами — поточного періоду (кальку-

ляційного), до- та післякалькуляційного періоду. 

Фінансова планово-облікова (кошторисно-облікова) класифікація має 

велике значення для організації економічної роботи на підприємствах, в 

управлінні економікою господарства. Без неї неможливі здійснення нор-

мування, планування, організація, контроль, аналіз та управління затратами 

визначення фінансових характеристик (показників) діяльності, доходу, 

прибутку. 

 
Б.4.2.2.4. Формування елементів затрат  

 

У сукупності групування затрат має забезпечити потреби формування 

вартісних параметрів господарства, задовольнити не лише економічні, а й 

технічні аспекти управління (нормування, калькулювання, кошторисна 

справа, облік, контроль, аналіз, єдність методичної та організаційної їх по-

будови) як фінансового, так і внутрішньогосподарського обліку. 

Як було зазначено, єдина система групування ресурсів виробництва 

(речовин та сил природи) має п’ять ознак. Окрім того, усі речовини і сили 

природи мають дві характеристики: натуральну (речову, трудову) та 

вартісну (грошову). Перша використовується здебільшого в технічних, 

технологічних цілях, друга — в економічних фінансових аспектах управ-

ління. 

За натуральною ознакою речовини та сили природи до процесу вироб-

ництва входять у різних формах — праця, предмети та засоби праці; за 

вартісною ознакою — лише у формі праці, її прообразу — грошей. Транс-

формовані у готовий продукт праці речовини та сили природи втрачають 

форму, але не втрачають вартості. Тому завжди, за будь-якого формування, 

групування та перегрупування затрат, вони перш за все здійснюються як 

робоча сила, предмети та засоби праці. 

Водночас завдяки суспільному розподілу праці у кожний даний мо-

мент, в умовах конкретного господарства, виробництва, торгівлі або іншої 

діяльності праця постає у трьох різних формах вартості: чиста, жива праця, 

уречевлена в натуральній формі (сировина, матеріали тощо) та уречевлена 

у вартісній (грошовій) формі (послуги, робота тощо). 

Три натурально-речові форми праці як прості моменти виробництва 

(робоча сила, предмети та засоби праці) та три вартісні форми (жива праця, 

уречевлена у матеріальній формі та уречевлена у вартісній формі) у поєд-
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нанні, комбінації визначають теоретичні основи групування затрат в еле-

менти затрат. 

Елемент затрат — це відносно однорідний вид затрат, який характери-

зує в укрупненому вигляді використану форму речовин та сил природи, яку 

взято в управлінні економікою за вихідний момент та одиницю управління 

(нормування, планування, кошторисні роботи, калькулювання, облік, кон-

троль, аналіз). При цьому немає «чистої» однорідності та неподільності. Це, 

так би мовити, планово-облікова система групування затрат виробництва, тоб-

то речовин та сил природи, які використовувалися у процесі виробництва. 

В економічній літературі прийнята така система групування затрат на 

будь-яке виробництво за елементами: матеріальні затрати (за винятком зво-

ротних відходів виробництва), затрати на оплату праці, відрахування на 

соціальне страхування, амортизація основних засобів та інші затрати. Це 

групування є єдиним і обов’язковим для усіх господарств незалежно від їх 

галузевої належності. 

Поелементний розріз затрат потрібний для визначення їх структури, 

питомої ваги окремих затрат, визначення розміру національного доходу 

тощо. Поелементне групування затрат використовують для складання 

кошторисів, утворення нормативної бази виробництва, аналізу тощо. Цей 

план групування затрат є вихідним у формуванні практично всіх вартісних 

параметрів економіки, визначенні ефективності виробництва фінансових ре-

зультатів. 

Кожна галузь має свої особливості структурної побудови затрат у ро-

зрізі елементів. Наприклад, у добувних галузях (вугледобування, добуван-

ня солі тощо) висока питома вага затрат на оплату праці, у машино-, при-

ладобудуванні та деяких інших галузях матеріальні затрати майже 

дорівнюють затратам на оплату праці, їх відношення близькі до 5 : 3, у 

харчовій промисловості висока питома вага матеріальних затрат, в окремих 

галузях вона перевищує 90 % (масложирова тощо). 

Б.4.2.2.5. Облікова характеристика продукції 
та інших речових елементів діяльності 

 

Результатом виробництва є продукція. Бухгалтерський облік має за-

безпечити інформацію про її кількість, якість, вартість. Для побудови 

обліку продукції основним є визначення її характеру. За цією ознакою 

(тобто характером) продукцію групують за формою; ступенем готовності; 

конструкторською та технологічною складністю. 

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

тобто являє собою виріб (наприклад, трактор, хліб, пшениця тощо) і таку, 

яка має форму результату роботи (ремонт) або форму послуги (перевезен-

ня вантажу). 
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За ступенем готовності продукцію поділяють на готову, на-

півфабрикати (напівпродукти) та неготову. Готова — це продукція, яка 

придатна для вживання, напівфабрикати також готові для виробничого 

споживання; неготова — незавершене виробництво. 

Готовою вважається така продукція, яка повністю відповідає стандар-

там, а в разі їх відсутності технічним, договірним або іншим умовам, прий-

нята з виробництва на склад, а в окремих випадках на неї складають серти-

фікат або інший документ про якість. 

За конструкторською та технологічною складністю продукцію 

поділяють на просту і складну. 

Продукція може бути основною, побічною або побіжною. 

На побудову бухгалтерського обліку затрат виробництва впливає ха-

рактер продукту праці за ступенем кінцевої готовності. Продукція може 

вважатися з погляду даного виробництва неготовою, але придатною для 

промислового споживання. Наприклад, чавун — готовий продукт для ча-

вуноваріння, але він — напівфабрикат для сталеплавіння. Тому при побу-

дові обліку виробничого процесу потрібне чітке розмежування понять: 

«готовий продукт», «напівфабрикат», «напівпродукт». 

У бухгалтерському обліку продукція обліковується як у натуральному, 

так і у вартісному вираженні (грошах). 

Облік за натуральними вимірниками — це одиниці виміру: кг, штука, 

метр, літр тощо. 

Облік за вартісними вимірниками здійснюється в ціні та сумі. 

Оцінка продукції впливає на побудову обліку виробничого процесу. 

Продукцію оцінюють за такими видами вартості: фактичною, плановою, 

нормативною, кошторисною собівартістю і вартістю у цінах реалізації 

(роздрібних, договірних, гуртових тощо). 

Крім продукції у виробничому процесі з’являються й інші елементи ре-

чового характеру: відходи, брак тощо. Це потребує з’ясування уречевленого 

результату виробничого процесу для побудови його бухгалтерського обліку. 

Загальний результат виробництва матеріального характеру, який слід урахо-

вувати при побудові бухгалтерського обліку виробничого процесу, подано 

на рис. Б.4.8. 
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Рис. Б.4.8. Структура матеріально-речового результату 

 процесу виробництва 

 
Б.4.2.2.6. Групування затрат за елементами  

собівартості продукції, послуг 
 

Для формування фінансових (суспільних) відносин слід визначити 

суспільну необхідність затрат, що відображається в елементах ціни. 

Відповідно до процесу формування ціни в межах конкретного господар-

ства таке групування затрат відповідає формуванню собівартості продукту 

праці. 

Основою формування ціни у межах виробничої системи є роз-

межування затрат за видами операційної діяльності: основна, неосновна, 

допоміжна, обслуговуюча, забезпечуюча. У межах кожного виду діяльності 

затрати мають бути розмежовані відповідно до галузевих особливостей 

технології та організації виробництва. 

Законодавчо (і положеннями про склад затрат) для потреб фінансового 

обліку передбачається групування їх за такими ознаками: видом продукції 

(виріб, група виробів, робота, послуга); місцями (центрами) виникнення 

(виробництво, надання послуг, торгівля, інша діяльність), тобто за ознака-

ми калькуляційними (елементами собівартості, які в економічній літературі 

називають статтями затрат) (див. рис. Б.4.1). Для потреб внутрішньо-

господарського обліку затрати будуть розчленовані ще за іншими ознака-

ми, такими як бригада, дільниця, цех, виробництво, технологічна фаза, 

лінія, переділ тощо та характерними для контролю (нормовані, ненормо-

вані, контрольовані, неконтрольовані) і т. д. 

Як для потреб фінансового, так і потреб внутрішньогосподарського 

обліку першою ознакою групування затрат (а точніше, первинною ознакою) 

є вид продукції. Кожний елемент затрат у момент його формування повинен 

мати ознаку відношення до конкретного продукту, його виду — виріб, група 

виробів, робота або послуга. Проте характер затрат та їх зв’язок з продуктом 

не завжди надають таку можливість, наприклад, освітлення у приміщенні 
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цеху, затрати на оплату праці керівникові цеху тощо. Тому затрати на вироб-

ництво за характером поділяються на дві великі групи щодо майбутнього 

продукту: перша група — це такі затрати, які в момент їх первинного запус-

ку (використання) у виробництво можна віднести до конкретного продукту; 

друга — коли такої змоги немає. Першу групу називають прямими затра-

тами, другу — непрямими.  

Тому затрати у момент їх запуску у виробництво обліковують або за 

відповідними продуктами — виробами, групами виробів, роботами, послу-

гами або попередньо групують (формують з них) у так звані проміжні 

облікові комплекси (ПОК), а потім за економічною чи технічною ознакою 

розподіляють між окремими видами продукції. 

Прямі або непрямі затрати — це не економічна, а планово-

(кошторисно)-технічна фінансова ознака. При цьому слід мати на увазі, що 

прямі або непрямі затрати — це ознаки суто індивідуальні, залежні від 

особливостей технології, організації, виду продукції, конкретного вироб-

ництва. 

Прямі елементи затрат включають до фінансової собівартості про-

дукції у момент їх запуску у виробництво. Непрямі затрати спочатку 

групують (збирають), а потім розподіляють (а іноді і перерозподіляють), 

щоб їх можна було включити до собівартості окремого виду продукції. 

Процес розподілу (та перерозподілу) непрямих затрат є суто індивідуаль-

ним. Параметри розподілу визначають виробником на основі галузевих ре-

комендацій, інструкцій. Ними можуть бути: маса сировини або матеріалів, 

нормо-година, сума затрат за якоюсь ознакою (оплата праці, технологічна 

собівартість і т. ін.). 

Непрямі затрати групують за видом та характером визначеної од-

норідності: управління, організація, забезпечення тощо. 

Другою ознакою групування елементів затрат на виробництво є місце 

(центр) їх виникнення. Це може бути структурний підрозділ, який виділе-

ний як самостійна госпрозрахункова одиниця (цех, бригада, дільниця, ви-

робництво, технологічна лінія, переділ тощо). Формування затрат за 

місцями виникнення важливе як для організації фінансового, так і для ор-

ганізації внутрішньогосподарського обліку. 

Групування затрат за видами продукції, характером (прямі, непрямі) та 

місцями (центрами) їх виникнення (первинного використання) дає змогу 

формувати собівартість продукції для фінансового обліку. 

 
Б.4.2.2.7. Перегрупування елементів затрат  
в елементи собівартості (статті затрат)  

 

Законодавством, тобто для фінансового обліку затрат на виробництво, 

передбачена система групування елементів собівартості за двома ознаками 
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— прямі та непрямі — для визначення виробничої собівартості (собівар-

тості виготовлення продукту, надання послуг). Що стосується собівартості 

продукції за даними внутрішньогосподарського бухгалтерського обліку, то 

це питання вирішують сьогодні самі підприємства (або їх органи), до скла-

ду яких вони належать. 

У практиці найпоширенішою є наступна система групування затрат на 

виробництво за ознаками елементів собівартості (статей затрат) для управ-

ління затратами: 

сировина і матеріали; 

зворотні відходи (відраховуються); 

куповані вироби, напівфабрикати та послуги виробничого характеру, 

сторонніх організацій та підприємств; 

паливо та енергія на технологічні потреби; 

основна заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві; 

додаткова заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві; 

відрахування на соціальне страхування; 

відрахування на обов’язкове медичне страхування; 

затрати на утримання й експлуатацію машин і обладнання; 

загальновиробничі затрати; 

загальногосподарські затрати; 

втрати від браку; 

інші виробничі затрати; 

позавиробничі затрати. 

Детально ці питання будуть розглянуті у третій частині підручника — 

Внутрішньогосподарський облік. 

У деяких галузях відхилення від наведеної системи групування затрат у 

розрізі статей калькуляції значні. Але це природно, оскільки кожна галузь, 

кожний вид виробництва, а іноді й різні технології виробництва одного й того 

самого виду продукту мають певні особливості, що їх потрібно враховувати 

при калькулюванні собівартості. 

За своїм складом елементи виробничої собівартості (тобто статті вироб-

ничої калькуляції) можуть бути одноелементними (однорідними) або ком-

плексними, які складаються з кількох елементів затрат. Таке групування має 

істотне значення для проведення економічного аналізу, визначення факторів, 

які впливають на собівартість продукції в системі внутрішньогосподарського 

обліку. 

 
Б.4.2.2.8. Загальна структурна і поетапна побудова 

 обліку затрат процесу виробництва  
 

Бухгалтерський облік затрат виробництва та калькулювання фінансо-

вої собівартості продукції треба будувати на кібернетичній основі (вхід — 
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процес — вихід). Цей підхід відповідає загальному підходу рис. Б.4.1 та 

трьом аспектам на рис. Б.4.5. 

Загальну схему бухгалтерського обліку процесу виробництва будь-

якого господарства можна побудувати за такими ознаками:  

вхід — це запуск у виробничий процес різних речовин та сил природи 

(праці, засобів та предметів праці) та їх використання; 

процес — перетворення запущених у процес виробництва ресурсів на 

новий продукт праці — готовий продукт, тобто трансформація ресурсів у 

новий продукт праці; 

вихід — одержання нового продукту праці. 

Усі три аспекти кібернетичного підходу потребують вимірювання за-

трат на всіх трьох етапах як у натуральному (речових та трудових), так і 

вартісному (тобто грошовому) вираженні. 

Загальну побудову обліку процесу виробництва подано на рис. Б.4.9. 
 

Облік використання
ресурсів Облік перетворен-

ня ресурсів на новий
продукт праці

Облік виготов-
лення нового

продукту праці

Процес ВихідВхід

 

Рис. Б.4.9. Кібернетичний підхід побудови обліку затрат 

 процесу виробництва продукції 

Аспектні характеристики процесу виробництва та кібернетичний 

підхід дозволяють перейти до розгляду подальшої структуризації обліково-

го процесу, яка має поетапну характеристику. 

Усі ресурси, які використовують у процесі виробництва, тобто усі ре-

човини та сили природи, в кінцевому результаті мають відбитися у 

собівартості продукції. Винятком є лише ті моменти, які відображаються у 

результатах. 

Процедура обліку формування собівартості продукції має відображати 

ті процеси, які характерні для технології та організації виробництва кон-

кретного підприємства. Сьогодні існує понад 300 видів різних промисло-

вих підприємств та понад 1200 технологічних видів виготовлення про-

дукції. 

Ідеться лише про основні види, оскільки модифікацій виробничих 

процесів мільйони. 

Незважаючи на різноманітність видів виробничих процесів і техно-

логічних схем виготовлення продукції, обліковий процес затрат на вироб-
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ництво та калькулювання собівартості продукції у промисловості можна 

подати як поетапний процес, що складається з таких шести етапів: 

1.  Облік формування елементів затрат за центрами первинного вико-

ристання ресурсів виробництва (речовин та сил природи) — за ознаками 

прямі або непрямі затрати. 

2.  Облік розподілу та перерозподілу елементів затрат за напрямами 

— відповідно до особливостей технології та організації виробництва. 

3.  Зведення (зведений облік) затрат за проміжними та кінцевими цен-

трами затрат для формування собівартості продукції. 

4.  Облік сукупної собівартості продукції, що її випустило відповідне 

господарство (підприємство або інший виробник). 

5.  Облік собівартості окремих видів продукції. 

6.  Облік собівартості одиниць вимірювання окремих видів продукції. 

Кожний з етапів складається з кількох підетапів та багатьох операцій. 

Перший етап — облік формування елементів затрат за окремими 

структурними підрозділами — бригадами, цехами, технологічними пе-

реділами, фазами — розподіляє затрати на п’ять самостійних ділянок, тоб-

то кожного елемента затрат по кожному центру затрат. 

Облік розподілу та перерозподілу елементів затрат складається з таких 

підетапів: 

підсумовування та розподіл затрат на придбання матеріалів; 

облік частки затрат на майбутнє згідно з чинним законодавством; 

облік затрат та резервів згідно з чинним законодавством; 

підсумовування та розподіл затрат допоміжних виробництв на 

відповідні центри затрат — за споживачами їх продукції, послуг, робіт; 

підсумовування та розподіл затрат на підготовку виробництва; 

підсумовування та розподіл затрат на управління виробництвом, зо-

крема за рівнями управління (бригадою, дільницею, цехом, переділом, ви-

робництвом, підприємством, господарством), включаючи затрати на утри-

мання машин і устаткування. 

Складною та різноманітною є робота на третьому етапі, де виконуєть-

ся зведення елементів затрат за різними ознаками (та  

в різних розрізах), що виконують у внутрішньогосподарському обліку: 

місцями первинного використання ресурсів (бригада, дільниця, цех, 

переділ тощо); 

підрозділами проміжного характеру, наприклад по цеху щодо бригад; 

по виробництву щодо цеху і т. ін.; підприємству (господарству) в цілому; 

видами затрат, наприклад по затратах на управління або по затратах на ут-

римання машин і т. ін.; 

видами проміжних облікових комплексів за ознакою статей коштори-

су, наприклад загальновиробничих затрат, затрат на утримання обладнан-

ня, машин і т. ін. 
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Облік сукупної собівартості всієї випущеної виробництвом продукції 

складається з таких видів робіт: 

підсумовування затрат незавершеного виробництва на початок каль-

куляційного часу та поточних затрат; 

віднімання доходу, який одержано з відходів виробництва; 

віднімання вартості побічної продукції та затрат на її одержання, якщо 

вона не калькулюється, а оцінка її провадиться за обліковими цінами; 

віднімання вартості побіжної продукції та затрат на її отримання; 

розмежування затрат між готовою продукцією та незавершеним виро-

бництвом; 

розрахунок (фінансова калькуляція) готової продукції. 

П’ятий етап також складається з кількох видів робіт: 

визначення прямих затрат за видами продукції; 

розподіл прямих затрат за видами продукції, якщо вони не уточнюва-

лися на першому етапі облікових робіт; 

розподіл комплексних затрат за видами продукції. 

Шостий етап обліку затрат на виробництво відносно простий, тут 

виконується проста арифметична дія — ділення загальної суми затрат за 

видом продукції (яку одержали на п’ятому етапі) на кількісний показ-

ник одиниць вимірювання відповідної продукції. 

Загальну поетапну побудову обліку процесу виробництва наведено 

на рис. Б.4.10. Відсутність окремих етапів на підприємстві — це резуль-

тат спрощеного варіанта виробництва (вугледобування тощо). 
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Аспект

обліку використання

 ресурсів

Аспект обліку виготов-

лення нового продукту 

праці
Аспект обліку перетворення 

ресурсів у новий продукт праці

ЕТАПИ РОБІТ

1. Облік формування елементів затрат
по центрах первинного використання
ресурсів

2. 

 

Облік розподілу та перерозподілу
елементів затрат по напрямах
відповідно до характеру

3. Облік зведення затрат по центрах
і відповідних особах

4. Облік сукупної фінансової
собівартості  продукції, випущеної
виробництвом

5. Облік фінансової собівартості
окремих видів продукції

6. Облік собівартості одиниць вимірювання

 

Рис. Б.4.10. Поетапна побудова бухгалтерського обліку затрат  

процесу виробництва продукції  

 
Б.4.2.2.9. Побудова фінансового обліку процесу 

виробництва в системі рахунків 

 
Побудова фінансового обліку виробництва здійснюється у системі та-

ких рахунків: 

— Рахунки витрат за елементами (клас 8) 

— Рахунки витрат діяльності (клас 9) 

— Окремі рахунки запасів (клас 2), до яких належать «Виробництво», 

«Напівфабрикати», «Брак у виробництві», «Витрати майбутніх часів». 

Економічна та структурна характеристика наведених рахунків викла-

дена в інструкції до плану рахунків, але вона не передбачає розподілу ра-

хунків на субрахунки першого та другого порядку. Якщо врахувати, що 

процес обліку виробництва складається із шести етапів, то очевидна невід-

повідність побудови рахунків вимогам управління виробничим процесом, 

особливо аспекту обчислення собівартості. 
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Система рахунків недосконала і з інших причин. Наприклад, рахунок 

«Виробництво» виконує одночасно три функції: матеріальну (на ньому об-

ліковують незавершене виробництво), збірно-розподільну та калькуляцій-

ну. 

У системі рахунків відсутні такі, як «Зведення видів затрат», «Випуск 

продукції». Ці недоліки плану рахунків частково компенсуються робочими 

планами рахунків, які розробляються в господарствах. 

Дані та показники про затрати як інформаційна сукупність відобража-

ють на рахунках. Схематично цей процес показано на рисунках Б.4.11—

Б.4.13. 
 

активи        –

зобов’я-

зання          +

Рахунки
обліку

ресурсів

матеріальні

на оплату

праці

на соціальні

заходи

амортизація

інші затрати

Рахунки
класу 8

за

80

81

82

83

84

Дт                                  Кт

Рахунок
фінансові

результати

 
 

Рис. Б.4.11. Спрощена система бухгалтерського 

фінансового обліку затрат діяльності 
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Рахунки
обліку

ресурсів

Активи

Рахунок
Виробництво
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Готова
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Д       К

1    2
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1      4а

2      4б

3      4в
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5

Рахунок
собівартості

реалізації
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5

Адміністративні
затрати

Дебет                Кредит

1      6

Затрати за
збут

Дебет              Кредит

1      6

Інші операційні
затрати

Дебет               Кредит

1      6

Рахунок
фінансових
результатів

Д                  К

6

 

Рис. Б.4.12. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку 

виробничої діяльності у системі рахунків за простим варіантом 

 
Примітки.  1. Прямі затрати за елементами. 

 2. Розподіл (та перерозподіл) непрямих затрат. 

 3. Зведення затрат та визначення собівартості виготовленої продукції. 

 4. Калькуляційні процедури визначення фактичної виробничої фінансової 

собівартості продукції за окремими видами. 

 5. Визначення собівартості реалізації. 
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Рис. Б.4.13. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку  

виробничої діяльності у системі рахунків за розгорнутим  
варіантом з використанням класу 8 

 
Якщо підприємство використало варіант без обліку затрат на рахунках 

класу 8 «Затрати за елементами», виникає додаткова робота для їх визна-

чення при складанні звітності. 
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Таким чином, як видно із цих схем, відображення використаних ре-

сурсів на виробництво та формування елементів витрат — це перший 

етап обліку процесу виробництва. Далі у визначеній послідовності ви-

трати з одних рахунків обліку виробничого процесу частинами або ра-

зом (підсумком) перераховуються на інші рахунки обліку процесу ви-

робництва. У кінцевому результаті всі витрати на виробництво 

концентруються на відповідних рахунках затрат виробництва. На цих 

рахунках відображають решту, тобто третій, четвертий, п’ятий та шос-

тий етапи обліку виробничого процесу. Але слід відзначити, що така 

побудова обліку виробництва відповідає вимогам часу, особливо коли 

врахувати вимоги ЕОМ. 

 
Б.4.2.2.10. Методологія обліку затрат  

 процесу виробництва  

 
Побудова фінансового обліку затрат на виробництво здійснюється згі-

дно з положенням про склад затрат та галузевими методичними рекомен-

даціями відповідно до особливостей технології та організації виробництва. 

Затрати на виробництво продукції у вартісному вираженні форму-

ють її собівартість. Цей показник є одним з найважливіших в управлінні 

економічними параметрами господарства. У цьому показникові відо-

бражаються зростання продуктивності праці, економія ресурсів, техніч-

ний прогрес. Визначення собівартості продукції в економічній літерату-

рі називають калькулюванням. 

У фінансовому обліку собівартість продукції формується у визна-

ченій системі рахунків. Аналітичний облік здійснюється залежно від 

прийнятого варіанта технології та організації. Але у будь-якому разі має 

бути забезпечено облік прямих та непрямих затрат за видами продукції 

— виробами, групами виробів, видами робіт та видами послуг. Тому 

основні витрати відображають за таким поділом: а) прямі за видами 

продукції основного та допоміжного виробництва; б) непрямі або усі 

разом; чи такі, що виділяють із них на утримання машин та устатку-

вання; на управління виробництвом; в) через брак у виробництві. На 

кожний госпрозрахунковий підрозділ відкривають окремі субрахунки.  

Облік затрат, які не включаються у собівартість продукції, ведуть ок-

ремо. 

Б.4.2.2.11. Облік формування  
елементів затрат  

 
Б.4.2.2.11.1. Облік елемента матеріальних затрат  
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Матеріальні затрати на виробництво для більшості господарств є най-

більш суттєвими. Їх питома вага у собівартості становить у середньому 

75—80 %, а у деяких галузях, наприклад харчовій, — більше 90 %. 

Відправними моментами побудови бухгалтерського обліку матеріаль-

них витрат є їх класифікація та оцінка. Класифікація передбачає розробку 

номенклатур, а оцінка — визначення облікової ціни для поточного обліку 

та фактичної собівартості. Без попереднього вирішення цих питань раціо-

нальна побудова обліку витрат виробництва практично неможлива, особ-

ливо в умовах застосування ЕОМ. 

Класифікація та розробка номенклатур мають бути проведені за двома 

напрямами: економічним та технічним. Вибір методу оцінки залежить від 

різних умов, у яких працює те чи інше господарство. 

На основі класифікації та оцінки формуються номенклатури-цінники. 

Для обліку матеріальних затрат вихідним є їх відношення до май-

бутнього продукту праці. Одні матеріали утворюють субстанцію майбу-

тнього продукту праці, інші — використовують як допоміжні для на-

дання якості, кольору, підтримки працездатності тощо. Разом із тим 

незалежно від ролі матеріалу у виробничому процесі побудова бухгал-

терського обліку у процесі виробництва як елемента затрат має багато 

спільного. В усіх випадках у першу чергу визначають кількісні (та якіс-

ні) характеристики матеріалів, на основі яких за ціновою ознакою ви-

значають вартісні. 

Деякі характеристики матеріалів, особливо кількісні, на певній стадії 

облікового процесу зникають, а вартісні потрапляють у загальну суму ок-

ремих статей затрат за ознакою їх виду (на-приклад, використані матеріали 

для потреб утримання машин та устаткування). 

Основою побудови обліку матеріалів є їх кількісно-якісна характерис-

тика, тому обов’язковим є показник кількості та якості у первинних доку-

ментах у момент передачі (запуску) їх у виробничий процес. 

Важливим моментом побудови матеріальних затрат на виробницт-

во є відокремлення поняття «затрата». В економічній літературі під 

цим терміном розуміють різні виробничі процеси, а це не дозволяє 

правильно формувати побудову нормативного обліку витрат на вироб-

ництво. Перш за все слід відрізняти поняття «витрати зі складу» та 

«затрати у виробництві». Витрати зі складу — передача із складу ма-

теріалів у виробничий процес — можуть означати передачу у комори 

виробництва, склади тощо, але можуть означати й безпосередній за-

пуск матеріалів у виробничий процес, тобто сам процес витрат.  

Таким чином, витрати зі складу не є затратами на виробництво. 

Разом з тим витрати на виробництво — це не обов’язково витрати на 

кінцевий продукт виробництва, тобто на випуск продукції, оскільки у 

виробничому процесі для обліку виникають такі об’єкти, як незавер-
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шене виробництво, відходи виробництва, побічна продукція, брак у 

виробничому процесі та ін. 

Розмежування наведених понять зумовлює необхідність до-

кументального оформлення всіх цих розбіжностей для визна-чення та роз-

рахунку фактичної собівартості продукту. Особливе значення ці моменти 

мають для нормативного обліку та в разі застосування ЕОМ. 

Видача (відпуск) зі складу у виробничий процес, у цех може бути і 

звичайним переміщенням матеріалів у просторі та з виробничим процесом 

не пов’язана. 

В деяких галузях (особливо в хімічній, харчовій) відпуск зі складу мо-

же збігатися з запуском у виробничий процес як у часі, так і у просторі. 

Документальне оформлення видачі зі складу (тобто передачі) у виро-

бництво залежить від особливостей та характеру технології, організації 

виробництва та варіанта їх побудови. Проте завжди процес документу-

вання має забезпечувати виявлення відхилень від норм (кошторису, квот 

тощо) в ході технологічного процесу за зміну і як мінімум за добу або 

найкоротший технологічний цикл. 

Існують різні види та форми документів для оформлення передачі або 

відпуску матеріалів із складу у виробництво: накладні, забірні картки, забі-

рні листки, лімітно-забірні листки, вимоги тощо. Якщо видача зі складу 

збігається з моментом передачі (запуску) у виробничий процес, то в такому 

разі окремого документа не складають. 

У деяких галузях виробництва передачу матеріалів у виробничий 

процес оформляють у виробничому звіті: по бригадах,  

дільницях, цехах тощо. У цих звітах є такі показники: залишок на поча-

ток роботи зміни (або доби), надходження за зміну (добу), передача у те-

хнологічний процес (тобто фактичні витрати), різні списання сировини та 

залишок на кінець зміни (доби). Крім того, ці звіти містять показники про 

кількість та якість виробленої продукції. 

В усіх виробництвах, за винятком дослідних та експе- 

риментальних, затрати регламентуються рецептурою, нормативними 

картками та іншими документами. В деяких ви- 

падках дозволено робити заміну одних матеріалів іншими. Такий факт 

має бути оформлений спеціальним документом на заміну. 

Між вхідною кількістю (масою) переданих у виробничий процес 

матеріально-речових елементів затрат та вихідною кількістю готової 

продукції, за додержання певних технологічних параметрів виробничо-

го процесу в органічних виробництвах (хімічній, харчовій та ін.), вста-

новлені нормативні пропорціональні залежності. Вони затверджені у 

нормах виходу готового продукту. 

На таку норму виходу впливають перш за все заміни. Крім того, у 

процесі виробництва можуть бути виявлені різні відхилення: наприклад, 
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зменшення або збільшення кількості зібраних у виробничому процесі від-

ходів порівняно з нормою, незаплановані відходи, незапланований брак, 

зменшення передбаченого планом (нормою) браку тощо. 

В деяких виробництвах органічного характеру під впливом біохімі-

чних процесів можуть змінюватися кількісні або якісні параметри пере-

даних у виробничий процес матеріалів. Задокументувати ці зміни не-

можливо, за винятком грубих технологічних порушень. Ці відхилення 

визначаються методом техніко-економічного розрахунку. Такі розраху-

нки здійснюють на основі матеріальних балансів (баланс сухих речовин, 

крохмалю тощо). 

Матеріально-речові елементи, які на кінець зміни не пе- 

ретворені у готовий продукт і знаходяться на різних стадіях технологіч-

ного процесу, являють собою незавершене вироб- 

ництво. 

Первинні документи або інші носії облікової інформації про передані 

у виробничий процес матеріали мають такі характеристики: про направ-

лення витрат — центри первинного формування елементів витрат (про-

дукт, структурний підрозділ, вид витрат); про характер відношення до 

норм (у межах норм, зміна норми або відхилення від неї). 

На основі цих документів складають залежно від наявності технічних 

засобів відомості, машинограми про формування затрат. Це дає змогу здій-

снювати облік на другому етапі — розподіл та перерозподіл затрат. 

Головне завдання фінансового обліку виробничого процесу — ви-

значення кількості нового продукту та його виробничої собівартості. У 

більшості виробництв відпуск матеріалів у виробництво здійснюють за 

лімітами, але це не означає, що контроль за їх використанням забезпе-

чено. При передачі матеріалів у виробничий процес можна встановити 

відповідність кількості та якості щодо норми (квоти, кошторису тощо), 

проте для оцінки використання матеріалів у виробничому процесі цього 

недостатньо. Тому слід встановити облік руху матеріалів, і перш за все 

основних, які є основою (субстанцією) майбутнього продукту. 

Однак облік та контроль матеріалів у ході технологічного процесу за 

даними лише кількості недостатні. Потрібні також вартісні параметри, тоб-

то треба знати, як формується собівартість і не лише в цілому, а й на окре-

мих операціях, технологічних фазах, переділах, у межах бригади, цеху то-

що.  

Для побудови обліку руху матеріалів у процесі виробництва створю-

ють модель організації. При формалізації моделі відповідні технологічні та 

організаційні особливості конкретного виробництва розкладають на три 

частини (етапи) — облік елементів затрат, облік трансформації елементів 

затрат у статті затрат та облік статей затрат — по кожному організаційному 

осередку — бригаді, цеху тощо. 
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У кожному випадку особливості технології виробництва визначають 

операції, які можна взяти за основу визначення не лише кількісних, а й ва-

ртісних параметрів виробництва для одержання вартісних характеристик. 

Окрім того, для побудови організаційної моделі обліку затрат прий-

мають горизонтальні та вертикальні форми відносин відповідного підроз-

ділу та побудови технології. 

Таким чином, для побудови конкретної моделі обліку виробництва 

на певному підприємстві слід виконати такі робо- 

ти: відібрати облікові номенклатури, підібрати систему документально-

го оформлення операцій (документи), побудувати загальну схему облі-

ку, розробити схеми облікових реєстрів,  

визначити центри витрат і методи виявлення відхилень витрат від норм 

(квот, кошторису тощо), а також види проміжних  

облікових комплексів групування непрямих витрат за їх видами, підіб-

рати методи розподілу непрямих витрат, розрахунку незавершеного ви-

робництва, оцінки відходів, побічної продукції, а також методи розра-

хунку сукупної собівартості окремих її видів. 

Незалежно від форми організації процесу виробництва і характеру 

технології облік затрат має будуватися так, аби у  

системному порядку на рахунках бухгалтерського обліку мож- 

на було одержати дані про фактичну виробничу собівартість продукції: 

у межах структурних підрозділів, видах продук- 

ції. До побудови обліку витрат складають схему взаємозв’язку техноло-

гічних та планово-облікових параметрів виробничого процесу. 

 
Б.4.2.2.11.2. Облік елемента затрат  

на оплату праці  

 
За питомою вагою елемент затрат на оплату праці становить у се-

редньому близько 25 %. Але у деяких трудомістких галузях (вугільна 

промисловість тощо) цей елемент є значно вагомішим. Незважаючи на 

це елемент витрат на оплату праці — провідний. Праці як фактора ви-

робництва належить основна роль, витрати її фактично визначають вар-

тість. Визначен- 

ня вартості — основний процес в управлінні економікою суспільства. 

Затрати на оплату праці визначають на основі нарахування або за кіль-

кістю витраченого часу (годин, днів, місяців), або на основі виробки (пев-

ної кількості продукції, виконаної роботи або наданої послуги). 

Основним документом нарахування заробітної плати є табель. До ньо-

го додають залежно від форм та систем оплати праці — наряди, рапорти 

тощо. 
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В умовах різних видів та форм оплати праці затрати на її оплату є 

спільним елементом затрат на виробництво. У собівартість продукції 

цей елемент потрапляє через два канали: прямим — це оплата праці ро-

бітників, які безпосередньо зайняті у виробництві, та непрямим — через 

різні види групувань затрат на основі розподілу, загальновиробничі, на 

збут, адміністративні та інші. 

Б.4.2.2.11.3. Облік інших елементів затрат  

 
До інших (грошових) елементів затрат належать відрахування на всі 

види страхування, амортизаційні, на засоби праці та інші затрати. 

Елементи витрат «Відрахування на соціальне страхування» є похідни-

ми від елемента витрат на оплату праці. Їх розмір залежить від суми нара-

хованої заробітної плати. 

Особливий елемент витрат на виробництво — це «Амортизаційні за-

трати». За своїм економічним змістом — це сума зносу, яка включена у со-

бівартість продукції. 

Сума амортизації засобів праці має бути не лише елементом затрат, 

а й елементом собівартості. На жаль, його включають до різних груп 

непрямих витрат, де вони розподіляються пропорціонально різним па-

раметрам щодо собівартості про- 

дукції. 

Суму амортизації визначають спеціальним розрахунком і щомісячно 

включають до затрат на виробництво за місцем експлуатації у різні види 

непрямих витрат — загальновиробничі, адміністративні, зі збуту тощо. 

Діюча методика формування складу затрат на виробництво передбачає 

об’єднання всіх НС перелічених видів затрат у групу «Інші затрати». До 

них належать: платежі з обов’язкового страхування майна господарства; 

плата стороннім організаціям за охорону об’єктів господарства; витрати на 

відрядження, збори, послуги пошти тощо. 

Облік «Інших затрат» здійснюється переважно на основі рахунків від-

повідних організацій, установ та підприємств, що надали послуги. 

Систематизація затрат здійснюється переважно у відомостях, таблицях 

або машинограмах. 

 
Б.4.2.2.12. Облік групування і перегрупування 

 непрямих елементів затрат  

 
Кінцева мета обліку виробництва — визначення натуральних (кількіс-

них та якісних) характеристик і грошових параметрів — виробничої собі-

вартості окремих видів продуктів та одиниць їх вимірювання. 
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Проте природа більшості процесів виробництва має таку особли-

вість: щодо значної частки пов’язаних з ним затрат на момент запуску 

(передачі) у виробничий процес не можна точно визначити, з яким саме 

конкретним продуктом вони без- 

посередньо пов’язані. Тому затрати поділяють на прямі та  непрямі. 

Частина елементів затрат, перш ніж їх буде внесено до виробничої со-

бівартості окремого виду продукції, формує сукупність непрямих затрат, і 

лише після цього може бути введена до складу затрат, що формують виро-

бничу собівартість того чи іншого виду продукту. 

Друга частина елементів затрат формує фінансові комплекси. До них 

належать: 

— затрати зі збуту; 

— адміністративні затрати. 

Ці дві групи комплексних затрат у фінансовому обліку не розподіля-

ються на окремі види, а прямо списуються на фінансові результати (див. 

рис. Б.4.12—Б.4.14). 

Кожний з названих видів затрат формує самостійний обліковий (фак-

тично планово-обліковий) комплекс затрат. До початку виробничого про-

цесу за кожним зі згаданих видів формують кошторис затрат. Тому осно-

вне завдання обліку — інформувати щодо процесу формування видів 

затрат та контролювати додержання відповідного кошторису. 

Усі види комплексних затрат формуються за відповідною номенк-

латурою, яка або рекомендована галузевими нормативними документа-

ми, або розроблена безпосередньо на підприємстві. 

Незважаючи на різні за змістом затрати, ці проміжні комплекси фо-

рмують та обліковують за одним зразком. Спочатку витрати у розрізі 

елементів обліковують за кожною статтею номенклатури кошторису, а 

далі на підставі відповідного параметра або розподіляють за напрямами 

(загальновиробничі) або списують на фінансові результати (адміністра-

тивні затрати, затрати зі збуту). Загальна побудова їх може відбуватися 

за схемою, поданою на рис. Б.4.14. 

Побудова обліку у кожному комплексі затрат має бути  

такою, щоб протягом місяця можна було визначити дані  

з кожного елемента у межах окремих статей витрат кошто- 

рису. 

Облік браку у виробництві. Брак — це непродуктивні витрати ма-

теріальних цінностей та праці, навіть у тих випадках, коли є змога пере-

робити брак на новий продукт праці або виправити недоліки.  
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Рис. Б.4.14. Загальна побудова обліку затрат проміжних 
облікових комплексів за видовим групуванням 

 
Для здійснення обліку браку у виробництві його класифікують за та-

кими ознаками: 

місцем виявлення — внутрішній, тобто виявлений до відвантаження 

(або передачі) покупцеві, та зовнішній, який виявлено уже в покупця; 

характером дефектів — остаточний, який вже не можна виправити, 

та такий, який ще можна виправити; 

причинами виникнення — неякісні матеріали, неподача електроенергії 

тощо; 

винуватцями — робітник, постачальник, служба постачання тощо. 

Брак у виробництві документально оформлюють актом, повідом-

ленням або листом. У цих документах вказують да- 

ні про забраковану продукцію, винуватця, причини браку  

тощо. 

Для обліку втрат від забракованої продукції передбачено рахунок 

«Брак у виробництві». На дебеті цього рахунка обліко- 
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вують витрати на виправлення браку або вартість остаточно 

 забракованої продукції. З кредиту списують вартість матеріалів або від-

ходів від забракованої продукції, утримання із заробітної плати винуват-

ців та остаточні втрати, які вносять до собівартості продукції. 

У документах на виправлення браку потрібно конкретно показувати, 

на який вид браку використано матеріали або працю, та відбивати інші ви-

трати. 

Якщо підприємство не використовує рахунки «затрати за елемента-

ми», то для складання фінансового звіту потрібно виконати зведення аспе-

ктів затрат. 

 
Б.4.2.2.13. Облік зведення затрат  

 
В економічній літературі поняття «облік зведення затрат» тлумачать 

по-різному: зведений облік затрат, зведення затрат, облік зведення затрат 

тощо. Але якщо за вихідну точку взяти поетапну побудову обліку процесу 

виробництва, то облік зведення затрат — це третій етап. Водночас це етап 

завершення обліку використання ресурсів як елементів затрат — викорис-

тання продуктивних сил, коли не використовують рахунки класу 8. На 

цьому етапі можна дістати загальну суму затрат на виробництво за певний 

проміжок часу (місяць, квартал, роки тощо). 

На першому етапі затрати на виробництво обліковують по центрах 

первинного формування елементів затрат. Це дає змогу по кожному та-

кому центрові дістати сукупну суму затрат: бригаді, дільниці, цеху, пе-

реділу тощо. Наявність підсумкових даних про затрати окремих струк-

турних підрозділів господарства дає змогу одержати підсумкові дані в 

цілому в розрізі елементів та видів затрат. 

У господарствах затрати на виробництво зводяться по центрах їх 

первинного використання (бригадах, дільницях, цехах, технологічних 

фазах, переділах тощо), усередині центрів формування — за виробами, 

групами виробів, видами робіт, послугами, видами затрат та в сукупно-

сті — тобто по господарству в цілому незалежно від призначення. Це 

означає, що затрати зводяться як по горизонталі, так і по вертикалі, за 

ієрархією виробництва. Але завжди витрати зводяться за ознакою 

«Елементи затрат». 

Методика та техніка обліку зведення затрат на виробництво залежать 

від багатьох факторів: типу виробництва, характеру технології та способу її 

організації, кількості продукції, організа- 

ційної побудови управління, варіантів обліку напівфабрикатів. Останні три 

фактори є вирішальними. 



 370 

Для побудови обліку зведення затрат важливе значення має прави-

льне розуміння терміна «напівфабрикати» («напівпро- 

дукти»). 

Напівфабрикат (напівпродукт) — це продукт окремих технологічних 

фаз (переділів, цехів, дільниць, бригад тощо), який має пройти ще одну або 

кілька технологічних фаз (переділів тощо) обробки, перш ніж стати гото-

вою продукцією. Але для даної стадії (фази, переділу) він є закінченим. 

Якщо напівфабрикат для даної фази (переділу) є готовим і призначе-

ний для іншого виробництва за межами господарства, тобто реалізується, 

то його обліковують як готову продукцію, і тоді його наявність на мето-

дику обліку зведення затрат не впливає. Якщо напівфабрикат (напівпро-

дукт) призначений для подальшої обробки на цьому підприємстві, то йо-

го міжцеховий рух обліковується. 

При безнапівфабрикатному варіанті обліку зведення затрат для конт-

ролю за зберіганням напівфабрикатів, а також визначенням обсягу вигото-

вленої продукції і стану залишків незавершеного виробництва у виробни-

чих підрозділах (цехах, переділах) організується оперативний облік руху 

напівфабрикатів в натуральному вигляді. Основою такого обліку є доку-

мент внутрішньовиробничого переміщення цінностей у ході технологічно-

го процесу. У такому разі бухгалтерія має контролювати повноту та своє-

часність обліку диспетчерськими службами внутрішньовиробничого 

переміщення напівфабрикатів. У кожному цеху обліковуються лише власні 

затрати. Собівартість готової продукції визначається підсумовуванням па-

йової участі кожного цеху. Це означає, що в незавершеному виробництві 

кожного цеху обліковують затрати з деталей та вузлів усіх цехів до випус-

ку готового продукту. 

При напівфабрикатному варіанті обліку зведення затрат провадять 

системний облік руху напівфабрикатів на рахунках у ході технологічного 

процесу. Передача напівфабрикатів з цеху до цеху або на склад відбива-

ється на рахунках як у кількісних, так і у вартісних вимірниках. З цієї ме-

тою собівартість напівфабрикату кожного цеху обчислюють щомісячно 

підсумовуванням власних затрат та затрат, прийнятих від цехів поперед-

ньої обробки. При цьому варіанті собівартість готового продукту визна-

чається послідовним нашаровуванням витрат кожного цеху у ході техно-

логічного процесу. 

Основною ознакою цього варіанта є відбиття у витратах цехів ком-

плексної вартості напівфабрикатів, які надійшли з інших цехів. Напівфа-

брикатний варіант є обов’язковим при організації внутрішньогосподар-

ського розрахунку, оренди, підряду. Для  

обліку напівфабрикатів застосовують рахунок «Напівфабрикати власного 

виробництва». За характером він подібний до рахунка «Матеріали». 
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На практиці вирізняють шість типів (видів) обліку зведення затрат ви-

робництва: одновирібний, однопродуктний; однопередільний, багатовиріб-

ний, багатопродуктний; попередільний, багатопередільний, одновирібний з 

попроцесним прийомом групування затрат; попередільний, багатопере-

дільний одновирібний з послідовним нашаровуванням витрат; попереділь-

ний, багатопередільний, багатовирібний з напівфабрикатним прийомом 

зведення витрат; попередільний, багатопередільний, напівфабрикатний, 

багатовирібний з послідовним нашаровуванням затрат. 

Перелічені типи зведення затрат є основними й дуже рідко поєдну-

ються на практиці. Найбільшого поширення набули два останні типи. На їх 

частку припадає майже 80 % виробництв. 

Методика зведення затрат виробничої діяльності, варіанти якої було 

щойно розглянуто, докладно описана далі, при вивченні внутрішньогоспо-

дарського обліку (більшість підприємств побудову затрат виробничої дія-

льності всередині підприємства відносять до закритого обліку). 

 
Б.4.2.2.14. Облік випуску готової продукції 

та визначення (калькулювання) 
її фактичної фінансової виробничої собівартості  

 

Б.4.2.2.14.1. Облік випуску готової продукції 

та здачі робіт (послуг)  
 

Загальні питання. Основу побудови бухгалтерського обліку готової 

продукції становлять такі компоненти: 

визначення поняття «готова продукція»; 

класифікація готової продукції; 

оцінювання готової продукції в поточному обліку; 

документальне оформлення випуску, відвантаження та реалізація го-

тової продукції; 

система рахунків. 

Готова продукція — це виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що 

пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, відповідають 

затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним контролем 

підприємства і здані на склад або замовникові — покупцеві згідно з діючим по-

рядком прийняття продукції. 

Усі елементи виробничого процесу — сировина, матеріали, які перебу-

вають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене 

виробництво та формують вид запасу виробничого. 

Готова продукція може мати (а може й не мати) кількісні та якісні ха-

рактеристики. Наприклад, кількість виражається масою, протяжність — 
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метрами, якість — ґатунком. Але завжди продукція матиме вартісну харак-

теристику. 

Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіантами. 

Продукція, яка має кількісні, якісні та вартісні характеристики, може бути 

здана на склад, а звідти відбуватиметься її відвантаження (продаж) та реа-

лізація. Водночас можливий інший підхід (здебільшого на дрібних підпри-

ємствах, фермерських господарствах тощо), коли готова продукція не пе-

редається на склад, а нагромаджується безпосередньо у виробника, звідки 

її відвантажують або передають покупцеві та реалізують. 

Продукція, яка не має кількісних характеристик, — робота, послуга 

(посередництво) або великогабаритні вироби — будинок, пароплав тощо 

— безпосередньо передається з виробництва покупцеві (замовникові). 

Планом рахунків для обліку наявності та руху готової продукції, що 

має кількісні характеристики та складується, передбачено рахунок «Готова 

продукція» (рис. Б.4.15). За своїми характеристиками та структурою він 

аналогічний рахунку «Матеріали» та формує вид запасу виробничої діяль-

ності. 
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Рис. Б.4.15. Рахунок «Готова продукція» 

У бухгалтерському обліку готова продукція має оцінюватися за фак-

тичною собівартістю виготовлення. Але оскільки фактична собівартість 

може бути визначена лише після збирання всіх затрат та калькулювання її 

фактичної собівартості, постає потреба в щоденному обліку наявності та 

руху готової продукції до визначення її вартісних характеристик (для цього 

існують спеціальні способи, аналогічні способам обліку матеріалів). 

Залежно від виду випуск готової продукції з виробництва оформляється 

та відображається в обліку по-різному. Якщо продукція має речовий характер 

(виріб), то це означає, що її потрібно передати на склад. У такому разі на підс-

таві первинних документів у бухгалтерському обліку буде зроблено запис, по-

даний на рис. Б.4.16. 

Калькуляційний 
розрахунок 
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Рис. Б.4.16. Облік випуску готової продукції, що має кількісні 
та якісні характеристики і яку здають на склад 

Якщо продукція не має натуральних параметрів — робота (ремонт) або 

послуга (транспортні послуги), то в бухгалтерському обліку випуск рівноз-

начний передачі продукції замовнику, і тому факт випуску відображається в 

бухгалтерському обліку (рис. Б.4.17). 
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Рис. Б.4.17. Облік випуску готової продукції, що не має кількісних 
та якісних характеристик і яку не здають на склад 

Коли продукція є унікальною (пароплав, будинок тощо), то відповід-

ний випуск (передача замовнику) відображається записом, наведеним на 

рис. Б.4.18. 
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Рис. Б.4.18. Облік випуску готової продукції,  
яка не здається на склад 

 
Б.4.2.2.14.2. Калькулювання виробничої собівартості  

готової продукції, надання послуг 
 

а) Основи калькуляції. 

Для правильного відображення в обліку вартісних параметрів (харак-

теристик) продукції потрібно виконати калькуляційну процедуру, кальку-

ляційні розрахунки визначення її фактичної виробничої собівартості. 

Фактична виробнича собівартість продукції визначається для різних 

потреб: фактичних результатів діяльності господарства, ціноутворення, 

ефективності технологічних та організаційних рішень, установлення раціо-

нальності затрат тощо. 

Калькулювання — це визначення розміру затрат у вартісному вира-

женні, які припадають на калькуляційну одиницю. За допомогою кальку-

лювання обліковують собівартість. Метою калькулювання фактичної собі-

вартості у виробництві є собівартість продукції. Для того щоб 

калькулювати фактичну собівартість готової продукції, потрібно облікову-

вати її випуск. Для визначення собівартості продукції необхідні як кількіс-

ні, так і якісні її характеристики. Продукція може бути виробом, роботою, 

послугою. 

Собівартість продукції розраховують за калькуляційними елементами 

— статтями затрат. Статті затрат — можуть бути фінансовими та галузе-

вими. У фінансовій калькуляції є дві статті — прямі затрати та непрямі — 

накладні затрати. Широким є галузевий, а точніше виробничий аспект по-

будови собівартості. Номенклатура статей затрат на різних підприємствах 

різна і залежить від потреб управління. Це питання буде розглянуто у тре-

тій частині підручника. 

Об’єктом калькуляції є собівартість продукції (виробу, послуги або 

роботи), але слід мати на увазі не лише об’єкти, а й калькуляційні одиниці. 

Калькуляційними одиницями відносно готової продукції можуть бути: 

сукупна собівартість, тобто собівартість усієї продукції, яку випустило го-

сподарство, його виробничий підрозділ (цех, бригада, дільниця тощо); со-

бівартість окремого виду продукції (виробу, напівфабрикату тощо); собіва-

ртість кількісної (метр, маса, пари, тонни тощо) або якісної (сухих речовин, 

вологості тощо) натуральної одиниці вимірювання. 

Ці одиниці вимірювання виникають у калькуляційному процесі послі-

довно. Для того щоб обчислити собівартість окремого виду продукції, пот-

рібно мати обчислену сукупну собівартість продукції. Не можна визначити 

собівартість натуральної одиниці вимірювання, коли попередньо не визна-

чено собівартість окремого виду продукції. Таким чином, калькулювання 
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собівартості продукції — це процес, який складається з трьох послідовних 

процедур-етапів (рис. Б.4.19). 
 

ЕТАПИ   КАЛЬКУЛЯЦІЙНОГО   ПРОЦЕСУ

Розрахунок собівартості
одиниць вимірювання

окремих видів продукції

Собівартість одиниць
вимірювання окремих

видів продукції

Собівартість окремих
видів продукції

Собівартість усієї
продукції

Розрахунок собівартості
сукупної продукції

Розрахунок собівартості
окремих видів продукції

Об'єкти калькулювання собівартості продукції

1 32

 

Рис. Б.4.19. Етапи та об’єкти калькулювання собівартості продукції  
та їх взаємозв’язок 

 

Водночас калькуляційний процес не охоплює всієї складності кальку-

ляції в господарстві, оскільки крім основної продукції воно має калькулю-

вати також продукцію допоміжного виробництва, яка використовується 

основним виробництвом, а також напівфабрикати (якщо вони випускають-

ся). 

Собівартість продукції обчислюють за допомогою окремих прийомів 

(способів), які залежать від наявності або відсутності тих чи інших факто-

рів калькулювання. 

б) Чинники, що визначають процес калькуляції фактичної вироб-

ничої собівартості продукції. 

Основним вихідним елементом будь-якого виробництва є готова про-

дукція. Водночас на виробництві можливі побічна продукція, відходи ви-

робництва, брак. Окрім того, безперервність технологічного процесу, особ-

ливості його організації потребують врахування наявності незавершеного 

виробництва. 

Вивчення складу елементів затрат як сукупності показує, що ця суку-

пність у вартісному вираженні характеризує одночасно вартість таких еле-

ментів: готової продукції, відходів виробництва, браку виробництва, побі-

чної продукції, незавершеного виробництва. Отже, ця сукупність, що не 

має конкретизації стосовно окремого елемента, досягається калькулюван-

ням. Але для цього потрібні кількісні характеристики усіх названих чинни-

ків. 

Згідно з нормативними актами готовою вважається продукція, що від-

повідає діючим стандартам, технічним чи договірним умовам, прийнята на 
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склад та оформлена відповідним документом. Натуральні технічні та тех-

нологічні параметри готової продукції визначаються нормативними доку-

ментами або договором. При цьому можливі два варіанти: готовий продукт 

має кількісні параметри або і кількісні і якісні. Усі ці характеристики ма-

ють бути зазначені в документах на випуск, інакше калькулювання собіва-

ртості продукції неможливе.  

Особливу актуальність має облік випуску продукції у комплексних 

виробництвах, де з одного виду матеріалів виготовляють кілька видів гото-

вої продукції (металургійна, хімічна, гумотехнічна та інші галузі). Інколи 

разом з готовою продукцією з виробничого процесу одержують побічну, а 

іноді й супутну продукцію. Наприклад, під час виробництва аміаку одер-

жують вуглекислий газ, у броварному виробництві супутною продукцією є 

вуглекислота, у виробництві капролактаму побічним продуктом є сульфат 

амонію тощо. 

За своїми технічними та іншими характеристиками побічна та супутна 

продукція мало чим відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні па-

раметри визначають аналогічно основній продукції. 

Аналогічні натуральні (кількісні та якісні) характеристики мають й 

інші вихідні елементи виробництва: відходи, брак, незавершене виробниц-

тво. Таким чином, усі названі вихідні елементи процесу виробництва ста-

ють об’єктами калькуляції фактичної собівартості готової продукції. Їх на-

явність або відсутність ускладнює або полегшує (спрощує) процедуру 

калькулювання. А поєднання визначає метод (або спосіб) калькуляції.  

Відходи виробництва — це залишки сировини, матеріалів, які утво-

рюються у процесі виробництва та частково або повністю втратили первинні 

властивості. Крім того, до відходів належать також продукти фізико-хімічної 

переробки сировини, які не є метою виробництва (їх можна використовувати 

іноді з невеликою витратою). 

Разом з тим відходи слід відрізняти від технологічних втрат: вигару, 

усушування, упікання тощо. 

У калькуляційних процесах важливим моментом є оцінка відходів. 

Сьогодні відходи оцінюються переважно за цінами можливої реалізації.  

Усі відходи у виробництві мають бути здані на склад і оформлені на-

кладними. 

Раціональне використання відходів потребує контролю за їх утворен-

ням та використанням з боку бухгалтерської служби. 

Побіжна продукція як вихідний елемент виробничого процесу також 

має якісні та кількісні параметри, які мають дістати вар-тісну характерис-

тику. Вона оцінюється за твердими або договірними цінами. Її вартість ви-

раховують з затрат основного виробництва. Але такий підхід не можна 

вважати ні економічно, ні технічно правильним через те, що фактично оде-

ржання побіжної продукції — це витрати на її одержання. Наприклад, щоб 
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одержати газ у вугледобуванні, слід затратити певні кошти на організацію. 

Тому супутня продукція вимагає особливого калькулювання. 

На відміну від побіжної побічна продукція не потребує додаткових ви-

трат. Така продукція утворюється в комплексних виробництвах паралельно 

з основною. Для калькулювання собівартості основної продукції потрібно 

попередньо визначити кількісні, якісні та вартісні параметри побічної про-

дукції. 

Оскільки побічну продукцію одержують в тому самому технологічно-

му процесі, що й основну, то краще її калькулювати як супровідну разом з 

основною, а не оцінювати на підставі окремих цінових даних. При цьому є 

рація застосовувати метод коєфіцієнтів, за якими можна встановити техні-

чні пропорції та розподілити витрати між окремими видами продукції. 

Остаточний брак — це якісний показник роботи господарства. Як ви-

хідний елемент процесу виробництва він має кількісні та якісні характери-

стики, на підставі яких через оцінку набуває вартісного вираження. Основ-

ні питання обліку браку були викладені раніше, тому спинимося лише на 

тих питаннях, які стосуються калькулювання собівартості основної проду-

кції. 

У різних галузях виробництва (хімічній, гумотехнічній, харчовій і 

т. ін.), де виробничий брак може бути згодом використаний, доцільним є 

такий порядок обліку та визначення втрат від браку: на основі акта на брак 

оцінюють його за допомогою нормативної вартості з урахуванням місця та 

операції виникнення браку; вартість забракованої продукції після цього ві-

дображують на рахунку «Брак у виробництві»: остаточні втрати від брако-

ваної продукції відносять на дебет рахунка «Виробництво». 

У багатьох галузях втрати від браку нормуються. Передбачений нор-

мою розмір втрат у цих випадках слід брати за змінну величину втрат. Що-

денно у випуску продукції на основі бухгалтерської довідки обліковують 

нормативний вид витрат, а фактичні втрати визначають звичайним шля-

хом. Різниця між фактичним та нормативним розміром втрат буде особли-

вим видом відхилення. 

Незавершене виробництво є найскладнішим елементом калькуляцій-

ного процесу. Облік незавершеного виробництва дає змогу встановити 

комплектність заділів, ритмічність виробництва та випуску продукції, кон-

троль за матеріальними цінностями тощо. В умовах безперервного вироб-

ничого процесу, якщо немає даних про параметри незавершеного виробни-

цтва, практично неможливе калькулювання фактичної собівартості 

продукції. 

Завжди незавершене виробництво має кількісні та якісні характерис-

тики, на підставі яких можна оцінювати та визначати вартісні параметри. 

Кількісні параметри незавершеного виробництва визначають за даними 

оперативного обліку, а вартісні — бухгалтерським обліком. 
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На підприємствах незавершене виробництво визначається одним з 

двох методів: інвентаризацією або оперативно за даними технічного облі-

ку. Інвентаризацію незавершеного виробництва провадять інвентаризаційні 

комісії. 

в) Методика визначення (калькулювання) фактичної виробничої 

собівартості продукції, виконаних робіт, наданих послуг. 

Для визначення фактичної собівартості випущеної продукції слід мати 

дані про кількість, якість та вартість таких факторів калькулювання: готова 

продукція, незавершене виробництво на початок та на кінець калькульова-

ного періоду, відходи виробництва, побічна та допоміжна продукція, оста-

точний брак виробництва. Крім того, потрібно визначити втрати від браку, 

який можна виправити. Ці дані дають змогу скласти загальну формулу, за-

гальний алгоритм калькуляційного процесу (рис. Б.4.20). 

Незавершене виробництво зумовлює два моменти в калькуляційному 

процесі: перший — вартість незавершеного виробництва на початок каль-

кульованого періоду слід додати до загальної суми витрат поточного пері-

оду; другий — вартість незавершеного виробництва слід відняти від оста-

точної суми витрат, яка залишається після виконання ряду процедур. 

 
ВСВф     — фактична собівартість усієї продукції, 

яка випущена виробництвом 

= 

НВп    — незавершене виробництво на початок  

калькуляційного періоду 

+ 

ПЗп    — поточні витрати періоду (місяць, квартал, 

сезон, рік) 

— 

ВЗВ    — вартість зворотних відходів виробництва 

— 

ВПП   — вартість побічної продукції 

— 

ВПЖП  — вартість побіжної (супутньої) продукції 

+ 

Вбр         — втрати від технологічного браку 

— 

НВк    — незавершене виробництво на кінець  

калькуляційного періоду 

 
Рис. Б.4.20. Логіко-математична модель побудови калькуляційного 

процесу фактичної виробничої собівартості готової продукції 
за умов наявності всіх чинників калькулювання 
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Наявність відходів виробництва зумовлює необхідність виключення їх 

вартості із загальної суми витрат. 

Наявність супутної продукції зумовлює необхідність обліку витрат на 

її одержання, а наявність побічної продукції — розмежування затрат між 

готовою та побічною продукцією на підставі калькуляції або виключення 

вартості побічної продукції, якщо вона не калькулюється, її оцінюють на 

підставі облікових цін. 

Відсутність будь-якого чинника калькуляційного процесу спрощує об-

числення фактичної собівартості продукції. Поєднання різних факторів ви-

значається такими методами калькулювання фактичної собівартості проду-

кції: 

1.  Підсумування витрат. Цей метод застосовують у тих випадках, коли 

за калькульований період мають місце такі чинники: поточні затра-

ти, затрати на виправлення браку та незавершене виробництво на 

початок калькульованого періоду. 

2.  Виключення затрат та відходів. Застосовують тоді, коли існують 

такі чинники: відходи виробництва, побічна та побіжна продукція, 

якщо вони оцінюються заздалегідь і не обчислюються окремо, ос-

таточний брак (якщо його вартість повністю відшкодується вину-

ватцями). 

3.  Розмежування затрат. Застосовується, коли крім поточних витрат 

мають місце такі фактори: незавершене виробництво на кінець ка-

лькульованого періоду, побічна продукція (якщо вона калькулю-

ється). 

4.  Комбінований метод. Застосовується в решті випадків. 

Перелічені методи калькулювання фактичної собівартості продукції 

є основними для всіх галузей господарювання. За цими методами обчис-

люють фактичну собівартість усієї продукції, яка випущена виробницт-

вом за певний період (місяць, квартал, сезон, рік). 

Для обчислення фактичної собівартості окремих видів продукції пот-

рібно застосовувати додаткові прийоми. Але при цьому слід мати на увазі, 

що на першому етапі обліку затрат під час формування окремих елементів 

витрат у системі рахунків за центрами затрат застосовують два прийоми 

включення їх у фактичну собівартість окремих видів продукції: або прямо 

включають у собівартість конкретного продукту, або непрямо через фор-

мування проміжних облікових комплексів видового групування: через ра-

хунки накладних затрат. Тому методика калькулювання фактичної собівар-

тості окремих видів продукції тісно пов’язана з побудовою аналітичного 

обліку затрат на виробництво цих видів продукції. Але аналітичний облік 

прямих затрат є лише основою побудови калькуляційного процесу обчис-

лення фактичної собівартості окремих видів продукції через виникнення 
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потреби розподілу непрямих витрат. Для калькулювання фактичної собіва-

ртості окремих видів готової продукції слід врахувати методику розподілу 

комплексних витрат на ці види. 

Разом з тим треба врахувати ще один важливий метод (прийом) каль-

кулювання фактичної собівартості окремих видів продукції — порядок 

включення прямих витрат. На деяких виробництвах прямі затрати також 

входять до собівартості продукції різними методами (прийомами): пряме 

віднесення витрат на окремі види продукції, так званий попродуктний 

прийом; прямі витрати, внесені до собівартості однорідних виробів відпо-

відно до вибраної бази розподілу; коефіцієнтний метод розподілу. 

Подекуди на виробництвах собівартість деяких виробів виз-начають 

індексним або комбінованим методом. 

Калькулювання собівартості продукції завершують розрахунком фак-

тичної собівартості одиниць вимірювання окремих видів продукції. Це 

завжди зводиться до простої арифметичної дії: загальну суму собівартості 

окремого виду продукції ділять на кіль- 

кісні характеристики даного виду. 

 

Б.4.2.2.15. Облік наявності та руху готової продукції  
на підприємствах (на складах і в бухгалтерії)  

 

Вихід кожного виду готової продукції або напівфабрикатів з виробни-

цтва оформляється відповідною первинною документа- 

цією — частіше приймально-здавальними накладними. У них зазначають 

номер, дату, цех (відправник), склад (одержувач), найменування продукції, 

одиницю вимірювання, кількість місць (направлено і фактично прийнято: 

брутто, тара, нетто тощо), інші реквізити. Тут також відображують час 

прийняття, стан тари, підписи осіб того, хто здав, і того, хто прийняв гото-

ву продукцію. Накладні надходять до бухгалтерії для обліку готової проду-

кції. 

Крім накладних, складають, наприклад, змінний звіт комірників, у 

якому вказують, скільки і яких видів продукції прийнято від цеху, приход 

від цеху за зміну, кількість реалізованої або переданої іншим цехам проду-

кції. 

На деяких підприємствах на кожний вид продукції складають вироб-

ничий акт, який використовують для складання нагромаджувальної відо-

мості за місяць. Нагромаджувальна відомість потрібна для подальшого об-

ліку готової продукції в бухгалтерії в натуральному і вартісному 

вираженні. 

На деяких підприємствах надходження готової продукції з виробницт-

ва на склад оформлюють змінною відомістю (із зазначенням дати, коробок, 

ящиків поліетиленових, пляшок та підписів особи, що здала, і особи, що 



 381 

прийняла) і вимогою (типова форма № М-1). Готову продукцію з виробни-

цтва на склад здають після прийняття відділом технічного контролю 

(ВТК). Змінну відомість підписує начальник цеху, який здав продукцію, 

комірник, що прийняв її, а також представник ВТК. Змінна відомість випи-

сується у двох примірниках: один повертається цеху-здавальнику готової 

продукції, а другий — лишається на складі експедиції випуску готової 

продукції. 

На підприємствах промисловості з масовим випуском готову продук-

цію передають із цеху на склад кілька разів за зміну, а інколи ці операції 

здійснюються безперервно. В деяких випадках, наприклад на пивзаводі за 

двозмінного режиму, готову продукцію із цеху розливу пива передають на 

склад готової продукції один раз за зміну. Кожне надходження готової 

продукції на склад фіксується за показниками лічильника і заноситься у 

змінну відомість. У кінці зміни старший майстер експедиції випуску гото-

вої продукції складає добовий звіт про її рух на складі. Цей звіт комірник 

щоденно передає до бухгалтерії. На основі вказаних первинних документів 

у бухгалтерії ведеться облік готової продукції на складі. 

Виготовлені вироби обліковують у складі готової продукції лише піс-

ля їх фактичної здачі на склад і оформлення діючими здавальними докуме-

нтами: прийомо-здавальними накладними, квитанціями, нагромаджуваль-

ними відомостями на здачу готової продукції тощо. 

Аналітичний облік готової продукції на складах підприємств ведеться 

за назвою, видами, типами, сортами, розмірами. Для аналітичного обліку 

продукції на складах реєстрами є картки або книги складського обліку. 

На ряді підприємств для обліку руху готової продукції застосовують 

технічні засоби, що встановлені безпосередньо на складах АРМкомірника. 

При створенні повністю автоматизованих складів в умовах використання 

ЕОМ для обробки економічної інформації облік готової продукції на скла-

дах у традиційній картковій формі здебільшого не ведуть, а необхідні для 

управління дані тримають як інформацію за вимогою. Картки складського 

обліку замінюють оперативні машинограми залишків і руху готової проду-

кції за кожним найменуванням і видом. 

Документи на готову продукцію щодня надходять до бухгалтерії, яка 

веде кількісно-натуральний облік випуску продукції за її видами, сорта-

ми. Наприкінці місяця загальну кількість випущеної продукції оцінюють 

за прийнятими в обліку цінами підприємства і фактичною собівартістю. 

За даними відомості випуску готової продукції визначають результат ро-

боти підприємства у процесі виробництва (різниця між фактичною і 

взятою для  

обліку собівартістю випущеної продукції), економію або пере- 

витрати. 
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У поточному обліку готову продукцію оцінюють за «твердими» облі-

ковими цінами (середньорічною плановою собівартістю, договірними або 

оптовими цінами або за фактичною виробничою собівартістю). 

Якщо готову продукцію оцінюють за середньорічною плановою собі-

вартістю, то відхилення планової собівартості від фактичної обліковують 

окремо. На кінець місяця ці відхилення розподіляють між залишками нере-

алізованої продукції і реалізованими виробами. 

При оцінюванні готової продукції за іншими цінами відхилення ви-

значають як різницю між цими цінами та фактичною собівартістю. 

Оцінка продукції за «твердими» обліковими цінами дає змогу вести 

постійний поточний облік незалежно від калькуляції фактичної собівартос-

ті. Такі ціни є основою ведення бухгалтерського обліку готової продукції 

на складах оперативно-бухгалтерським методом. 

Показники, застосовувані в обліку готової продукції (а також при її 

відвантаженні і реалізації), поділяються на натурально-речові та умовно-

натуральні. До перших належать, наприклад, фізична банка консервів, боч-

ка квашених овочів, мішок сушених фруктів чи овочів, пляшки із соком, 

що вимірюються кілограмами, тоннами, літрами або декалітрами. У бухга-

лтерському обліку вони відображуються як у натуральному, так і у вартіс-

ному вираженні. До таких, що відображуються в обліку лише у вартісному 

вираженні, належать види робіт або послуг, що підлягають реалізації (ре-

монт агрегату, будови тощо). 

Синтетичний облік готової продукції провадять на активному рахунку 

«Готова продукція» за фактичною виробничою собівартістю. Якщо поточ-

ний облік готової продукції у бухгалтерії підприємства ведеться не за фак-

тичною собівартістю, а за «твердими» обліковими цінами підприємства, то 

слід на рахунку «Готова продукція» окремо записувати випуск продукції за 

плановою розрахунковою собівартістю і відхилення фактичної собівартості 

від планово-розрахункової. 

На підставі документів, що підтверджують здачу готової продукції на 

склад, у бухгалтерії роблять такий запис: 

Дебет рахунка «Готова продукція» 

Кредит рахунка «Виробництво». 

Рахунок «Готова продукція» кредитується на суму проданої відванта-

женої продукції покупцям. 

Після усіх проведень на рахунку «Готова продукція» будуть відобра-

жені такі записи (рис. Б.4.21). 

Якщо облік готової продукції ведеться не за фактичними, а за договір-

ними або оптовими цінами, то необхідно вести відокремлений облік відхи-

лень фактичної виробничої собівартості від їх вартості в договірних чи оп-

тових цінах підприємства. Облік готової продукції у вартісному вираженні 
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ведуть за місцем їх зберігання із зазначенням матеріально відповідальних 

осіб. 

Рахунок «Готова продукція» 

Дебет Кредит  

Сальдо на початок місяця  

Фактична виробнича собівартість 
продукції, що надійшла з виробниц-
тва на склад готової продукції 
(оприбуткування) 

Продана (реалізована, відванта-
жена) готова продукція покупцям 
за фактичною виробничою собіва-
ртістю 

Оборот за місяць Оборот за місяць 

Сальдо на кінець місяця  
 

 

Рис. Б.4.21. Логіко-структурна побудова  

рахунку «Готова продукція» 

 

У системі бухгалтерського обліку готова продукція відображається за 

видами і сортами, а також за ознакою місцезнаходження, тобто: готова 

продукція на складах; товари відвантажені; товари, що перебувають на від-

повідальному зберіганні. 

Щомісяця звіряють дані облікових реєстрів з даними книги залишків 

готової продукції і напівфабрикатів свого виробництва, контролюють запи-

си, стан запасів готової продукції на складі, своєчасне і правильне її опри-

буткування, забезпечення зберігання, своєчасне відвантаження, а також ви-

конання обов’язків за поставками продукції споживачам. 

 
Б.4.2.2.16. Облік затрат зі збуту — продажу 

(реалізації) продукції, наданню послуг  
 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (ст. 23) 

затрати на збут — продаж, реалізацію — продукції, послуг, товарів формує 

окрему статтю звітності про фінансові результати, а це означає, що у бух-

галтерському обліку має бути передбачено відокремлене формування цих 

затрат. 

До затрат щодо збуту продукції, товарів, послуг належать ті, що 

пов’язані з відвантаженням та реалізацією продукції, товарів, тобто поза-

виробничі затрати. А саме: 

затрати на тару та упаковку продукції на складах готової продукції, за-

трати на ремонт тари; 

транспортні затрати на доставку продукції від станції відправлення 

(пристань) до станції (пристані) призначення; 
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затрати на вантаження у вагони, судна, автомобілі та інші транспортні 

засоби; 

комісійні збори, що сплачуються різним організаціям відповідно до 

договорів; 

комісійні винагороди, що сплачуються торговим, постачальним або 

збутовим організаціям за продаж ними продукції, яка не може бути реалі-

зована підприємством і тому передається для реалізації на комісійних заса-

дах; 

затрати на спеціальні аналізи, що виконуються під час відвантаження; 

утримання приміщень для зберігання продукції у місцях її реалізації. 

До «Витрати на збут» відносяться також затрати підприємства, 

пов’язані з реалізацією продукції (товарів): 

• оплата праці і комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам 

відділу збуту та складів, водіям тощо; 

• затрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 

• витрати на відрядження; 

• оплата послуг збутових, посередницьких, зовнішньоторгових органі-

зацій; 

• оренда, податки, страхування, амортизація, ремонт та утримання ос-

новних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів, демонстрацій-

них залів тощо; 

• фрахт та інші виплати, пов’язані з транспортуванням продукції; 

• надання знижок (дисконту) покупцям; 

• гарантійне обслуговування покупців. 

До цієї групи належать також затрати на відшкодування затрат за уч-

асть у виставках, ярмарках, безкоштовно передані зразки і моделі, на пред-

ставницькі затрати (організацію прийомів), конференцій та інших офіцій-

них заходів — включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу в 

розмірі до двох процентів від обсягів реалізації продукції. 

Разом з тим до затрат щодо збуту продукції не належать: 

вартість тари, що відшкодовується понад ціну товару; 

затрати на тару та упаковку, якщо прейскурантом (або за умовами дого-

вору) передбачається відпуск продукції без тарування; 

затрати на тару, якщо тарування продукції (відповідно до встановле-

них технологічним процесом) провадиться у цінах до здачі її на склад гото-

вої продукції; вартість такої тари включається до виробничої собівартості 

продукції; 

затрати з упаковування і транспортування продукції, відшкодовувані 

покупцями; 

знижка цін, наданих торговельним організаціям для відшкодування їх 

транспортних витрат. 

Облік затрат щодо збуту ведуть на рахунку «Витрати на збут». 
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Загальна методика обліку затрат на збут з реалізації за елементами 

аналогічна методиці обліку затрат виробничої діяльності. Тобто на 

першому етапі формуються елементи затрат, на другому проводиться їх 

списування на фінансові результати у внутрішньогосподарському облі-

ку — визначається можливість їх прямого або непрямого віднесення на 

відповідний вид продукту. Непрямі затрати поділяються між окремими 

видами продукції. 

За контрактом з покупцем окремі затрати по збуту можуть бути від-

шкодовані продавцю. Залежно від того, за чий рахунок здійснюються за-

трати, до рахунка «Затрати на збут» доцільно відкрити два субрахунки: за 

рахунок продавця та за рахунок покупця. 

Обороти на дебеті рахунка «Затрати по збуту» можливі з кредиту та-

ких рахунків: 

Кредит рахунка «Виробничі запаси», із них: 

Кредит рахунка «Матеріали» 

Кредит рахунка «Запасні частини» 

Кредит рахунка «Паливо» 

Кредит рахунка «Малоцінні і швидкозношувані предмети» 

Кредит рахунка «Знос (амортизація) основних засобів» 

Кредит рахунка «Розрахунки з оплати праці» 

Кредит рахунка «Розрахунки зі страхування» 

Кредит рахунка «Розрахунки з різними кредиторами» та інші. 

У зв’язку з тим, що затрати зі збуту є частиною собівартості проданої 

(реалізованої) продукції та впливають на фінансовий результат, доцільно 

провадити розподіл цих витрат між окремими видами проданої продукції 

поза фінансовим обліком. 

У цьому випадку затрати щомісячно розподіляються так: 

а) затрати загального характеру — між видами реалізованої продукції 
пропорційно до її виробничої собівартості; 

б) транспортні витрати (якщо їх питома вага значна) — за видами 

реалізованої продукції, їх просто списують наприкінці місяця. 

Для розподілу затрат по збуту у бухгалтерії складають довідку-

розрахунок або відомість розподілу, де вказують види реалізованої проду-

кції, її виробничу собівартість. 

Як правило, загальна сума затрат по збуту повністю списується і 

включається до собівартості проданої (реалізованої) продукції. При цьому 

робиться бухгалтерський запис, дебет рахунка «Фінансові результати», 

кредит — «Затрати зі збуту». 

Б.4.2.2.17. Облік адміністративних затрат  
виробничої діяльності 
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За новою методикою формування затрат адміністративні затрати виді-

лені у самостійну групу. 

За П(С)БО 2 «Адміністративні затрати» — це загальногосподарські за-

трати, які пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. До 

них відносяться: 

• витрати на утримання адміністративно-господарського персоналу 

(оплата праці, соціальне та пенсійне страхування, додаткові виплати, під-

готовка та перепідготовка); 

• витрати на утримання основних засобів адміністративного призна-

чення (амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона, оренда, податки, 

страхування майна); 

• гонорари за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки 

майна, медичні тощо); 

• витрати на дослідження і розробки; 

• організаційні витрати; 

• витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс то-

що); 

• амортизація нематеріальних активів; 

• витрати на створення резерву сумнівних боргів; 

• витрати на реєстрацію акцій; 

• витрати на проведення річних зборів; 

• винагорода директорам; 

• представницькі витрати; 

• інші адміністративні витрати; 

• непродуктивні витрати (втрати від простоїв, проценти за простроче-

ні кредити, втрати і нестачі матеріальних цінностей, коли винуватці не 

встановлені, штрафи, інші санкції за господарськими договорами тощо). 

Загальна методика побудови обліку адміністративних затрат за елеме-

нтами аналогічна методиці побудови затрат виробничої діяльності, або за-

трат по збуту. Тобто на першому етапі формуються елементи затрат — ма-

теріальні затрати, затрати на оплату праці тощо, а на другому проводиться 

їх списування на фінансові результати. Це у фінансовому обліку. 

У внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх по-

будови за ознаками прямого або непрямого відношення до відповідного 

виду продукції або іншої ознаки. 

Облік «Адміністративних затрат» ведуть на рахунку аналогічної назви. 

За дебетом рахунка «Адміністративні затрати» відображаються відпо-

відні затрати у кореспонденції з кредитом таких рахунків: «Виробничі за-

паси» з наступним записом на субрахунки «Мате- 

ріали», «Паливо» «Запасні частини» тощо, знос (амортизація) «основних 

засобів», «Розрахунки з оплати праці», «Розрахунки зі страхування» та ін-

ші. 
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Загальна сума затрат, накопичена на дебеті рахунка «Адміністративні 

затрати», повністю списується в дебет рахунка «Фінансові результати» при 

їх визначенні. 

В аналітичному обліку доцільно Адміністративні затрати облікувати 

за статтями кошторису (плану). 

 
Б.4.2.2.18. Облік інших операційних затрат 

 
За Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 (ст. 24) інші 

операційні затрати формують теж окрему самостійну облікову одиницю в 

системі затрат діяльності. 

До затрат, які формують облікову одиницю «Інші операційні затрати», 

належать: 

• собівартість реалізованих виробничих запасів; 

• сумнівні (безнадійні) борги; 

• затрати від знецінення запасів; 

• втрати від операційних курсових різниць; 

• визнані екологічні санкції; 

• відрахування для забезпечення наступних операційних  

витрат; 

• різні витрати, що не названі вище та виникають в процесі операцій-

ної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості 

продукції, товарів, робіт, послуг). 

Загальна методика побудови «Інших операційних затрат» за елемен-

тами аналогічна методиці побудови затрат виробничої діяльності, або за-

трат зі збуту, чи адміністративних затрат. Тобто, на першому етапі форму-

ються елементи затрат — матеріальні затрати, затрати на оплату праці 

тощо, а на другому проводиться списування їх на фінансові результати. Це 

у фінансовому обліку. 

У внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх по-

будови прямого або непрямого відношення до відповідного виду, напри-

клад, проданого товару, або проданого виробничого запасу тощо. 

Облік «Інших операційних затрат» ведуть на рахунку аналогічного 

найменування. 
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За дебетом рахунка «Інші операційні затрати» відображаються затрати 

у кореспонденції з характером використання ресурсів (елементів), тобто у 

кредит таких рахунків: «Виробничі запаси», «Розрахунки з оплати праці», 

«Розрахунки по страхуванню» тощо. 

Загальна сума затрат, накопичена на дебеті рахунка «Інші операційні 

затрати», повністю списується в дебет рахунка «Фінансові результати» при 

їх визначенні. 

В аналітичному обліку потрібно забезпечити побудову у відповідності 

до об’єкта затрат. Наприклад, «Виробничі запаси», втрати від операційних 

курсових різниць тощо. 

 
Б.4.2.3. Облік затрат комерційної діяльності  

 

Б.4.2.3.1. Загальна побудова обліку затрат  
комерційної діяльності 

 

Затрати комерційної діяльності являють собою затрати, пов’язані з 

просуванням товарів від виробництва до споживача. До них належать за-

трати з купівлі, транспортування, упакування, підробки, зберігання, реалі-

зації товарів тощо, а також затрати з утримання будов та інвентаря, оренди 

основних засобів, сплати процентів за користування кредитом, страхування 

майна (комерційного ризику), з торговельної реклами і т. ін.  

Затрати комерційної діяльності аналогічно обліку затрат виробничої 

діяльності поділя…ються на три самостійні етапи: затрати на придбання, 

затрати на управління (орг.) та затрати на продаж, реалізацію. Ці три про-

цеси в обліку комерційної діяльності унаочнює рис. Б.4.1. 

Загальна класифікація затрат та методика обліку формування еле-

ментів затрат в комерційній діяльності аналогічна викладеному вище — 

Б.4.2.4 порядку обліку виробничої діяльності та при наданні послуг. У 

порівнянні з виробничим процесом по виготовленню продукції або ви-

робленню послуги, у торгівлі нічого не виробляється, надана послуга є 

«роботою», яка не має кількісних характеристик. Тому у торгівлі немає 

процесу визначення виробничої фінансової собівартості результату, а 

значить прямих та непрямих (накладних) затрат, обліку готової продук-

ції та інших облікових робіт, характерних для виробництва. У торгівлі 

затрати операційної діяльності групуються за такими ознаками:  

— затрати на придбання товарів; 

— затрати на продаж товарів; 

— затрати на управління — адміністративні затрати; 

— інші операційні затрати. 

Затрати поділяються за галузями діяльності (в оптовій, посередниць-

кій, роздрібній торгівлі, громадському харчуванні і т. ін.), та видами затрат. 
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Розмір затрат визначається як абсолютною сумою, так і їх рівнем у 

процентах до товарообороту. Рівень затрат є одним із якісних показників 

діяльності торговельних підприємств. 

Затрати відображаються на дебеті рахунка «Елементи затрат у момент 

здійснення» (затрати з купівлі, перевезень, зберігання товарів, торговельної 

реклами, заробітної плати і т. ін.).  

Деякі затрати попередньо резервують (наприклад, на ремонт основних 

засобів, покриття товарних втрат у межах відповідних норм тощо) або від-

носять на рахунок витрат майбутніх періодів (наприклад, орендна плата, 

витрати зі страхування майна і т. ін.) з наступним рівномірним списанням на 

рахунок «Витрати комерційної діяльності». 

Синтетичний облік затрат ведеться на рахунках «Затрати», аналітич-

ний — у розрізі встановленої номенклатури затрат, згрупованих за двома 

ознаками: залежні та незалежні від розміру товарної маси. 

Найбільш характерним є варіант побудови за рис. Б.4.5. 

 
Б.4.2.3.2. Облік затрат на придбання товарів 

 

Товари, які куплені з метою перепродажу як запаси торгової діяльнос-

ті, мають на момент продажу мати собівартість, яка включає такі елементи: 

1) купівельна ціна (ціна придбання); 

2) затрати на транспортування; 

3) затрати на навантаження та розвантаження при транспортуванні від 

місця купівлі до місця продажу; 

4) суму податків, що не відшкодовуються (компенсуються) податко-

вими органами; 

5) ввізне мито. 

Оскільки окрім купівельної ціни решта елементів у окремих випадках 

не можуть бути ідентифіковані з конкретними товарами, їх доцільно облі-

кувати як  «Загальні транспортно-заготівельні затрати» та при продажу 

визначати частку цих затрат, які припадають на вартість проданих товарів 

(аналогічно частки виробничих запасів), для чого періодично (місяць, квар-

тал) потрібно складати відповідний розрахунок. 

Загальну побудову бухгалтерського фінансового обліку затрат на при-

дбання товарів у оптовій торгівлі наведено на рис. Б.4.22. 
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ОБЛІК ЗАТРАТ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ

Аналітичний облік за наз-
вами, видами, типами, ґа-
тунками, купівельними ці-
нами, кількістю, якістю та
купівельною вартістю

(індивідуальний облік)

Аналітичний облік загаль-
них транспортно-заготіве-
льних затрат, які неможли-
во ідентифікувати з това-
ром

 

Рис. Б.4.22. Загальна побудова обліку затрат  
на придбання товарів в оптовій торгівлі 

 
Балансова інтерпретація побудови обліку наведена на рис. Б.4.23. 

 

Актив Пасив 

Дт Товари Кт  

+ 

Купівельна  

вартість 

  

    

Дт 

Загальні транспортно-

заготівельні затрати Кт 

 

Затрати за  

видами 

+ 

  

 
Рис. Б.4.23. Балансова інтерпретація побудови обліку  

придбання товарів у оптовій торгівлі 

 
Деякі особливості має побудова бухгалтерського фінансового обліку 

затрат на придбання товарів у роздрібній торгівлі. У роздрібній торгівлі 

відсутній пооб’єктний (індивідуальний) облік запасів та не має аналітичного 

обліку за назвами, типами, гатунками тощо. В момент надходження товар 

реєструється у спеціальному журналі надходження, де для обліку виділено 

три стовпчики: 

— купівельна ціна; 

— націнка; 

— ціна продажу (роздрібна ціна). 

Дані цих стовпчиків використовуються для відображення у бухгалтер-

ському обліку загальної вартості надходження товарів за купівельними ці-
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нами, обліку націнок та обліку вартості товарів за роздрібними цінами (ці-

нами продажу / реалізації). 

Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат на прид-

бання товарів у роздрібній торгівлі наведено на рис. Б.4.24. 

 

ОБЛІК ЗАТРАТ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ

Груповий облік за на-
звами, видами, типами,
ґатунками, купівельними
цінами, кількістю та ку-
півельною вартістю

Груповий облік
націнки по кож-

ному товару

Аналітичний облік за-
гальних транспортно-
заготівельних затрат

 
 

Рис. Б.4.24. Загальна побудова обліку затрат  
на придбання товарів в роздрібній торгівлі 

 
Балансова інтерпретація побудови обліку наведена на рис. Б.4.25. 

 

Актив Пасив 

Дт Товари Кт  

+ 

Купівельна  

вартість 

+ 

Націнка 

  

    

Дт Націнка Кт  

 

Націнка 

+ 

 

    

Дт 

Загальні транспортно-

заготівельні затрати Кт 

 

Затрати за  

видами 

+ 

  

 
Рис. Б.4.25. Балансова інтерпретація побудови обліку  

придбання товарів у роздрібній торгівлі 
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Б.4.2.3.3. Облік затрат по продажу  
(збуту, реалізації) товарів 

 

До затрат на збут підприємства оптової торгівлі належать затрати, які 

пов’язані з продажем товарів. Такими затратами є: 

— затрати на пакувальні матеріали; 

— оплата праці продавцям; 

— комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту 

та складів, водіям тощо; 

— затрати на реклами; 

— затрати на дослідження по ринку (маркетингу); 

— витрати на відрядження, які пов’язані зі збутом (продажем) това-

рів; 

— затрати по транспортуванню товарів покупцям; 

— фрахт; 

— оплата послуг збутових, посередницьких організацій; 

— оренда, амортизація: страхування, ремонт, утримання основних за-

собів відділу збуту, складів, транспортних засобів, демонстраційних залів 

тощо; 

— гарантійне обслуговування покупців; 

— надання знижок (дисконту) покупцям тощо. 

Загальна побудова обліку затрат по продажу (збуту, реалізації) товарів 

підприємствами оптової торгівлі аналогічна обліку затрат по продажу го-

тової продукції виробничими підприємствами. На першому етапі обліко-

вуються затрати за елементами (та для внутрішньогосподарських потреб за 

статтями або іншими показниками). На другому затрати списуються на ре-

зультати комерційної діяльності (рис. Б.4.26). 
 

Дебет ЗАТРАТИ зі збуту (продажу) Кредит 

Затрати за елементами Списування затрат 

 

Рис. Б.4.26. Побудова рахунка «Затрати зі збуту» 

 
Б.4.2.3.4. Облік адміністративних затрат  

комерційної діяльності 
 

До адміністративних затрат підприємств комерційної діяльності нале-

жать затрати, які мають загальногосподарський характер та пов’язані з уп-

равлінням та обслуговуванням торгового підприємства. До таких затрат 

належать: 
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— затрати на утримання адміністративного персоналу (з оплати пра-

ці, соціального страхування, пенсійного забезпечення, підготовка та пере-

підготовка кадрів адміністративного характеру, різні додаткові виплати по 

роботі); 

— оренда, амортизація, страхування, ремонт, утримання основних за-

собів, адміністративного характеру, податки по цим об’єктам, комунальні 

послуги, охорона тощо; 

— затрати на дослідження та розробки; 

— гонорари за професійні послуги, юридичні, аудиторські оцінки 

майна, медичні тощо; 

— затрати на зв’язок (поштові, телефонні, телеграфні, телекс, факс 

тощо); 

— амортизація нематеріальних активів; 

— затрати на реєстрацію акцій; 

— затрати на проведення річних зборів; 

— винагорода директорам; 

— представницькі затрати; 

— затрати на створення резерву сумнівних боргів; 

— організаційні затрати; 

— інші адміністративні затрати; 

— непродуктивні затрати (втрати від простоїв, штрафи, санкції за го-

сподарськими договорами, проценти за прострочені кредити тощо). 

Загальна побудова обліку затрат адміністративного характеру підпри-

ємств оптової торгівлі аналогічна обліку затрат таких затрат на промисло-

вих підприємствах.  

На першому етапі обліковуються затрати за елементами (та для внут-

рішньогосподарської потреби за іншими ознаками / показниками). На дру-

гому — затрати списуються на результати комерційної діяльності, як це 

було показано в Б.2.2.4. 

 
Б.4.2.3.5. Облік товарних втрат 

 

Товарні втрати можливі під час транспортування, приймання, зберіган-

ня і відпуску товарів. Їх поділяють на нормовані і ненормовані. До нормова-

них належать природні втрати, а також втрати від бою і лому товарів у ме-

жах установлених норм. Ненормовані втрати — це нестачі та інші втрати 

товарів понад установлені норми. 

Норми природних втрат є граничними і застосовуються лише в тому 

разі, коли під час приймання товарів або інвентаризації виявиться їх неста-

ча. Якщо нестачі немає, норми втрат не застосовуються. 
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Природні втрати відображаються по-різному залежно від того, коли 

виявлена нестача товарів — під час їх приймання або інвентаризації на 

складі. 

Нестача товарів, виявлена під час приймання вантажу від залізничної 

станції (пристані), оформлюється комерційним актом, на підставі якого ро-

биться запис: 

Дебет рахунка «Товари» — на вартість товарів, які фактично надійш-

ли 

Дебет рахунка «Затрати діяльності» — на суму нестачі товарів у ме-

жах норм природних втрат 

Дебет рахунка «Розрахунки за претензіями» — на суму нестачі понад 

норми втрат, яка підлягає стягненню з транспортної організації або поста-

чальника 

Дебет рахунка «Розрахунки з відшкодування матеріального збит-

ку» — на суму нестачі понад норми і псування товарів з вини посадових 

осіб торговельного підприємства (експедито- 

рів тощо) 

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» — 

на суму прийнятих до сплати розрахункових документів постачальника. 

Нестача товарів, виявлена під час інвентаризації на оптових скла-

дах, у межах норм природних втрат відноситься до затрат. Проте для рі-

вномірного відображення у витратах нормованих втрат щомісяця може 

створюватися резерв на природні втрати в плановому розмірі. Ство-

рення резерву відображається записом: 

Дебет рахунка «Затрати діяльності» 

Кредит рахунка «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». 

Фактично виявлена у результаті інвентаризації нестача в межах норм 

природних втрат списується за рахунок резерву записом: 

Дебет рахунка «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» — на ку-

півельну вартість товарів 

Дебет рахунка «Торгова націнка» — на суму торговельної знижки 

(націнки) 

Кредит рахунка «Товари» — на вартість товарів за продажними ціна-

ми.  

Після кожної інвентаризації рахунок «Забезпечення майбутніх ви-

трат і платежів» у межах резерву на природні втрати має закриватися: 

зайва нарахована сума резерву сторнується, а недостатня — донарахо-

вується з віднесенням на затрати комерційної діяльності. 

Нестачі товарів понад норми природних втрат відносяться на винних 

посадових осіб, а в разі, коли конкретних винуватців встановити не можна, 

списуються. 
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До затвердження керівником акта про результати інвентаризації ро-

биться запис: 

Дебет рахунка «Нестачі і втрати від псування цінностей» — на купі-

вельну вартість недостаючих товарів (продажна ціна — за відкиданням то-

рговельних націнок і знижок) 

Дебет рахунка «Торговельна націнка» — на суму торговельних наці-

нок і знижок на ці товари 

Кредит рахунка «Товари» — на вартість товарів за продажними ціна-

ми. 

Після затвердження керівником акта нестачі товарів за цінами спису-

ють на винних осіб записом: 

Дебет рахунка «Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків»  

Кредит рахунка «Нестачі і втрати від псування цінностей». 

Розмір заподіяних торговельному підприємству збитків, що підляга-

ють відшкодуванню матеріально відповідальними особами, визначається 

згідно з законодавчими актами. 

 
Б.4.2.3.6. Методика визначення собівартості  

проданих товарів 

 
Як було визначено у розділі Б.3.6, облік товарних запасів ведуть за 

двома показниками: 

Перший — кількісно-вартісний облік наявності та руху товарів за купіве-

льними цінами за кожною назвою, видом, типом, гатунком. 

Другий — загальні транспортно-заготівельні затрати, які обліку-

ються на всю масу товарних запасів (або за окремими групами).  

Періодично, раз на рік (або квартал, чи місяць) проводиться визна-

чення вартості проданих товарів за цінами придбання. Методика визна-

чення вартості проданих товарів обирається підприємством у залежнос-

ті від умов. Такими методами може бути: метод середньозваженої 

вартості, метод ФІФО, або метод ЛІФО тощо. Методику визначення ва-

ртості товарів за названими методами було розглянуто у розділі Б.3.6, 

тому тут не наводиться. 

Але для визначення фактичної вартості проданих товарів до суми їх 

вартості за цінами купівлі потрібно додати ще частину загальних транспор-

тно-заготівельних затрат, які належать до вартості проданих товарів. Для 

цього потрібно скласти спеціальний розрахунок. 

Розглянемо методику такого розрахунку. 

Методика визначення суми по придбанню товарів, які потрібно 

списати на результати діяльності. 
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Затрати, обліковані на дебеті рахунка «Загальні транспортно-

заготівельні затрати по придбанню товарів» періодично (раз у рік, квартал, 

щомісяця) списуються на результати діяльності торговельних підприємств. 

При цьому наприкінці кожного звітного мі- 

сяця із загальної суми затрат виокремлюють ту їх частину, яка відноситься 

до залишку нереалізованих товарів і до товарів реалізованих. Необхідність 

такого розмежування зумовлена двома причинами: 

залишки товарів у балансі мають бути показані за фактичною собівар-

тістю придбання (яка складається із купівельної ціни та витрат з їх достав-

ляння); 

має бути визначений фінансовий результат від реалізації товарів, який 

виявляють, порівнюючи реалізовані торговельні знижки та націнки за вже 

продані товари (за відкидання ПДВ) з тією частиною затрат, яка пов`язана 

з їх реалізацією, продажем. 

Виявлена в результаті розмежування сума затрат, яка відноситься 

до реалізованих у звітному місяці товарів, списується записом: 

Дебет рахунка «Собівартість реалізованих товарів» 

Кредит рахунка «Загальні, транспортно-заготівельні затрати на прид-

бання товарів». 

Після цього дебетове сальдо рахунка по придбанню товарів показує 

суму затрат, які відносяться до залишку нереалізованих на кінець місяця 

товарів (включаючи відвантажені). 

Для розмежування затрат між реалізованими товарами і товарними за-

лишками здійснюється щомісячний розрахунок ЗТЗЗ на залишок товарів.  

Загальні транспортно-заготівельні затрати на залишок товарів обчис-

люють за середнім процентом транспортних витрат із завезення товарів у 

звітному періоді. Для обчислення середнього процента затрат до витра-

чань із завезення товарів на початок місяця додають затрати за місяць; 

одержану суму помножують на 100 і ділять на вартість реалізованих то-

варів (за продажними цінами) і залишок нереалізованих на кінець місяця 

товарів (включаючи відвантажені, але ще не оплачені, якщо застосовують 

касовий метод). 

Для обчислення суми затрат на залишок товарів вартість залишку то-

варів за продажними цінами помножують на середній процент витрат і ді-

лять на 100. Шляхом віднімання із всієї суми витрат обігу за місяць сум ви-

трат, які відносяться до залишку товарів, визначають суму витрат, яка 

відноситься до товарів реалізованих (табл. Б.4.1). 

Таблиця Б.4.1 

Розрахунок розподілу загальних заготівельних затрат  

між залишком нереалізованих товарів і товарами реалізованими, тис. грн. 
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ми цінами 
Серед-
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Сума 
витрат 
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Середній процент загальних транспортно-заготівельних затрат із заве-

зення товарів становить: 
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Сума загальних транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься: 

1)  до залишку нереалізованих на кінець місяця товарів 

8000 12

100
960


= тис. грн.; 

2) до товарів реалізованих (проданих) 

6000 — 960 = 5040 тис. грн. 

Сума заготівельних затрат, яка відноситься до залишку непроданих 

нереалізованих на кінець місяця товарів, залишається як дебетове сальдо 

рахунка «Загальні транспортно-заготівельні затрати», і при складанні бала-

нсу відображається за активом. Цим забезпечується можливість визначення 

фактичної собівартості придбання залишку товарів, яка складається із ку-

півельної ціни та з затрат з їх доставляння (придбання). 

Сума витрат, яка відноситься до товарів реалізованих, як уже зазнача-

лося, списується з кредиту рахунка ЗТЗЗ в дебет рахунка «Собівартість 

проданих товарів». 

Аналогічно визначається сума витрат на придбання, яка відноситься 

до залишку товарів в оптовій торгівлі, з тією лише різницею, що при обліку 

реалізації товарів у міру їх сплати з метою правильного відображення в ре-

зультатах їх господарської діяль-ності витрат, які відносяться до відванта-

жених, але не оплачених товарів, при складанні розрахунку витрат на за-

лишок товарів беруть у розрахунок залишок відвантажених товарів. 
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Отже, при визначенні фактичної собівартості придбання залишки то-

варів виключають із їх вартості за продажними цінами, зменшену на суму 

торговельних знижок і націнок, і додають до здобутої суми витрати на за-

лишок товарів. 

Загальна схема побудови обліку комерційної діяльності наведена на 

рис. Б.4.27. 

 

Рахунок
«Фінансові
результати»

Відображення
затрат за:

— елементами

Списування собі-
вартості проданих
товарів

а) сума ЗТ

б) суми вартості
товарів за
купівельними
цінами

в) суми націнки
    (сторно)

Списування витрат
на фінансові
результати
(щомісячно)

Рахунки
ресурсів та
зобов’язань

К К
Рахунок ЗТЗЗ

КД

Рахунок «Товари»
КД

Націнка
КД

Рахунок
«Собівартість

проданих товарів»
КДД Д

 

Рис. Б.4.27. Загальна побудова обліку затрат  

комерційної діяльності 

Б.4.3. Облік доходу (виручки, виторгу тощо) 
та визначення фінансових результатів 

 операційної діяльності 

Б.4.3.1. Концептуальні основи побудови  
обліку доходу (виручки, виторгу тощо) 

 

Б.4.3.1.1. Загальні засади  
(визначення доходу) 

Згідно з Національним та Міжнародним стандартами з бухгалтер-

ського обліку термін «дохід» означає валовий приплив (надходження) еко-

номічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі зви-
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чайної діяльності підприємства. Коли ці припливи сприяють збільшенню 

власного капіталу, окрім збільшення, яке пов’язане з внесками акціонерів, 

то його називають прибутком, коли зменшенню — то збитком. 

Концептуальне визначення валового доходу, як збільшення економіч-

них вигод, протягом звітного періоду в формі надходження (збільшення) ак-

тивів чи зменшення зобов’язань (рис. Б.4.3), яке веде до зростання власного 

капіталу (крім вкладів власників), подане у статті 7 П(С)БОЗ, окремі статті 

Положення конкретизує це поняття по відношенню до таких операцій, як ре-

алізація товарів і послуг (ст. 13), від участі у капіталі (ст. 26), дивіденди, від-

сотки (ст. 27), отримання доходів внаслідок використання іншими підприєм-

ствами активів даного підприємства (ст. 28) та інші (ст. 35). 

Правило визнання доходу від продажу реалізації готової продукції, то-

варів — це дата, коли підприємство: 

— передало значний ризик і винагороду від володіння товаром поку-

пцю; 

— не зберігає ні такої спадкоємності керівництва, яка звичайно 

пов’язана з володінням, ні ефективного контролю за реалізованими това-

рами; 

— може достовірно виміряти суму доходу; 

— має впевненість, що економічні вигоди внаслідок реалізації надій-

дуть; 

— може із значним ступенем достовірності оцінити фактичні чи очі-

кувані витрати (рис. Б.4.28). 

Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на пі-

дставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи визнаються, 

коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються 

грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, 

до яких вони відносяться. Крім того, затрати визнаються у звіті про фінан-

сові результати на основі прямого зв’язку між ними та отриманими дохо-

дами. 
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Початок аналізу операцій по продажу
(реалізації) готової продукції, товарів, послуг

Підприємство
зберігає значний ризик

і винагороду від володіння об’єктом
продажу після здійснення

операції?

Підприємство
зберігає право управління або

ефективного контролю за
проданим об’єктом?

Сума доходу
може бути оцінена від продажу

об’єкта зі значним ступенем
достовірності?

Є достатня
впевненість у надходженні

економічних вигод від продажу
готової продукції, товарів тощо

на підприємство?

Можлива
достовірна оцінка витрат,

пов’язаних з продажем готової
продукції, товарів?

Так

Ні

Ні

Так

Так

Одночасне визнання доходу і
пов’язаних з ним витрат

Так

Операція не
вважається
продажем

(реалізацією).
Дохід не

визнається

Так

Ні

Ні

Отримана
компенсація

визнається як
зобов’язання

 

Рис. Б.4.28. Аналіз господарських операцій по продажу готової  
продукції, товарів щодо наявності критеріїв визнання доходу 

Застосування принципів нарахування та відповідності під час визнан-

ня доходу як елемента обліку про фінансові результати відбувається таким 

чином (рис. Б.4.29). 
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ДОХОДИ 

види 

підлягали отриманню та 
отримані у звітному  

періоді 

підлягали отриманню, але 
не отримані у звітному пе-

ріоді 

отримані, але не підляга-
ли отриманню у звітному 

періоді 

визнання 

доходи звітного періоду доходи майбутніх періодів 

Звіт про фінансові результати Баланс 

Фінансові звіти 

 

Рис. Б.4.29. Визнання доходу у фінансовому обліку та звітах  
під час використання припущення нарахування 

 

Для визначення моменту визнання доходу потрібно знати економічний 

зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Внаслідок 

врахування вимог принципу превалювання змісту над формою дохід від 

продажу реалізації може бути визнаний як на дату відвантаження, так і до чи 

або після неї (рис. Б.4.30). 
 

Господарські процеси на підприємстві

Придбан-
ня запасів
(товарів)

Вироб-
ництво

Зберіган-
ня готової
продукції

Відванта-
ження

Отриман-
ня грошо-
вих коштів

Визнання
доходу до
відванта-
ження

до від-
вантаження

на дату від-
вантаження

після від-
вантаження

Визнання доходу
 

Рис. Б.4.30. Можливі дати визнання доходу від продажу (реалізації) 

Разом з тим окремі види доходу мають певні особливості визнання. Це 

питання буде розглянуто після класифікації доходів. 

Б.4.3.1.2. Класифікація доходів в контексті  
фінансових результатів 
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Положенням (стандартом) БО 3 визначені три види доходів: 

1) продаж готової продукції (або куплених товарів); 

2) надання послуг (виконання робіт); 

3) проценти, рояльті, дивіденди та інші види доходу. 

В міжнародній практиці ці доходи характеризуються за такими типами 

діяльності: 

звичайні від поточної основної діяльності, яка визначена статутом або 

неосновної (іншої) діяльності, інвестиційної або фінансової діяльності (ди-

віденди, проценти тощо); 

надзвичайні (стягнені сплачені штрафи, пені, неустойки, пожежа, по-

вінь тощо). 

Доходи від кожної операційної діяльності, аналогічно затратам (див. 

рис. Б.4.1) поділяють за такими функціями: 

— виробництво, в т.ч.: 

а) виробництво продукції  

б) виробництво послуг 

в) купівля та продаж товару 

— управління (адміністративні) 

— збут (продаж) 

Діюча в Україні класифікація доходів тісно пов’язана з класифікацією 

затрат (див. розділ Б.4.11). Така класифікація подана на рис. Б.4.31. 

Як видно із вищенаведеного, доходи перш за все поділяють за видами 

діяльності, внаслідок якої вони виникають, від звичайної та надзвичайної 

діяльності (події). 

Як було визначено, під звичайною діяльністю розуміють будь-яку 

діяльність підприємства (або операції, які її забезпечують або виникають 

внаслідок здійснення такої діяльності). Прикладом звичайної діяльності 

може бути виробництво та реалізація продукції, розрахунки із постачаль-

никами, замовниками, працівниками, банківськими установами, податко-

вими органами тощо. 

До звичайної діяльності як операції, які її супроводжують, відносяться 

списання знецінених запасів, курсові різниці, економічні санкції за госпо-

дарськими договорами, за порушенням податкового законодавства та інші 

операції. 

Звичайна діяльність поділяється на операційну та неопераційну (фі-

нансову та інвестиційну, іншу). 
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Доходи (прибутки)

вироб-
ництво

управ-
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функції
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Операційна Неопераційна (інша) Надзвичайна
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Види діяльності Надзвичайна

Звичайна

Операційна Неопераційна (інша)

основна
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(інша)
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функції
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ління
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Витрати (збитки)
 

 
Рис. Б.4.31. Класифікація взаємозв’язку доходів,  

витрат, прибутків і збитків 

 

Операційна діяльність — це основна статутна діяльність підприємс-

тва, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою ді-

яльністю. 

Основна діяльність — це діяльність операції, пов’язаної з виробниц-

твом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною ме-

тою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу. 

Для комерційного торговельного підприємства такими будуть операції з 

придбання товарів, для виробничого — придбання матеріалів і сировини, 

виготовлення продукції та її реалізації, для інвестиційної компанії — фор-

мування портфелю інвестицій тощо. 

Доходи, пов’язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями 

— виробництво, управління, збут та інші (аналогічно затрати). 
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Інвестиційна діяльність — це придбання та реалізація тих необорот-

них активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквіва-

лентів грошових коштів. 

Фінансову діяльність визначає діяльність, яка призводить до змін ро-

зміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. 

При побудові обліку доходів відкривають такі рахунки, котрі пов’язані 

з цими видами діяльності: 

— дохід від участі в капіталі; 

— інші фінансові доходи (прибутки); 

— інші доходи (прибутки). 

До надзвичайних подій відносять операції такого типу: стихійне лихо, 

пожежа, техногенні аварії тощо. Покриття за рахунок страхового відшкоду-

вання та інших джерел враховуються під час розрахунку фінансових резуль-

татів від надзвичайної події як доходи. 

Разом з тим слід зазначити, що одні й ті ж події можуть бути над- 

звичайними для одного підприємства і звичайними для іншого. Наприклад, до-

хід від покриття стихійного лиха буде розглядатись як надзвичайні підприємст-

вом, яке їх одержало, та звичайними витратами для страхової компанії, яка здій-

снює страхування від таких випадків. 

Розрахункові документи вважаються пред’явленими покупцеві (замо-

вникові) з моменту передачі їх цьому покупцеві (замовникові) способом, 

передбаченим договором (якщо розрахунки здійснюються без участі уста-

нов банків) або подачі їх в установу банку (якщо розрахунки здійснюються 

через  установи банків) 

Якщо за умовами договору (контракту) продукцію приймає покупець 

(замовник) безпосередньо на підприємстві-виготовлювачі, то вона вважа-

ється реалізованою після передачі її покупцеві (замовникові), оформлення 

документами, передбаченими умовами договору (контракту) і 

пред’явлення розрахункових документів покупцеві (замовникові). 

Реалізованою вважається також продукція, за яку продавець одержав 

гроші (або відповідну суму вартості). 

 

Б.4.3.2. Особливості визнання різних видів доходу  

від продажу (реалізації) продукції, товарів, послуг  
 

Різні види доходу від продажу (реалізації) мають різні критерії визнан-

ня. 

Так, дохід від продажу реалізації готової продукції визнається, якщо: 

— підприємство передало покупцеві суттєвий ризик і вигоди, 

пов’язані з правом власності на готову продукцію; 

— підприємство не бере подальшої участі у керівництві, пов’язаному 

з володінням, і не здійснює ефективного контролю за проданою продукцією; 
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— сума доходу може бути достовірно оцінена; 

— ймовірне отримання підприємством економічних вигод, 

пов’язаних з операцією; 

— затрати, які були або будуть понесені в зв’язку з опера- 

цією, можуть бути достовірно визначені. 

Останнє означає, що дохід не може бути визнаний, якщо витрати не під-

лягають достовірній оцінці. Тому будь-який аванс, вже отриманий за продаж 

продукції чи товарів, визнається як зобов’язання. 

Аналогічно визнається дохід від продажу товарів торговим підприємс-

твом. 

Разом з тим визнання доходу від надання послуг має величезну різно-

бокість. Ця різнобокість, перш за все, пов’язана зі ступенем завершеності 

операцій з наданих послуг на дату його визнання, практично — дату скла-

дання багажу. 

Розглянемо ці варіанти. 

Дохід з надання послуг може бути визначеним виходячи зі ступеня за-

вершеності операцій з надання послуг на дату визнання. Для цього мають 

бути наявні такі умов: 

1) можливість достовірної оцінки доходу; 

2) ймовірність отримання підприємством економічних вигод; 

3) можливість достовірної оцінки ступеня завершеності надання пос-

луг на дату балансу; 

4) можливість достовірної оцінки затрат, здійснених для надання по-

слуг. 

Для оцінки ступеня завершеності наданої послуги потрібне: або ви-

вчення виконаної роботи, або визначення питомої ваги обсягу послуг, на-

даних на дату, визнання у загальному обсягу послуг, які мають бути надані. 

Оскільки сума затрат, здійснених на дату визнання, включає тільки ті 

затрати, які відображають обсяг фактично наданих послуг на цю дату, тому 

визначення питомої ваги затрат, понесених у зв’язку із наданням послуг, у 

загальній очікуваній сумі таких затрат і буде характеризувати заверше-

ність. 

Наведене означає, що для оцінки ступеня завершеності наданих послуг 

не можуть використовуватись проміжні та авансові платежі, отримані від 

замовника. 

Крім вищенаведеного, якщо є сумнів щодо отримання суми, раніше 

визнаної як дохід, неоплачена сума, стосовно якої перестає існувати ймові-

рність оплати, визнається як затрати. 

Із вищенаведеного випливає, що є два підходи (фактично два методи) 

визначення доходу з надання послуг: 

а) метод рівномірного нарахування (коли не має можливості визначити 

обсяг виконання); 
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б) метод поетапного завершення (на основі процента готовності або 

питомої ваги затрат, рис. Б.4.32). 

Підходи до визначення доходу від надання послуг узагальнені на рис. 

Б.4.32. 

 

Визначення доходу від надання послуг (робіт) у залежності від
можливості визначення обсягу виконаних послуг (робіт)

метод поетапного завершення,
коли визначений обсяг

виконання

метод рівномірного
нарахування, коли невизначе-

ний обсяг виконання

 
 

Рис. Б.4.32. Визнання доходу від надання послуг,  
який підлягає визнанню за звітний період 

 

Перший варіант має дві модифікації: 

1) експертна оцінка (фактичне вивчення) виконаного обсягу робіт; 

2) процент готовності (характеристик співвідношення). 

Друга модифікація можлива з використанням таких характеристик 

співвідношення 

а) 
загальнийробітобсяг

виконанихробітобсяг
К ор = ; 

б) 
загальнийзатратобсяг

фактичнийзатратобсяг
К оз = . 

 
Б.4.3.3. Методика оцінки доходу 

 

За П(С)БО 3 дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, 

яка була отримана або підлягає отриманню. 

При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку іс-

тотним є правильне тлумачення двох різновидів доходу: валового та чисто-

го. 

Валовий дохід містить у собі валовий приплив економічної вигоди, що 

його одержало (або має одержати) підприємство. Суми, які утримуються у 

формі податків (акцизний збір, додана вартість тощо), не становлять еко-

номічної вигоди. Тому вони виключаються із валового доходу та визнача-

ють процес формування чистого доходу. 

Чистий дохід — це зменшений валовий дохід на економічні елементи, 

які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які 
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отримуються від імені третьої сторони, податок з продажу, мито, будь-які 

надані торговельні знижки. 

Чистий дохід (Дч), отриманий чи очікуваний до отримання, визнача-

ється за формулою: 

Дч = ДВ – П –ДТР – Зн –Уц – ПТ – М, 

де ДВ – валова сума грошових коштів, яка надійшла або має надійти 

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 — знижки; 

Уц — уцінки; 

ПТ — повернення товарів за умовами укладеного договору; 

М — мито. 

В окремих випадках оцінка доходу здійснюється за окремими прави-

лами. 

Наприклад. Підприємство здійснило операцію обміну готової проду-

кції або товарів (або послуг) на товари або послуги, готову продукцію, які є 

подібними по суті та вартості. У цьому випадку дохід не визнається. 

Другий приклад. Була здійснена відстрочка платежу, внаслідок якої 

виникла різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою гро-

шових коштів (або їх еквівалентів), які отримані (або підлягають отриман-

ню). Ця різниця визначається як дохід у вигляді відсотка. 

Третій приклад. В окремих випадках дохід оцінюється за справедли-

вою вартістю отриманих готових виробів товарів або послуг, скоригованих 

на суму будь-яких переданих грошових коштів (або їх еквівалентів). Сума 

доходу у цьому випадку розраховується за формулою: 

Дч = Вспр – ГК, 

де Дч — дохід чистий; 

Вспр — справедлива вартість отримання товарів; 

ГК — сплачені за цією ж операцією грошові кошти або їх еквіваленти. 

У тих випадках, коли неможливо достовірно оцінити справедливу 

вартість отриманих готових виробів (товарів або послуг), дохід визна-

чається згідно зі справедливою вартістю переданих (товарів або пос-

луг), скоригованих на суму будь-яких переданих грошових коштів (го-

тових виробів або їх еквіва- 

лентів). 

І нарешті, якщо дохід від операції не може бути достовірно оцінений і 

не існує ймовірності відшкодування понесених затрат, дохід не визнається, 

а понесені витрати визнаються як затрати звітного періоду. Коли зникають 

перешкоди достовірної оцінки цього доходу, він визнається. 
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Б.4.3.4. Загальна побудова обліку доходів 

від продажу (реалізації) готової продукції,  

товарів та наданих послуг у системі рахунків 
 

Облік валового доходу від продажу (реалізації) здійснюють на рахун-

ку «Доходи від реалізації»; на цьому рахунку обліковують реалізацію гото-

вої продукції, товарів, матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданих 

послуг.  

Типовий запис з обліку доходів, який було наведено на рис. Б.4.3, має 

такий вигляд: 
 

Дебет рахунків активів (збільшення)  

або зобов’язань (зменшення)  _________ 
        сума 

Кредит рахунка доходи від 

продажу (реалізації) _________ 
        сума 

 

На кредиті рахунка «Доходи від реалізації» відображають фактичну 

суму, яка надійшла від продажу, або іншу суму, еквівалентну сумі продажу 

(вексель, боргове зобов’язання тощо), в кореспонденції з кредитом таких 

рахунків: 

— «Гроші в касі» 

— «Гроші на рахунку в банку» 

— «Розрахунки з покупцями» та інші. 

На дебеті рахунка «Доходи від реалізації» відображують фактичну су-

му доходу, яку переносять на кредит рахунка «Фінансові результати» на 

відповідний субрахунок та аналітичний рахунок для визначення чистого 

доходу та фінансового результату діяльності. 

Б.4.4. Побудова обліку по визначенню  

та визначення фінансових результатів  

 операційної дільності 

Б.4.4.1. Облік формування фінансових результатів 

(прибутків і збитків) 
 

Результатом операційної виробничо-комерційної (господарської) діяльно-

сті підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в 

результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, 

підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і пос-

луги допоміжних виробництв і господарств, а також мати доходи і збитки, що 
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збільшують або знижують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової ді-

яльності. 

Облік фінансових результатів — прибутків і збитків – здійснюється на 

фінансово-результативному рахунку «Фінансові результати». На цьому ра-

хунку збираються всі затрати, доходи (прибутки і збитки) підприємства, які 

групуються в аналітичному обліку за характером прибутків і збитків. На 

кредиті цього рахунка відображують прибуток, а на дебеті — збитки і 

втрати. 

Розмір і характер прибутків і збитків за кожний період діяльності під-

приємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи. 

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського 

року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продук-

ції, що одержано у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і 

затратами на її виробництво і збут. 

На підприємстві можливі доходи, затрати і втрати, які не пов’язані з 

реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або 

збитків, — це інвестиційна та фінансова діяльність, а також результати, які 

пов’язані з надзвичайними подіями (пожежа, повінь тощо). 

 
Б.4.4.2. Загальна методика визначення та  

обліку фінансового результату — чистого  

прибутку (збитку) звітного періоду 
 

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого 

прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському облі-

ку передбачається послідовне зіставлення доходів та затрат. Ця послідов-

ність наведена на рис. Б.4.33 для основної операційної діяльності. Як видно 

з рисунка, визначення фінансового результату як процесу розрахунку при-

бутку (збитку) звітного періоду може бути поділене на такі етапи: 

1. Визначення валового доходу. 

2. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (то-

варів, послуг). 

3. Визначення валового прибутку (збитку). 

4. Визначення фінансового результату — прибутку (збитку) — від 

операційної діяльності до оподаткування. 

5. Визначення нерозподіленого чистого прибутку підприємства. 

6. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподат-

кування. 

7. Визначення чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності. 

8. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. 

У системі рахунків цей процес буде відображений, як показано на рис. 

Б.4.34. 
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 1. Визначення валового до-

ходу від продажу (реалізації) 
продуктів, послуг, товарів 

 2. Визначення чистого до-
ходу від продажу (реаліза-
ції) продуктів, послуг, това-

рів 

 

 
Валовий дохід (виручка від 
реалізації продукції, робіт, 

послуг, товарів) 
«—» 

Податки на валовий  
дохід: 
1. Акцизний збір 
2. ПДВ 
3. Інші 

= 

 3. Визначення валового прибутку  

= 
Чистий дохід від продажу 
(реалізації) продукції, пос-

луг, товарів 
«—» 

Фактична собівартість 
реалізованої продукції, 

послуг, товарів 
= 

 
4. Визначення фінансового результату операційної  

діяльності прибутку до оподаткування 
 

= Валовий прибуток «—» 
Адміністративні затрати 

+ 
Затрати на збут (продаж) 

= 

 5. Визначення нерозподіленого чистого прибутку  

= Чистий прибуток «—» Податок на прибуток = 

     

= Нерозподілений прибуток    

Рис. Б.4.33. Загальна схема обліку по визначенню фінансового  
результату основної операційної діяльності 
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Як видно з рис. Б.4.34 та Б.4.35, обліковий процес формування фі-

нансових результатів операційної діяльності є складним. Основна сис-

тема записів у системі рахунків має таку послідовність: 

а) на суму валового доходу (виручки) буде зроблено запис  

Дебет рахунка «Каса» або «Дебітори» або «Покупці» тощо 

Кредит рахунка «Доходи від реалізації». 

Потім цей дохід буде перенесено на рахунок фінансових результатів 

записом: дебет — «Доходи від реалізації», кредит — «Фінансові результа-

ти»; 

б) на суму нарахованих податків на валовий дохід: 

Дебет рахунка «Затрати на податки по валовому доходу» 

Кредит рахунка «Розрахунки за податками та платежами» 

А далі — дебет рахунка «Фінансові результати», кредит рахунка «За-

трати на податки по валовому доходу»; 

в) на суму фактичної виробничої собівартості проданої готової проду-

кції, послуг, проданих товарів 

Дебет рахунка «Фінансові результати» 

Кредит рахунка «Собівартість проданої продукції» (товарів, послуг); 

г) на суму адміністративних затрат та затрат зі збуту від- 

повідно 

Дебет рахунка «Фінансові результати» 

Кредит рахунка «Адміністративні затрати» 

Дебет рахунка «Фінансові результати» 

Кредит рахунка «Затрати зі збуту» (продажу); 

ґ) на суму податку з прибутку 

Дебет рахунка «Фінансові результати» 

Кредит рахунка «Розрахунки з фінансовими органами по оплаті пода-

тку з прибутку»; 

д) нерозподілений прибуток підприємства, який залишився після ви-

щеперелічених проведень, буде записано так: 

Дебет рахунка «Фінансові результати» 

Кредит рахунка «Нерозподілений прибуток». 

Кінцевий фінансовий результат в цілому по підприємству визначаєть-

ся як різниця між різними видами прибутків, що враховані на кредиті, і 

відповідно збитками і витратами, врахованими на дебеті рахунка «Фінан-

сові результати». 

Розглянемо послідовно вищенаведені процеси обліку. 
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Б.4.4.3. Облік вагових доходів від продажу (реалізації)  

готової продукції виробничої діяльності,  

товарів, наданих послуг 

 
Б.4.4.3.1. Загальні положення обліку  

відвантаженої продукції  
 
При відвантаженні готової продукції товарів підприємство може обра-

ти один з двох варіантів визначення процесу реалізації — метод нараху-

вання або касовий метод. 

За принципом нарахування в момент відвантаження готова продук-

ція (товари) вважається проданою, тому в обліку повинен відображати-

ся дохід з одної сторони (пасив) та на цю суму має бути зроблено збі-

льшення активу — дебіторської заборгованості. Тобто мають бути 

зроблені два записи: один на відвантаження: 

Дебет рахунка «Собівартість проданої готової продукції» 

Кредит рахунка «Готова продукція на складі» 

Другий запис: 

Дебет рахунка «Розрахунки з покупцями» 

Кредит рахунка «Дохід від продажу (реалізації) готової продукції» 

Наведене унаочнює рис. Б.4.35. 

 

Ак тив П асив

Готова продук ція на ск ладі
Дебет                        К редит

Сальдо                1   –

Собівартість проданої готової
продук ції

Дебет                        К редит

            1   +

Розрахунк и з пок упцям
Дебет                        К редит

         +     2

Дохід від реалізації
готової продук ції

Дебет                            К редит

  2    +

 
 

Рис. Б.4.35. Відображення в системі рахунків обліку відвантаження  
та продажу готової продукції (метод нарахування) 
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Якщо підприємство обрало касовий варіант визначення процесу реалі-

зації, то воно має провадити особливий попередній облік відвантаженої 

продукції записом: 

Дебет рахунка «Готова продукція відвантажена» 

Кредит рахунка «Готова продукція на складі» 

цей запис не є визнанням дебіторської заборгованості. 

Тому розглянемо питання обліку відвантаженої, але не проданої гото-

вої продукції. 

 
Б.4.4.3.2. Облік відвантаженої продукції, товарів,  

виконаних робіт і послуг при касовому методі 
 

Відвантажена готова продукція, відвантажені покупні товари — при 

касовому методі це продукція, що відвантажена покупцям або здана транс-

портним організаціям для доставки її покупцям, але ще не оплачена. 

Відвантаження або відпуск готової продукції, товарів, виконаних робіт 

і послуг із складу покупцям провадять на основі первинних документів: 

наказів-накладних або розпоряджень відділу збуту. У первинній докумен-

тації зазначають номер замовлення  

та адресу, за якою відправляють продукцію, кількість місць, вид упаковки, 

масу та інші дані, що характеризують відвантажену продукцію. 

Постачальник-вантажовідправник на основі вантажо-транспортних 

накладних, залізничних квитанцій про прийняття вантажу та інших доку-

ментів виписує розрахункові документи для передачі їх покупцеві або в 

банк на інкасо. 

Розрахунковими документами є: рахунки-фактури, платіжні вимоги, 

виписані на основі рахунків-фактур, специфікації (за великої номенклатури 

відвантаженої продукції). У розрахункових документах містяться дані про 

відвантажену продукцію (найменування, кількість, ціна, вартість тощо). 

Банк, який обслуговує постачальника-вантажовідправника, надсилає 

для оплати його розрахункові документи установі банку, що обслуговує 

покупця. 

Аналітичний облік відвантажених товарів ведеться на складі відокре-

млено у картках складського обліку в натуральних показниках на основі 

наказів-накладних відділу збуту. 

Бухгалтерія веде аналітичний облік відвантаження продукції, в якому 

відображається розрахунок відвантаженої продукції за фактичною вироб-

ничою собівартістю і обліковими цінами в цілому по підприємству (вироб-

ничій одиниці). 

Протягом місяця облік відвантаження готової продукції ве- 

деться за обліковими цінами, якими можуть бути планово-розрахункові або 

інші ціни. Фактичну собівартість відвантаженої продукції і тієї, що зали-
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шилася на складі, визначають в цілому за однорідними групами або підг-

рупами готової продукції без деталізації її за видами, на основі процентно-

го відношення фактичної собівартості залишку на початок місяця і надхо-

дження з виробництва готової продукції до її вартості за обліковими 

цінами (табл. Б.4.2). 

Таблиця Б.4.2 

Розрахунок фактичної собівартості відвантаженої продукції, грн. 
 

Показник, облікова група 

Підгрупа 3 

за обліко- 
вими цінами 

за фактичною 
собівартістю 

відхилення «+» 
або «–», грн. 

Залишок готової продукції 

на початок місяця на складі 

 

24000 

 

22800 

 

–1200 

Надійшло з виробництва 480 000 456 000 –24000 

Разом 504 000 478 800 –25200 

Процентне відношення підсумку фа-

ктичної собівартості готової продук-
ції і її вартості в облікових цінах 

(478 000 · 504 000) 

 

 
 

 

 

 
 

95,0 

 

 
 

 

Відвантажено готової продукції на 

кінець місяця  

(20500 · 95,0 : 100) 

 

 

20500 

 

 

19476 

 

 

–1024 

 

На суму фактичної собівартості відвантаженої продукції покупцям на 

основі відповідних первинних документів, що підтверджують відванта-

ження, у бухгалтерському обліку вантажовідправника роблять запис: 

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені, виконані 

роботи і послуги» 

Кредит рахунка «Готова продукція або товари на складі». 

Відвантажена продукція покупцю є власністю постачальника до її оп-

лати. 

За умови відвантаження упакованої готової продукції у тару власного 

виготовлення на фактичну собівартість цієї тари складають проведення 

аналогічно відвантаженню готової продукції. 

Вартість тари, що відшкодовується покупцями понад ціну на продук-

цію, списують записом: 

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені, виконані 

роботи і послуги» 

Кредит субрахунка «Тара і тарні матеріали». 

На суму виконаних транспортних витрат, що за договором повинен 

оплачувати покупець і відповідно через це включених до рахунка, до оде-

ржання платежу від покупця вантажовідправник складає запис при оплаті: 
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перерахуванням з розрахункового рахунка в банку:  

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені» 

Кредит рахунка «Розрахунковий рахунок»; 

витрат чеками з нелімітованих або лімітованих чекових кни-жок з 

спеціального позикового рахунка: 

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені; послуги» 

Кредит рахунка «Розрахунки з різними дебіторами». 
Фактичну собівартість виконаних робіт і послуг та великогабаритних 

виробів після приймання їх замовником не приходують на рахунок «Готова 

продукція», а відображують записом:  

Дебет рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги» 

Кредит рахунка «Виробництво». 

Суми відхилень, що відносяться до відвантаженої готової продукції, 

коригуються за кредитом рахунка «Готова продукція» і дебетом рахунка 

«Товари відвантажені, виконані роботи і послуги», на подорожчання — 

допоміжними бухгалтерськими проводками, а на здешевлення — сторну-

вальними. Ці відхилення облічують окремо в межах рахунка «Готова про-

дукція» загальною сумою за однорідними групами готової продукції без 

деталізації її за окремими видами. 

На рахунку «Готова продукція (або товари) відвантажені, виконані ро-

боти і послуги» за станом на перше число наступного за звітним місяця 

утворюється дебетове сальдо. У фінансовому звіті ці матеріальні активи 

приєднують до запасів діяльності відповідно «Готова продукція», «Това-

ри». 

 

Б.4.4.3.3. Облік продажу  
(реалізації) продукту 

 

Продаж (реалізація) готової продукції (товарів, робіт, послуг) підпри-

ємствами обліковується на рахунку «Доходи від реалізації». У фінансовому 

обліку процес реалізації відображається так: 

1)  при методі нарахування у момент відвантаження готової продукції, 

товарів, наданих послуг. А при касовому методі у момент одержання гро-

шей (їх еквівалентів або справедливої вартості активів, чи ліквідації зо-

бов’язань) 

Дебет рахунка «Каса» тощо; 

сума, на яку покупцю (замовнику) пред’явлені розрахункові докумен-

ти за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги, відносять записом: 

Дебет рахунка «Розрахунки з покупцями і замовниками» 

Кредит рахунка «Доходи від реалізації»; 

2) одержані з продажу продукції гроші готівкою відображають запи-

сом: 



 421 

Дебет рахунка «Каса» 

Кредит рахунка «Доходи від реалізації готової продукції (товарів)»; 

3) при уступці боргу момент одержання доходу, тобто момент прода-

жу (реалізації), може бути відображено записом: 

Дебет рахунка «Розрахунки з кредиторами» 

Кредит рахунка «Доходи від реалізації готової продукції (товарів, на-

даних послуг)». 

 
Б.4.4.3.4. Особливості обліку валових доходів  

комерційної діяльності від реалізації  
товарів у торгівлі  

 

Загальні питання процесу реалізації та одержання доходів від продажу 

готової продукції та купованих товарів однакові. Вони були викладені в 

попередньому параграфі розділу. Тому тут на них не спинятимемося. 

 
Б.4.4.3.4.1. Облік реалізації товарів  

зі складів (оптом) 

 

Підприємства оптової торгівлі — оптові підприємства — застосову-

ють дві форми реалізації товарів: зі складів (складський оборот) і транзи-

том (транзитний оборот). 

У разі складської реалізації товари відпускаються зі складів оптової 

бази на підставі рахунків-фактур (в яких зазначаються найменування, кіль-

кість, гатунок, ціна виробничника або митна вартість, торговельні та пос-

тачальницько-збутові знижки та націнки, транспортні та інші витрати, що 

входять до ціни товару), які слугують далі підставою для виписки розраху-

нкових документів, поданих до оплати покупцям. 

На суму внесених до ціни реалізовуваних товарів націнок та інших пе-

редбачених законодавством витрат в бухгалтерському обліку робиться за-

пис: 

Дебет рахунка «Товари», субрахунок № 1 «Товари на складах» 

Кредит рахунка «Торговельна націнка». 

На вартість товарів, відвантажених і відпущених покупцям, тари під 

товарами і транспортних послуг, що підлягають відшкодуванню покупця-

ми, у бухгалтерському обліку складають проведення (при касовому мето-

ді): 

Дебет рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги» — 

на вартість товарів за продажними цінами, тари і транспортних послуг, що 

підлягають відшкодуванню покупцями 
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Кредит рахунка «Товари», субрахунок № 1 «Товари на складах» — на 

вартість товарів за продажними цінами 

Кредит рахунка «Товари», субрахунок № 3 «Тара під товарами і по-

рожня» — на вартість тари під товарами 

Кредит рахунка «Розрахунки з дебіторами» тощо — на суму, що під-

лягає відшкодуванню покупцями послуг транспортних підприємств. 

У міру надходження платежів від покупців при касовому методі на пі-

дставі виписок банку робиться запис: 

Дебет рахунків «Розрахунковий рахунок у банку», «Валютний ра-

хунок» і т. ін. — на всю суму реалізованих товарів за продажними ціна-

ми за відкидання торговельної знижки на користь покупців, а також ві-

дшкодування тари і транспортних послуг 

Кредит рахунка «Реалізація», субрахунок № 1 «Реалізація товарів оп-

том» — на продажну вартість товарів (за відкидання торговельної знижки) 

Кредит рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги» — 

на відшкодовану вартість тари і транспортних послуг. 

Одночасно робиться запис на списання реалізованих (оплачених поку-

пцями) товарів за продажними цінами: 

Дебет рахунка «Собівартість проданих (реалізованих) товарів», суб-

рахунок № 1 «Реалізація товарів оптом» 

Кредит рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги». 

Для того щоб на дебеті рахунка «Собівартість проданих (реалізованих) 

товарів», субрахунок № 1 «Реалізація товарів оптом», була відображена 

купівельна вартість реалізованих товарів, наприкінці місяця визначають і 

списують способом «червоного сторно» (від’ємним записом) суми торго-

вельної та постачальницько-збутової знижок, а також постачальницько-

збутової націнки внесених до ціни товарів, які належать до реалізованих 

товарів. 

Дебет рахунка «Собівартість проданих (реалізованих) товарів», суб-

рахунок № 1 «Реалізація товарів оптом» 

Кредит рахунка «Торговельна націнка». 

Якщо націнка на товари не робиться, облік здійснюють аналогічно, але 

без операцій по рахунку «Торговельна націнка». 

Торговельні та інші підприємства, які надають торговельно-

посередницькі послуги, сплачують до бюджету податок на додану вартість, 

обчислюваний в установленому розмірі до суми різниці між продажною 

ціною і купівельною вартістю товарів (яка утворюється за рахунок реалізо-

ваних знижок, націнок на товари, комісійних винагород тощо). 

На суму податку на додану вартість, яка підлягає перерахуванню до 

бюджету, робиться запис: затрати податків на валові доходи: 

Дебет рахунка «Реалізація», субрахунок № 1 «Реалізація товарів оп-

том» 
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Кредит рахунка «Розрахунки з бюджетом по податках». 

Таким чином, за дебетом і кредитом рахунка «Собівартість прода-

них (реалізованих) товарів», субрахунок № 1 «Реалізація товарів оптом» 

відображається продажна вартість реалізованих товарів. 

Синтетичний і аналітичний облік відвантаження та реалізації товарів в 

оптових підприємствах провадять так само, як і облік реалізації готової 

продукції на промислових підприємствах. 

 
Б.4.4.3.4.2. Облік реалізації товарів транзитом 

(посередницька діяльність) 
 

У разі транзитної реалізації постачальники відвантажують покупцям 

товари, обминаючи склади і бази підприємства-посередника. Така форма 

реалізації товарів прискорює просування їх до споживачів і знижує витрати 

обігу (вдається уникнути проміжних операцій з вивантаження, складуван-

ня, зберігання та реалізації товарів). 

Реалізація товарів транзитом може відбуватися двома спо- 

собами: 

1) з участю підприємства-посередника в розрахунках; 

2) без його участі в розрахунках. 

При транзитній реалізації з участю в розрахунках підприємство-

посередник не лише організовує оборот, а й розраховується за товари як з 

постачальниками, так і з покупцями. На підставі договорів, укладених з 

постачальником і покупцем, підприємство-посередник виписує постача-

льникові розпорядний документ на відвантаження товарів покупцеві, де 

подає перелік товарів, які підлягають відвантаженню. Копію надсилають 

покупцеві. На відвантажені товари постачальник виписує розрахунково-

платіжні документи, один комплект яких надсилається покупцеві, дру-

гий — підприємству-посереднику, яке має стягнути платежі за реалізова-

ні товари з покупців і перерахувати їх постачаль- 

нику. Якщо транспортні витрати мають оплачуватися за раху- 

нок покупця, а товар було доставлено транспортом постачальника, то в 

обох комплектах розрахункових документів зазначається сума транспор-

тних витрат, які підлягають відшкодуванню. Якщо ці витрати має відш-

кодовувати підприємство-посередник, то вони зазначаються лише в його 

комплекті розрахункових документів. 

Операції з транзитної реалізації товарів відображаються в системі ра-

хунків так само, як облік реалізації товарів зі складів з тією різницею, що 

придбання і відвантаження товарів покупцям відображають одночасно, 

пропускаючи рахунок «Товари». 
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Б.4.4.3.4.3. Облік внутрішньосистемного  

відпуску товарів  

 
Реалізацію товарів потрібно відрізняти від внутрішньосистемного від-

пуску товарів, під яким розуміють відпуск товарів з баз і розподільчих 

складів оптових підприємств іншим роздрібним підприємствам та підпри-

ємствам громадського харчування, які входять до складу однієї організації. 

Внутрішньосистемний відпуск товарів відбувається в порядку їх перемі-

щення за розпорядженням організацій. 

Оборот за внутрішньосистемним відпуском товарів обліковують ок-

ремо від реалізації товарів стороннім покупцям на рахунку «Внутрішньо-

системний відпуск товарів». Завдяки цьому уникають повторного відобра-

ження реалізації товарів. 

Порядок обліку операцій із внутрішньосистемного відпуску товарів 

аналогічний порядку обліку операцій з реалізації то- 

варів зі складів, окрім випадків стягування з покупців так званих відра-

хувань на користь бази. У таких випадках товари відпускають за купі-

вельними цінами з внесенням до розрахун- 

кових документів установленого розміру відрахувань (націнки складу). 

Проте відпущені товари з дебетом і кредитом рахун- 

ка «Внутрішньосистемний відпуск товарів» відображуються в одній 

оцінці — за купівельними цінами, тому сальдо рахунок не має. 

Пояснюється це й тим, що разом з товаром оптові бази передають за 

внутрішньосистемним оборотом знижки, одержані від постачальників. 

На суму відрахувань, одержаних на покриття затрат за внутрішньосис-

темним відпуском товарів, роблять запис: 

Дебет рахунка «Розрахунковий рахунок» 

Кредит рахунка «Інші операційні доходи», субрахунок «Відрахуван-

ня, одержані з відпуску товарів». 

 
Б.4.4.3.4.4. Облік реалізації товарів  

у роздрібній торгівлі  
 

Підприємства роздрібної торгівлі, як правило, реалізують товари за го-

тівку. Розмір реалізації дорівнює сумі готівки, яка надійшла до каси за 

продані товари. Суму виручки встановлюють на підставі показників касо-

вого лічильника і одночасно підрахунку чеків у продавців. 

Підставою для відображення в обліку операцій з реалізації товарів є 

звіт касира і товарний звіт матеріально відповідальної особи (з доданими 

документами). 

Облік реалізації товарів ведуть на рахунку «Доходи від продажу (реа-

лізації) товарів», субрахунок № 3 «Реалізація товарів у роздріб». Сума ви-



 425 

ручки за товари за продажними цінами (разом із торговельними знижками, 

націнкою на товари) на підставі звітів касира  відображається записом: 

Дебет рахунка «Каса» 

Кредит рахунка «Доходи від продажу товарів (реалізація)», субраху-

нок № 3 «Реалізація товарів у роздріб». 

Вартість реалізованих товарів за продажними цінами на підставі това-

рних звітів матеріально відповідальних осіб списується з їх підзвіту запи-

сом: 

Дебет рахунка «Собівартість проданих товарів (реалізація)», субраху-

нок № 3 «Реалізація товарів у роздріб» 

Кредит рахунка «Товари», субрахунок № 2 «Товари в роздрібній тор-

гівлі». 

Отже, протягом місяця вартість реалізованих товарів за дебетом, су-

брахунок № 3 «Реалізація товарів у роздріб» та кредитом «Доходи від ре-

алізації товарів» відображається однаковою оцінкою — за продажними 

(роздрібними) цінами. Для того щоб визначити купівельну вартість цих 

товарів і валовий дохід від їх реалізації наприкінці місяця розраховують і 

списують суму торговельної націнки (знижки), яка відноситься до варто-

сті реалізованих товарів. При цьому робиться запис способом «червоного 

сторно»: 

Дебет рахунка «Собівартість проданих товарів (реалізація)», субраху-

нок № 3 «Реалізація товарів у роздріб» 

Кредит рахунка «Торгова націнка». 

На суму податку на додану вартість, обчислену за встановленими ста-

вками і процентами до різниці між продажною і купівельною ціною реалі-

зованих товарів (що дорівнює сумі реалізованих торговельних знижок і на-

цінок), а також акцизного збору (за підакцизними товарами) робиться 

запис: 

Дебет рахунка «Затрати податкові на валовий дохід», субрахунок № 3 

«Реалізація товарів у роздріб» 

Кредит рахунка «Розрахунки за податками і платежами», субрахунки 

«Розрахунки за податком на додану вартість» і «Розрахунки за акцизним 

збором». 

Перерахування до бюджету податку на додану вартість і акцизного 

збору на підставі виписок банку відображають за- 

писом: 

Дебет рахунка «Розрахунки з бюджетом по податках» 

Кредит рахунка «Розрахунковий рахунок у банку». 

Кредитовий запис (сальдо) субрахунка «Дохід від продажу (реалізації) 

товарів у роздріб» показує валовий дохід від реалізації (що дорівнює сумі 

реалізованих торговельних знижок і націнок на товари). Наприкінці місяця  
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сума валового доходу списується на кредит рахунка «Фінансові результа-

ти»: 

Дебет рахунка «Доходи від продажу (реалізація)», субрахунок № 3 

«Реалізація товарів у роздріб» 

Кредит рахунка «Фінансові результати: прибутки і збитки». 

Після цього рахунок «Реалізація», субрахунок № 3 «Доходи від про-

дажу (реалізація) товарів у роздріб» закривається. 

При реалізації товарів у кредит їх вартість повністю включають до ва-

лового доходу торговельного підприємства за датою фактичного відпуску 

товарів покупцеві. Тому на всю вартість реалізованих у кредит товарів ро-

биться запис: 

Дебет рахунка «Каса» — на суму початкових платежів готівкою до 

каси (20—50 % роздрібної ціни товару) 

Дебет рахунка «Розрахунки з покупцями і замовниками» — на суму 

наданого кредиту 

Кредит рахунка «Доходи від продажу (реалізація)», субрахунок № 3 

«Реалізація товарів» — на всю вартість реалізованих у кредит товарів. 

Одночасно з матеріально відповідальних осіб списується роздрібна ці-

на проданих товарів: 

Дебет рахунка «Собівартість (реалізація)», субрахунок № 3 «Реаліза-

ція товарів» 

Кредит рахунка «Товари». 

Торговельна націнка (знижка) за товарами, проданими в кредит, на-

прикінці місяця списується в загальноприйнятому порядку (способом «че-

рвоного сторно»): 

Дебет рахунка «Собівартість проданих товарів (реалізація)», субраху-

нок № 3 «Реалізація товарів» 

Кредит рахунка «Торговельна націнка». 

З надходженням грошей від покупців на погашення кредиту робиться 

запис: 

Дебет рахунка «Каса» 

Кредит рахунка «Розрахунки з покупцями і замовниками». 

Оплата окремих товарів, які мають високу продажну вартість, може 

провадитись через ощадбанк розрахунковими чеками і в  

бухгалтерському обліку торговельного підприємства відображається запи-

сом: 

Дебет рахунка «Інші кошти», субрахунок № 1 «Грошові документи» 

Кредит рахунка «Собівартість реалізації», субрахунок № 3 «Реалізація 

товарів». 

Наявна виручка від реалізації товарів підприємствами роздрібної тор-

гівлі вноситься до банку для зарахування на розрахунковий рахунок. При 
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цьому на підставі квитанції, виданої банком, або копії супровідної відомос-

ті на здачу виручки інкасатором робиться запис: 

Дебет рахунка «Інші кошти», субрахунок № 3 «Грошові кошти в до-

розі» 

Кредит рахунка «Каса». 

Такий порядок зумовлений тим, що банк, як правило, здані йому гроші 

зараховує на рахунок торговельного підприємства і на підставі виписки ба-

нку робиться запис: 

Дебет рахунка «Розрахунковий рахунок у банку» 

Кредит рахунка «Інші кошти», субрахунок № 3 «Грошові кошти в до-

розі». 

Сальдо рахунка «Грошові кошти», субрахунок № 3 «Грошові кошти в 

дорозі» може бути лише дебетовим. Якщо окремі суми на перше число на-

ступного місяця не будуть зараховані на рахунок торговельного підприємс-

тва, бухгалтерія має вжити заходів, аби розшукати суми, які не надійшли. 

 
Б.4.4.3.4.5. Облік товарних операцій  

в дрібнороздрібній мережі  
 

Відпуск товарів в дрібнороздрібну мережу (кіоски, ларьки, лотки) офо-

рмляється видатково-прибутковими накладними, які виписуються в двох 

примірниках. Один з них видається особі, яка одержала товар, а інший лиша-

ється у матеріально відповідальної особи, яка відпустила товар. У накладній 

зазначається найменування, сорт, продажна ціна і вартість відпущених това-

рів. У бухгалтерії відпуск товарів в дрібнороздрібну мережу реєструється в 

Книзі обліку дрібнооптового відпуску товарів і розрахунків з продавцями. 

Після реєстрації товарів продавці здають виручку до каси фірми (ма-

газину), про що робиться відмітка у видатково-прибутковій накладній із за-

значенням номера і дати прибуткового касового ордера, завіреного підпи-

сом бухгалтера. 

У встановлені строки матеріально відповідальні особи, до яких прик-

ріплена дрібнороздрібна мережа, здають використані видатково-прибуткові 

накладні до бухгалтерії. У графі «Прибуток» товарного звіту в хронологіч-

ному порядку перелічують усі видатково-прибуткові накладні, на підставі 

яких були оприбутковані товари і тара. У графі «Видаток» на підставі ви-

писаних квитанцій показують суму виручки від реалізації товарів. В окре-

мій графі відображається вартість повернених товарів. 

Перевірені товарні звіти записує бухгалтер у «Відомість прийнятих від 

підзвітних матеріально відповідальних осіб товарних звітів», на підставі 

яких робиться наведений далі запис. 

1. На суму виручки, зданої підзвітними особами до каси фірми (мага-

зину) або до установи банку: 
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Дебет рахунка «Каса» або рахунка «Інші кошти», субрахунок № 1 

«Грошові кошти в дорозі» 

Кредит рахунка «Собівартість реалізації», субрахунок № 3 «Реалізація 

товарів». 

2. На списання з підзвітних матеріально відповідальних осіб дрібно-

роздрібної мережі реалізованих ними товарів за продажними цінами: 

Дебет рахунка «Собівартість реалізації», субрахунок № 3 «Реалізація 

товарів» 

Кредит рахунка «Товари», субрахунок «Товари в торгівлі». 

Б.4.4.3.4.6. Розрахунок торговельних націнок 

 (знижок) на товари реалізовані 

 і залишок нереалізованих товарів  

 

Як уже зазначалося, протягом місяця на дебеті рахунка «Собівар-

тість реалізації» вартість реалізованих товарів відображається — за 

продажними цінами. Для того щоб визначити купівельну (реальну) вар-

тість цих товарів і виявити валовий дохід від їх реалізації, наприкінці 

місяця має бути визначена і списана сума торговельних націнок і зни-

жок, які відносяться до цих товарів. 

Від точності обчислення собівартості реалізованих торгових знижок 

(націнок) залежить реальність виявленого фінансового результату: зави-

щення реалізованих торгових знижок (націнок) призводить до необґрунто-

ваного збільшення прибутку, а зниження — до його зменшення. 

Суму торговельних націнок (знижок) визначають або на підставі інве-

нтаризаційних описів (обчисленням торгової знижки за кожним товаром, 

внесеним до опису, якщо наприкінці місяця  проводилась інвентаризація), 

або виходячи із середнього процента торговельних знижок (націнок) до 

всієї маси реалізованих і залишку нереалізованих товарів на підставі спеці-

ального наведеного далі розрахунку. 

1. До суми торговельних знижок (націнок) на залишок товарів на по-

чаток місяця (кредитове сальдо до рахунка «Торговельна націнка») дода-

ють суму кредитового обороту за цим рахунком (одержані знижки, зробле-

ні націнки) і віднімають суму обороту за дебетом рахунка (на інші 

списання). 

2. До вартості реалізованих за місяць товарів за продажними цінами 

(оборот за дебетом рахунка «Собівартість реалізації») додають вартість за-

лишку товарів на кінець місяця (дебетове сальдо рахунка «Товари»). 
Обчислена сума знижок (націнок) на залишок нереалізованих на кі-

нець місяця товарів записується як кредитове сальдо субрахунка «Торгове-

льна націнка». Це дає змогу визначити купівельну ціну залишку товарів як 
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різницю між їх продажною ціною і сумою знижок (націнок) на відповідну 

дату. 

Сума знижок (націнок), які відносяться до товарів реалізованих, спи-

сується способом «червоного сторно» на дебет рахунка «Собівартість реа-

лізації» в кореспонденції з кредитом рахунка «Торговельна націнка». 

3. Діленням здобутої суми торговельних знижок (націнок) на вартість 

реалізованих і залишок нереалізованих на кінець місяця товарів і множен-

ням на 100 визначають середній процент знижок (націнок). 

4. Множенням вартості залишку нереалізованих на кінець місяця това-

рів на середній процент знижок (націнок) і діленням на 100 визначають су-

му торговельних знижок (націнок), які відносяться до цього залишку. 

5. Відніманням із всієї суми торговельних знижок (націнок) суми зни-

жок (націнок), які відносяться до залишку товарів, визначають суму зни-

жок (націнок), які відносяться до товарів реалізованих (табл. Б.4.3). 

Таблиця Б.4.3 

Розрахунок розподілу торговельних знижок (націнок) на залишок 
нереалізованих на кінець місяця товарів і на товари реалізовані  

№ з/п Показник 
Сума, 

тис. грн. 

1 
Сума торговельних знижок (націнок) на залишок товарів на початок зві-
тного місяця (кредитове сальдо рахунка) 

 
1000 

2 
Сума одержаних за звітний місяць знижок (зроблених націнок) за звіт-
ний місяць (оборот за кредитом рахунка) 

 
11800 

3 
Сума знижок (націнок) на інші списання товарів (оборот за дебетом ра-
хунка) 

 
300 

4 Разом сума знижок (націнок) до розподілу (п.1 + п.2 — п.3)   12500 

5 
Вартість реалізованих за звітний місяць товарів за продажними цінами 

(дебет рахунка «Собівартість реалізації») 

 

42000 

6 
Залишок нереалізованих на кінець місяця товарів за продажними ціна-
ми (дебетове сальдо рахунка «Товари») 

 
8000 

7 Разом (п.5 + п.6)   50000 

8 
Середній процент знижок (націнок) на товари 
 (п.4 : п.7) : 12500 : 50000 · 100 = 25 % 

   

9 
Сума знижок (націнок) на залишок нереалізованих на кінець місяця то-
варів (п.5 п.8 : 100) : 8000· 25 : 100 = 2000 

 
2000 
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10 
Сума знижок (націнок) на товари реалізовані  
(п.4 — п.9) : 12500 — 2000 = 10500 

 
10500 

Б.4.4.3.5. Облік бартерних  
(товарообмінних) операцій  

 

У бартерних угодах грошові розрахунки замінюються обміном това-

рами згідно з відповідним договором. Мета бартерних угод — усунення 

грошових платежів. Вони ефективні в разі, коли підприємству бракує кош-

тів. 

При бартерному обміні підприємством, з одного боку, має бути відо-

бражена реалізація товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а з ін-

шого — процес їх придбання (минаючи грошові розрахунки). Днем здійс-

нення обороту вважається день передачі за бартером матеріальних 

цінностей покупцеві. Звідси в бухгалтерському обліку при бартерному об-

міні вартість готової продукції, товарів, матеріалів, а також виконаних робіт 

у порядку бартерних операцій відображається за дебетом рахунка «Розра-

хунки з покупцями і замовниками» і кредитом рахунка «Собівартість реа-

лізації». Одержані за бартером матеріальні цінності (роботи, послуги) ма-

ють бути відображені за дебетом матеріальних та інших рахунків і 

кредитом рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Забор-

гованість покупця погашається взаємним заліком заборгованості постача-

льникові записом за дебетом рахунка «Розрахунки з постачальниками і 

підрядчиками» у кореспонденції з кредитом рахунка «Розрахунки з покуп-

цями і замовниками». 

Товарообмін здійснюється за цінами придбання товарно-матеріальних 

цінностей. Різниця у вартості обмінюваних за бартером цінностей відшко-

довується тією стороною, вартість товарів якої виявилася нижчою. 

Якщо учасниками бартерної операції є юридичні особи різних держав, 

то курсові різниці за валютними операціями, які утворилися між датою 

відвантажених (відпущених) за бартером товарів і датою одержання від 

іноземного партнера матеріальних цінностей, списується на рахунок «Фі-

нансові результати». 

 
Б.4.4.4. Облік нарахованих податків з валового доходу  

(виручки, виторгу) та інших вирахувань та платежів  
 

Виробничі та комерційні підприємства можуть бути платниками пода-

тку з валового доходу. Його обліковують: 

1)  у твердій сумі на одиницю реалізованої продукції (Акциз); 

2)  у процентному відношенні до відпускної ціни (ПДВ). 

Податок з валового доходу є одним із джерел доходу бюджету, що 

вноситься підприємствами з грошової виручки від реалізації продукції. 
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Тому на основі розрахунку податку з доходу в обліку відображають виник-

нення заборгованості перед фінансовими органами за платежами у бюджет, 

з одного боку, і збільшення затрат за рахунок реалізації — з іншого. 

Таким чином, суму нарахованого податку з доходу відображають на 

рахунках: 

Дебет рахунка «Податкові затрати на валовий дохід» 

Кредит рахунка «Розрахунки з податків і платежів». 

Сплату податку з доходу здійснюють в установлені строки перераху-

ванням з розрахункового рахунка. У бухгалтерському обліку відображу-

ється записом: 

Дебет рахунка «Розрахунки з податковими платежами» 

Кредит рахунка «Розрахунковий рахунок в банку». 

Підприємства мають забезпечувати надійний контроль за своєчасністю 

і повнотою надходження коштів від покупців і замовників для того, щоб 

оплатили відвантажену (відпущену) їм продукцію (товари), виконані робо-

ти і надані послуги. З цією метою аналітичний облік на рахунку «Розраху-

нки з покупцями і замовниками» має бути організований у переліку пода-

них покупцем (замовником) розрахункових документів. 

 
Б.4.4.5. Методика визначення та облік чистого доходу  

(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, пос-

луг) визначається шляхом вирахування з валового доходу (виручки) від ре-

алізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, 

знижок та ін. 

 

Чистий дохід 
(виручка) від ре-
алізації готової 
продукції (това-
рів, робіт, пос-

луг) 

= 

Дохід (виручка) 
від реалізації 

продукції (това-
рів, робіт, пос-

луг) 

– Податок на додану вартість 

– Акцизний збір 

– 
Інші збори або податки з обо-

роту 

– Інші вирахування з доходу 

 

Наведена схема у бухгалтерському обліку буде мати таке відображення: 

1. Сума з рахунку «Дохід (виручка) від реалізації» продукції (товарів, 

робіт, послуг), де відображається загальний дохід (виручка) від реалізації 

продукції, товарів або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, по-

вернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вар-

тість, акцизного збору тощо), який відповідає критеріям визнання доходу, 

буде списана записом 



 432 

Дебет рахунка «Дохід від реалізації» 

Кредит рахунка «Фінансові результати». 

2. Потім послідовно потрібно списати на зменшення валового доходу 

нараховані податки за платежі, а саме: 

а) «Податок на додану вартість» вказує суму податку на додану вар-

тість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продук-

ції (товарів, робіт, послуг): 

Дебет рахунка «Фінансові результати» 

Кредит рахунка «Затрати податку на валовий дохід»; 

б) «Акцизний збір», якщо підприємства — платники акцизного збору 

відобразили суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг): 

Дебет рахунка «Фінансові результати» 

Кредит рахунка «Затрати податку на валовий дохід» 

Інші суми, які потрібно віднести на зменшення валового  

доходу; 

в) Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, по-

казують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати; 

г) Надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають ви-

рахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, пос-

луг), відображаються у статті «Інші вирахування з доходу». 

Після виконання наведених записів на рахунку «Фінансові результа-

ти» залишиться сума чистого доходу від реалізації продукту (товару, нада-

ної послуги). 

 
Б.4.4.6. Методика визначення та обліку  

валового прибутку  
 

Валовий прибуток (збиток) — це різниця між чистим доходом від 

продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг)  

і собівартістю реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг). 

 

Валовий 
прибуток 
(збиток) 

= 

Чистий дохід (виручка) від 
продажу (реалізації) готової 

продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

– 

Виробнича собівартість 
проданої (реалізованої) 

готової продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг) 

— це їх виробнича собівартість, тобто реалізованої готової продукції 

(робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. 

Для визначення валового прибутку у бухгалтерському обліку потрібно 

залишати таке проведення в системі рахунків 

Дебет рахунка «Фінансові результати» 
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Кредит рахунка «Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, 

наданих послуг, виконаних робіт)». 

Але для визначення валового прибутку попередньо потрібно визначи-

ти та відобразити в обліку собівартість проданої готової продукції, надання 

послуг або проданих товарів. 

Виробнича собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг) 

складається з: 

1) прямих матеріальних затрат; 

2) прямих затрат на оплату праці; 

3) інших прямих затрат; 

4) виробничих накладних витрат. 

Інші витрати включаються до собівартості виробничих запасів, якщо 

вони мали характер: 

доставки запасів до їх місця знаходження; 

приведення запасів у стан виробничої готовності. 

Після визначення в бухгалтерському обліку робиться запис: 

Дебет рахунка «Собівартість реалізованої готової продукції» 

Кредит рахунка «Готова продукція на складі». 

На підприємствах торгівлі собівартість реалізованих товарів склада-

ється з затрат на їх придбання, які включають: 

1) ціну придбання (купівлі); 

2) витрати на транспортування, навантаження та розвантаження; 

3) інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням товарів та пос-

луг; 

4) ввізне мито; 

5) різні податки (крім тих, що згодом відшкодовуються підприємству 

податковими органами). 

Собівартість проданих реалізованих товарів записують проведенням  

Дебет рахунка «Собівартість реалізованих товарів» 

Кредит рахунка «Товари на складах». 

 

Б.4.4.7. Методика визначення та облік чистого  

прибутку (збитку) від конкретного виду діяльності  
 

Фінансовий результат — прибуток (збиток) від конкретного виду дія-

льності (виробничої, надання послуг або торгової) визначається як алгебра-

їчна сума валового прибутку (збитку) адміністративних витрат та витрат на 

збут відповідного виду діяльності. 

Схематично цей процес може бути подано так: 
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Фінансовий результат 
конкретного виду  

діяльності 
= 

Валовий 
прибуток 
(збиток) 

– 
Адмініст-
ративні 
затрати 

– 
Затрати 
на збут 

 

Наведене означає, що для того, щоб визначити чистий прибуток (зби-

ток), потрібно до попереднього облікового процесу додати такі бухгалтер-

ські проведення: 

1. Списати адміністративні затрати записом: 

Дебет рахунка «Фінансові результати» 

Кредит рахунка «Адміністративні затрати». 

2. Списати затрати по збуту записом: 

Дебет рахунка «Фінансові результати» 

Кредит рахунка «Затрати по збуту». 

Після наведених вище записів на рахунку «Фінансові результати» по 

конкретному виду діяльності буде визначено чистий прибуток або збиток. 

Арифметичний підсумок показників рахунків відповідної діяльності 

(виробничої, надання послуг, торгової) дає можливість визначити загаль-

ний результат діяльності. 

Якщо до підсумку додати суми, які характеризують доходи або затра-

ти іншої операційної діяльності, то підсумок буде характеризувати фінан-

совий результат від операційної діяльності підприємства у цілому. 

 

Б.4.4.8. Облік доходів від іншої операційної діяльності  
 

До іншої операційної діяльності належить процес вибуття будь-якого 

активу (основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, 

матеріальних цінностей, куплених для переробки у виробництві, але не ви-

користаних з різних причин, цінних паперів невласної емісії, нематеріаль-

них активів тощо). 

До складу «Інші операційні затрати» належать: 

1) собівартість реалізованих виробничих запасів; 

2) сумнівні (безнадійні) борги; 

3) втрати від знецінення запасів; 

4) втрати від операційних курсових різниць; 

5) визнані екологічні санкції; 

6) відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а 

також 

7) усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності 

підприємства (крім витрат, що включають до собівартості продук-

ції, товарів, робіт, послуг). 

До складу «Інші операційні доходи» належать різні доходи від опера-

ційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації про-

дукції (товарів, робіт, послуг), а саме: 



 435 

1) дохід від операційної оренди активів; 

2) дохід від операційних курсових різниць; 

3) відшкодування раніше списаних активів; 

4) дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвести-

цій) тощо. 

Обліковий процес іншої операційної діяльності відображають на раху-

нках «Інші операційні затрати» та «Інші операційні доходи». За дебетом 

першого обліковують усі елементи затрат: таку, що історично склалася су-

му вартості об’єкта продажу (первинну вартість основних засобів, купіве-

льну ціну матеріалів з урахуванням ТЗЗ тощо), та всі затрати, які були 

зроблені з продажу об’єкта, зарплату брокеру, якого було найнято для про-

дажу облігацій, послуги фондової біржі. За кредитом другого одержують 

доходи (надходження), зокрема амортизацію основних засобів, виручку за 

проданий об’єкт тощо. 

Кредитове та дебетове сальдо рахунків перераховують на рахунок 

«Фінансові результати». 

 
Б.4.4.9. Облік нерозподіленого прибутку  

(непокритого збитку)  
 

Залишений нерозподіленим за звітний рік прибуток (або непокритий 

поточними доходами збиток) перераховують на рахунок «Нерозподілений 

прибуток (непокритий збиток)». На цьому рахунку сума обліковуватиметь-

ся, допоки не постане потреба використовувати прибуток або до моменту 

покриття збитків відповідними коштами. 

На підприємствах у процесі використання нерозподіленого прибутку 

можуть створюватися різні фонди економічного стимулювання (заохочен-

ня, на соціальні потреби тощо), спеціального призначення (резервний, охо-

рони праці тощо).  

Для бухгалтерського обліку зазначених щойно коштів передбачено 

такі субрахунки (у рахунку нерозподіленого при- 

бутку): 

«Економічного стимулювання»; 

«Спеціального призначення». 

За кредитом перелічених субрахунків відображається надходження 

коштів (нарахування, відрахування, надходження тощо), за дебетом — ви-

користання (нарахування виплат, наприклад, допомоги за тимчасовою не-

працездатністю, виплата допомоги (на новонародженого), перерахування 

коштів для одержання цінностей тощо). 

Відрахування у фонди відображують бухгалтерським записом: 

Дебет рахунка «Нерозподілений прибуток». 
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Кредит рахунка «Фонд економічного стимулювання» (за видами фон-

дів). 

Фонд матеріального заохочення використовують на: преміювання, оп-

лату виконаних особливо важливих робіт, надання одноразової допомоги, 

виплату винагороди робітникам за загальними підсумками роботи підпри-

ємства тощо. 

Фонд соціального розвитку використовується на поліпшення культур-

но-побутового і медичного обслуговування робітників підприємства, на 

оздоровчі заходи (придбання путівок до санаторію і будинку відпочинку, 

придбання медикаментів для медичних пунктів тощо). 

До фондів спеціального призначення, що утворюються відповідно до 

діючих положень, належать: 

фонд в орендовані основні засоби розвитку науки і техніки; 

фонд в орендовані основні засоби; 

фінансовий резерв; 

фонд уцінки товарів; 

фонд фінансової підтримки тощо. 

Фонди спеціального призначення облічують на субрахунках «Фонди 

спеціального призначення». По кожному окремому фонду рух відображу-

ють за відповідними субрахунками. 

При операціях, пов’язаних з утворенням фондів, у бухгалтерському 

обліку роблять такий запис: 

Дебет рахунка «Нерозподілений прибуток» 

Кредит рахунка «Фонди соціального призначення» (за відповідними 

субрахунками). 

Аналітичний облік утворення та використання коштів по кожному 

окремому фонду ведуть за статтями кошторису відповідно до діючих по-

ложень. 

Б.4.5. Облік затрат, доходів та фінансових  
результатів неопераційної — інвестиційної 

 і фінансової — діяльності та надзвичайні події 
 

Б.4.5.1. Загальна побудова бухгалтерського  
фінансового обліку затрат, доходів та фінансових  

результатів неопераційної діяльності 
 

Як було визначено у розділі Б.4.1, у виробничо-комерційних підпри-

ємствах до неопераційної діяльності належать інвестиційна та фінансова 

діяльність. 

Фінансовою діяльністю вважається така діяльність, яка пов’язана зі 

змінами розміру та складу власного та позикового капіталу господарства. 

Під інвестиційною діяльністю розуміють такий вид діяльності, коли 

підприємство купує та продає цінні папери або інші боргові документи ін-
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ших підприємств або такі необоротні активи, які не є складовою частиною 

еквівалента грошових коштів. 

Таблиця Б.4.4 унаочнює основні види доходів та затрат, які належать 

до інвестиційної та фінансової діяльності. 

Таблиця Б.4.4 

 Назва затрат (втрат)  Назва доходу 

1. Затрати (втрати) від участі в капіта-
лі: 
1.1. Втрати від інвестицій в асоційо-
вані підприємства 
1.2. Втрати від спільної діяльності 
1.3. Втрати від інвестицій в дочірні 
підприємства 

1. Доходи від участі в капіталі: 
1.1. Доходи від інвестицій в асо-
ційовані підприємства 
1.2. Доходи від спільної діяль-
ності 
1.3. Доходи від інвестицій в до-
чірні підприємства 

2. Фінансові затрати (втрати) 
2.1. Відсотки за кредит 
2.2. Інші фінансові затрати 

2. Фінансові доходи 
2.1. Дивіденди одержані 
2.2. Відсотки одержані 
2.3. Інші фінансові доходи 

3. Інші затрати 
3.1. Собівартість проданих не-
оборотних активів 
3.2. Собівартість проданих фінансо-
вих інвестицій 
3.3. Собівартість проданих майно-
вих комплексів 
3.4. Втрати від неопераційних кур-
сових різниць 
3.5. Уцінка необоротних активів 
3.6. Уцінка фінансових інвестицій 
3.7. Списання необоротних активів 

3. Інші доходи 
3.1. Доходи від продажу не-
оборотних активів 
3.2. Доходи від продажу фінан-
сових інвестицій 
3.3. Доходи від проданих май-
нових комплексів 
3.4. Доходи від неопераційних 
курсових різниць 
3.5. Безкоштовно отримані акти-
ви 

Б.4.5.2. Облік затрат, втрат, доходів та фінансових  
результатів від надзвичайних подій 

 

До надзвичайних подій відносяться стихійне лихо, пожежа, повінь, те-

хногенна аварія тощо. Наведені події пов’язані, з одного боку, з витратами, 

затратами, а з іншого, — з доходами, коли, наприклад, страхова компанія 

відшкодовує втрати тощо. Тому усі надзвичайні події мають бути обліко-

вані за двома ознаками: доходи та втрати та затрати, якщо вони викликані 

подією. 

Зіставлення затрат (втрат) та доходів від конкретних подій дають мо-

жливість визначити фінансовий результат від відповідної події. Результа-

том може бути як збиток, так і прибуток. 

Розглянемо конкретний приклад. 

Будинок, який був застрахований від стихійного лиха, повені, був зне-

сений водою. 

1. Вартість будинку — 100 000 грн. 

2. Амортизація — 30000 грн. 
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3. Витрати по розбиранню залишків — 2000 грн. Виконано сторон-

ньою організацією. 

4. Вартість цегли, яка залишається, 500 грн. 

5. Відшкодування страховою компанією 70000 грн. Гроші надійшли в 

банк. 

Нище наведена балансова інтерпретація бухгалтерських проведень по відо-

браженню в обліку операцій по надзвичайній події (рис. Б.4.36). 

Актив П асив

 Будинок
Дебет                        К редит

С.  100 000 1. 100 000

Амортизація
Дебет                        К редит

2.  300 000 Сальдо 30000

Собівартість втраченого
об’єк та будинку

Дебет                            К редит

1. 100 000
2. 2000

2. 30000
4. 500
7. 71500

Цегла
Дебет                        К редит

4.  500

Ф ірма «Х»
Дебет                        К редит

3. 200

Дохід від надзвичайної
події «Будинок»

Дебет                            К редит

6. 70000 5. 70000

Ф інансовий
результат

Дебет                            К редит

7. 71500
сальдо 19500
(збитки)

6. 70000

 
Рис. Б.4.36. Балансова інтерпретація бухгалтерських  

проведень надзвичайних подій 

В бухгалтерському обліку для кожного виду затрат та доходу відкри-

вається аналітичний рахунок. 

Затрати (витрати) записуються за дебетом відповідного рахунка, а до-

ходи — за кредитом відповідного рахунка. Дзеркальне їх зіставлення дає 

змогу визначити, який фінансовий результат — прибуток чи збиток від тої 

чи іншої діяльності. 

 

Б.4.5.3. Облік цільового фінансування  

і цільових надходжень та забезпечення  

майбутніх витрат та платежів 
 

1. Загальні положення 
 

Підприємства мають відокремити в бухгалтерському обліку дані про 

наявність та рух коштів, одержаних для здійснення заходів цільового приз-

начення, гуманітарної допомоги, субсидії, асигнування з бюджету та поза-

бюджетних фондів, цільові внески від фізичних та юридичних осіб, а також 
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створені за рішенням підприємства резерви для забезпечення майбутніх за-

трат, платежів або втрат, які можуть бути включені до поточних операційних 

затрат. 
 

2. Облік коштів цільового фінансування  
 та цільових надходжень  

 

До коштів цільового фінансування і цільових надходжень відносяться 

кошти, які отримані від різних фізичних та юридичних осіб для здійснення 

різних заходів цільового призначення. Сюди належать субсидії уряду, му-

ніципалітету, різні гранти на утримування дитячих дошкільних закладів, 

підготовку кадрів, науково-дослідницькі роботи, винахідництво. 

Потрібно відмітити, що суми, які одержані як цільове фінансування та 

цільове надходження, в окремих випадках відносяться до доходу підприємс-

тва та мають бути відображені у статті доходів. 

Облік цільового фінансування на підприємствах здійснюється на па-

сивному рахунку «Цільове фінансування і цільові надходження». 

Аналітичний облік до рахунка здійснюється за окремими видами ці-

льового фінансування і цільових надходжень. 

На кредиті рахунка «Цільове фінансування і цільові надходження» облі-

чуються суми фактично одержаного фінансування, фактично одержані кош-

ти від організацій, з фондів та інших джерел. 

Суми, витрачені на ті чи інші заходи, списують на дебет рахунка «Ці-

льове фінансування і цільові надходження». 

Аналітичні дані до рахунка мають містити відомості, де змістом є на-

прями витрат. 

В аналітичному обліку роблять накопичування оборотів за період з 

початку року до звітного місяця. 

 
3. Утворення, використання і облік резервів 

 за сумнівними зобов’язаннями (боргами)  
 

Суми сумнівних боргів за розрахунками підприємства з іншими підп-

риємствами та організаціями (включаючи іноземні), а також з окремими 

особами підлягають резервуванню і віднесенню в кінці звітного року на 

рахунок «Прибутки і збитки». 

Сумнівний борг — це дебіторська заборгованість підприємства, що не 

погашена у зазначені строки і не забезпечена відповідними гарантіями. 

Резерви за сумнівними боргами створюються на підставі результатів 

проведеної наприкінці звітного року інвентаризації дебіторської заборго-

ваності підприємства. 
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Розмір резерву визначають окремо за кожним сумнівним боргом залежно 

від фінансового стану (платоспроможності) боржника та оцінки можливості 

погашення боргу в повній або частковій сумі. 

Якщо до кінця року (наступного за роком створення резерву по сумісному 

боргу) цей резерв в якій-небудь частині не буде використаний, то невитрачені 

суми додаються до прибутку відповідного року. 

Резерви за сумнівними боргами обліковують на спеціальному субра-

хунку, що відкривається до рахунка «Забезпечення майбутніх витрат і пла-

тежів». 

На суму створених резервів роблять запис: 

Дебет рахунка «Сумнівні та безнадійні борги» 

Кредит рахунка «Забезпечення інших витрат і платежів». 

При списанні з балансу обов’язків, за якими не подані вимоги, що їх 

раніше було визнано підприємством сумнівними, запис такий: 

Дебет рахунка «Забезпечення інших витрат і платежів» 

Кредит рахунка «Розрахунки з різними дебіторами» і т. ін. 

За умови приєднання невикористаних сум резервів по сумнівних бор-

гах до прибутку року, наступного за роком створення цих резервів, роблять 

запис: 

Дебет рахунка «Забезпечення інших витрат і платежів» 

Кредит рахунка «Фінансові результати». 

Аналітичний облік по субрахунку «Резерви по сумнівних боргах» ве-

дуть за кожною заборгованістю, на яку створено резерв. 



 441 

Б.5. БУХГАЛТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  

 

Б.5.1. Загальна характеристика  
 ____________________________________________ звітності  

ухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою сис-

тему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-

фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, 

рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою 

даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. 

Мета фінансової звітності. Метою складання фінансової звітності є 

надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупере-

дженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух кош-

тів підприємства. 

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається 

чинним законодавством. 

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів 

щодо: 

• придбання, продажу та володіння цінними паперами; 

• участі в капіталі підприємства; 

• оцінки якості управління; 

• оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зо-

бов’язання; 

• забезпеченості зобов’язань підприємства; 

• визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; 

• регулювання діяльності підприємства; 

• інших рішень. 

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, 

які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних ін-

формаційних потреб. 

Головні вимоги до звітності — це реальність, ясність, своєчасність, 

єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з 

минулими. 

Якісні характеристики фінансової звітності такі: 

Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідли-

ва і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що 

вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації. 

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка 

впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити ми-

Б 
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нулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, 

зроблені у минулому. 

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена 

у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та пе-

рекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. 

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порі-

внювати: 

• фінансові звіти підприємства за різні періоди; 

• фінансові звіти різних підприємств. 

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації поперед-

нього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. 

Основні принципи підготовки фінансової звітності 

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких 

принципів: 

автономності підприємства, за яким кожне підприємство роз- 

глядається як юридична особа, що відокремлена від власників; 

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і пасивів підп-

риємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме; 

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на пе-

вні періоди часу з метою складання фінансової звітності; 

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки 

активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; 

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визна-

чення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звіт-

ного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. 

При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх 

виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей; 

повного висвітлення, за яким фінансова звітність повинна містити всю 

інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть 

вплинути на рішення, що приймаються на її основі; 

послідовності, який передбачає постійне із року в рік застосування підп-

риємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути 

обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності; 

обачності, за яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерсько-

му обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і за-

вищенню оцінки активів і доходів підприємства; 

превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліко-

вуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної фор-

ми; 
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єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та уза-

гальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій  

звітності в єдиній грошовій одиниці. 

Відповідно до загальних вимог (стандарт № 1) розкриття інформації 

здійснюється у фінансовій звітності так: 

для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона 

повинна містити дані про: 

• підприємство; 

• дату звітності та звітний період; 

• валюту звітності та одиницю її виміру; 

• відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду; 

• облікову політику підприємства та її зміни; 

• консолідацію фінансових звітів; 

• припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності; 

• обмеження щодо володіння активами; 

• участь у спільних підприємствах; 

• виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування; 

• переоцінку статей фінансових звітів; 

• іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними поло-

женнями (стандартами). 

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій 

звітності, включає: 

• назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства 

(країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу); 

• короткий опис основної діяльності підприємства; 

• назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, 

або назву його материнської (холдингової) компанії; 

• середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного пе-

ріоду. 

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені 

його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який скла-

дено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого 

цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути 

розкриті у примітках до фінансової звітності. 

У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відобра-

жені елементи звітності, та одиниця її виміру. 

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бух-

галтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та 

методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї 

валюти в іншу. 
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Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шля-

хом опису: 

1. Принципів оцінки статей звітності. 

2. Методів обліку щодо окремих статей звітності. 

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фі-

нансових звітах або у примітках до них. 

У примітках до фінансових звітів слід розкривати: 

1. Облікову політику підприємства. 

2. Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є 

обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами). 

3. Інформацію, що містить додаткових аналіз статей звітності, потріб-

ний для забезпечення її зрозумілості та доречності. 

Звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності 

є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього 

дня звітного періоду. 

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, 

складається наростаючим підсумком з початку звітного року. 

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути мен-

шим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періо-

дом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту лі-

квідації. 

Таким чином, за періодичністю складання і подання звітність поділя-

ється на внутрішньорічну, місячну, квартальну, піврічну, дев’ятимісячну та 

річну. 

Внутрішньорічну звітність називають поточною звітністю, або періо-

дичною. 

Фінансова звітність підприємства використовується самими власника-

ми, підприємствами для аналізу та контролю за виконанням договірних зо-

бов’язань, аналізу господарської діяльності, для складання планів на май-

бутнє. Крім того, звітність подається: 

у вищу за підпорядкованістю організацію, якщо така є, з метою керів-

ництва роботою підприємства; 

контрагентам (покупцям, постачальникам тощо), а також установам 

банку (для контролю за використанням банківського кредиту), якщо таке 

передбачене кредитним договором; 

органам статистики для статистичної обробки. 

Бухгалтерська звітність має бути подана підприємством не пізніше вста-

новленого строку, наступного за звітним періодом, місяця, кварталу, а річна — 

не пізніше встановленого строку, наступного за звітним, року. Склад (обсяг) та 

порядок складання бухгалтерських фінансових звітів затверджуються Мініс-

терством фінансів України. 

Склад фінансової звітності 
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Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові резуль-

тати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток 

до звітів. 

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відпо-

відними положеннями (стандартами). 

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким кри-

теріям: 

• існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних 

вигод, пов’язаних з цією статтею; 

• оцінка статті може бути достовірно визначена. 

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, 

представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства. 

До річного бухгалтерського звіту обов’язково додається пояснювальна 

записка (примітки), в якій викладаються основні фактори, що вплинули в 

звітному році на підсумки діяльності підприємства, і висвітлюється фінан-

совий і майновий стан та перспектива розвитку підприємства. 
Бухгалтерський фінансовий звіт за формами № 1, № 2 та № 3 характе-

ризує зміни фінансового стану підприємства порівняно з початком звітного 

періоду, а «Звіт про фінансові результати» відбиває результати фінансово-

господарської діяльності за період з початку звітного року. Відмітною осо-

бливістю нової звітності є відсутність у ній будь-яких планових показників 

або нормативів. 

Бухгалтерська фінансова звітність є єдиною. Звіти підприємств і організа-

цій всіх галузей господарювання складаються за єдиними формами, фінансові 

відносини універсальні. Галузеві особливості відображують у статистичній 

звітності. Встановлені форми звітності складають всі підприємства і організа-

ції, що містяться на території України і є юридичними особами, а також спіль-

ні підприємства за участю іноземних юридичних осіб та громадян. За цими 

формами складають бухгалтерську фінансову звітність усі підприємства, коо-

перативи, інші підприємства на основі колективної власності, державні підп-

риємства і організації, господарські одиниці громадських організацій. 

Підприємства, об’єднання і організації, що перебувають на господар-

ському розрахунку, мають самостійний баланс і є юридичними особами, 

включаючи створені на території України спільні підприємства за участю 

українських та іноземних юридичних осіб і громадян, а також організації, 

що не перебувають на господарському розрахунку, але одержують доходи 

від господарської або іншої комерційної діяльності (крім бюджетних орга-

нізацій), зобов’язані складати поточну і річну бухгалтерські звітності. 
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Б.5.2. Мета, структура, методика і техніка  
складання бухгалтерського фінансового звіту 

 _______________________________  «Баланс» (форма № 1) 
 

Б.5.2.1. Мета складання та структура звіту 
 

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої 

та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну 

дату. 

У балансі відображаються активи та пасиви (зобов’язання та власний 

капітал) підприємства. 

Згортання статей активів та пасивів є неприпустимим, окрім випадків, 

передбачених відповідними положеннями (стандартами). 

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати пасиву (сумі зо-

бов’язань та власного капіталу). 

Форма балансу визначена Положенням (стандартом). Для невеликих — ма-

лих підприємств передбачається скорочена форма балансу. 

Балансова таблиця складається з трьох розділів активу і п’яти розділів 

пасиву (табл. Б.5.1) за відповідними статтями. 

Таблиця Б.5.1 

Структура звітного балансу, тис. грн. (цифри умовні) 

Актив 

На 
початок  

На кі-
нець  Пасив 

На 
початок  

На 
кінець  

звітного періоду звітного періоду 

Розділ I. Необоротні 
активи 

  Розділ I. Власний капітал   

Розділ II. Оборотні 
активи 

  
Розділ II. Забезпечення нас-
тупних витрат і платежів 

  

Розділ III. Витрати 
майбутніх періодів 

  
Розділ III. Довгострокові зо-
бов’язання 

  

   
Розділ IV. Поточні зобов’я-
зання 

  

   
Розділ V. Доходи майбутніх 
періодів 

  

Баланс   Баланс   

У балансі (табл. Б.5.2) відображено актив і пасив. 

Таблиця Б.5.2 

Додаток 

до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 
 

  Коди 
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 Дата (рік, місяць, число)   01 
Підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за ЄДРПОУ  
Територія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  за КОАТУУ  
Форма власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  за КФВ  
Орган державного управління . . . . . . . . .  за СПОДУ  
Галузь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності . . . . . . . . . . .  за КВЕД  
Одиниця виміру, тис. грн. Контрольна сума  
Адреса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

БАЛАНС 

на ___________20___ р. 

 Форма № 1  Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код ряд-

ка 

На 
початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи:    

залишкова вартість 010   

первісна вартість 011   

знос 012   

Незавершене будівництво 020   

Основні засоби:    

залишкова вартість 030   

первісна вартість 031   

знос 032   

Довгострокові фінансові інвестиції    

які обліковуються за методом участі в капіталі ін-
ших підприємств 

040   

інші фінансові інвестиції 045   

Довгострокова дебіторська заборгованість 050   

Продовження табл. Б.5.2 

Актив 
Код ряд-

ка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

Відстрочені податкові активи 060   
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Інші необоротні активи 070   

Усього за розділом I 080   

II. Оборотні активи     

Запаси:    

виробничі запаси 100   

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110   

незавершене виробництво 120   

готова продукція 130   

товари 140   

Векселі одержані 150   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

чиста реалізаційна вартість 160   

первісна вартість 161   

резерв сумнівних боргів 162   

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

з бюджетом 170   

за виданими авансами 180   

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210   

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230   

в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250   

Усього за розділом II 260   

III. Витрати майбутніх періодів 270   

Баланс 280   

Продовження табл. Б.5.2 

Пасив 
Код ряд-

ка 

На 
початок 

звітного пері-
оду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    
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Статутний капітал 300   

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал 320   

Інший додатковий капітал 330   

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350   

Неоплачений капітал 360 (  ) (  ) 

Вилучений капітал 370 (  ) (  ) 

Усього за розділом I 380   

II. Забезпечення наступних витрат і платежів     

Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування 420   

Усього за розділом II 430   

III. Довгострокові зобов’язання     

Довгострокові кредити банків 440   

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450   

Відстрочені податкові зобов’язання 460   

Інші довгострокові зобов’язання 470   

Усього за розділом III 480   

IV. Поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити банків 500   

Поточна заборгованість за довгостроковими зо-
бов’язаннями 

510   

Векселі видані 520   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послу-
ги 

530   

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540   

Закінчення табл. Б.5.2 

Пасив 
Код ряд-

ка 

На 
початок 

звітного пері-
оду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

з бюджетом 550   
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з позабюджетних платежів 560   

зі страхування 570   

з оплати праці 580   

з учасниками 590   

із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні зобов’язання 610   

Усього за розділом IV 620   

V. Доходи майбутніх періодів 630   

Баланс  640   

 

Керівник 

Головний бухгалтер 

 
Б.5.2.2. Загальна характеристика балансу 

 

Активи підприємства відображені в балансі як вартість його майна і 

боргових прав, які контролює підприємство на звітну дату. Пасиви — 

це зобов’язання підприємства за позиками та кредиторською заборгова-

ністю, погашення яких спричинить зменшення вартості майна та визна-

чає розмір власного капіталу. 

Перевищення вартості активів над обов’язками становить вартість за-

сновників підприємства, яку відображують у пасиві звітного балансу в роз-

ділі Власний капітал. 

У першому розділі активу балансу відображують вартість основних 

засобів, нематеріальних активів, капітальних вкладень та авансів під-

рядчикам, довгострокових фінансових вкладень, довгострокову дебі-

торську заборгованість та довгострокові фінансові інвестиції тощо, які 

характеризують необоротні активи. 

У другому розділі активу балансу зосереджені відомості  

про вартість матеріальних оборотних коштів, що перебувають  

у розпорядженні підприємства, включаючи виробничі запа- 

си, незавершене виробництво, готову продукцію і товари. У цьому роз-

ділі балансу розміщують дані про суми витрат обі- 

гу на залишок товарів, а також дані про наявність коштів у  

касі і на банківських рахунках; про витрати на придбання короткостро-

кового цінного паперу та інших фінансових вкладень, про заборгова-

ність дебіторів за товари і послуги й інші операції.  

Векселі одержані вказують суму дебіторської заборгованості (комер-

ційного кредиту) переважно покупців і замовників, забезпеченої одержа-
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ними від них векселями і стратами, строк оплати яких настає протягом ро-

ку з дня видачі. 

У третьому розділі активу балансу розміщують суми витрат майбутніх 

періодів. 

У першому розділі пасиву балансу відображують інформацію про вла-

сний капітал підприємства. Тут розміщують дані про розмір статутного ка-

піталу, пайового капіталу, додаткового капіталу неоплаченого та вилучено-

го капіталу, нерозподіленого прибутку, резервного капіталу. 

У другому розділі пасиву балансу міститься інформація  

про забезпечення наступних витрат та платежів персоналу, різним орга-

нізаціям та підприємствам, а також цільове фінансування. 

У третьому та четвертому розділах відображують зобов’язання за дво-

ма ознаками: короткострокові та довгострокові. 

Наприклад. Банківські кредити розподіляють у балансі на дві статті: 

короткострокові кредити, одержані на строк до одного року, і довгостро-

кові кредити на строки понад один рік. Якщо термін погашення будь-

якого кредиту минає протягом одного року з дня складання балансу (у рі-

чному звіті — протягом наступного року), його відображують у статті 

«Короткострокові кредити». 

У четвертому розділі пасиву балансу відображують дані про креди-

торську заборгованість короткострокового характеру, строки погашення 

якої минають протягом року з дня виникнення. У цьому розділі показують 

позики під векселі, видані зі строком платежів, що не перевищують одного 

року з моменту складання балансу. Заборгованість, що оформлена вексе-

лями з великими строками платежів, наводять у складі довгострокових по-

зикових коштів (розділ III пасиву балансу). 

У п’ятому розділі балансу відображують суму доходів майбутніх пері-

одів. 

Б.5.2.3. Визначення статей балансу 
 

Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бу-

ти достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому еконо-

мічних вигод, пов’язаних з його викорис- 

танням. 

Витрати на придбання та створення активу, які, відповідно до попере-

днього пункту цього Положення (стандарту), не можуть бути відображені в 

балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінан-

сові результати. 

Зобов’язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бу-

ти достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних 

вигод у майбутньому внаслідок його погашення. 
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Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображен-

ням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.  

 
Б.5.2.4. Зміст окремих статей балансу 

 
Характеристика статей пасиву 

 

У статті «Статутний капітал» наводиться зафіксована в установчих 

документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) 

до капіталу підприємства. 

У статті «Пайовий капітал» наводиться сума пайових внесків членів 

спілок та інших підприємств, що перебачена установчими документами. 

У статті «Додатковий вкладений капітал» акціонерні товариства пока-

зують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню 

номінальну вартість. 

У статті «Інший додатковий капітал» відображаються сума дооцінки 

необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємс-

твом від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового ка-

піталу. 

У статті «Резервний капітал» наводиться сума резервів, створених 

відповідно до чинного законодавства або установ- 

чих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. 

У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відобража-

ється або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непо-

критого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вирахо-

вується при визначенні підсумку власного капіталу. 

У статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості 

власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наво-

диться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіта-

лу. 

У статті «Вилучений капітал» господарські товариства відображають 

фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товари-

ством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і 

підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу. 

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються на-

раховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату 

майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), величина яких на дату 

складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (про-

гнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільо-

вих надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел. 
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У статті «Довгострокові кредити банків» показується сума заборгова-

ності підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є пото-

чним зобов’язанням. 

У статті «Інші довгострокові фінансові зобов’язання» наводиться сума 

довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язання із залучен-

ня позикових коштів (окрім кредитів банків), на які нараховуються відсот-

ки. 

У статті «Відстрочені податкові зобов’язання» показується сума пода-

тків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок 

тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки. 

У статті «Інші довгострокові зобов’язання» показується сума довго-

строкових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей роз-

ділу «Довгострокові зобов’язання». 

У статті «Короткострокові кредити банків» відображається сума пото-

чних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них пози-

ками. 

У статті «Поточна заборгованість за довгостроковими зо-

бов’язаннями» показується сума довгострокових зобов’язань, яка підля-

гає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.  

У статті «Векселі видані» показується сума заборгованості, на яку 

підприємство видало векселі на забезпечення поста- 

вок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів. 

У статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи  

і послуги» показується сума заборгованості постачальникам  

і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані пос-

луги (крім заборгованості, забезпеченої вексе- 

лями). 

У статті «Поточні зобов’язання за одержаними аванса- 

ми» відображається сума авансів, одержаних від інших осіб  

у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг). 

У статті «Поточні зобов’язання із розрахунків з бюджетом» показу-

ється заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюдже-

ту, включаючи податки з працівників підприємства. 

У статті «Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів» показу-

ється заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених 

чинним законодавством. 

У статті «Поточні зобов’язання зі страхування» відображається сума 

заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне стра-

хування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування 

його працівників. 

У статті «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками» відо-

бражається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), 
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повњ’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням стату-

тного капіталу. 

У статті «Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків» відо-

бражається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та креди-

торська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків. 

У статті «Інші поточні зобов’язання» відображаються суми зо-

бов’язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у 

розділі «Поточні зобов’язання». 

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані 

протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до на-

ступних звітних періодів. 

 
Характеристика статей активу 

 

У статті «Нематеріальні активи» відображається вартість об’єктів, які 

віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними поло-

женнями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залиш-

кова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому 

порядку сума зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між пер-

вісною вартістю і сумою зносу. 

У статті «Незавершене будівництво» показується вартість незаве-

ршеного будівництва (включаючи устаткування для  

монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємст- 

ва, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва. 

У статті «Основні засоби» наводиться вартість пласних та отриманих 

на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових 

комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними 

положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших 

необоротних матеріальних активів. 

У даній статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума 

зносу основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу 

включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первіс-

ною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату 

балансу. 

У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображаються фінан-

сові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не 

можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділя-

ються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стан-

дартами) обліковуються методом участі в капіталі. 

У статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» показується за-

боргованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормаль-
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ного операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати 

балансу. 

У статті «Відстрочені податкові активи» відображається сума податку 

на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок 

тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки. 

У статті «Інші необоротні активи» наводяться суми необоротних акти-

вів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Не-

оборотні активи». 

У статті «Виробничі запаси» показується вартість запасів сировини, 

основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і 

комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та 

інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального опера-

ційного циклу. 

У статті «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» відображається вар-

тість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кролів, дорос-

лих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняка 

тварин. 

У статті «Незавершене виробництво» показуються витрати на незаве-

ршене виробництво і незавершені роботи (послуги). 

У статті «Готова продукція» показуються запаси виробів на складі, 

обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомп-

лектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають техні-

чним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимо-

гам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у 

складі незавершеного виробництва. 

У статті «Товари» показується вартість товарів, які придбані підпри-

ємствами для наступного продажу. 

У статті «Векселі одержані» показується заборгованість покупців, за-

мовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані 

роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями. 

У статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» ві-

дображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продук-

цію, товари, роботи або послуги (окрім заборгованості, яка забезпечена ве-

кселем). У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка 

визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву 

сумнівних боргів. 

У статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» 

показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а 

також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. 

У статті «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» показу-

ється сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних 

платежів. 
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У статті «Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів» показу-

ється сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають 

надходженню. 

У статті «Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» пока-

зується заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість із 

внутрішньовідомчих розрахунків. 

У статті «Інша дебіторська заборгованість» показується заборгованість 

дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської забор-

гованості та яка відображається у складі оборотних активів. 

У статті «Поточні фінансові інвестиції» відображають фінансові інвес-

тиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізо-

вані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових 

коштів). 

У статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображаються кошти в 

касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані 

для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті 

окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які 

не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з 

дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід 

виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні акти-

ви. 

У статті «Інші оборотні активи» відображаються суми оборотних ак-

тивів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу 

«Оборотні активи». 

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали 

місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до 

наступних звітних періодів. 

Подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до звітності 

здійснюється згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгал-

терського обліку. 

 
Б.5.2.5. Методика складання балансу 

 
Бухгалтерський фінансовий звіт (табл. № 1 «Баланс») складається 

на основі бухгалтерських записів, що підтверджені відповідними право-

вими документами. Перед складанням бухгалтерського балансу за ста-

ном на перше число кожного місяця звіряють дані (обороти і сальдо) 

аналітичного обліку (аналітичних рахунків) з оборотами і сальдо на ві-

дповідних синтетичних рахунках. 

Для порівняння даних заповнюють по двох графах: на початок і кінець 

звітного періоду. Дані у графу «на початок» заповнюють з бухгалтерського 
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балансу минулого звітного періоду (року), «на кінець» — з Головної книги, 

звідки залишки по кожному рахунку переносять до балансу. 

Баланс складають на бланку, де передбачене групування усіх статей 

активу і пасиву по розділах. При заповненні таблиці ф. № 1 балансу всі йо-

го статті оцінюють відповідно до затверджених правил оцінки статей бала-

нсу. 

Статті балансу підприємства мають відповідати залишкам на аналіти-

чних рахунках Головної книги (книга обліку господарських операцій) на 

кінець звітного періоду. 

Суми статей балансу по рахунках коштів в банках і позик, одержаних 

від банків, мають відповідати випискам банків; по виконаних і зданих ро-

ботах та послугах, на які розрахункові документи передані в банк на інка-

со, мають бути звірені з одержаними від банку реєстрами, прийнятими ним 

на інкасо платіжних вимог, та підтверджені актом взаємоперевірки. 

У графі 3 показують відомості на початок року по вступному балансу, 

тобто дані графи 4 балансу річного звіту за попередній рік з урахуванням 

організаційної перебудови підприємства, переоцінки товарно-матеріальних 

цінностей тощо. 

 
Б.5.3. Мета, структура, методика і техніка 

складання фінансового звіту 
 _________________ про фінансові результати (форма № 2) 

 
Б.5.3.1. Мета складання та структура звіту 

 
Метою складання звіту про фінансові результати є надання користува-

чам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, 

прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. 

Формат Звіту про фінансові результати затверджено Положення (стан-

дарту) № 3. 

Для невеликих (малих) підприємств може передбачатися спрощена 

форма звіту про фінансові результати. 
Звіт складається із трьох розділів: 

У розділі I Звіту про фінансові результати визначається прибуток (зби-

тки) за звітний період. 

У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться відповідні еле-

менти операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші опе-

раційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності про-

тягом звітного періоду. 
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Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні 

товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито про-

даються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які 

перебувають у процесі випуску таких акцій. 

У таблиці Б.5.3 наведено форму звіту 

Таблиця Б.5.3 

Додаток 

до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 3 

 
  Коди 

 Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за ЄДРПОУ  

Територія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  за КОАТУУ  

Форма власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  за КФВ  

Орган державного управління . . . . . . . . .  за СПОДУ  

Галузь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності . . . . . . . . . . .  за КВЕД  

Одиниця виміру, тис. грн. Контрольна сума  

 
Звіт про фінансові результати 

за ___________20___ р. 

 

Форма № 2      Код за ДКУД    1801003 

 

I. Фінансові результати 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

010   

Податок на додану вартість 015   

Акцизний збір 020   

 025   

Інші вирахування з доходу 030   

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

035   

Собівартість реалізованої продукції (то- 040   



 459 

варів, робіт, послуг) 

Валовий:     
прибуток 050   

збиток 055   

Продовження табл. Б.5.3 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Інші операційні доходи 060   

Адміністративні витрати 070   

Витрати на збут 080   

Інші операційні витрати 090   

Фінансові результати від операційної 
діяльності: 

   

прибуток 100   

збиток 105   

Дохід від участі в капіталі 110   

Інші фінансові доходи 120   

Інші доходи 130   

Фінансові витрати 140   

Втрати від участі в капіталі 150   

Інші витрати 160   

Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування: 

   

прибуток 170   

збиток 175   

Податок на прибуток від звичайної дія-
льності 

180   

Фінансові результати від звичайної 
діяльності: 

   

прибуток 190   

збиток 195   

Надзвичайні:    
доходи 200   

витрати 205   
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Податки з надзвичайного прибутку 210   

Чистий:    
прибуток 220   

збиток 225   

Закінчення табл. Б.5.3 

II. Елементи операційних витрат 

Найменування показника 
Код ря-

дка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230   

Витрати на оплату праці 240   

Відрахування на соціальні заходи 250   

Амортизація 260   

Інші операційні витрати 270   

Разом 280   

 
III. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код ря-

дка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300   

Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 

310   

Чистий прибуток, що припадає на одну 
просту акцію 

320   

Скоригований чистий прибуток, що при-
падає на одну просту акцію 

330   

Дивіденди на одну просту акцію 340   

 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 

 
Б.5.3.2. Методика визначення витрат і доходів 
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За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати 

відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу 

або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капі-

талу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення 

або розподілу власниками). 

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних 

періодів, то витрати відображаються у Звіті про  

фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх роз-

поділу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періо-

дів, коли надходять відповідні економічні вигоди. 

Витрати слід негайно відображати у звіті про фінансові результати, 

якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати тако-

му стану, за якого вони визнаються активами підприємства. 

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбаче-

них відповідними положеннями (стандартами). 

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у 

Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження ак-

тиву або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного 

капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасни-

ків). 

Витрати і доходи, які відповідають критеріям, викладеним вище, на-

водять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибу-

тку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення 

(стандарти) передбачають винятки з цього правила). 

 

Б.5.3.3. Характеристика статей першого  

розділу «Фінансові результати» та методика  

визначення прибутку (збитку) за звітний період 
 

У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, пос-

луг)» відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, 

товарів або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення 

проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акци-

зного збору тощо). 

У статті «Податок на додану вартість» відображається сума податку на 

додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). 

У статті «Акцизний збір» підприємства — платники акцизного збору 

відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). 
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Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, по-

казують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати. 

У статті «Інші вирахування з доходу» відображаються надані знижки, 

повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу 

(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації проду-

кції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо. 

У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» 

показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 

або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим до-

ходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалі-

зованої продукції (товарів, робіт, послуг). 

У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших дохо-

дів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реа-

лізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди ак-

тивів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше 

списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (окрім фінансових 

інвестицій) тощо. 

У статті «Адміністративні витрати» відображаються загальногоспо-

дарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. 

У статті «Витрати на збут» відображаються витрати підприємства, 

пов’язані з реалізацією продукції (товарів) — витрати на утримання під-

розділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку 

продукції споживачам тощо. 

У статті «Інші операційні витрати» відображаються собівартість реалі-

зованих виробничих запасів сумнівні (безнадійні) борги та втрати від зне-

цінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані екологі-

чні санкції, відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, 

а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності 

підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, то-

варів, робіт, послуг). 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебра-

їчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміні-

стративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. 

У статті «Дохід від участі в капіталі» відображається до- 

хід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спіль - 

ні підприємства, облік яких ведеться методом участі в ка- 

піталі. 
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У статті «Інші фінансові доходи» показуються дивіден- 

ди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвес- 

тицій (крім доходів, які обліковуються методом участі в ка- 

піталі). 

У статті «Інші доходи» показується дохід від реалізації фінансових ін-

вестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопера-

ційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної 

діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. 

У статті «Фінансові витрати» показуються витрати на проценти та ін-

ші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу. 

У статті «Втрати від участі в капіталі» відображається збиток, 

спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємс-

тва, облік яких провадиться методом участі в капіталі.  

У статті «Інші витрати» відображаються собівартість реалізації фі-

нансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати 

від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інве-

стицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі 

звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з опера-

ційною діяльністю підприємства. 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визнача-

ється як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фі-

нансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збит-

ків). 

У статті «Податки на прибуток» показується сума податків на при-

буток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (станда-

ртом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». 

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибу-

тком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з при-

бутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної дія-

льності до оподаткування та сумі податків на прибуток. 

У статтях «Надзвичайні доходи» і «Надзвичайні витрати» відобража-

ються відповідно: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихій-

ного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запо-

бігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які 

визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття 

втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або 

збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзви-

чайних подій, наведеному у цьому Положенні (стандарті). Збитки від над-

звичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшуєть-

ся податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. 

Зміст і вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події 

слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів. 



 464 

У статті «Податки з надзвичайного прибутку» відображається сума 

податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій. 

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума при-

бутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, над-

звичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку. 

 

Б.5.3.4. Методика розрахунку показників  

прибутковості акцій 
 

У статті «Середньорічна кількість простих акцій» наводиться серед-

ньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звіт-

ного періоду. 

У статті «Скоригована середньорічна кількість простих акцій» показу-

ється середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кіль-

кість простих акцій, що можуть бути випущені  

в обіг згідно з укладеними угодами (опціон, ф’ючерсний контракт тощо). 

У статті «Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію», наво-

диться показник, який розраховується шляхом ділення суми чистого прибутку 

або збитку, який належить власникам простих акцій, на середньорічну кіль-

кість простих акцій. 

У статті «Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту 

акцію», відображається показник, який розраховується діленням скориго-

ваної суми чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, на 

скориговану середньорічну кількість простих акцій. 

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, який 

належить власникам простих акцій, та їх коригування здійснюються згідно 

з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на ак-

цію». 

У статті «Дивіденди на одну просту акцію» відображається показник, 

який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кіль-

кість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди. 

 

 

Б.5.4. Мета, структура, методика  

і техніка складання звіту про рух  

 _________________________ грошових коштів (форма № 3) 

 
Б.5.4.1. Мета складання та структура звіту 

 
Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користу-

вачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформа-
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ції про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх екві-

валентах (далі — грошові кошти) за звітний період. 

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових 

коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної 

фінансової діяльності. 

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, 

які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у 

складі відповідних видів діяльності. 

Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових 

коштів не включаються. 

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що 

виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльнос-

ті. 

Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансо- 

вої оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емі- 

сії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових  

коштів. 

Звіт про рух грошових коштів складається за формою, наведеною в 

табл. Б.5.4. 

Структура звіту складається із одної таблиці, в якій рух грошових коштів 

подається за трьома видами діяльності: 

— операційною; 

— інвестиційною; 

— фінансовою. 

Таблиця Б.5.4 

Додаток 

до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 4 

 
  Коди 

 Дата (рік, місяць, число)   01 
Підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за ЄДРПОУ  
Територія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  за КОАТУУ  
Орган державного управління . . . . . . . . .  за СПОДУ  
Галузь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності . . . . . . . . . . .  за КВЕД  
Одиниця виміру, тис. грн. Контрольна сума  

 

Звіт про рух грошових коштів 

за ___________20___ р. 

 

Форма № 3      Код за ДКУД    1801004 
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Стаття Код 

За звітний період 
За попередній пері-

од 

Надход-
ження 

Видаток 
Надход-
ження 

Видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльно-
сті до оподаткування 

 
 
 

010 

    

Коригування на:      

амортизацію необоротних активів 020  х  х 

збільшення (зменшення) забезпечень 030     

збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

040     

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності 

050     

Витрати на сплату відсотків 060  х  х 

Прибуток (збиток) від операційної діяль-
ності до зміни в чистих оборотних акти-
вах 

070     

Зменшення (збільшення):      

оборотних активів 080     

витрат майбутніх періодів 090     

Продовження табл. Б.5.4 

Стаття Код 

За звітний період 
За попередній пері-

од 

Надход-
ження 

Видаток 
Надход-
ження 

Видаток 

1 2 3 4 5 6 

Збільшення (зменшення):      

поточних зобов’язань 100     

доходів майбутніх періодів 110     

Грошові кошти від операційної діяльності 120     

Сплачені:  х  х  
відсотки 130     

податки на прибуток 140 х  х  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150     

Рух коштів від надзвичайних подій 160     

Чистий рух коштів від операційної діяль-
ності 

170     
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II. Рух коштів у результаті інвестицій-
ної діяльності 

     

Реалізація:   х  х 
фінансових інвестицій 180     

необоротних активів 190  х  х 

майнових комплексів 200     

Отримано:   х  х 
відсотки 210     

дивіденди 220  х  х 

Інші надходження 230  х  х 

Придбання:  х  х  
фінансових інвестицій 240     

необоротних активів 250 х  х  

майнових комплексів 260 х  х  

Інші платежі 270 х  х  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280     

Рух коштів від надзвичайних подій 290     

Чистий рух коштів від інвестиційної дія-
льності 

300     

Закінчення табл. Б.5.4 

Стаття Код 

За звітний період 
За попередній пері-

од 

Надход-
ження 

Видаток 
Надход-
ження 

Видаток 

1 2 3 4 5 6 

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 

     

Надходження власного капіталу 310  х  х 

Отримані позики 320  х  х 

Інші надходження 330  х  х 

Погашення позик 340 х  х  

Сплачені дивіденди 350 х  х  

Інші платежі 360 х  х  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370     

Рух коштів від надзвичайних подій 380     

Чистий рух коштів від фінансової діяль-
ності 

390     
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Чистий рух коштів за звітний період 400     

Залишок коштів на початок року 410  х  х 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 

420     

Залишок коштів на кінець року 430  х  х 

 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 

 
Б.5.4.2. Характеристика окремих статей звіту про рух гро-

шових коштів за видами діяльності 
 

1. Рух грошових коштів у результаті 

операційної діяльності 
 

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається 

шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до опода-

ткування на суми: 

 змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, 

пов’язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду; 

 наведені в негрошових статтях; 

 наведені в статтях, які пов’язані з рухом грошових коштів у резуль-

таті інвестиційної та фінансової діяльності. 

У статті «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподатку-

вання» відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до 

оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результа-

ти. 

У статті «Амортизація необоротних активів» відображаються аморти-

заційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, 

нараховані протягом звітного періоду. 

У статті «Збільшення (зменшення) забезпечень» відображається зміна 

(у графі «Надходження» — збільшення, у графі «Видаток» — зменшення) 

у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов’язані з інвес-

тиційною та фінансовою діяльністю. 

У статті «Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць» у 

графі «Надходження» відображаються збитки, у графі «Видаток» — при-

бутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в інозе-

мній валюті, не пов’язаних з операційною діяльністю. 

У статті «Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності» у графі 

«Надходження» відображається збиток, у графі «Видаток» — прибуток від 
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володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а 

також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довго-

строкових активів, інших прибутків і збитків від інвестиційної та фінансо-

вої діяльності. 

У статті «Витрати на сплату відсотків» відображаються витрати на 

сплату відсотків за користування кредитами і позиками, нарахованих про-

тягом звітного періоду. 

У статті «Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чис-

тих оборотних активах» відображається різниця між сумами грошових на-

дходжень та видатків, відображених відповідно до п. 13—18 Положення 

(стандарту) 4. 

У статті «Зменшення (збільшення) оборотних активів» у графі «Над-

ходження» відображається зменшення, у графі «Видаток» — збільшення 

статей в балансі оборотних активів (крім статей «Грошові кошти та їх екві-

валенти», «Поточні фінансові інвестиції» та інших статей неопераційних 

оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду. 

У статті «Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів» у графі 

«Надходження» відображається зменшення, у графі «Видаток» — збіль-

шення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного 

періоду. 

У статті «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань» у графі 

«Надходження» відображається зменшення, у графі «Ви- 

даток» — збільшення у статтях розділу балансу «Поточні зо- 

бов’язання» (крім статей «Короткострокові кредити банків», «Поточна за-

боргованість по довгострокових зобов’язаннях», «Поточ- 

ні зобов’язання по розрахунках з учасниками», зобов’язань по відсотках та 

інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною  

діяльністю). 

У статті «Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів» у графі 

«Надходження» відображається збільшення, у графі «Видаток» — змен-

шення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду. 

У статті «Грошові кошти від операційної діяльності» відображається 

різниця між сумами надходжень та видатків, відображених відповідно до 

п. 19—23 Положення (стандарту) 4. 

У статті «Сплачені відсотки» відображаються суми грошових коштів, 

використаних на сплату відсотків за користування кредитами і позиками. 

У статті «Сплачені податки з прибутку» показується використання 

грошових коштів для сплати податків з прибутку за умови, що вони конк-

ретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю. 

У статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» показується над-

ходження або видаток коштів, відображених у статті «Грошові кошти від 
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операційної діяльності», з урахування видатку коштів, відображених від-

повідно до п. 25—26 Положення (стандарту) 4. 

У статті «Рух коштів від надзвичайних подій» відображаються відпо-

відно надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними подіями 

в процесі операційної діяльності. 

У статті «Чистий рух коштів від операційної діяльності» відобража-

ється результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху 

коштів від надзвичайних подій. 

 
2. Рух грошових коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
 

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визнача-

ється на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» 

та статті «Поточні фінансові інвестиції». 

У статті «Реалізація фінансових інвестицій» відображають суми гро-

шових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших під-

приємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надхо-

дження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових 

коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних 

цілей). 

У статті «Реалізація необоротних активів» відображається надходжен-

ня грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, 

а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інве-

стицій). 

У статті «Реалізація майнових комплексів» показується надходження 

грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарсь-

ких одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у 

складі майнового комплексу). 

У статті «Отримані відсотки» відображаються надходження грошових 

коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих 

іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою устано-

вою). 

У статті «Отримані дивіденди» відображаються суми грошових на-

дходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або борго-

вих зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних 

підприємствах (крім виплат за такими інструментами, що визнаються як 

еквіваленти грошових коштів, або за такими, які утримаються для ди-

лерських або торговельних цілей). 

У статті «Інші надходження» показуються надходження грошових ко-

штів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяль-

ністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та 
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позики фінансової установи), надходження грошових коштів від 

ф’ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винят-

ком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, 

або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші 

надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях. 

У статті «Придбання фінансових інвестицій» відображаються виплати 

грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших 

підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж ви-

плати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових 

коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних 

цілей). 

У статті «Придбання необоротних активів» показуються виплати гро-

шових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та 

інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). 

У статті «Придбання майнових комплексів» відображаються грошові 

кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські 

одиниці (з вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового 

комплексу). 

У статті «Інші платежі» показуються аванси (крім пов’язаних з опе-

раційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторо-

нам (крім авансів і позик фінансових установ);  

виплати грошових коштів за ф’ючерсними контрактами, форвардними 

контрактами, опціонами тощо (за винятком випад- 

ків, коли такі контракти укладаються для операційної діяль- 

ності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність); 

інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях. 

У статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» показується різ-

ниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених відпо-

відно до п. 31—40 Положення (стандарту) 4. 

У статті «Рух коштів від надзвичайних подій» відображаються відпо-

відно надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними подіями 

в процесі інвестиційної діяльності. 

У статті «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» відобража-

ється результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням ру-

ху коштів від надзвичайних подій. 

 
3. Рух грошових коштів у результаті 

фінансової діяльності 
 

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається 

на основі змін у статтях балансу за розділом «Власний капітал» та статтях, 

пов’язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: «Забезпечення 
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наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов’язання» і «Поточні зо-

бов’язання» («Короткострокові кредити банків» і «Поточна заборгованість 

по довгострокових зобов’язаннях», «Поточні зобов’язання по розрахунках 

з учасниками» тощо). 

У статті «Надходження власного капіталу» відображаються надхо-

дження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що при-

водять до збільшення власного капіталу. 

У статті «Отримані позики» відображаються надходження грошових 

коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, об-

лігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зо-

бов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю). 

У статті «Інші надходження» показуються інші надходження грошо-

вих коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю. 

У статті «Погашення позик» відображаються виплати грошових кош-

тів для погашення отриманих позик. 

У статті «Сплачені дивіденди» показуються суми дивідендів, сплачені 

грошовими коштами. 

У статті «Інші платежі» показується використання грошових коштів 

для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових 

коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орен-

дою та за іншими платежами, пов’язаними з фінансовою діяльністю. 

У статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» показується різ-

ниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених відпо-

відно до пп. 45—50 Положення (стандарту) 4. 

У статті «Рух коштів від надзвичайних подій» відображаються відпо-

відно надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними подіями 

в процесі фінансової діяльності. 

У статті «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» відображаєть-

ся результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху ко-

штів від надзвичайних подій. 

 

Б.5.4.3. Методика визначення зміни величини  

грошових коштів за звітний період 
 

У статті «Чистий рух коштів за звітний період» показується різниця 

між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: 

«Чистий рух коштів від операційної діяльності», «Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності» та «Чистий рух коштів від фінансової діяльнос-

ті». 

У статті «Залишок коштів на початок року» показується залишок гро-

шових коштів на початок року, наведений у балансі. 
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У статті «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» показу-

ється сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів в інозем-

ній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду. 

У статті «Залишок коштів на кінець року» наводиться різниця між су-

мою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях «Залишок 

коштів на початок року», «Чистий рух коштів за звітний період» та «Вплив 

зміни валютних курсів на залишок коштів». Розрахований таким чином по-

казник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових ко-

штів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду. 

Б.5.4.4. Розкриття інформації  

про рух грошових коштів у примітках 

 
У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інфо-

рмація про: 

а) склад грошових коштів; 

б) склад статей «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, 

які об’єднують декілька видів грошових потоків; 

в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності; 

г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у під-

приємства і які недоступні для використання групою, до якої належить 

підприємство. 

У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом 

звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про: 

а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу; 

б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповід-

но, була сплачена або отримана у формі грошових  

коштів; 

в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що 

були придбані чи реалізовані; 

г) суму активів (крім грошових коштів і зобов’язань придбаного або 

реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей). 

 
Б.5.5. Мета, структура, методика та техніка 

складання звіту про власний капітал  

 __________________________________________ (форма № 4) 

 
Б.5.5.1. Мета складання та структура звіту 
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Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації 

про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного пері-

оду. 

Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку 

до цього Положення (стандарту). 

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства по-

винні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік. 

Таблиця Б.5.5 

Додаток 

до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 5 
 

  Коди 
 Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за ЄДРПОУ  
Територія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  за КОАТУУ  
Орган державного управління . . . . . . . . .  за СПОДУ  
Галузь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності . . . . . . . . . . .  за КВЕД  
Одиниця виміру, тис. грн. Контрольна сума  

 

Звіт про власний капітал 

за ___________20___ р. 

 

Форма № 4      Код за ДКУД    1801005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010          

Коригування:           

Зміна облікової політики 020          

Виправлення помилок 030          

Інші зміни 040          

Скоригований залишок на 
початок року 

050          

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних засобів 060          

Уцінка основних засобів 070          
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Дооцінка незавершеного бу-
дівництва 

080          

Уцінка незавершеного будів-
ництва 

090          

Дооцінка нематеріальних ак-
тивів 

100          

Уцінка нематеріальних акти-
вів 

110          

Закінчення табл. Б.5.5 
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 120          

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

130          

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам (дивіден-
ди) 

140          

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150          

Відрахування до резервного 
капіталу 

160          

 170          

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180          

Погашення заборгованості з 
капіталу 

190          

 200          

Вилучення капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210          

Перепродаж викуплених ак-
цій (часток) 

220          

Анулювання викуплених ак-
цій (часток) 

230          

Вилучення частки в капіталі 240          

Зменшення номінальної вар-
тості акцій 

250          

Інші зміни в капіталі:           

Списання невідшкодованих 
збитків 

260          
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Безкоштовно отримані акти-
ви 

270          

 280          

Разом зміни в капіталі 290          

Залишок на кінець року 300          

Керівник 

Головний бухгалтер 

Б.5.5.2. Зміст статей та методика складання 

звіту про власний капітал 
 

У статтях «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець року» 

показують суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства відпо-

відно на початок і кінець звітного періоду. 

У статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок» та 

«Інші зміни» відображаються суми коригувань, передбачених Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах». 

У статті «Скоригований залишок» показується залишок власного капі-

талу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань. 

У статтях розділу «Переоцінка активів» наводяться дані, які відобра-

жають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцін-

ки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповід-

ними положеннями (стандартами). 

У статті «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» показується 

сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати. 

У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводяться дані, які відобра-

жають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або 

спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо. 

У статтях розділу «Внески учасників» наводяться дані про збільшення 

статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в резуль-

таті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за 

внесками до статутного капіталу підприємства. 

У статтях розділу «Вилучення капіталу» наводяться дані про зменшення 

власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулю-

вання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної ва-

ртості акцій або з інших причин. 

У статтях розділу «Інші зміни в капіталі» наводяться дані про всі інші 

зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищеза-

значених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків, безкоштовно 

отримані активи та інші зміни. 
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У статті «Разом змін у капіталі» наводиться підсумок змін у складі вла-

сного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого за-

лишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року 

внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення 

капіталу та інших змін. 

Дані в графах 3—11 наводяться зі знаком «+» або «–», що означає збі-

льшення або зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу. 

 

Б.5.5.3. Розкриття інформації в примітках  
 

Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів приз-

начення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім 

статутного капіталу). 

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів ін-

формацію про: 

1. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбача-

ється здійснити передплату. 

2. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена пе-

редплата у порівнянні із передбаченими величинами. 

3. Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у та-

кому розрізі: 

3.1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кіль-

кості акцій. 

3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням 

кількості акцій. 

3.3. Загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із за-

значенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку. 

4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категорія-

ми: 

4.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини 

статутного капіталу. 

4.2. Номінальна вартість акції. 

4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебува-

ють в обігу. 

4.4. Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, в тому числі об-

меження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу. 

4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційова-

ним підприємствам. 

4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють. 

4.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого 

органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%. 
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4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими ко-

нтрактами із указанням їх термінів і сум. 

5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими ак-

ціями. 

6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли ди-

віденди були передбачені, але формально не затверджені. 

Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів ін-

формацію про: 

1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками. 

2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток. 

3. Зміни у складі часток власників у статутному капіталі. 

За рішенням керівних органів, засновників (власників) бухгалтерія 

може складати інші звіти, що подаються на розгляд результатів річної дія-

льності. Аналізуючи баланс, можна зробити висновок про те, що є достатня 

інформаційна база для проведення економічного аналізу фінансового стану 

підприємства, і на перехідний період до ринкової економіки вона задово-

льняє потреби керівників підприємств та інших користувачів бухгалтерсь-

кої фінансової звітності. 

Подальший розвиток ринкової економіки сприятиме удосконаленню 

як показників, так і методики його аналізу. 

 
Б.5.6. Пояснювальна записка (примітки) 

 __________________ до бухгалтерського фінансового звіту 

 
Пояснювальна записка (примітки) до бухгалтерського фінансового зві-

ту підприємства характеризує його діяльність у звітному році, пояснює ос-

новні фактори, які впливали на господарські і фінансові результати роботи, 

висвітлює фінансове і майнове становище, перспективи подальшої діяль-

ності. Конкретний зміст пояснювальної записки (приміток) визначають на-

ціональні стандарти. 

 
Б.5.7. Методика і техніка виправлення помилок, 

 _________ зміни в облікових оцінках та обліковій політиці 
 

1. Виправлення помилок. Виправлення помилок, допущених при 

складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом 

коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року. 

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає 

повного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій 

звітності. 
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2. Зміни в облікових оцінках. Облікова оцінка може переглядатися, 

якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана 

додаткова інформація. 

Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї самої статті 

звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відобра-

ження доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки. 

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові 

результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних 

періодах, якщо зміна впливає на ці періоди. 

3. Зміни в обліковій політиці. Облікова політика може змінюватися 

тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать 

достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підпри-

ємства. 

Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової по-

літики для: 

1. Подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх по-

дій або операцій. 

2. Подій або операцій, які не відбувалися раніше. 

Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх 

виникнення, за винятком випадків, передбачених п. 13 цього Положення 

(стандарту). 

Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів 

відображається у звітності шляхом: 

1. Коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного 

року. 

2. Повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звіт-

них періодів. 
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В. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
 ВНУТРIШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ  

(УПРАВЛІIНСЬКИЙ) ОБЛІIК (КОНТРОЛIІНГ)  

В.1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В.1.1. Загальна побудова  
 __________________ внутрішньогосподарського обліку  

 

нутрішньогосподарский облік (так званий управлінський, 
виробничий контролінг) не є самостійним бухгалтерським облі-
ком. Це є продовження, а точніше подальше поглиблення, деталі-
зація даних бухгалтерського фінансового обліку в частині затрат 
та доходів діяльності, коли розкривається вся ефективність при-
дбання ресурсів, їх переробки, технологічних та організаційних 
рішень, мотивації тощо. Цей облік становить ко- 
мерційну таємницю підприємства. Він будується суто для  
конкретного підприємства виходячи з характеру технологій, ор-
ганізаційних рішень. Основними користувачами інформації з вну-
трішньогосподарського обліку є керівники, власники, засновники, 
менеджери. Це конфіденційна, таємна бухгалтерська інформація. 

Отже, побудова бухгалтерського внутрішньогосподарського 
обліку базується на даних фінансового обліку, тобто вихідними 
для внутрішньогосподарського обліку є дані фінансового обліку. 
Завдання внутрішньогосподарського обліку — з допомогою деталі-
зації та предметно-цільової конкретизації розкрити відповід-
ність або невідповідність затрат бізнес-плановим показникам. У 
разі відхилення визначити, хто був ініціатором економії або ви-
нуватцем перевитрат. А це означає, що в «орбіту» внутрішньо-
господарського обліку потрібно залучати дані (показники) бізнес-
плану, тобто необлікову планову, нормативну інформацію. 

Нарешті, у побудові внутрішньогосподарського обліку бере уч-
асть також різна технологічна, маркетингова і т. ін. інформація, 
яка може впливати на оптимізацію управлінських рішень щодо ско-
рочення затрат, збільшення доходів, одержання додаткового прибу-
тку або зменшення збитків. 

А це означає, що поняття «внутрішньогосподарський облік» 
значно ширше, ніж просто бухгалтерський облік. Недаремно в краї-

В 
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нах світу залежно від того, як він формувався, такий облік  
називають по-різному: управлінським в англо-американській систе-
мі, виробничим у французькій системі чи контролінгом — у німець-
кій. 

 

В.1.2. Взаємозв’язок між фінансовим 
 ________________ і внутрішньогосподарським обліком  

 

Між внутрішньогосподарським (в) та фінансовим (ф) бухгал-
терським обліком є дуже багато спільного. Насамперед ідеться про 
такі характеристики: 

1)  єдина система первинного обліку; 

2)  єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу; 

3)  єдине професійне середовище та інші. 

Разом з тим між ними є дуже багато розбіжностей, які сто-
суються таких характеристик: 

1)  користувачі: зовнішні (ф), внутрішні (в); 

2)  обов’язковість ведення: обов’язковий (ф), необов’язковий 
(в); 

3)  звітність: повна фінансова звітність (ф), короткотермінова 
сегментна звітність (в); 

4)  залежність від внутрішньої побудови діяльності: незалежить 
(ф), залежить (в); 

5)  свобода вибору ведення обліку: суворо відповідно до законодав-
ства (ф), вільний вибір (в); 

6)  відображення часу: сувора фінансова історія підприємства 
(ф), акцентування на майбутнє (в); 

7)  критерій точності: абсолютна точність (ф), можливі від-
хилення (в); 

8)  базисна структура: теорія двоїстості: актив = пасиву (ф), 
облік за центрами відповідальності (в). 

Визначення спільностей та розбіжностей між бухгалтерсь-
ким фінансовим та внутрішньогосподарським обліком дає змогу 
констатувати: попри єдність принципів побудови та документу-
вання внутрішньогосподарський облік будується цілком автоном-
но. Ця автономність настільки велика, а індиві- 
дуальність настільки жорстка, що, наприклад, на двох підприєм-
ствах, які випускають одну й ту саму продукцію, але за різними 
технологіями, побудова внутрішньогосподарського облі- 
ку різна. Наведемо найпростіший приклад. Два хлібзаводи, перший 
має дежеву (перервну) технологію тістоприготування, а другий 
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— устаткування з безперервного тістоприготуван- 
ня. На цих заводах будуть дві різні системи внутрішньогосподар-
ського обліку, бо контроль затрат за єдиною системою немож-
ливий. 

Це вимагає визначити чинники побудови внутрішньогоспо-
дарського обліку затрат та доходів. 

 
В.1.3. Чинники, які впливають на побудову 

 внутрішньогосподарського обліку,  
 _____________________________ затрат та доходів  

 
Господарство, яке адміністративно самостійне, здійснює ви-

значні процеси, займається підприємницькою діяльністю, має право 
юридичної особи, має провадити бухгалтерський фінансовий облік, 
складати фінансову звітність, а також подавати її у передбачені 
законом органи. Отже, побудова фінансового обліку  
є передумовою та першим чинником побудови бухгалтерського внут-
рішньогосподарського обліку. 

Бухгалтерський фінансовий облік затрат здійснюють за трьо-
ма напрямами: 1) за елементами; 2) за місцями виникнення та 
центрами відповідальності (суб’єктами); 3) за об’єктами фінансо-
вої калькуляції. 

Облік затрат за елементами здійснюють з метою обчислен-
ня всієї суми затрат підприємства, що складається із затрат рі-
зних видів. 

Облік затрат за місцями виникнення та центрами відповідаль-
ності відображає затрати за окремими дільницями підприємства 
та особами, що за них відповідають. Тут також відображають 
розподіл вартості послуг, що їх допоміжні виробництва надають 
основному. За центрами відповідальності здійснюють аналітичне 
порівняння виявлених у обліку затрат з доходами відповідних діль-
ниць. 

Облік затрат за об’єктами фінансової калькуляції здійсню-
ють, щоб обчислити собівартість продукції, а за наявності відо-
мостей про ціну продажу — дохід від реалізації одиниці готової 
продукції. Названі три напрямки обліку затрат тісно пов’язані 
між собою, доповнюючи один одного і створюючи одне ціле. Вза-
ємозв’язки трьох складових обліку затрат було показано на рис. 
Б.4.1. 
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Бухгалтерський фінансовий облік затрат завершується обчис-
ленням фактичної собівартості готової продукції за видами, тобто 
за об’єктами фінансової калькуляції. 

Нагадаємо основні чинники побудови фінансового обліку за-
трат. 

Вид підприємницької діяльності — виробнича, комерційна, гро-
шово-кредитна — це перший чинник побудови бухгалтерського фі-
нансового обліку затрат і доходів. 

Другим чинником побудови бухгалтерського фінансового обліку 
затрат і доходів є галузь та підгалузь виду діяльності. Кожна га-
лузь діяльності має бути відокремлена у бухгалтерському обліку, за 
ним визначається фінансовий результат. 

Третім чинником побудови бухгалтерського обліку є вид продук-
ції: виріб, надана послуга, виконана робота. У бухгалтерському фі-
нансовому обліку затрати та доходи обліковують окремо за кож-
ним видом продукції. 

Наведені чинники визначають побудову бухгалтерського фінан-
сового обліку, тобто систему рахунків Головної книги, методику ве-
дення їх та складання бухгалтерського балансу та фінансового зві-
ту і водночас є вихідними для побудови бухгалтерського 
внутрішньогосподарського обліку. 

Дані обліку затрат за об’єктами калькуляції не просто прав-
лять для перевірки компенсації затрат доходами від прода- 
жу (реалізації). Калькуляцію фактичної собівартості продук- 
ції складають з метою порівняння затрат на виробництво та 
реалізацію з ціною продажу одиниці виробу. Якщо доходи не відш-
кодовують затрат на виробництво, виникають сумніви  
відносно доцільності виробництва та самого існування під- 
приємства. Щоб аналізувати собівартість, не достатньо знати 
загальну суму затрат. Крім цього показника необхідно мати  
в розпорядженні дані за кожною статтею затрат по кожному 
листку затрат. Ці дані можна одержати в різний спосіб, який 
залежить від технології та організації виробництва на підприєм-
стві. 

Але кожний вид діяльності, кожна галузь або підгалузь виду дія-
льності та не востаннє — вид продукції характеризуються різними 
ознаками побудови технології та організації. 

Наприклад, виробництво може бути добувне або переробне, 
відповідна технологія може бути механічною або органічною, пе-
рервною або безперервною; за складністю технологія може бути 
однопередільною або багатопередільною (попередільною). 
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Організаційна побудова діяльності може характеризуватися 
структурою — цеховою або безцеховою; тип виробництва може бу-
ти індивідуальний, серійний або масовий. 

Форма спеціалізації також має вплив на побудову. 

Слід назвати також і такі чинники: 

методи оцінки об’єктів обліку, 

організація внутрішньогосподарських відносин, 

методи формування фактичної виробничої собівартості проду-
кції. 

У різних галузях облік затрат за місцями їх виникнення здійс-
нюється по-різному. Він змінюється на підприємствах за-лежно 
від їх технології та організаційної структури. Побудова обліку за-
трат згідно з технологією та організаційною структурою підприєм-
ства дає змогу пов’язати діяльність та відповідальність конкрет-
них осіб (майстер, бригадир, робітник) із затратами 
підприємства. 

У різних галузях застосовують різну номенклатуру статей 
затрат, оскільки ця номенклатура також визначає методи облі-
ку та калькулювання собівартості. Цей вплив визначається за 
такими характеристиками: 1) обсягом — визначається однопе-
редільним і попередільним методом; 2) процесами — напів- 
фабрикатний, безнапівфабрикатний метод; 3) кількістю об’єк-
тів — однопродуктивний (за виробами) та багатопродуктивний 
(за групою виробів); 4) способом розподілу непрямих затрат — 
однокоефіцієнтний (для всіх непрямих затрат використовується 
один коефіцієнт) та багатокоефіцієнтний; 5) часом складання 
розрізняють попередні апріорні (за нормою, планом) та апостері-
орні (звітні); 6) повнотою — повні (що містять у собі всі ви-
трати) та часткові (що охоплюють лише прямі змінні  
затрати). 

Із названих чинників на більшості підприємств, як правило, ді-
ють лише кілька, тому при побудові обліку на кожному підприємст-
ві слід з’ясувати, які саме з них тут існують. 

Отже, на побудову процесу обліку витрат та калькулювання 
(обчислення) фактичної собівартості продукції в системі внут-
рішньогосподарського обліку впливають технологія та організація 
конкретного виробництва; склад і структура окремих калькуля-
ційних статей затрат; можливість їх аналітичного роз-
кладання. Його взаємозв’язок з фінансовим обліком наведено на 
рис. В.1.1. 
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Рис. В.1.1. Взаємозв’язок цільових функцій бухгалтерського 

 фінансового та внутрішньогосподарського 
 обліку затрат виробництва 
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В.1.4. Групування чинників процесу 
  виробництва за технологією 

 
Як чинник, що впливає на побудову обліку затрат, технологіч-

ний  процес виробництва класифікують за такими ознаками: 
способом одержання продукції; 
технологією; 
особливостями організації; 
характером продукції. 
Спосіб одержання продукції. Потрібна суспільству продукція, як 

відомо, або добувається із надр землі, водних просторів, атмосфери, 
або виготовляється із уже видобутих, вирощених або навіть уже 
виготовлених продуктів. З огляду на це господарства, які виготов-
ляють або добувають продукцію, поділяються на дві великі групи: 
добувні (видобуток вугілля, руди, солі тощо) та переробні (машино-
будування, приладобудування, хімічна, цукрова, кондитерська тощо). 

У добувних галузях відсутні витрати на сировину та матеріа-
ли, які є, по суті, дарунками природи. Для них характерною рисою 
(ознакою) є відносно короткий цикл виробничого процесу, відсутність 
незавершеного виробництва, однородність продукції і т. ін. 

У переробних виробництвах переробляють чи обробляють сиро-
вину й матеріали, видобуті, вирощені або виготовлені на переробних 
підприємствах. 

Технологія. За технологією всі виробництва поділяються на та-
кі, де технологічний процес може бути перерваний без істотних 
втрат і шкоди для кінцевого продукту, і такі, де навіть незначне 
переривання технологічного процесу завдає виробництву непоправної 
шкоди. Отже, залежно від технології виробничий процес може бути 
перервним або безперервним. 

З погляду побудови обліку затрат на виробництво важливим є 
ось що. Технологічний процес — це сукупність операцій; кілька тех-
нологічних операцій формують технологічну фазу, дільницю або пе-
реділ. Характер операцій технологічного процесу визначає, які з них 
можуть бути відображені у первинних документах на підставі да-
них про кількісні параметри виробничого процесу, щоб далі, як цього 
потребує групування затрат, їх можна було підсумувати за видами 
продукції, місцями (центрами) формування та іншими ознаками 
групування. 

Якщо у ході технологічного процесу є змога визначити такі опе-
рації, у зв’язку з якими можна визначити кількісні та вартісні па-
раметри виробничого процесу, то облік доцільно провадити по опе-
раціях, по фазах, по переділах. У противному разі облік має 
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будуватися по виробництву у цілому. Відбір здійснюють за формою, 
яку наведено на рис. В.1.2. 

Технологічні операції за своїм характером можуть бути двох 
видів: механічні або органічні (хімічні, біологічні тощо). Якщо про-
цес виробництва складається лише з механічних операцій, його нази-
вають механічним, а коли він складається з органічних або зміша-
них операцій, його називають органічним. 

 

Назва виробу______________ 

№ 
з/п 

Назва технологі-
чних виробничих 

операцій (від 
першої до остан-

ньої) 

Операції, 
на яких потрібно 
(доцільно) вимі-

рювати 
виробничі 

параметри 

Назва технологі-
чних фаз, опера-
цій, дільниць, пе-

реділів тощо 

Назва планово-
облікових фаз 
операцій, діль-
ниць, переділів 

тощо 

1     

2     

 

Рис. В.1.2. Добір центрів обліку витрат 

У виробництвах з механічною технологією продукцію одержу-
ють виключно після поєднання самостійних механічних елементів, 
деталей, вузлів, комплектів тощо. У цих виробництвах є змога ві-
докремлювати в обліку будь-яку дільницю виробництва, щоб визна-
чити кількісні та вартісні параметри. Завдяки цьому обліковий 
процес виробництва піддається поділу на переділи, фази, дільниці, 
аж до окремої операції. 

У виробництвах з органічною технологією потрібний ретельний 
добір тих технологічних операцій, на яких є змога виміряти кількісні 
та якісні параметри виробничого процесу, визначити ці параметри 
щодо напівпродукту і з’ясувати, як формується собівартість цих напі-
впродуктів. Якщо такої змоги немає, то облік слід будувати в цілому. 
Види технологічних процесів наведено на рис. В.1.3. 

Зауважимо, що згадані щойно властивості не пов’язані з по-
няттями перервності та безперервності. Зокрема, у разі безперерв-
ної технології процесу виробництва (наприклад, пивоваріння) облік 
затрат може здійснюватися за окремими технологічними переді-
лами (сухий — солодорощення, мокрий — варіння, бродіння, розли-
вання). Більше того, не лише за окремими переділами, а й за окре-
мими мокрими фазами мокрого переділу — варіння, бродіння, 
добродіння, розливання. 
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ХАРАКТЕР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Механічний Тепловий Масообмінний

абсорбція
перегонка

сушіння
адсорбція

екстрагування
електрофізичний

осадження
фільтрування

очищення повітря
очищення газів
перемішування

змішування

здрібнювання
сортування

пересування

нагрівання
випарювання
конденсація
холодильні

Гідромеханічний

 
Рис. В.1.3. Групування видів технологічних процесів 

Особливості організації. Можливість відокремлювати одне від 
одного робочі місця, фази технології, переділи тощо дозволяє відпо-
відно будувати облік процесу виробництва. 

Відокремлені самостійні технологічні дільниці — робоче місце, 
фаза, переділ, лінія — на практиці називають центром затрат. У 
межах цих витрат провадять облік затрат за елементами. 

Характер продукції. Результатом виробництва є продукція (ви-
ріб, робота, послуга, інформація тощо). Бухгалтерський облік має 
забезпечити інформацію про її кількість, якість, вартість. Харак-
тер продукції визначається за такими ознаками: 

форма; 
ступінь готовності; 
конструкторська та технологічна складність. 
За формою продукцію поділяють на три групи: уречевлену (виріб 

— трактор, хліб, пшениця тощо); результат роботи (ремонт); по-
слуга (перевезення вантажу тощо). 

За ступенем готовності продукцію поділяють так: готова; на-
півфабрикат (готовий до споживання, але виробничого); не готова 
(незавершене виробництво, некомплектність). 

Готовою вважається продукція, яка повністю відповідає стан-
дартам, технічним, договірним або іншим умовам, прийнята з ви-
робництва на склад, а в окремих випадках на неї складено сертифі-
кат або інший документ про якість. 

Продукція може бути основною, побічною або побіжною. 
На побудову бухгалтерського обліку затрат виробництва впли-

ває характер продукту праці за ступенем кінцевої готовності. 
Продукція з погляду даного виробництва може вважатися не 

готовою, але придатною для промислового споживання. Наприклад 
чавун. Це готовий продукт для чавуноваріння, але напівфабрикат 
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для сталеплавильного процесу. Тому при побудові обліку виробничого 
процесу потрібно чітко розмежувати поняття готового продукту, 
напівфабрикату, напівпродукту. 

За конструкторською та технологічною складністю продукцію 
поділяють на просту і складну. 

У бухгалтерському обліку продукція обліковується як у натура-
льному, так і у вартісному вираженні. 

Крім продукції у виробничому процесі беруть участь і елементи 
речового характеру: відходи, брак тощо. З огляду на це слід 
з’ясувати уречевлений результат виробничого процесу, щоб побуду-
вати його бухгалтерський облік. 

Оцінювання продукції також впливає на побудову обліку вироб-
ничого процесу. Залежно від того, для чого потрібне таке оціню-
вання, його дістають для таких видів вартості: фактична собіва-
ртість, планова собівартість, вартість у цінах реалізації — 
роздрібних, договірних, гуртових тощо. 

 
В.1.5. Поглиблена облікова класифікація  

 ________ технологічного процесу виробництва продукції 
 
Процес виробництва як фактор, що впливає на побудову обліку 

затрат, класифікують за характером одержання продукту праці, 
технології, організації, а також за характером продукції. Усі на-
звані ознаки є комерційною таємницею підприємства. Для потреб 
фінансового обліку не застосовуються. Проте з метою одночасного 
розгляду ознак класифікації затрат наводимо ці характеристики 
саме тут. 

Оскільки продукція або добувається з надр землі, з водних прос-
торів, атмосфери або виготовляється з уже добутих, вирощених 
або навіть виготовлених, то всі господарства, які виготовляють 
або добувають продукцію, поділяють на дві великі групи: добувні 
(добування вугілля, руди, солі тощо) та переробні (маши-
нобудування, приладобудування, цукрова, кондитерська, хімічна то-
що). 

У добувних галузях відсутні затрати на сировину та матеріа-
ли, які, по суті, є дарунком природи. Для цих виробництв характер-
ні такі риси (ознаки): цикл виробничого процесу, відсутність незаве-
ршеного виробництва, однорідність продукції і т. ін. 

У переробних виробництвах здійснюється переробка (обробка) 
сировини, матеріалів добутих, вирощених або виготовлених на пере-
робних підприємствах. 
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За характером технології усі виробництва поділяються на та-
кі, технологічний процес яких може бути перерваний і це не призве-
де до псування речовин, які переробляються, або такі, на яких при 
перерві технологічного процесу та припиненні його на невеликий від-
різок часу речовини, що переробляються, починають псуватися і їх 
подальша переробка стає недоцільною. Це означає, що характер те-
хнології робить виробничий процес перервним або безперервним. 

З погляду побудови обліку затрат на виробництво важливим є 
те, що технологічний процес — це сукупність операцій. Кілька те-
хнологічних операцій формують технологічну фазу, дільницю або 
переділ. Характер операцій технологічного процесу визначає опера-
ції, які можуть відобразитися у первинних документах на основі 
даних про кількісні параметри виробничого процесу, а потім, як 
цього вимагає групування затрат, їх можна підсумувати за вида-
ми продукції, місцями (центрами) формування та іншими видами 
групування. 

Якщо у ході технологічного процесу можливо визначити кількі-
сні та вартісні параметри на окремих операціях, то облік можна 
здійснювати за операціями, фазами, переділами. Якщо такої мож-
ливості немає, то облік має бути побудований за виробництвом у 
цілому. 

Технологія процесу виробництва може бути безперервною (на-
приклад, пивоваріння тощо), але облік затрат при цьому здійсню-
ватиметься за окремими технологічними переділами (сухим) соло-
дорощення та мокрим. Більше того, не тільки за окремими 
переділами, а й в окремих фазах мокрого переділу — варіння, бродін-
ня, добродіння, розлив. 

Відокремлення робочих місць, фаз технології, переділів тощо 
дає змогу відповідно до них будувати облік процесу виробництва. Ві-
докремлені самостійні технологічні дільниці — робоче місце, фаза, 
переділ, лінія — у практиці мають назву центр затрат. У межах 
цих центрів затрат здійснюють облік затрат за елементами. 

 
В.1.6. Поглиблена класифікація затрат 

 __________________ внутрішньогосподарського обліку 
 
Фінансовим обліком у сфері затрат охоплюються процеси при-

дбання (купівлі), організації переробки (процесу виробництва), про-
дажу (реалізації) виготовлених продуктів праці. Завдяки фінансово-
му обліку досягається мета кількісного відображення якісних 
(вартісних) характеристик цих процесів, хід самого процесу діяль-
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ності, процес нарощування витрат, тобто вартості, визначення 
фінансового результату тощо. 

Традиційно до завдань бухгалтерського внутрішньогосподар-
ського обліку затрат та доходів відносять такі: 

своєчасне подання інформації про затрати та доходи за 
центрами затрат та центрати відповідальності; 

контроль господарської діяльності структурних підрозділів; 
визначення (калькулювання) собівартості продукції (виробів, по-

слуг, робіт), матеріалів, товарів тощо; 
визначення ціни; 
прийняття управлінських рішень. 
Водночас традиційне завдання не визначає основне. Процес дія-

льності пов’язаний із вчинками конкретної особи, а тому й з відпо-
відальністю цієї особи за свої рішення. Отже, за вартісні характе-
ристики має відповідати хтось конкретно. 

Персональна відповідальність за результати роботи пов’язана 
не лише з кількісними та якісними (вартісними) характеристи-
ками використання ресурсів і формування вартісних показників, а 
й з прогнозними рішеннями. Для їх прийняття потрібна додаткова 
інформація про затрати. Ця характеристика має відображати не 
просто що затрачено, а й розкривати відповідність затрат зазда-
легідь визначеним параметрам (бізнес-плану, нормам, кошторису 
тощо), з’ясовувати причини того чи іншого стану, називати ініці-
аторів економії або винуватців перевитрат. Має бути дана відпо-
відь, де саме, на якій операції, на якому процесі (фазі, дільниці 
тощо) виникли відхилення, ступінь використання виробничих по-
тужностей тощо. З огляду на це класифікацію затрат слід допов-
нити поняттям еластичності (тобто залежності). За цією хара-
ктеристикою затрати у внутрішньовиробничому обліку поділяють 
на залежні та незалежні від діяльності. При цьому залежні мо-
жуть бути: 

пропорційно залежні; 
дегресивно залежні; 
прогресивно залежні (рис. В.1.4). 
Потребують уточнення прямі та непрямі затрати. Прямі за-

трати доцільно уточнити терміном «індивідуальні», а непрямі — 
терміном «загальні».  

Поглиблена класифікація затрат подана на табл. В.1.1. 
Доцільно ввести такі поняття: затрати, які контролюються, 

та затрати, які не контролюються; короткострокові, довгостро-
кові, значні, незначні, середні та граничні. 
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Поділ витрат у фінансовому обліку

Додатковий поділ витрат для внутрішньогосподарського обліку

Прямі
(індивідуальні)

Непрямі
(загальні)

Основні
(технологічні)

Накладні
(організаційні)

Незалежні
(сталі)

Залежні
(змінні)

пропорційно

прогресивно

дегресивно

 

Рис. В.1.4. Взаємозв’язок поділу затрат у фінансовому 
та внутрішньогосподарському (управлінському) обліку 

Таблиця В.1.1 

Поглиблена класифікація затрат підприємства для 
 побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку 

№ 
з/п 

Ознака класифікації Види затрат 

1 За економічних змістом 
1) затрати засобів праці 
2) затрати предметів праці 
3) затрати живої праці 

2 
За роллю у господарському 
процесі 

1) чисті 
2) додаткові (витрати збереження, витра-
ти транспорту, витрати доопрацювання) 

3 За доцільністю 
1) продуктивні 
2) непродуктивні 

4 
За відношенням до обсягу 
виробництва 

1) постійні 
2) змінні (пропорційні, прогресивні, дегресив-
ні) 

5 
За відношенням до господар-
ського процесу 

1) основні (технологічні) 
2) накладні (організаційні) 

6 
За способом віднесення на 
собівартість 

1) прямі  
2) непрямі 
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Закінчення табл. В.1.1 

№ 
з/п 

Ознака класифікації Види затрат 

7 За календарними періодами 
1) поточні  
2) майбутніх періодів 
3) минулих періодів 

8 
За стадіями виробничого 
процесу 

1) на закупівлю 
2) на зберігання товарів 
3) на реалізацію продукції 

9 За залежністю 
1) залежні 
2) незалежні 

10 
За охопленням бізнес-планом 
(кошторисом) 

1) заплановані 
2) незаплановані 

11 За можливістю контролю 
1) контрольовані 
2) неконтрольовані 

12 За охопленням, нормуванням 
1) нормовані 
2) ненормовані 

13 
По відношенню до собіварто-
сті 

1) що відносяться на собівартість реалізації 
2) що відносяться на фінансові результати 
або відшкодовуються за рахунок інших джерел 
покриття 

14 За елементами затрат їх склад встановлюється централізовано 

15 За статтями затрат їх склад встановлюється децентралізовано 

16 За функцією управління 
1) виробничі 
2) комерційні 
3) адміністративні 

17 
За порядком віднесення на 
період генерування прибутку 
(у західному обліку) 

1) на продукт 
2) на період 

18 За строком планування 
1) короткострокові 
2) довгострокові 

 
В.1.7. Групування затрат за об’єктами та суб’єктами 

 господарського процесу (місцями виникнення — 
 ______ центрами затрат і центрами відповідальності) 

 
Місцем виникнення, або центром, затрат називатимемо місце, 

де вони фактично утворилися. Наприклад, у цеху для випікання хліба 
було використано борошно, а в конторі управління — електричну ене-
ргію для живлення лампочки, що освітлює кімнату. 



 497 

Основними місцями виникнення (центрами) затрат можуть 
бути вид продукції (рис. В.1.5) або вид виробництва, або струк-
турний (виробничий чи технологічний) організаційний підрозділ. 
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Рис. В.1.5. Класифікація центрів обліку виробничих затрат за видами 

Центром відповідальності називають місце, де виникають пра-
вові відносини між учасниками господарських процесів. 

За своєю природою кожне робоче місце — це центр затрат. 
Проте в обліку до такої деталізації, як правило, не вдаються. У ро-
зглянутих щойно прикладах ідеться відповідно про відносини між 
робітником (начальником цеху) і адміністрацією та між ро- 
бітником (адміністрацією підприємства чи цеху) та електростан- 
цією через електролічильник. 

Розрізняють два види центрів відповідальності, а саме: 
1) центр відповідальності за затратами; 
2) центр відповідальності за фінансовими результатами. 
Основними центрами відповідальності можуть бути: праців-

ник, бригадир (майстер), начальник  цеху (дільниці), начальник (за-
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відувач) служби, головний механік, головний інженер та ін., адмініст-
рація підприємства в цілому. 

Затрати на виробництво у бухгалтерському внутрішньогоспо-
дарському (управлінському) обліку групуються на рахунках у двох 
напрямах: за елементами затрат та елементами собівартості 
(тобто статтями затрат). 

У внутрішньогосподарському обліку значний вплив на групування 
затрат мають комплексні види затрат, які формують відповідні 
центри затрат. 

Видове групування затрат є прерогативою органів управління, 
об’єднань і самих підприємств. Воно зумовлене потребою безпосере-
днього управління затратами та собівартістю продукції в межах 
господарства. 

На практиці елементи затрат групують та перегруповують за 
певними ознаками затрат, спрямовуваних на такі цілі: 

підготовку виробництва; 
утримання й експлуатацію машин та устаткування; 
транспортно-заготівельні роботи; 
управління (зокрема управління структурними підрозділами ви-

робництва: бригадами, дільницями, цехами, виробництвами), зага-
льногосподарське управління; 

адміністративні затрати; 
виправлення браку у виробництві; 
затрати по відвантаженню та продажу (реалізації) продукції. 

 
В.1.8. Облік формування, розподілу та перерозподілу  

 _________________ окремих видів комплексних затрат  
 

Затрати на підготовку та освоєння нових видів продукції або 
виробництва. До них належать такі, які спрямовані на освоєння 
нових підприємств, цехів, виробництв, дільниць, складів, на підгото-
вку нових видів продукції, на підготовчі роботи у гірничодобувній 
промисловості (розвідка, очищення території тощо) та інші ви-
трати. 

Усі затрати на підготовку та освоєння нового виробництва 
обліковуються попередньо на рахунку № 31 «Витрати наступних 
періодів». До початку освоєння складають кошторис усіх затрат 
за номенклатурою, яка рекомендована згідно з видами майбутніх 
робіт. 

Конкретний порядок та строки погашення витрат на підгото-
вку та освоєння визначаються законодавством і методичними ре-
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комендаціями. Тому передбачається порядок списання цих затрат 
на собівартість або за рахунок заздалегідь зарезервованих коштів. 

Якщо затрати на підготовку будуть списані на витрати вироб-
ництва, то з моменту переходу на серійне або масове виробництво 
щомісячно включають до собівартості їхню певну частину згідно з 
розрахунком. Якщо буде освоєно кілька видів продукції, то списану 
суму розподіляють між ними. 

За умови, що освоєння продукції, на яку були витрачені кошти, 
не відбуватиметься, загальну суму витрат списують на збитки го-
сподарства. 

Схема побудови обліку витрат на підготовку та освоєння нових 
видів продукції аналогічна тій, яку подано на рис. Б.4.14. 

 
В.1.8.1. Облік затрат на утримання  

й експлуатацію машин та обладнання  
 

За економічним змістом ці затрати є основними, виробничими. 
Вони обліковуються у розрізі виробничих структурних підрозділів — 
бригад, цехів, дільниць, технологічних фаз, переділів, а всередині цих 
підрозділів — на технологічних лініях, а іноді й агрегатах. 

Методика й техніка планування та обліку затрат на утри-
мання й експлуатацію машин і обладнання для різних рівнів вироб-
ничого процесу одні й ті самі. Складають кошториси затрат за 
встановленою номенклатурою статей, яка визначається у галузе-
вих нормативних актах. 

Для синтетичного обліку цих затрат планом рахунків передба-
чено рахунок «Затрати на утримання й експлуатацію машин і 
устаткування». 

Методика обліку формування, розподілу і перерозподілу затрат 
на утримання й експлуатацію машин та обладнання складається з 
чотирьох етапів (рис. В.1.6). 

Зібрані на рахунку затрати в розрізі елементів витрат та 
статей кошторису за загальною схемою наприкінці місяця спи-
суються згідно з первинним їх розподілом за напрямками та відо-
бражаються на рахунках обліку виробництва: «Основне виробни-
цтво», «Допоміжні виробництва» та «Витрати наступних 
періодів». На кожному з названих рахунків затрати розподіляють 
між незавершеним виробництвом та готовою продукцією. Визна-
чені на готову продукцію витрати поділяють між окремими ви-
дами. 
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Рис. В.1.6. Загальна схема побудови витрат на утримання 

та експлуатацію машин і устаткування  

 
Примітка: ГП — готовий продукт 

НВ — недовершене виробництво 

 
Облік затрат на управління. Система управління підпорядкова-

на об’єктивним економічним законам. Затрати на управління не 
пов’язані безпосередньо з виробничими процесами, а випливають з 
організаторських, адміністративних та інших функцій, з координа-
ції та регулювання виробничих процесів: постачання, виготовлення 
продукції, організації робочого процесу, реалізації продукції тощо. 



 501 

Затрати на управління поділяють на дві групи: управління ви-
робничими структурними підрозділами — загальновиробничі (брига-
дою, дільницею, цехом, технологічною лінією — фазою, переділом 
тощо) та господарством у цілому — адміністративні. Для обліку 
першої групи затрат планом рахунків передбачено рахунок «Загаль-
новиробничі затрати», на якому для кожного структурного підроз-
ділу відкривають окремий субрахунок. Для обліку другої групи — ра-
хунок «Адміністративні затрати». 

Методика й техніка обліку всіх видів затрат на управління спі-
льна. Протягом місяця облік формування затрат здійснюється за 
єдиною методикою, тобто затрати формуються у межах кожного 
підрозділу, кожного субрахунка в розрізі елементів затрат та номе-
нклатури статей кошторису. Але наприкінці місяця розподіл, пере-
розподіл та списання затрат на управління за кожним із рівнів уп-
равління мають свої особливості. 

Затрати на рівні бригади усередині (дільниці або цеху) розподі-
ляють та списують за простим методом, тобто лише на види 
продукції. 

Затрати на рівні цехів (або дільниць, переділів з бригадною 
структурою) обліковуються, тобто облік процесу їх формування, 
розподілу та перерозподілу здійснюється за існуючою схемою. 

Затрати на управління структурними підрозділами, цехами, 
дільницями, бригадами охоплюють затрати на утримання персона-
лу, поштові, телефонні, телеграфні, заробітну плату адміністра-
тивно-управлінського персоналу, відрахування на соціальне страху-
вання, утримання інвентаря, будинків, охорону праці, які 
передбачені нормативними документами та рекомендаціями. 

Відносно складним є облік затрат на управління господарством, 
тобто на такі потреби: утримання загальногосподарського персо-
налу, його заробітну плату; відрахування на страхування; утриман-
ня будинків, споруд, інвентаря загальногосподарського характеру; 
утримання загальногосподарських лабораторій; пожежної охорони; 
на підготовку кадрів; організаційний набір кадрів, поштові, канце-
лярські тощо. 

Обліковані затрати на дебеті рахунка «Адміністративні (зага-
льногосподарські) затрати» наприкінці місяця розподіляються, спи-
суються, перерозподіляються за складною схемою (рис. В.1.7), але 
тільки у внутрішньогосподарському обліку. При цьому слід мати на 
увазі потребу попереднього коригування дебетових записів на так 
звані прямі витрати за окремими господарствами, наприклад за ос-
новним виробництвом (утримання лабораторій) або капітальним 
будівництвом. 
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Рис. В.1.7. Загальна побудова обліку формування, розподілу 
та перерозподілу загальногосподарських затрат за місяць 

(НВ — незавершене виробництво; ГП — готовий продукт) 
 

Методику й техніку цієї роботи ілюструє табл. В.1.2. 
 

Таблиця В.1.2 

Розподіл та перерозподіл у внутрішньогосподарському обміну  
адміністративних загальногосподарських витрат 

Підрозділ 

Підлягають виключенню із ви-
трат, які мають цільовий ха-
рактер, та внесенню до собіва-

ртості за прямою ознакою 

Витрати, які підля-
гають розподілу  

з виправлень  
(підрозділам) 

Суми, які підляга-
ють внесенню до 
собівартості про-
дукції за місяць 

Основне виробництво 

Цех № 1 700 8100 8800 

Цех № 2 і т. 
д. 

400 2800 3200 

Допоміжні виробництва 

Цех № 5 100 4800 1900 

Цех № 7 і т. 
д. 

200 900 1100 
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Разом 1400 13600 15000 

Значний вплив на побудову обліку за центрами затрат та 
центрами відповідальності мають варіанти технології. 

Розглянемо суть основних варіантів обліку затрат на виробни-
цтво та калькулювання собівартості продукції. 

Передільний. Більше як дві третини підприємств має передільну 
технологію виробництва продукції. Це означає, що на цих підприєм-
ствах найбільш зручно застосовувати попередільний метод обліку 
затрат. Отже, затрати обліковуються в розрізі технологічних пе-
реділів, видів продукції або напівфабрикатів. Цей метод обліку за-
трат застосовують на тих підприємствах, де продукція виготовля-
ється послідовною переробкою вихідної сировини за окремими 
стадіями (переділами, фазами) технологічного процесу. При цьому 
після кожного переділу, фази, стадії одержують напівпродукт (на-
півфабрикат), який можна або здати на склад, або перед передачею 
на наступний переділ (фазу, стадію) обчислити за кількісними і ва-
ртісними параметрами. 

Переділ — це певна сукупність технологічних операцій, в ре-
зультаті виконання яких одержують продукт праці, готовий для 
цієї сукупності (напівфабрикат, напівпродукт). 

Передільний має два варіанти: одно- та багатопередільний. 
Однопередільний метод. У разі застосування цього методу тех-

нологічний процес не поділяється, а від першої операції до останньої 
становить одне ціле, наприклад хлібовипікання тощо. 

Багатопередільний метод. Його застосовують, коли техноло- 
гічний процес поділяють на кілька технологічних фаз (стадій, пере-
ділів) і в кінці кожного переділу одержують напівфабрикат, який 
визначають за кількістю і вартістю, тобто калькулюють собівар-
тість напівфабрикатів. Готовий продукт одержують у кінці 
останнього переділу. 

У попередільних виробництвах виготовляють різні види продукції. 
Це вимагає роздільного обліку затрат не лише за переділами, а й за 
окремими продуктами. Тому важливим завданням бухгалтерського 
обліку затрат виробництва є облік прямих затрат по продуктах у 
межах кожного переділу (фази) технологічного процесу. 

Попередільний метод обліку затрат має в різних галузях свої 
особливості. Вони пов’язані з особливостями технології та органі-
зації виробництва й незавершеного виробництва. Наприклад, на під-
приємствах чорної металургії повний технологічний цикл виробниц-
тва складається з таких виробництв: доменне, сталеве, прокатне. 
Перші два переділи виготовляють напівфабрикати — чавун, сталь, 
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які переробляють на наступному переділі, і лише третій переділ 
(прокатний) випускає готову продукцію. 

Аналогічно будується облік на пивоварному заводі, але вже у два 
переділи — сухий (солодорощення) та мокрий, який складається з 
таких самостійних, відокремлюваних в обліку одна від одної техно-
логічних фаз, як варіння зеленого сусла, бродіння та розлив. Облік 
затрат на пивоварних заводах здійснюється за цими переділами і 
технологічними фазами. 

На всіх виробництвах облік затрат здійснюється за переді- 
лами, а якщо є можливість переділ розподілити на фази, то й за 
фазами. 

В усіх випадках синтетичний облік ведуть на рахунку «Вироб-
ництво». Субрахунки обмежують переділами та фазами. У дебеті 
рахунка відображують прямі витрати. Усі непрямі витрати облі-
чують на рахунках в цілому по підприємству, а потім розподіляють 
пропорційно до параметрів, які найбільш відповідають тій чи іншій 
галузі. 

Після зведення затрат розпочинають калькулювання собі-
вартості продукції. Для цього визначають незавершене виробництво 
за кожним переділом або фазою технологічного процесу, оцінюють 
його за методом галузевих рекомендацій та чинним законодавством 
про оцінку ресурсів. 

Процес зведення затрат та визначення собівартості продукції 
у цілому по господарству здійснюють напівфабрикатним або безна-
півфабрикатним методом. У першому випадку напівфабрикати пе-
редають з одного переділу на інший за кількістю, тобто без вартіс-
ної оцінки. А для визначення загальної собівартості продукції 
кінцевого переділу затрати за окремими переділами підсумовують і 
загальну суму поділяють між готовою продукцією та незавершеним 
виробництвом. У другому випадку (при безнапівфабрикатному ме-
тоді зведення затрат та розрахунку собівартості продукції) спо-
чатку калькулюють напівфабрикати кожного переділу (або фази) 
технологічного процесу. Напівфабрикати передають з одного переді-
лу (фази) на інший за кількістю і за вартістю, які визначають на 
підставі калькуляції. 

Різновидом попередільного методу обліку затрат на виробницт-
во є попроцесний метод. Його застосовують у таких галузях, як ву-
гле-, соле-, нафтодобування тощо. Особливістю підприємств цих 
галузей є відсутність незавершеного виробництва. При цьому не 
треба поділяти загальну суму затрат між готовою продукцією та 
незавершеним виробництвом. 
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У попроцесних виробництвах облік ведуть за кожним процесом. 
Наприклад, у вугледобуванні відокремлюється облік по таких проце-
сах: підготовка робіт, виймання вугілля, транспортування, заван-
таження у вагони, доробка, сортування, збагачення; по обслуговую-
чих підрозділах: підйом, водовідлив, вентиляційна служба, лампове 
господарство тощо. 

Окремі затрати, наприклад, енергія, пара, вода, попередньо об-
ліковуються на рахунку «Допоміжні виробництва». У вугледобуванні 
відкритим способом у бухгалтерському обліку відокремлюють «Роз-
кривні роботи». 

Повирібний (позамовний) облік затрат на виробництво засто-
совують в основному в індивідуальних та дрібносерійних виробницт-
вах. Об’єктами обліку при цьому є окремі замовлення. До таких ви-
робництв належать: судо-, турбо-, авіабудівні та інші 
виробництва. 

Кожному виробу, замовленню присвоюють окремий номер, який 
вказують в усіх документах про витрати на це замовлення. 

Синтетичний облік ведуть на рахунках затрат діяльності, а 
для аналітичного обліку відокремлюють за кожним замовленням 
(виробні) прямі затрати і за кожним видом затрат — непрямі. 
Непрямі затрати щомісячно розподіляють між замовленнями. 

Фактичну собівартість окремих замовлень (виробів, робіт, пос-
луг) визначають або після передачі на склад, або після здачі (пере-
дачі) замовнику безпосередньо. 
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В.2. СИСТЕМИ ТА ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ 
ОБЛІКУ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 

В.2.1. Підходи до побудови внутрішньогосподарського  
 _____________________ обліку затрат на виробництво 

 

блік затрат на виробництво, доходів та результатів го-
сподарської діяльності в сучасному виробництві може провадити-
ся по-різному. До побудови обліку затрат існують два основні 
підходи. 

Перший підхід спрямований на удосконалення калькуляції та ко-
нтролю затрат, пов’язаних із кожним окремим видом готової проду-
кції. У такому разі йдеться про поділ всіх затрат на прямі та не-
прямі (загальні). Системи обліку, що реалізують цей підхід, 
призначені для обчислення повних затрат у собівартості продукції. 

Другий підхід спрямований на удосконалення методики прий-
няття управлінських рішень, вміння коригувати їх залежно від змін 
ринкової кон’юнктури та зовнішніх факторів. Цей підхід реалізують 
системи неповних затрат у собівартості продукції. 

Зауважимо, що перелічені підходи до обліку ґрунтуються на ві-
дображенні залежності затрат від змін в обсязі та структурі ви-
робленої готової продукції. Відповідно постає потреба класифікува-
ти затрати на змінні (продуктивні) та сталі. Якщо перший підхід 
орієнтований на виробництво, то другий — на ринок. «Ринкові» си-
стеми обліку забезпечують у кожному звітному періоді контроль 
над впливом розміру затрат на обсяг готової продукції та резуль-
тати від реалізації продукції. У них відображається і зворотний 
вплив. Основним оціночним показником у цих системах є «резуль-
тат брутто», який у міжнародній практиці називають також 
внеском на покриття. 

Результат брутто знаходять як різницю доходу від реалізації 
та змінних затрат. Він є джерелом покриття сталих затрат та 
прибутку. Сталі затрати розглядаються у даних системах обліку 
як одне ціле (блок) і не порівнюються з конкретними виробами. Орі-
єнтований на ринок підхід до обліку затрат привів до формування в 
економічно розвинених країнах нових варіантів обліку. Так, у США 
був розроблений облік змінних затрат (direct cost accounting), у Єв-
ропі — облік покриття, причому у двох різновидах: у Франції — це 

О 
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marge sur cout variable, у ФРН — deckungs beiberagrechung. Усі зга-
дані варіанти дають змогу певною мірою спрощувати облік, зводячи 
його до моделювання змін однієї змінної, а саме йдеться про залеж-
ність затрат від змін обсягів та структури виробництва. 

До позитивних властивостей «ринкових» систем обліку за-
трат слід віднести гнучкість та простоту їх практичного за-
стосування у короткострокових розрахунках, характерних для 
підприємств з диференційованим серійним чи масовим вироб-
ництвом, що зазнає впливу кон’юнктурних коливань. Недоліком 
цих систем є занадто складні обчислення націнки на покриття 
сталих затрат. 

Річ у тому, що ця націнка містить крім сталих затрат ще й 
прибуток, а через це затрати змішують з доходами. Саме тому 
орієнтовані на ринок системи обліку затрат непридатні для прий-
няття середньо- та довгострокових рішень з таких питань, як змі-
ни у виробничому потенціалі підприємства, у структурі та видах 
його затрат. Такі питання особливо характерні для підприємств із 
середньо- чи довгостроковим виробничим циклом, що охоплює, про-
те, вузький асортимент. 

 

В.2.2. Класифікація систем  
 _________________________________ обліку затрат 

 

Сучасні системи внутрішньогосподарського обліку затрат мо-
жна класифікувати за двома ознаками: 1) повнотою відображення 
затрат у собівартості продукції; 2) ступенем нормування та кон-
тролю затрат. 

У першому випадку системи відрізняються ступенем повноти 
відображення затрат, у собівартості продукції поділяються на по-
вні (вони фіксують всі затрати) та неповні, часткові (фіксують 
тільки частину затрат). 

У другому випадку системи поділяються на ненормативні (фа-
ктичні) та нормативні (стандартні) системи. 

Одночасне використання названих двох підстав приводить до 
певної класифікації системи обліку затрат (рис. В.2.1). 

Системи обліку повних затрат передбачають відображення аб-
солютно всіх затрат у собівартості продукції. У цих системах за-
трати групуються за такими ознаками: 1) елементами; 2) центра-
ми виникнення та центрами відповідальності; 3) видами продукції. 

У системах затрати розрізняються лише за такими ознаками: 
прямі та непрямі. Поділ затрат на змінні і сталі не передбачається. 
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Підходи до побудови

ВИРОБНИЧИЙ

(управління
витратами)

МАРКЕТИНГОВИЙ

(управління
результатами)

Повнота відображення
витрат у собівартості

продукції

Метод повних витрат Метод неповних витрат

Нормативний Ненормативний

Метод контролю витрат
 

Рис. В.2.1. Вихідна класифікація методів обліку затрат діяльності 

 
Прямі затрати відображаються за видами продукції. Непрямі 

затрати поділяють за центрами затрат та відповідальності на го-
тові вироби за раніше обраними базами і згідно з установленими кое-
фіцієнтами. Цей поділ не залежить від ступеня використання вироб-
ничих потужностей, він завжди є умовним і визначається обсягом 
виробництва та його поділом на завершене і незавершене. 

Поділ непрямих затрат також умовний. Адже обираючи базу, 
ми визначаємо наперед наслідки поділу непрямих затрат. Подвійний 
поділ призводить до неточностей наслідків виробництва, оскільки за 
цією системою дохід від виробництва та реалізації залежить не 
лише від виробництва як такого, не від ринкового попиту на вироби, 
а від того, які дані зафіксовано в акті про розмір незавершеного ви-
робництва та які маніпуляції виконувалися з розподільчими коефіці-

єнтами. Цим обґрунтовується обмеженість використання цієї си-
стеми обліку затрат для прийняття управлінських рішень. 

Першим варіантом систем обліку методом повних затрат є 
облік фактичних затрат, що традиційно використовується в бух- 
галтерському обліку. Варіант передбачає всебічне і точне відобра-
ження в собівартості продукції (виробів, послуг та робіт) абсо- 
лютно всіх затрат, які мали місце у процесі діяльності, за такими 
ознаками: прямі та непрямі. 

Другий варіант систем обліку методом повних затрат ґрунту-
ється на уявленні про те, якими мають бути затрати на виробниц-
тво або інший вид діяльності за заздалегідь передбаченими нормами. 
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За такого варіанта всі фактичні затрати обліковуються за двома 
ознаками: такі, що відповідають нормам, і такі, що їм не відповіда-
ють. 

Система обліку повних затрат за нормативним методом ґру-
нтується на уявленні про те, якими мають бути виробничі затра-
ти. Якщо для першого варіанта цієї системи характерним є чіткий 
поділ затрат лише на прямі та непрямі, то поділ затрат на сталі 
і змінні передбачається вже в усіх теперішніх варіантах. 

Відхилення фактичних затрат од нормативних розцінюється 
як наслідок зміни цін, а також економії чи перевитрати сировини. 
Система обліку нормативних затрат потрібна насамперед для те-
хнологічного контролю. У сучасних варіантах системи для фіксації 
прямих затрат застосовують нормативи (стандарти), а для фік-
сації непрямих — кошториси (бюджети). Таку систему назвали 
«стандарт кост». 

У сучасних варіантах системи обліку нормативних затрат за-
гальні (непрямі) затрати чітко поділяються на дві частини: сталу 
і змінну. 

Системи обліку неповних затрат створені на розвиток попе- 
редньої. Ці системи припускають виявлення неповної (зменшеної) 
собівартості продукції. 

Перший варіант системи обліку неповних затрат є подальшим 
розвитком методу повних затрат. Її характерна риса — застосу-
вання так званих нормалізованих цін (як правило, бізнес-планових, 
середніх, але завжди твердих цін на матеріали, енергію та послу-
ги). Такі ціни використовують більшість підприємств, які працю-
ють в умовах внутрішньогосподарського госпрозрахунку. За цією 
системою непрямі затрати не розподіляються, а обчислюються за 
раніше встановленими ставками (коефіцієнтами). Значення 
останніх або відповідає рівню затрат, досягнутих у попередньому 
періоді, або обчислюється на підставі даних річного виробничого 
бізнес-плану та загальної планової суми непрямих затрат. 

Особливістю системи є те, що в ній не розрізняють сталих і 
змінних затрат. Це можна вважати певним недоліком, але на про-
тивагу йому така система обліку має вагомі позитивні властивості: 

1. Затрати пов’язані не з обсягом виробництва, а зі ступенем 
використання виробничих потужностей. 

2. Відхилення фактичних затрат від нормалізованих дає змогу 
контролювати ефективність господарського процесу, завдяки чому 

вдається уникнути необґрунтованих випадкових коливань собіварто-
сті. 
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Система обліку припускає виявлення неповної собівартості про-
дукції, тобто собівартості без непрямих (загальних) затрат. 

Другий варіант системи обліку неповних затрат ґрунтується 
на обліку змінних затрат. Він припускає виявлення неповної собіва-
ртості продукції без непрямих, але тільки сталих (загальних) за-
трат. Цей варіант дістав назву «директ кост». Така система об-
ліку затрат передбачає поділ їх на змінні, які прирівнюються до 
прямих, та сталі, що ототожнюються з непрямими. Ця система 
зводиться до того, що тільки змінні (прямі) затрати поділяються 
за готовими виробами, а сталі (непрямі) затрати повністю відно-
сяться на загальні фінансові результати того звітного періоду, в 
якому вони виникли. Отже, відрахувавши за кожним виробом із ви-
ручки від реалізації (відпускної ціни) змінні затрати для виробницт-
ва цього виробу, одержимо брутто-прибуток за кожним виробом. 
Сукупний брутто-прибуток від усіх реалізованих виробів призначе-
ний для покриття загальної суми сталих затрат. Така система об-
ліку веде до того, що сталі затрати не співвідносяться із запасами 
готової продукції та не фіксуються в обсягах незавершеного вироб-
ництва. Завдяки такій особливості система орієнтує бухгалтерсь-
кий облік не на процес затрат, а на процес реалізації. Покладені в її 
основу принципи обліку відповідають вимогам вивчення ринку. Сис-
теми, що враховують повну собівартість, орієнтовані на виробниц-
тво, а їх принципи обліку відповідають вимогам відображення тех-
нологічних аспектів процесу виробництва. Системи обліку змінних 
затрат набули поширення в галузях масового виробництва та тор-
гівлі, системи, що враховують повну собівартість, — у машинобу-
дуванні, приладобудівній та інших галузях крупносерійного та інди-
відуального виробництва. 

Характерною властивістю калькуляції за основними затратами 
є віднесення на виріб лише тих затрат, які залежать від обсягів ви-
робництва та ступеня використання виробничих потужностей (то-
чніше, зумовлених наявним машинним потенціалом) підприємства. 

Другий варіант методу неповних затрат відкриває нові перспе-
ктиви перед бухгалтерським обліком. У нормативній (стандартній) 
системі обліку змінних затрат поетапно знаходить відображення 
поданий далі перелік. 

Етап 1-й 
1. Фактична кількість компонента, використовуваного в про-

цесі виробництва (сировина, матеріали, робоча сила тощо), та  
фактична ціна за одиницю відповідного компонента. 

2. Фактична кількість та нормативна ціна за одиницю компо-
нента. 
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3. Фактична кількість та відхилення фактичної ціни від нор-
мативної. 

4. Фактична кількість та нормативна ціна. 
5. Відхилення фактичної кількості від нормативної та норма-

тивна ціна. 
6. Фактичний час та ставка загальних змінних затрат. 
7. Нормативний час та ставка загальних змінних затрат. 
8. Фактичні видатки (фактичний час та ставка загальних 

змінних затрат). 
9. Перевищення фактичного часу над нормативним та ставка 

загальних змінних затрат. 
10. Загальні затрати згідно з кошторисом. 
11. Відхилення сталих затрат виробництва, реалізації та уп-

равління від тих, що закладені в кошторису. 
12. Готова продукція згідно з нормативними затратами. 
13. Нормативні затрати реалізованих готових виробів. 
14. Сукупні відхилення від нормативних змінних затрат. 
Етап 2-й 
15. Затрати за елементами в поєднанні з рахунками фінансо-

вого обліку. 
16. Придбана сировина. 
17. Нормативні затрати основних матеріалів. 
18. Фактичні затрати основних матеріалів. 
19. Фактичні змінні загальні затрати на виробництво. 
20. Фактичні сталі затрати на виробництво. 
21. Фактичні затрати на управління підприємством. 
22. Фактичні затрати на реалізацію готової продукції. 
23. Нормативні затрати основних матеріалів. 
24. Нормативні затрати прямої заробітної плати. 
25. Нормативні загальні змінні затрати на виробництво. 
26. Кошторисні сталі затрати на виробництво за оптимально-

го рівня використання виробничих потужностей. 
27. Кошторисні затрати на управління підприємством. 
28. Кошторисні затрати з реалізації готової продукції. 
29. Затрати на виробництво. 
30. Відхилення, що виникли від змін цін на матеріали. 
31. Відхилення, пов’язані з використанням матеріалів, що не 

передбачені в нормативах. 
32. Відхилення, що пов’язані зі зміною ставок прямої заробітної 

плати. 
33. Відхилення, пов’язані зі змінами у використанні робочого 

часу. 
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34. Відхилення, пов’язані з перевищенням фактичного робочого 
часу над нормативами. 

35. Відхилення фактичних змінних затрат на виробництво від 
нормативних. 

36. Готова продукція. 
37. Операційний розрахунок наслідків (зіставлення). 
38. Дохід від реалізації. 
39. Нормативні змінні затрати за реалізованими продуктами. 
40. Нормативний наслідок брутто. 
41. Відхилення, що зменшують операційний результат брутто. 
42. Фактично одержаний наслідок брутто. 
43. Загальні затрати, пов’язані з виробництвом, управлінням 

та реалізацією. 
44. Відхилення від кошторису сталих затрат на виробництво, 

управління та реалізацію. 
45. Відхилення від оптимального використання виробничих по-

тужностей, що відбивається на відхиленні фактичних сталих ви-
трат виробництва від нормативних. 

46. Фактично одержаний операційний наслідок. 
Намагання наблизити ці два підходи спричинило виникнення ба-

гатьох змішаних варіантів систем обліку затрат. Так, на основі 
обліку повних затрат виникли такі системи: 

1) обліку відносних індивідуальних затрат; 
2) обліку затрат за факторами виробництва; 
3) функціонального обліку затрат; 
4) структурного обліку затрат; 
5) обліку сталих розподільчих затрат. 
На основі обліку неповних (часткових) затрат були розроблені 

такі системи: 
1) багатоступінчатого обліку затрат; 
2) обліку відшкодування сталих затрат; 
3) обліку відшкодування граничних нормативних (стандартних) 

затрат. 
Узагальнивши матеріал, будуємо рис. В.2.2, де подано сучасні 

системи й підходи до побудови внутрішньогосподарського обліку за-
трат. 

Отже, можливі найрізноманітніші варіанти побудови обліку 
затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. 
Право вибору того чи іншого варіанта побудови бухгалтерського об-
ліку затрат належить підприємству. Для конкретного втілення 
того чи іншого методу в практику на підприємстві розробляється 
відповідний проект роботи. 
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1. ЗАЛЕЖНО ВІД ПОВНОТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАТРАТ

2. ЗАЛЕЖНО ВІД КОНТРОЛЮ ЗА НОРМАМИ ЗАТРАТ

3. ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАТРАТ

Стандарт кост Директ кост

Метод повних затрат Метод неповних затрат

Нормативний Ненормативний

Структурний облік затрат

Відносних, індивідуальних затрат

За факторами виробництва

Функціональний облік затрат

Сталих розподільчих затрат

Багатоступінчатий

Відшкодування сталих
затрат

Відшкодування граничних
нормативних затрат

 

Рис. В.2.2. Системи методів, підходів та варіанти побудови обліку  
затрат виробничої діяльності 

 

В усіх випадках при будь-якому варіанті побудови виробничого 
обліку має бути забезпечене узгодження даних виробничого обліку з 
фінансовим за вартісними параметрами. 

Далі докладно спинимося на ненормативних та нормативних 
системах обліку затрат, які сприяють прийняттю управлінських 
рішень та проведенню внутрішньогосподарського контролю. Заува-
жимо, що розглянуті системи на практиці в чистому вигляді не зу-
стрічаються, жодна з них не має вирішальних переваг. 

Підприємство обирає ту чи іншу систему обліку залежно від 
багатьох чинників, модифікує згідно зі своїми особливостями. 
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В.3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
 ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК 

 ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МЕТОДОМ 
 ПОВНИХ ЗАТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 
 
 

 ________________ В.3.1. Сутність та основи побудови 
 
 
 

    ухгалтерський внутрішньогосподарський облік виробничої дія-
льності за методом повних затрат передбачає всебічне максималь-
но повне та точне відображення абсолютно всіх затрат підприєм-
ства за певний час у собівартості продукції. Основу побудови 
формують відповідні чинники, а саме: 

поділ затрат на прямі та непрямі; 
характер технології виробництва: 
— організації виробництва; 
— контролю за затратами; 
центри обліку затрат: 
— відповідальності. 
Метод повних затрат можливий за двома варіантами: 
ненормативним — простий метод нагромаджування затрат; 
нормативним (стандарт-кост) — нагромаджування затрат за 

нормами та відхиленням від норм. 
У свою чергу нормативний має два підваріанти: 
періодичний контроль затрат за нормами (місяць, декада, ти-

ждень, день); 
поточний контроль затрат за нормами (за ходом технологіч-

ного процесу), окремими операціями. 
Для побудови обліку виробничої діяльності методом повних за-

трат на будь-якому підприємстві спочатку визначають наявні 
чинники. Після їх визначення розпочинають розробку робочого плану 
рахунків та складають модель обліку затрат. 

Найважливіші та найскладніші моменти побудови моделі такі: 
загальна методологія та її побудова; 
особливості формування елементів затрат; 
побудова обліку руху матеріальних елементів затрат і незавер-

шеного виробництва у процесі виробництва; 
облік попереднього групування непрямих елементів затрат у 

комплексних видах та їх перегрупування; 

Б   
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облік випуску готової продукції та визначення її повної вироб-
ничої собівартості. 

Для цього потрібні дані про склад статей затрат. 
Розглянемо ці питання докладніше в контексті побудови обліку 

затрат на виробництво методом повних затрат у собівартості 
продукції, маючи на увазі, що загальна методика, яку буде розгля-
нуто, по суті однакова в усіх системах виробничого обліку. Розбіж-
ності пов’язані з особливостями, які характеризують відповідну си-
стему. 

 
В.3.2. Варіанти простого  

 __________________________ нагромадження затрат 
 

В.3.2.1. Загальні питання 
 
Виробничі підприємства мають змогу будувати облік затрат 

згідно з положеннями про склад затрат, галузевими особливостями 
та методичними рекомендаціями, які враховують особливості тех-
нології та організації виробництва, а також згідно з методом про-
стого нагромадження затрат у собівартості продукції. 

Формування затрат на виробництво продукції в такому разі 
відбувається в системі рахунків, які було розглянуто раніше. 
Аналітичний облік виконується залежно від прийнятого варіанта 
і наявності технічних засобів та обчислювальної техніки. Але в 
усякому разі має бути забезпечений облік прямих затрат за ви-
дами продукції — виробами, групами виробів, видами робіт, ви-
дами послуг та непрямими затратами за видами та визначени-
ми центрами (місцями) виникнення й центрами відповідальності. 

Затрати на виробництво в бухгалтерському обліку можуть 
групуватися на рахунках у двох напрямках: за елементами  
затрат — обов’язково — та за елементами собівартості (тобто 
статтями затрат) — за потребою. Можливі варіанти: одно- 
та попередільний. 

 
В.3.2.2. Побудова обліку затрат  

за однопередільним варіантом 
 
Основною характерною рисою побудови бухгалтерського обліку 

затрат за однопередільним варіантом є те, що формування елеме-
нтів затрат здійснюється одноразово. При цьому можливі дві мо-
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дифікації: без поділу елементів затрат на прямі та непрямі та з 
поділом елементів затрат на прямі та непрямі. 

У першій модифікації побудови обліку всі елементи затрат є 
прямими щодо виготовленого продукту. Непрямих затрат немає. 
Ця модифікація характерна для індивідуальних виробництв (судно- 
та трубобудування, ремонтні роботи або молокопереробне виробни-
цтво, коли виготовляється один вид продукції, який не має типосо-
ртового поділу). Наприклад, розлив мінеральної води в однакову та-
ру: 0,33 л і тільки. 

Фактична собівартість окремих об’єктів калькуляції готових 
продуктів визначається як сума елементів затрат, поділена на кі-
лькість виробленої продукції (рис. В.3.1, В.3.2). 

У другій модифікації побудови обліку за однопередільним варі-
антом усі витрати, сформовані в елементи затрат, поділяють-
ся за двома характеристиками: прямі або непрямі щодо готового 
продукту. Для аналітичного обліку затрат відкривають рахунки 
для нагромадження прямих затрат за видами продукції: виробів, 
замовлень, робіт, послуг тощо та нагромадження непрямих за-
трат — загальногосподарських, загальновиробничих або інших не-
прямих. Періодично непрямі затрати розподіляються між окре-
мими видами продукції і визначається фактична собівартість 
окремих виробів за методом простого ділення суми затрат окре-
мих виробів на кількість за одиницями вимірювання (рис. В.3.3, 
В.3.4). 

Затрати на
соціальні
потреби

Матеріальні
затрати

Затрати на
оплату праці

Затрати на
амортизацію

Інші затрати

Облік затрат за прямими ознаками щодо виробу, послуги, роботи тощо

Обчислення собівартості готового виробу, послуги, роботи

Облік формування елементів затрат на виробництво

Первинні документи з використання ресурсів

 

Рис. В.3.1. Загальна побудова обліку затрат  
на виробництво за виробами в індивідуальному  

монопродуктовому виробництві 
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Рахунки коштів
та зобов'язань
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елементів
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Рахунки формуван-
ня затрат за цент-
рами (місцями) ви-
никнення та відпо-
відальності

Рахунки формуваня
затрат, доходів та фі-
нансових результатів

Дебет Дебет Дебет ДебетКредит Кредит Кредит КредитМЗ
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70
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   і т. д.

ЗОП КредитДебет

КредитДебет ЗА

КредитДебет ЗСП

ІЗ КредитДебет

 

Рис. В.3.2. Структурна схема побудови бухгалтерського обліку  
затрат виробничої діяльності за методом обліку повних затрат  

у собівартості продукції, ненормативним методом контролю  
в монопродуктивному виробництві 

Примітка: МЗ — матеріальні затрати; ЗОП — затрати на оплату праці; ЗСП 
— затрати на соціальні потреби; ЗА — затрати на амортизацію; ІЗ — інші затрати. 

 

Розрахунок розподілу
непрямих затрат 

Облік затрат за прямими
ознаками щодо виробу,
замовлення, послуги,

роботи тощо

Облік витрат за непрямими ознаками
та розподіл між виробами, замовленнями,

послугами за певними параметрами

Облік формування елементів затрат на виробництво продукції

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ПО ВИКОРИСТАННЮ РЕСУРСІВ

Зведений облік затрат за виробами, замовленнями тощо
та формування фактичної собівартості готової продукції

Основні Накладні Інші

 

Рис. В.3.3. Загальна побудова затрат на виробництво за виробами, за-
мовленнями, роботами, послугами тощо 
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Рис. В.3.4. Структурна схема побудови бухгалтерського обліку  
затрат виробничої діяльності за методом обліку повних затрат  

у собівартості продукції ненормативним методом 

Примітка: МЗ — матеріальні затрати; ЗОП — затрати на оплату праці; ЗСП 
— затрати на соціальні потреби; ЗА — затрати на амортизацію; ІЗ — інші затра-
ти; ПЗ — прямі затрати; НПЗ — непрямі затрати; ЦЗ — центри затрат (місця 
виникнення); ЦВ — центри відповідальності. 

 
В.3.2.3. Облік затрат за попередільним варіантом 

 

Більш як дві третини виробничих підприємств має попере-
дільну технологію виробництва продукції. Це означає, що на цих 
підприємствах найзручніше застосовувати попередільний варіант 
методу обліку повних затрат у собівартості продукції. 

Попередільний метод обліку затрат означає, що затрати облі-
ковуються в розрізі технологічних переділів (фаз), видів продукції 
або напівфабрикатів. Цей варіант методу обліку повних затрат за-
стосовується на тих підприємствах, де виготовлення продукції від-
бувається послідовною переробкою вихідної сировини за окремими 
стадіями (переділами, фазами) технологічного процесу. При цьому 
після кожного переділу (фази, стадії) одержують напівпродукт (на-
півфабрикат), який можна або здати на склад, або перед передачею 
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на наступний переділ (фазу, стадію) обчислити його собівартість 
за кількісними, якісними і вартісними параметрами. 

Переділ — це визначена сукупність технологічних операцій, за-
вдяки виконанню яких на останній одержують продукт праці, гото-
вий для цієї сукупності (напівфабрикат, напівпродукт). 

Якщо однопередільний варіант — це такий, коли технологічний 
процес не поділяється, а облік затрат від першої операції до остан-
ньої є одним цілим, то багатопередільний варіант — це такий варі-
ант методу, коли технологічний процес організаційно поділяють на 
кілька технологічних фаз (стадій, переділів) і в кінці кожного пере-
ділу одержують напівфабрикат, який визначають за кількістю і 
вартістю, тобто калькулюють собівартість напівфабрикатів. Го-
товий продукт одержують наприкінці останнього переділу. 

У попередільних виробництвах виготовляють різні види продук-
ції. Цього потребує розподільний облік затрат не лише за переділа-
ми, а й за окремими продуктами. З огляду на це в бухгалтерському 
обліку затрат виробництва потрібно забезпечити облік як прямих, 
так і непрямих затрат по продуктах у межах кожного переділу 
(фази) технологічного процесу. 

Попередільний варіант методу обліку затрат має в різних галу-
зях свої особливості. Вони пов’язані з особливостями технології, ор-
ганізації виробництва та незавершеним виробництвом. Наприклад, на 
підприємствах чорної металургії повний технологічний цикл виробни-
цтва складається з таких виробництв: доменне, сталеве, прокатне. 
Перші два переділи виготовляють напівфабрикати — чавун, сталь, 
які переробляються на наступному переділі, і лише третій переділ — 
прокатний — випускає готову продукцію. 

Аналогічно будується облік на пивоварному заводі, але вже в два 
переділи — сухий (солодорощення) та мокрий, який складається з 
таких самостійних, відокремлюваних в обліку технологічних фаз: 
варіння зеленого сусла, бродіння та розливу. Облік затрат на пиво-
варних заводах відбувається за цими переділами та технологічними 
фазами. 

На всіх виробництвах, незалежно від галузевої належності, об-
лік затрат виконується за переділами, а якщо є змога розбити пе-
реділ на фази (як це ми бачили у пивоварінні), то й за фазами. 

У будь-якому разі синтетичний облік ведуть на рахунку «Виро-
бництво». На субрахунках — за переділами та фазами. У дебеті 
рахунка «Виробництво» відображають прямі затрати. Усі непрямі 
затрати обліковують на рахунку у цілому по підприємству. Їх піз-
ніше розподіляють пропорційно до параметрів, які найбільше відпо-
відають особливостям технології та організації виробництва. 
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Після зведення затрат розпочинають калькулювати собівар-
тість продукції кожного переділу. Для цього визначають незаве-
ршене виробництво за кожним переділом або фазою (технологіч-
ного процесу), оцінюють його за методом галузевих рекомендацій 
згідно з чинним законодавством про оцінку ресурсів (рис. В.3.5). 
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Рис. В.3.5. Загальна схема побудови обліку повних затрат 
на виробництво за попередільним методом 

 

Зведення затрат та визначення собівартості продукції в ціло-
му по господарству виконують або напівфабрикатним, або безнапі-
вфабрикатним методом. 

У першому випадку передачу напівфабрикатів із одного переділу 
до іншого здійснюють за кількістю, тобто без вартісної оцінки. А 
для визначення загальної собівартості продукції кінцевого переділу 
затрати за окремими переділами підсумовують і загальну суму по-
діляють між готовою продукцією та незакінченим виробництвом. 

Якщо застосовують безнапівфабрикатний варіант методу зве-
дення затрат та розрахунку собівартості продукції, то спочатку 
калькулюють напівфабрикати кожного переділу (або фази) техно-
логічного процесу. Напівфабрикати з одного переділу (фази) техно-
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логічного процесу до іншого передають і за кількістю, і за вартіс-
тю, яка визначається на підставі калькуляції. 

Різновидом попередільного методу є попроцесний метод. Його 
застосовують у таких галузях, як вугле-, соле- та нафтодобувна 
тощо. Особливістю цих виробництв є відсутність незавершеного ви-
робництва, а отже, при калькулюванні не потрібно поділяти зага-
льну суму затрат між готовою продукцією та незавершеним вироб-
ництвом. 

У попроцесних виробництвах облік ведуть за кожним проце-
сом. Наприклад, у вугледобувній виокремлюють облік за такими 
процесами: підготовчі роботи, виймання вугілля, транспортуван-
ня, завантаження у вагони, породообробка, сортування, збагачен-
ня, а далі — за обслуговуючими підрозділами, такими як підйом, 
водовідлив, пилевентиляційна служба, лампове господарство то-
що. 

Окремі затрати, наприклад енергія, пара, вода тощо, поперед-
ньо обліковуються на рахунку «Допоміжні виробництва». При видо-
бутку вугілля відкритим способом в бухгалтерському обліку відо-
кремлюють «Розкривні роботи» (рис. В.3.6). 
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Рис. В.3.6. Загальна побудова попроцесного методу обліку 
 затрат на виробництво 
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В.3.2.4. Особливості обліку формування елементів затрат 
у собівартості продукції виробничої діяльності 

при повних затратах 
 

Загальну методику та техніку обліку формування елементів 
затрат було викладено раніше. 

Проте побудова обліку формування елементів затрат у собіва-
ртості продукції при застосуванні ненормативного варіанта конт-
ролю повних затрат має ряд особливостей. 

По-перше, елементи затрат формуються на великій кількості 
центрів затрат та центрів відповідальності. Робочим планом ра-
хунків потрібно чітко визначити ці моменти та методику їх взає-
мозв’язку. 

По-друге — і це одна з найістотніших ознак побудови виробни-
чого обліку затрат — потрібно розробити облік руху матеріальних 
елементів затрат у процесі виробництва за ходом технологічного 
процесу. 

Головне завдання обліку виробничого процесу за методом  
повних затрат — визначення кількості нового продукту та його по-
вної виробничої собівартості. 

Зауважимо, що здебільшого матеріали у виробництво відпус-
каються за лімітами, але це ще не означає, що контроль за їх 
використанням забезпечено. При передачі матеріалів у виробни-
чий процес можна легко встановити, чи відповідають їх кіль-
кість та якість нормам (квотам, кошторису тощо), але як ви-
користано матеріали у виробничому процесі, з’ясувати значно 
важче. Тому слід установити облік руху матеріалів, і насамперед 
головних, які утворюють основу (субстанцію) майбутнього про-
дукту. 

Проте облік матеріалів за ходом технологічного процесу лише 
на підставі кількісних даних є недостатнім. Потрібні також вар-
тісні параметри, тобто потрібно знати, як формується собівар-
тість. Але не тільки в цілому, а й на окремих операціях, технологі-
чних фазах, переділах, у межах бригади, цеху тощо. 

Для побудови обліку руху матеріалів у процесі виробництва 
створюють модель організації. Для формалізації моделі беруть ві-
дповідні технологічні та організаційні особливості конкретного ви-
робництва і розкладають на три аспекти — облік елементів за-
трат, облік трансформації елементів затрат у статті затрат 
та облік статей затрат за кожним організаційним осередком, бри-
гадою, цехом тощо. 
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Особливості технології виробництва зумовлюють операції, які 
можна взяти за основу визначення не лише кількісних, а й вартісних 
параметрів виробництва для того, щоб можна було дістати варті-
сні характеристики. 

Далі для побудови організаційної моделі обліку затрат беруть 
горизонтальні та вертикальні форми відносин відповідного підрозді-
лу та побудови технології. 

Отже, для побудови конкретної моделі обліку виробництва на 
певному підприємстві слід виконати такі роботи: відібрати облі-
кові номенклатури, розробити нормативне господарство, підібрати 
систему документального оформлення операцій (документи), побу-
дувати загальну схему обліку, розробити схеми облікових реєстрів, 
визначити центри затрат і методи виявлення відхилень затрат від 
норм (квот, кошторису тощо), визначити методи розподілу непря-
мих затрат і методи розрахунків незавершеного виробництва, ме-
тоди оцінки відходів, побічної продукції, методи визначення сукупної 
собівартості продукції та собівартості окремих її видів. 

Незалежно від форми організації процесу виробництва і хара-
ктеру технології облік затрат має будуватися так, аби у  
системному порядку на рахунках бухгалтерського обліку мож- 
на було дістати дані про фактичну суму затрат та обчислити 
повну собівартість у межах структурних підрозділів, за видами 
продукції. 

Облік решти елементів затрат — на оплату праці, соціальне 
страхування, амортизацію тощо здійснюється за розглянутим ра-
ніше планом: 

1. Визначення центрів затрат і центрів відповідальності. 
2. Розробка робочого плану рахунків. 

 
В.3.2.5. Особливості обліку попереднього групування  

непрямих затрат у комплексних видах 

 
Порядок побудови обліку попереднього групування непрямих еле-

ментів затрат та їх внесення до собівартості окремих видів про-
дукції нам уже відомий. 

Загальна методика побудови цих затрат у внутрішньогосподар-
ському обліку майже така сама. Різниця полягає лише в тому, що 
кількість центрів затрат значно зростає. Тому цей елемент робо-
ти слід передбачити в робочому плані рахунків. Особливо це стосу-
ється таких затрат: 
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на експлуатацію та утримання машин і устаткування в розрізі 
технологічних схем, ліній, агрегатів тощо; 

загальновиробничих в розрізі бригад, дільниць, цехів, переділів, 
технологічних фаз тощо; 

внутрішньогосподарських транспортних затрат тощо. 

 
В.3.2.6. Особливості побудови обліку 

зведення елементів затрат 

 
Методика побудови обліку зведення елементів затрат на виро-

бництво нам уже відома. Щодо порядку зведення затрат при за-
стосуванні методу повних затрат слід зазначити, що можливі всі 
наведені варіанти. Методика та техніка зведення аналогічні розг-
лянутим раніше. На рис. В.3.7; В.3.8; В.3.9; В.3.10; В.3.11; В.3.12 
наведена методика зведення затрат. 
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Рис. В.3.7. Облік зведення затрат при 
 однопередільному одновирібному типі 
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Рис. В.3.8. Облік зведення затрат при 

однопередільному багатовирібному типі 
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другого процесуД К

Рахунок обліку
третього процесуД К

Разом фактична
собівартість  

 

Рис. В.3.9. Облік зведення затрат при багатопередільному 
 одновирібному (однопродуктовому) типі —  

попроцесний метод групування 
 

Рахунки облі-
ку ресурсів

Рахунок об-
ліку 1-го
процесу

Рахунок об-
ліку 2-го
процесу

Рахунок об-
ліку 3-го
процесу Д К

Рахунок облі-
ку 4-го (остан-
нього) процесуД КД КД КД К

Разом фак-
тична собі-
вартість

 
 

Рис. В.3.10. Облік зведення затрат при попередільному 
 багатовирібному типі виробництва 

 безнапівфабрикатним методом 
 

Рахунок обліку 
зведення затратД К

Рахунки облі-
ку ресурсівД К

Рахунок обліку
першого переділуД

Д

К

К

Рахунок об-
ліку 2-го
переділуД К

Рахунок об-
ліку непря-
мих затрат

Д К

Рахунок об-
ліку непря-
мих затрат

 

 

Рис. В.3.11. Облік зведення затрат при попередільному 
багатовирібному типі виробництва 

 безнапівфабрикатним методом 
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переділуК

К К К

КД

Рахунок об-
ліку 3-го
переділу КДД

Д Д Д

Рахунки об-
ліку ресурсів

Д К

Рахунок об-
ліку непря-
мих затрат

Рахунок об-
ліку непря-
мих затрат

Рахунок об-
ліку непря-
мих затрат

 

Рис. В.3.12. Облік зведення затрат при попередільному 
 багатовирібному виробництві напівфабрикатним методом 

 
Розглянемо конкретний приклад. Виробниче підприємство виго-

товляє два види виробів: Е та К. Окрім того, підприємство прова-
дить торговельну діяльність, має магазин, а також два цехи основ-
ного виробництва: 

№ 1 — механічний; 
№ 2 — складальний 
і два цехи допоміжного виробництва: 
№ 3 (1) — паросилова станція, 
№ 4 (2) — тарний. 
У тарному цеху виготовляють два види ящиків: 
замовлення № 1 (ящик № 357); 
замовлення № 2 (ящик № 871). 
Робочий план рахунків наведено в табл. В.3.1. 

Таблиця В.3.1 
Робочий план рахунків затрат 

Синтетичний 
рахунок 

Субрахунок 

першого рівня другого рівня третього рівня четвертого рівня 

Шифр Назва Шифр Назва Шифр Назва Шифр Назва Шифр Назва 

23.1 Основне 
вироб-
ництво 

1 
Матеріальні  

затрати 
1 

Цех 
№ 1 

1 Прямі 
1 
2 

Виріб Е  
Виріб К 

2 
Затрати на 

оплату праці і 
т. д. 

2 
Цех 
№ 2 1 Прямі 

1 
2 

Виріб Е 
Виріб К 

23.2 Допомі-
жне ви-
робниц-

тво 

1 
Матеріальні  

затрати 
3 

Цех 
№ 3 

1 Прямі 1 
Пара 

2 
Затрати на 

оплату праці і 
т. д. 

4 
Цех 
№ 4 1 Прямі 1 

Замовлен-
ня № 1 

 
 

 
 

  2 
Замовлен-
ня № 2 
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Продовження табл.В.3.1 

Синтетичний 
рахунок 

Субрахунок 

першого рівня другого рівня третього рівня четвертого рівня 

Шифр Назва Шифр Назва Шифр Назва Шифр Назва Шифр Назва 

23.4 Витрати  
на експлу-
атацію 

устатку-
вання 

1 
Матеріальні 

затрати 
1 

Цех 
№ 1 

2 
Не-

прямі 
1 
2 

Стаття 
Стаття 

2 
Затрати на 

оплату праці і 
т. д. 

2 
Цех 
№ 2    

 

25 Загально-
виробни- 
чі затра-

ти 

1 
Матеріальні 

затрати 
1 

Цех 
№ 1 

2 
Не-

прямі 
1 
2 

Стаття 
Стаття 

2 
Затрати на 

оплату праці і 
т. д. 

2 
Цех 
№ 2 2 

Не-
прямі 

1 
2 

Стаття 
Стаття 

і т. д.         

 
В.3.3. Варіант нормативного методу обліку 

 ______________________________________ затрат (стандарт кост) 

 
В.3.3.1. Сутність та передумови 

нормативного методу обліку затрат 

 
Нормативний метод є похідним від методу управління за відхи-

леннями. Сутність нормативного управління полягає в управлінні на 
підставі інформації про відхилення від заздалегідь визначених пара-
метрів норм (кошторису, стандарту тощо). Отже, для норматив-
ного контролю затрат в обліку потрібно принаймні з’ясувати, що 
таке нормативне управління (тобто управління за відхиленнями). 
Основні значення, які характерні для методу управління за відхилен-
нями, а також взаємозв’язок між цим методом і нормативним 
ілюструє рис. В.3.13. 

Введення в бухгалтерський облік уявлення про нормативні 
(стандартні) затрати було значним практичним кроком подальшо-
го використання в обліку принципів кібернетики. Якщо раніше бух-
галтерський облік був побудований на реєструванні фактів, що вже 
здійснилися в господарському житті, і відображав лише прямий 
зв’язок між здійсненим фактом та суб’єктом управління, то тепер 
бухгалтерський облік став фіксувати відхилення між передбаченим 
та фактичним станом справ на підприємстві, відтворюючи зворо-
тний зв’язок, забезпечуючи організацію дієвого контролю господар-
ської діяльності, включаючи контроль за фінансовими та економіч-
ними показниками роботи підприємства. 



 528 

Команда програми
при плановому
(нормативному)
режимі роботи

Команди регулювання
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режиму роботи

Команди регулювання
при неплановій зміні

(непередбачені в плані
зміни і відхилення)

режиму роботи

Облік затрат
в межах

норм

Облік затрат
у результаті
відхилення

від норм

Облік затрат
у результаті
зміни норм

Типи управлінських команд, які впливають на керований об'єкт

Схема нормативного  методу обліку та контролю

 

Рис. В.3.13. Взаємозв’язок типів управлінських команд 
і системи нормативного обліку 

 
Регулювання господарських процесів підприємства за допомогою 

нормативного обліку може бути втілене в життя, якщо буде доде-
ржано таких важливих умов: 

1) нормативи орієнтовані на ефективне виконання підприємст-
вом своїх ресурсів; 

2) ефективність виробництва оцінюється через порівняння фа-
ктичних затрат з нормативними; 

3) одержана через зворотний зв’язок інформація про виявлені ві-
дхилення фактичних затрат від нормативних використовується 
для коригування виробничих процесів. 

Усі три наведені умови мають місце тільки на підприємствах з 
помірною стохастичністю господарських процесів. Такими є, напри-
клад, підприємства легкої промисловості, які застосовують позамов-
ний метод обліку затрат. Коли підприємство працює в обставинах, 
які характеризуються значною невизначеністю щодо постачання ма-
теріалами та реалізації готової продукції, змінюваною технологією 
виробництва, то встановити нормативи й передбачити систему їх 
контролю стає неможливим. На таких підприємствах не можна ор-
ганізувати нормативний облік. Нарешті, якщо господарський процес 
повністю визначений (підприємство функціонує в умовах стабільних 
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господарських зв’язків, використовує просту технологію, що розрахова-
на на масовий випуск готової продукції), то потреба провадити склад-
ний і такий, що потребує значних затрат, кібернетичний контроль у 
вигляді нормативного обліку затрат відпадає. 

Передумовою нормативного методу контролю затрат є наяв-
ність норм затрат, які задовольняють потреби планування та обліку, 
що дає змогу до початку виробничого процесу складати нормативну 
калькуляцію продукту (виробу, роботи, послуги), а після його завершен-
ня на підставі нормативної калькуляції та поточного обліку про відхи-
лення й зміни норм визначити фактичну собівартість продукції. 

При нормативному методі до поточного обліку вводять три 
показники: затрати в межах норм, відхилення внаслідок їх змін та 
відхилення внаслідок технічних, технологічних, організаційних та 
інших причин. Кожний з цих елементів має бути документально 
оформлений. Відхилення або зміни оформлюють згідно з характером 
технології, видом сировини або матеріалів, які використовуються у 
виробництві, форми оплати праці тощо. 

Основною ознакою нормативного обліку затрат на виробництво 
є те, що облік провадиться у ході технологічного процесу. Тому 
будь-які відхилення чи зміни норм виявляються негайно, на тій чи 
іншій операції. 

Для цього необхідно знати характер технологічних процесів та 
методику добору центрів методу обліку й контролю затрат. 

Між нормативним та ненормативним методами існує істот-
на відмінність. Вона полягає ось у чому. 

1. За ненормативного методу будь-які відхилення від нормати-
вних (планових, кошторисних тощо) затрат виявляються після за-
вершення виробничого процесу. А це означає, що на підставі даних 
обліку немає змоги втручатися безпосередньо у виробничий процес 
(через відсутність відповідних даних). 

2. При нормативному обліку затрат на виробництво відхилення 
від норм та зміни норм виявляються безпосередньо по конкретній 
операції технологічного процесу, що дає змогу визначити місце ви-
никнення відхилення, причини, характер, ініціаторів (або винуват-
ців) тощо. 

3. При нормативному методі будь-які зміни норм мають бути 
зафіксовані у спеціальному документі «Повідомлення про зміну норм», 
а відхилення — у документі залежно від методу виявлення: первинному 
документі (наприклад, при заміні матеріалів); інвентарній відомості, 
при інвентарному методі виявлення відхилення, або розкрійною картою 
при аналогічному методі виявлення відхилення; і тільки дуже мала ча-
стина відхилень виявляється розрахунковим методом. 
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Що стосується виявлення відхилення при ненормативному облі-
ку, то в усіх випадках відхилення від плану (кошторису, квоти, пла-
ну тощо) може бути виявлене лише тоді, коли закінчено всі бухга-
лтерські процедури обліку затрат на виробництво, а також 
підсумкові роботи, і визначено собівартість продукції. 

Важливим елементом нормативного методу обліку затрат на ви-
робництво є прийом складання нормативної калькуляції. Нормативна 
собівартість продукції (виробу, роботи, послуги) — це вид попередньої 
собівартості на початок якогось періоду (року, кварталу, місяця тощо). 

Нормативна калькуляція складається на підставі діючих на по-
чаток року або іншого періоду норм затрат на конкретний вид про-
дукції у розрізі елементів собівартості (статей затрат). 

Методика складання нормативної калькуляції продукції зале-
жить від галузевих особливостей. Наприклад, у машинобудівній 
промисловості спочатку складають калькуляції на деталі. 

Коли складено нормативні калькуляції на деталі, переходять до 
складання нормативних калькуляцій на вузли. Для цього використо-
вують нормативні калькуляції на деталі та конструкторські спе-
цифікації. Після їх підготовки переходять до складання норматив-
ної калькуляції виробу в цілому. 

Існує і менш трудомісткий процес складання нормативної каль-
куляції — це складання відомості нормативного набору затрат по 
цехах (табл. В.3.2). Така відомість характеризує частку цеху у за-
тратах на відповідну продукцію (продукт). При цьому така відо-
мість складається лише з прямих затрат. Що ж до непрямих за-
трат, то вони визначаються в цілому. 

Таблиця В.3.2 
ВIДОМIСТЬ 

нормативного набору затрат по цеху № 2 
на 1.03.200__ року 

Номер 
дета- 
лей та 
вузлів 

Засто- 
сов- 

ність 

Матеріали та напівфабрикати Затрати на 
оплату праці 

А Б В 
Разом 
мате- 
ріали 

К С К С К С 
і т. 
д. 

нормо- 
години 

сума 

С 

23-245 1 2 0,10 — — — — — 0,10 0,4 5,00 

22-456 2 — — 2 0,60 — — — 0,60 0,1 0,60 

22-731 1 — — 3 0,30 — — — 0,80 0,22 2,00 

Примітка: К — кількість; С — cума. 
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Нормативна калькуляція застосовується для обчислення оцінки 
вартості випущеної продукції, незавершеного виробництва, а також 
браку у виробництві. 

Важливим елементом нормативного обліку є перерахунок зали-
шків незавершеного виробництва на початок місяця, який необхідно 
проводити згідно зі змінами норм. Цей перерахунок можна викону-
вати двома прийомами: перший — прямий подетальний перераху-
нок, на підставі інвентаризації; другий — коли перерахунок ведеть-
ся укрупнено за калькуляційними статтями. Другий прийом є менш 
точним,  але простішим. 

Попри те, що в поточному обліку затрати обліковуються за 
нормами, змінами норм та відхиленнями від норм, при складанні 
калькуляції фактичної собівартості продукції постає потреба вве-
сти до розрахунку такий показник, як «Невраховані відхилення». 
Вони виникають завдяки перерахункам та балансуванню різних ви-
дів відхилення за статтями затрат. 

Загальну побудову нормативного обліку затрат на виробництво 
та калькулювання фактичної собівартості продукції ілюструє рис. 
В.3.14. 

СИСТЕМА НОРМ І НОРМАТИВІВ НА РЕСУРСИ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Нормативні   калькуляці ї   собівартості   продукції

Класифікація змін норм та відхилення від норм і нормативів

Норми затрат
на предмети

праці

Норми затрат
на оплату

праці

Норми затрат
на послуги

Норми затрат
на засоби

праці

Норми комп-
лексних
затрат

Втрати виробниц-
тва від браку

Непродуктивні
витрати

Відхилення
від норм

Зміни норм

Система документування носіїв облікової інформації про зміни норм
фактичних затрат відокремленням відхилення від норм

Система облікових реєстрів поточного обліку затрат норм та
відхилень від норм

Система розрахункових таблиць обчислення собівартості продукції 

 

Рис. В.3.14. Загальна побудова нормативного обліку затрат 
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Отже, доходимо висновку, що нормативний облік може бути 
застосований разом з усіма розглянутими раніше варіантами тех-
нології та організації виробничої діяльності. Можливі три модифі-
кації. 

1. Облік повністю провадиться за нормативними затра- 
тами (ЗН); при цьому дані обліку періодично коригують- 
ся на розмір відхилень (В), що виявлені від фактичних за- 
трат (ФЗ): 

ЗН  В = ФЗ. 

2. Облік провадиться паралельно за фактичними та норматив-
ними затратами:  

ФЗ – ВН = В. 

3. Облік провадиться змішаним способом. 

Найпоширенішою є перша модифікація. За такої організації 
обліку бухгалтерські рахунки матеріалів, виробництва готової 
продукції відображають рух цінностей у нормативних величинах. 
Усі відхилення фактичних затрат від нормативних фіксуються в 
міру їх виявлення. Коли закінчено звітний період, нормативні за-
трати коригуються на суму нагромаджених відхилень. Кожний 
новий звітний період починається з нормативного оцінювання 
затрат. 

Усі відхилення поділяються на кількісні та вартісні. Кількі-
сні відхилення поділяються за рахунками основних мате- 
ріалів, виробництва готової продукції та рахунками реаліза- 
ції (у частині продукції, що реалізована в даному звітному пері-
оді). Вартісні відхилення цілком вносять до рахунку реалізації. 

Питання про те, кому слід адресувати виявлені відхилення в 
кожному конкретному випадку, вирішує заводська та цехова адміні-
страція. При цьому вважається, що оперативність повідомлення 
важливіша, ніж його точність. 

Особливо важливо виявляти можливі відхилення при прийнятті 
додаткового замовлення, щоб заздалегідь з’ясувати його доцільність, 
а також засоби впливу на відхилення. З огляду на потребу нейтра-
лізувати дії негативних відхилень та посилити вплив позитивних, 
слід встановити наявність зв’язку між величиною відхилень та ін-
шими змінними затратами. Це можна зробити з допомогою коефі-
цієнта кореляції. 
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В.3.3.2. Особливості обліку формування елементів затрат 
виробничої діяльності за методом повних затрат 

при нормативному варіанті 
 

Методику і техніку обліку формування елементів затрат було 
розглянуто раніше. 

Проте облік формування елементів затрат в разі використан-
ня нормативного варіанта має ряд особливостей. 

Сутність нормативного методу обліку затрат на виробництво 
зводиться до того, що затрати обліковуються з поділом їх на три 
елементи. 

Перший — обліковують затрати в межах норм (бізнес-плану, 
кошторису, квоти тощо). 

Другий — обліковують зменшення (економію) або збільшення 
(перевитрати) затрат порівняно з нормою (квотою, кошторисом, 
планом тощо). Внаслідок зміни норми під впливом заздалегідь відо-
мих причин: зміни технології, організації тощо. 

Третій — обліковують відхилення затрат порівняно з нор- 
мою (квотою, бізнес-планом, кошторисом тощо) у бік зменшення 
(економія) або збільшення (перевитрати) з різних причин. 

Другий і третій елементи за своєю природою (по суті своїй) 
однозначні, оскільки йдеться про відхилення від норм (квоти, 
плану, кошторису тощо). Тому нормативний метод можна хара-
ктеризувати як облік затрат у межах норм та затрат, які від-
хиляються від норм. Кожний такий випадок має бути зафік- 
сований в окремому документі зі спеціальною ознакою та наявні-
стю характеристик про місце виникнення відхилення (цех, брига-
да, дільниця тощо), причини відхилення, ініціатора (або винуват-
ця) відхилення, кількісні та вартісні характеристики відхилення. 
Для відображення в обліку цих даних у кожному господарстві ро-
зробляють кодифікатори відхилення від норм та змін норм. 

Під час обліку затрат документування завжди має бути та-
ким, аби забезпечити виявлення відхилень від норм (кошторису, 
квот тощо) в ході технологічного процесу за зміну, добу або інший 
найкоротший технологічний цикл. 

Для обліку матеріальних затрат за нормативним методом ві-
докремленому документуванню підлягають зміни та відхилення за-
трат. Тому в кожному разі в документі мають бути такі дані: 
затрати у межах норм, затрати внаслідок зміни норм та затрати 
внаслідок відхилення від норм (від початку виробничого процесу аж 
до виходу продукту). 
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Для нормативного обліку у звітах показують також відхилення 
від  норм (квот, кошторису тощо) та зміни норм. Усі відхилення 
потребують письмових пояснень. 

В усіх виробництвах, за винятком дослідних, експерименталь-
них, затрати регламентуються рецептурою, технологічними (нор-
мативними) картками та іншими документами. В деяких випадках 
дозволено замінювати одні матеріали іншими. Такий факт має бу-
ти оформлений спеціальним документом на заміну. 

Між вхідною кількістю (масою) переданих до виробничого процесу 
матеріально-речових елементів затрат та вихідною кількістю гото-
вої продукції (за умови додержання певних технологічних параметрів 
виробничого процесу в органічних виробництвах — хімічній, харчовій 
промисловості і т. ін.) встановлені нормативні пропорційні залежнос-
ті. Вони характеризують норму виходу готового продукту. 

На таку норму виходу впливають насамперед заміни. Крім то-
го, у процесі виробництва можуть бути виявлені різні відхилення, 
наприклад, зменшення порівняно з нормою, незаплановані відходи, 
незапланований брак, зменшення передбаченого планом (нормою) 
браку тощо. 

У виробництвах органічного характеру іноді під впливом біохі-
мічних процесів можуть змінюватися кількісні або якісні парамет-
ри переданих до виробничого процесу матеріалів. Задокументувати 
ці зміни (за винятком грубих технологічних порушень) неможливо. 
Тому важко встановити відхилення раніше, ніж буде передано го-
тову продукцію на склад та визначено кількісні параметри з точні-
стю до одиниці вимірювання. Ці причини відхилення зумовлені тем-
пературно-режимними характеристиками і зазвичай є незначними, 
але їх також потрібно визначати, що здійснюють методом техні-
ко-економічного розрахунку. Такі розрахунки робляться на підставі 
матеріальних балансів: баланс сухих речовин, баланс крохмалю то-
що. 

Особливо увага має бути приділена обліку руху матеріальних 
елементів затрат у процесі виробництва на різних фазах, етапах, 
стадіях, переділах тощо. 

Параметри побудови такого обліку були визначені у викладанні 
методики обліку матеріалів за методом повних затрат. Але при 
нормативному методі постає потреба мати додаткові дані. Тому 
до вже сказаного слід додати, що при нормативному варіанті мо-
дель обліку затрат далі деталізують. 

Насамперед, при передачі матеріалів у виробничий процес доку-
ментально має бути зафіксована їх відповідність (або невідповід-
ність) нормам (квоті, кошторису, плану тощо). Це потребує наяв-
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ності нормативного господарства, яке має бути розроблене до по-
чатку організації обліку. 

Далі в моделі побудови обліку слід передбачити те, що затрати по-
діляють на три види: у межах норм, зміни норм та відхилення від норм. 
Для побудови обліку складають схему взаємозв’язку технологічних та 
планово-облікових параметрів виробничого процесу. Крім того, розроб-
ляють кодифікатор змін та відхилень від норм (рис. В.3.15). 

Ознаки груп

Характер локалізації

Спосіб виявлення

Час виявлення

Відношення до готового
продукту

Відношення до об'єкта обліку

Ступінь впливу на витрати

Спосіб обліку

Форми фіксації

Явні
(які облі-
ковують)

Приховані
(які розра-
ховуються)

Заміна
Розкрій

Брак
Згар

Звітування

До початку виробництва
У процесі виробництва
Після закінчення виро-

бництва

Прямий
Непрямий (розрахунковий)

Збільшують їх (по-
дорожчання)

Зменшення (зде-
шевлення)

Документ на заміну
Карта розкрою

Інвентаризаційний опис
Техніко-економічний

розрахунок

Місця виникнення
Причини
Винуватці

Індивідуальні
Загальні

Ознаки підгруп

Первинні
Вторинні

 

Рис. В.3.15. Організаційна модель розробки номенклатури 
 відхилення від норм 
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За елементом затрат на оплату праці при обліку виробниц-
тва за нормативним методом розподільному обліку підлягає оп-
лата праці в межах норм, внаслідок зміни норм та в разі відхи-
лення від норм. Такий розподільний облік забезпечується завдяки 
первинним документам, в яких згадані ознаки виокремлюються. 

Облік решти елементів затрат (соціальне страхування, амор-
тизація тощо) провадять у розглянутому порядку. 

 
В.3.3.3. Побудова обліку змін норм 

 

Діючі норми затрат матеріальних і трудових ресурсів під впли-
вом науково-технічного прогресу, удосконалення організації виробни-
цтва поступово втрачають свій прогресивний характер, через що 
постає потреба переглянути й уточнити їх. Тому своєчасне внесення 
змін норм до технічної та нормативної документації дуже важли-
ве. Відповідальність за цю роботу доцільно покласти на ті служби, 
які виконують розрахунки. 

На практиці застосовують два варіанти обліку змін норм, а 
саме: зміни норм до технічної і нормативної документації вносять 
у момент їх виникнення або з першого числа наступного місяця. На 
наш погляд, було б доцільно кожну зміну норми відразу фіксувати в 
обліку. 

Організація обліку змін норм має передбачати: розробку класи-
фікатора причин зміни норм; документування зміни норм; реєстра-
цію зміни норм в журналах; внесення змін до технічної і норматив-
ної документації; повідомлення про зміни норм і кошторисів 
затрат усіх зацікавлених підрозділів підприємства; контроль і ана-
ліз зміни норм. 

Для побудови обліку зміни норм необхідна їх класифікація і ко-
дифікація. Класифікацію причин зміни норм доцільно будувати як 
фактори, що враховуються під час розробки норм: підвищення тех-
нічного рівня виробництва; поліпшення організації виробництва і 
праці; зміна обсягу і структури виробництва. Кожна зміна норм 
має бути зафіксована в разовому повідомленні, яке має різні форми: 
для матеріальних затрат і затрат на оплату праці (норм часу і 
розцінок). Усі первинні документи на зміну норм реєструються в 
журналах обліку зміни норм матеріалів, часу і розцінок. Повідом-
лення на зміну норм групують у журналах у розрізі причин і назв ви-
робів. Таке групування необхідне для контролю й аналізу за роботою 
технічних служб і виконання плану організаційно-технічних заходів. 

В.3.3.4. Побудова обліку відхилень від норм 
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Одним із важливих елементів нормативного обліку є облік від-
хилень від норм. Суть обліку затрат за відхиленнями від норм поля-
гає в тому, що в процесі виробництва фактично затрачені матері-
альні і трудові ресурси систематично порівнюються з 
нормативними з метою виявлення відхилень. Вони можуть бути як 
додатні, так і від’ємні. Додатні свідчать про економію матеріаль-
них і трудових ресурсів, а від’ємні — про порушення технології, ор-
ганізації і управління виробництвом. Водночас необхідно вести облік 
як додатних, так і від’ємних відхилень від норм з погляду їх ефек-
тивності. Облік відхилень від норм — це найскладніший елемент у 
побудові й організації нормативного обліку. Складним є не сам 
факт виявлення і фіксація відхилень від норм, а їх облік на всіх 
етапах і фазах у ході технологічного процесу від моменту виявлення 
відхилень і реєстрації в первинних документах до внесення їх до со-
бівартості одиниці виду продукції. 

Для побудови обліку відхилень від норм потрібно вирішити ряд 
методологічних і організаційних питань. До них належать: розробка 
класифікатора видів, причин і винуватців відхилень; визначення ме-
тодів виявлення відхилень; відбір носіїв інформації про відхилення 
від норм; розробка методики обліку відхилень за центрами затрат; 
облік відхилень у системі рахунків; розробка методики розрахунку 
частки відхилень у собівартості калькуляційної одиниці продукції. 

Побудова обліку відхилень від норм потребує їх класифікації, 
яку можна зробити за різними ознаками: видами затрат, причина-
ми, винуватцями, місцями виникнення тощо. Для цього слід розро-
бити номенклатуру відхилень. При розробці методики обліку відхи-
лень важливого значення набуває визначення місць виявлення їх, 
тобто центрів формування затрат. Знаючи їх, можна поділити 
виявлені відхилення на залежні і не залежні від діяльності виробни-
чих підрозділів і точніше оцінити виробничо-господарську діяльність 
бригад, дільниць, цехів тощо. 

Одним із важливих елементів побудови обліку відхилень від норм 
є визначення методу виявлення відхилень. В економічній літературі 
розрізняють кілька методів: документування; партіонного розкрою; 
наступних розрахунків з використанням даних інвентаризації; тех-
ніко-економічних розрахунків; порівняння фактичної величини за-
трат з нормативною. 

Метод документування застосовують у випадках заміни 
матеріалів у момент, коли їх відпускають зі складу або витра-
чають на виробництво продукції; метод партіонного розкрою — 
на взуттєвих і машинобудівних підприємствах; наступні розраху-
нки з використанням даних інвентаризації застосовують при ви-
явленні відхилень від норм за певний період часу (зміну, декаду 
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тощо); відхилення внаслідок зміни в технологічному і темпера-
турному режимах виявляють методом техніко-економічних роз-
рахунків; відхилення від норм за статтями затрат, які пов’язані 
з роботою обладнання, виявляють методом порівняння. 

Важливе значення в обліку відхилень від норм має їх докумен-
тування. Кожний випадок виявлених відхилень має бути докумен-
тально оформлений. Тому на підприємстві має застосовуватися 
така система первинних документів, яка дала б змогу оперативно 
виявляти відхилення від норм затрат. 

 
В.3.3.5. Особливості обліку попереднього групування 

непрямих затрат у комплексних їх видах 
 

Порядок побудови обліку попереднього групування непрямих еле-
ментів витрат та їх внесення до собівартості окремих видів про-
дукції було вже розглянуто. 

Загальна методика побудови цих витрат у внутрішньогосподар-
ському обліку така сама. Різниця в тому, що кількість центрів за-
трат значно зростає, а тому прийоми їх включення різноманітні. З 
огляду на сказане цей елемент роботи слід передбачити в робочому 
плані рахунків. Особливо це стосується таких затрат: 

на експлуатацію та утримання машин і устаткування; 
загальновиробничих у бригадах, дільницях, цехах, переділах, тех-

нологічних фазах тощо; 
транспортних, внутрішньогосподарського транспорту тощо. 
За змістом кожний вид комплексних затрат поділяється на 

статті. Побудова обліку у кожному комплексі затрат має бути 
такою, щоб протягом місяця їх можна було визначити з кожного 
елемента у межах окремих статей затрат за трьома ознаками: у 
межах норм, зміни та відхилення від норм. Це потрібно для конт-
ролю кошторису. 

При складанні нормативної калькуляції собівартості продукції 
кожний вид комплексних затрат формує статтю собівартості та 
визначається щодо окремого виду продукції як окремий елемент со-
бівартості. Тому при списанні наприкінці місяця загальної суми за-
трат щодо кожного комплексу відхилення від норм визначається в 
цілому, а не за окремими статтями кошторису. 

При нормативному методі обліку затрат на утримання й екс-
плуатацію машин та устаткування необхідно забезпечити окремий 
облік у межах норм, змін норм та відхилення (за аналогією до опи-
саного раніше). 
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В.3.3.6. Особливості побудови обліку зведення 
елементів затрат 

 
Методику побудови обліку зведення елементів затрат на вироб-

ництво було викладено раніше. Щодо порядку зведення затрат при 
застосуванні методу повних затрат слід зазначити, що можливі всі 
наведені варіанти. Методика та техніка зведення аналогічні та-
ким, які було описано раніше. 

Особливістю зведення даних про затрати при нормативному 
обліку є те, що додатково провадиться робота зі зведення даних про 
зміну норм та відхилення від норм cтосовно центрів затрат та 
центрів відповідальності. 

 
В.3.3.7. Особливості  побудови обліку випуску 
 готової продукції (виробу, роботи, послуги)  

та обчислення її фактичної собівартості  
за нормативним методом 

 
Загальну методику побудови обліку готової продукції та обчис-

лення її фактичної собівартості було описано раніше. 
Водночас у побудові бухгалтерського внутрішньогосподарського 

обліку затрат за нормативним методом існують істотні особливо-
сті. До них належать: 

обов’язковість даних про зміни норм та відхилення від норм за 
відповідними центрами затрат та центрами відповідальності; 

виявлення даних про необліковані відхилення від норм затрат; 
перерахунок (якщо є незавершене виробництво) зміни норм; 
визначення нормативної собівартості кожного випущеного ви-

робу; 
розмежування відхилень та змін норм між готовою продук- 

цією та незавершеним виробництвом. 
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В.4. ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
 ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ЗА МЕТОДОМ НЕПОВНИХ ЗАТРАТ  
У СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 ________________ В.4.1. Сутність та основи побудови 
 

нутрішньогосподарський бухгалтерський облік виробничої 
діяльності за методом неповних затрат передбачає всебічне та 
точне відображення абсолютно всіх витрат підприємства за пев-
ний час на етапі формування елементів затрат. Після відображен-
ня в системі рахунків цих затрат за елементами система допускає 
виявлення неповної (зменшеної) собівартості продукції, тобто собі-
вартості без певної частини непрямих загальних затрат, тому і 
називають цей метод — методом неповних затрат, оскільки до со-
бівартості продукції не вноситься певна частина затрат. 

Загальна побудова обліку формування елементів затрат вироб-
ничої діяльності за методом неповних затрат аналогічна методу 
повних затрат, тобто основу побудови формують такі самі чинники: 

поділ затрат на прямі та непрямі; 
характер технології виробництва; 
характер організації виробництва; 
характер контролю за затратами; 
центри обліку затрат; 
центри відповідальності. 
Що ж до поділу затрат, які входять до собівартості продукції 

або не входить до неї, то тут маємо два підходи: 
перший — на основі  поділу затрат на прямі та непрямі; 
другий — на основі поділу затрат на залежні та незалежні від 

обсягу діяльності (виробництво тощо). 
Тому за другого підходу істотною відмінністю між методами 

повних та неповних затрат є додатковий поділ затрат на сталі та 
змінні. Прямі затрати — це завжди змінні затрати. Водночас не-
прямі затрати містять значну кількість змінних затрат щодо го-
тового продукту. Метод неповних затрат поділяє затрати на три 
групи: 

прямі (змінні); 
непрямі змінні; 
непрямі сталі. 

В 
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Метод неповних затрат, як і метод повних затрат, також 
можливий за двома варіантами: 

ненормативний (просте нагромадження затрат); 
нормативний (нагромадження затрат за нормативними озна-

ками). 
У свою чергу, нормативний має два підваріанти: 
на основі поділу затрат на прямі та непрямі (стандарт кост), 

та на основі поділу затрат на змінні та сталі (директ кост). 

 
В.4.2. Деякі особливості обліку виробничого  

 _________________ процесу методом неповних затрат 
 
Основні методичні питання побудови виробничого обліку за-

трат методом неповних витрат аналогічні методу повних витрат. 
Так, елементи затрат формуються однаково. На процес формуван-
ня впливає кількість центрів затрат та центрів відповідальності. 
Розбіжності стосуються моменту відображення затрат на відпо-
відні центри затрат та центри відповідальності, оскільки при ме-
тоді повних затрат затрати поділяються тільки на дві групи — 
прямі та непрямі, а при методі неповних затрат — на три групи 
— прямі (змінні), непрямі (змінні) та непрямі (сталі). 

Тому при визначенні центрів затрат їх кількість у неповних 
витратах зростатиме. Цей момент потрібно чітко визначити в 
моделі та робочому плані рахунків обліку затрат. 

Вельми особливий облік попереднього поділу неповних затрат на 
комплексні види. Хоча загальний порядок лишається, але при методі 
неповних затрат непрямі витрати поділяються на змінні та сталі. 
А це означає, що та частина непрямих затрат, яка відноситься до 
змінних, братиме участь у калькуляційному процесі. Тому необхідно 
при побудові облікового процесу передбачити взаємозв’язок цих за-
трат за технологічними переділами (фазами, переходами тощо). 

Практично випадає з облікового виробничого процесу за мето-
дом неповних затрат такий етап, як облік зведення затрат у то-
му розумінні, як це робиться при методі повних затрат. 

Річ у тому, що зводяться затрати лише змінні. Ці затрати  
беруть участь у калькуляційному процесі, формуючи так звану зме-
ншену собівартість продукції. Що ж до непрямих сталих затрат, 
то вони списуються безпосередньо на фінансові результати і в ка-
лькуляційному процесі участі не беруть, тобто ця інформація не 
використовується в контрольному процесі. 

Аналогічно методу повних затрат для побудови обліку виробни-
чої діяльності за методом неповних затрат на будь-якому підпри-
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ємстві спочатку визначають наявні чинники. Після їх визначення 
розпочинають розробку робочого плану рахунків та складають робо-
чу модель обліку. 

Найістотнішими та найскладнішими моментами при складан-
ні робочої моделі обліку є такі: 

загальна методологія облікового процесу; 
особливості формування елементів затрат; 
побудова обліку руху матеріальних елементів затрат у процесі 

виробництва; 
побудова обліку попереднього групування непрямих елементів 

затрат на основі їх поділу на прямі, непрямі, сталі та змінні; 
облік зведення затрат за ознаками прямі, непрямі та сталі і 

змінні; 
облік випуску готової продукції та визначення зменшеної собіва-

ртості за одним з двох варіантів. 
Розглянемо ці питання докладніше в контексті побудови об-

ліку затрат на виробництво методом неповних затрат, маючи 
на увазі, що загальна методика, яка буде розглянута, аналогічна 
в усіх системах виробничого обліку. Розбіжності можли- 
ві тільки у випадках особливостей чинників побудови обліку ви-
трат. 

 

В.4.3. Методологія обліку неповних затрат 
 виробничої діяльності методом простого 

 _________________________ нагромадження затрат 
 

В.4.3.1. Загальні питання 
 

У разі використання методу неповних затрат виробничі підпри-
ємства будують бухгалтерський внутрішньогосподарський облік від-
повідно до положень про склад затрат та галузевих особливостей і 
методичних рекомендацій, які випливають із особливостей техноло-
гії та організації виробництва. 

Формування затрат на виробництво продукції здійснюється у 
системі рахунків, які були наведені раніше. Аналітичний облік про-
вадиться залежно від прийнятого технічного методу та наявності 
технічних засобів і обчислювальної техніки. Але у будь-якому разі 
має бути забезпечений облік прямих затрат за видами продукції — 
виробами, групами виробів, замовленнями, послугами тощо та не-
прямих затрат за видами затрат — на утримання устаткування, 
загальновиробничі, загальногосподарські тощо. При цьому непрямі 
затрати можуть бути обліковані або просто як непрямі, або поді-
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лені на дві групи за двома ознаками — непрямі змінні та непрямі 
сталі (незмінні). Це основна істотна відмінність в побудові бухга-
лтерського виробничого обліку за методами відповідно повних і непо-
вних затрат. 

Як і за методом повних затрат на виробництво у бухгалтерсь-
кому виробничому обліку затрати групуються на рахунках у двох 
напрямах: 

обов’язково за елементами затрат; 
не обов’язково (але доцільно) за елементами собівартості 

(статтями затрат). 
Загальні питання побудови бухгалтерського внутрішньогоспо-

дарського обліку виробничої діяльності за методом неповних затрат 
повністю вже було розглянуто. Розбіжності починаються з момен-
ту формування собівартості продукції. Для з’ясування тотожності 
та відмінності між методами повних та неповних затрат розгля-
немо їх у повній аналогії. 

 
В.4.3.2. Побудова обліку затрат  

за однопередільним методом 
 

Загальні питання побудови бухгалтерського внутрішньовиробничого 
обліку за однопередільним варіантом викладено у розд. В.3. 

Як уже зазначалося, при побудові затрат за методом неповних 
затрат структурно затрати мають бути поділені на три групи: 

прямі (змінні); 
непрямі (змінні); 
непрямі сталі. 
Метод неповних затрат має дві модифікації однопередільного 

варіанта. Оскільки йдеться про зменшену собівартість, то пер-
ша модифікація методу неповних затрат базується на прямих 
затратах (стандарт кост), а друга — на змінних затратах (ди-
рект кост). 

Побудова бухгалтерського обліку за методом неповних затрат 
простим нагромадженням прямих та непрямих затрат на першому 
етапі аналогічна методу повних затрат. Тобто для аналітичного 
обліку затрати поділяють на прямі та непрямі. Прямі обліковують 
за видами продукції — виробами, послугами, роботами тощо, а не-
прямі за видами затрат — на утримання устаткування, загально-
виробничі, загальногосподарські тощо, але вже з поділом на змінні 
та сталі. 
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Після виконання цих процедур формують собівартість продукції 
за нагромадженими прямими затратами, а непрямі затрати спису-
ють на фінансові результати, як це показано на рис. В.4.1 і В.4.2. 

 

Первинні документи використання ресурсів

Облік формування елементів затрат на виробництво

Облік затрат за непрямими ознаками
щодо продукції — виробу, послуги

роботи тощо — та їх розподіл
між ними за певними параметрами

Облік затрат за прямими
ознаками щодо продукції —

виробу, послуги, роботи тощо

Зведення обліку прямих затрат
та визначення урізаної собівартості

продукта
Списування непрямих затрат

на фінансові результати

ІншіНакладніОсновні

 

Рис. В.4.1. Загальна побудова обліку затрат на виробництво за  
видами продукції (виробу, послуги тощо) за методом неповних затрат 
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Дебет Кредит

У тому числі рахунки
собівартості

продукції

Фінансові
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Примітка: МЗ — матеріальні затрати; ЗОП — затрати на оплату праці; 
ЗСП — затрати на соціальні потреби; ЗА — затрати на амортизацію; ІЗ — інші за-
трати; ЦЗ — центри затрат; ЦВ — центри відповідальності; ПЗ — прямі затрати; 
НПЗ — непрямі затрати. 

Рис. В.4.2. Структурна схема побудови бухгалтерського обліку затрат ви-
робничої діяльності за методом обліку неповних затрат у собівартості 

продукції (ненормативний варіант) 
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В.4.3.3. Побудова обліку затрат за попередільними 
варіантами виробництва 

 
Загальні поняття про попередільний варіант побудови обліку на 

підприємствах виробничої діяльності ми вже маємо. Метод неповних 
затрат потребує, щоб затрати були поділені на три види: 

прямі (змінні); 
непрямі (змінні); 
непрямі сталі. 
Цю особливість ілюструють рис. В.4.3 та В.4.4. 
 

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ПО ВИКОРИСТАННЮ РЕСУРСІВ

Матеріальні
затрати

Облік затрат за прямими
ознаками щодо продукції

(виробу, послуги,
роботи тощо)

Формування урізаної собівар-
тості продукції за даними

обліку

Інші затрати

Непрямі змінні Непрямі сталі

Облік формування елементів затрат на виробництво продукції

Затрати
на соціальні

потреби

Затрати
на амортиза-

цію

Затрати
на оплату

праці

Облік затрат за непрямими ознаками
щодо продукції та розподіл за певними

її параметрами

Списування непрямих
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Ф І Н А Н С О В И Й   Р Е З У Л Ь Т А Т  

Рис. В.4.3. Загальна побудова обліку виробничої діяльності методом непов-
них затрат на основі їх поділу на змінні та сталі методом 

 нагромадження (директ кост) 

Примітка. Сталі непрямі затрати списуються на фінансові результати (ФР). 

 
Оскільки метод неповних затрат потребує чіткого розмежу-

вання непрямих затрат на змінні та сталі, то для цього потрібно 
при розробці конкретної моделі побудови затрат чітко визначити 
на всіх переділах аналітичні центри затрат та методику їх зве-
дення. Оскільки непрямі затрати поділяються на дві групи — сталі 
та змінні, це потребує чіткого визначення субрахунків відповідних 
синтетичних рахунків та структури кошторису за наведеними 
ознаками. 
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П   Е   Р   Е   Д   І   Л   И
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змінні сталі змінні сталі
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за видами
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ФР ФР ФР

 

Рис. В.4.4. Загальна побудова обліку затрат на виробництво за  
попередільним варіантом методом неповних затрат 

 
Особливу увагу потрібно приділити методиці визначення не-

завершеного виробництва, оскільки частина затрат буде розподі-
лена між готовою продукцією та незавершеним вироб- 
ництвом. 

Загальна побудова виробничого попередільного процесу методом 
неповних затрат наведена на рис. В.4.5 і В.4.6. 

Процес зведення затрат та визначення фактичної собівартос-
ті (зменшеної) продукції може розгортатися або за напівфабрика-
тним, або за безнапівфабрикатним варіантом. 

Крім того, у модель можуть бути введені елементи комбінації, 
які були розглянуті раніше. 

За рештою ознак методика обліку не відрізняється від роз- 
глянутої. 
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Рахунки 
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процесів 
обліку  
доходів та  
результатів  
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Де-
бет 

Кредит  Дебет МЗ Кре-
дит 

 Дебет ЦЗ Кре-
дит 

 Дебет ПЗ Кре-
дит 

 Дебет Кре-
дит 

              

   Дебет ЗОП Кре-
дит 

    Дебет НПЗ Кре-
дит 

   

              

             

   Дебет ЗСП Кре-
дит 

        

             

   Дебет ЗА Кре-
дит 

    Дебет    Кре-
дит 

   

              

       які відхиляються від норм  

   Дебет IЗ Кредит     Дебет    Кре-
дит 

   

              

 
Рис. В.4.5. Структурна схема побудови бухгалтерського обліку затрат 
виробничої діяльності за методом обліку повних затрат у собівартості 

продукції (нормативний варіант контролю — методом стандарт кост)  
 
Примітка: МЗ — матеріальні затрати; ЗОП — затрати на оплату праці; ЗСП — 

затрати на соціальні потреби; ЗА — затрати на амортизацію; ІЗ — інші затрати; ПР 
— прямі затрати; НПЗ — непрямі затрати. 

 

із них: рахунки 
формування  
затрат в  
межах норм 
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Рис. В.4.6. Загальна схема побудови бухгалтерського внутрішньо- 
господарського обліку затрат методом неповних затрат 

Що стосується побудови обліку попроцесного виробництва, 
то при застосуванні методу неповних затрат всі наведе- 
ні раніше варіанти попередільного обліку затрат слід вико-
ристати. 

 
В.4.4. Облік виробничої діяльності  

методом неповних затрат за системою  
 __________________________ нормативного контролю 

 
Як було визначено вище, нормативний метод обліку затрат ді-

яльності є похідним від нормативного управління, тобто управлін-
ня, заснованого на інформації про відхилення фактичних витрат від 
заздалегідь встановлених норм (стандартів) параметрів. Там же, 
на рис. В.3.2, було розкрито принципові вихідні положення правиль-
ного розуміння нормативного обліку та його узгодження з управлін-
ням. 

Спинимося тепер на особливостях нормативного методу при 
обліку виробничої діяльності методом неповних затрат. 

Насамперед планування та нормування затрат має в бізнес-
плані передбачати норми на такі затрати: 

прямі змінні за видами продукції та видами затрат; 
непрямі змінні за окремими видами витрат управлінського та 

організаційного характеру; 
непрямі сталі управлінського та організаційного характеру. 
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Має бути розроблена методика виявлення відхилень від норм та 
порядок їх документування. 

У поточний облік вводиться поняття про три види затрат: 
в межах норм; 
зміни норм; 
відхилення від норм. 
Основою побудови обліку є технологія та організація виробниц-

тва, згідно з особливостями яких добираються центри затрат та 
центри відповідальності. 

Доволі специфічним є складання нормативної кальку- 
ляції. З огляду на те, що метод неповних затрат передбачає 
облік непрямих затрат за двома ознаками (змінні вони чи ста-
лі), цей елемент слід передбачити при складанні норма- 
тивних калькуляцій. Непрямі сталі затрати в калькуляції  
участі не беруть, їх списують безпосередньо на фінансові ре-
зультати. 

Наведене слід мати також на увазі для визначення незаверше-
ного виробництва. 

Що ж до побудови змін норм та відхилення від норм, то ця ча-
стина обліку однакова як у разі застосування методу повних за-
трат, так і методу неповних затрат. 

Важливу особливість має і побудова нормативного методу не-
прямих затрат. Оскільки непрямі затрати поділено на дві частини — 
змінні та незмінні, то цього потребує і кожний проміжний обліко-
вий комплекс (ідеться, зокрема, про затрати на утримання та 
експлуатацію устаткування, загальновиробничі, а також загально-
господарські затрати тощо): його додатково поділяють на дві час-
тини: непрямі змінні та непрямі сталі затрати. Згідно з цими 
ознаками потрібно вести облік відхилень від норм та облік зміни 
норм. 

Водночас підприємства можуть, коли це потрібно, доповню-
вати наведену схему окремими елементами із серії змішаних варі-
антів. Внесення того чи іншого елемента до загальної структури 
розширює інформаційні контрольні і аналітичні можливості облі-
ку. 
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В.5. ОГЛЯД ЗМІШАНИХ ВАРІАНТІВ 
 ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ЗАТРАТ  

В.5.1. На основі обліку  
 _________________________________ повних затрат  

ункціональний облік затрат на виробництво полягає в то-
му, що будь-яке підприємство має прямувати до оптимального ви-
користання виробничого та організаційного потенціалу. Цього мож-
на досягти у тому разі, коли підприємство реалізує всі свої функції. 

Функціональний облік передбачає: 
1) чітке розмежування функцій; 
2) розробку розрахункових процедур, які дають змогу виміряти 

(квантифікувати) результати реалізації цих функцій. 
Можна вирізнити три функціональних комплекси. 
I. Комплекс безпосередніх (прямих) функцій підприємства, що 

містить такі компоненти: 
1. Використання виробничого потенціалу. Сюди відносять саме 

виробництво готової продукції, її пакування і т. ін. 
2. Матеріально-технічне постачання. 
3. Облік та канцелярську діяльність. 
4.Перспективний розвиток підприємства. 
5. Збут та розширення ринків збуту. 
6. Надання послуг покупцям. 
7. Управління підприємством. 
II. Комплекс допоміжних (непрямих) функцій, які забезпечать 

реалізацію комплексу. Він складається з таких функцій: 
1. Комплектування кадрів та керування ними. 
2. Здійснення капіталовкладень. 
3. Постачання підприємству енергетичної сировини. 
III. Комплекс обслуговуючих (непрямих) функцій: 
1. Підвищення продуктивності праці. 
2. Експлуатація основних засобів. 
3—5. Надання послуг — інформаційних, юридичних, конторсь-
ких. 
6. Транспортування та складування цінностей. 

Ф 
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Затрати підприємства групуються окремо за кожною функ- 
цією для того, щоб виявити їх залежність від обсягу виробленої 
продукції, величини наданих послуг, а також визначити зміни за-
трат у часі. Зазначений метод обліку передбачає поділ затрат на 
два класи: 

1) пов’язані з прямими функціями, розподіляють після поперед-
нього їх групування за вісьмома блоками; 

2) пов’язані з непрямими функціями, розподіляють пропорційно 
до величини наданих ними послуг. 

Iз щойно сказаного можна зробити висновок, що функціональний 
облік затрат відмінний від традиційного чіткішим розмежуванням 
функціональних зв’язків. Функціональний облік використовує більш 
розгалужену, ніж традиційний, структуру затрат. Функціональний 
облік може бути впорядкований за правилами обліку змінних за-
трат, він дає змогу виділяти та одержувати як облікові, так і 
планові дані, створює умови для контролю залежності величини за-
трат від ступеня використання виробничих потужностей підпри-
ємства, його легко адаптувати до змінних умов виробництва та 
ринку. 

Структурний облік затрат на виробництво відповідає завдан-
ню інформаційного забезпечення адміністрації підприємства відомо-
стями про очікувані (як найближчим часом, так і у віддаленому 
майбутньому) зміни у навколишньому (зовнішньому) середовищі. Це 
досягається завдяки тому, що всі затрати зводяться до трьох груп: 

1.  Прямі (змінні). 
2.  Непрямі (загальні) змінні. 
3.  Непрямі структурні (сталі), які в свою чергу поділяються 

на коротко- та довгострокові. 
Виокремлення третьої групи дає змогу формувати інфор- 

маційну базу для прийняття управлінських рішень, які спрямовані 
на розвиток підприємства в змінюваних умовах ринкової 
кон’юнктури. 

Короткострокові сталі (структурні) затрати містять за-
трати, пов’язані з підтримкою виробничого потенціалу підприємст-
ва в експлуатаційній готовності при даному ступені інтенсивності 
роботи машин та устаткування, а також заробітну плату в тій 
частині, яка не входить у загальні змінні затрати. Довгострокові 
структурні затрати містять затрати, пов’язані з виконанням як 
поточних (установлених на рік), так і перспективних (установле-
них на більш віддалений період) завдань. Вони поділяються відповід-
но на казуальні та фінансові затрати. 

Визначальною властивістю двох виділених підгруп структур-
них довгострокових затрат є їх залежність від певних управлінсь-
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ких рішень, які групуються за об’єктами та суб’єктами управлін-
ня, а також за часом їх прийняття. Крім того, облік довго-
строкових затрат передбачає порівняння затрат з можливими 
доходами від реалізації готової продукції; і казуальні, і фінальні 
затрати розподіляють між різними видами готової продукції згід-
но з «кривими життєвого циклу» предмета. Очікувані доходи від 
реалізації готової продукції у майбутніх звітних періодах дають 
підстави для кон’юнктурних прогнозів. Відповідну роботу виконує 
комерційний відділ підприємства. Запроваджений за цією систе-
мою нетрадиційний спосіб розподілу довгострокових структурних 
затрат полегшує передбачення результату за кожним з прийнятих 
управлінських рішень, а також реагування на зміну кон’юнктури. 

Облік постійно розподілюваних затрат на виробництво.  

Цей метод передбачає такі етапи розподілу затрат: 
1. Віднесення до собівартості прямих змінних пропорційних за-

трат. 
2. Віднесення на собівартість змінної частини загальних за-

трат. 
3. Розподіл за різними видами готової продукції сталих загаль-

них затрат. 
При цьому застосовують два способи поділу сталих загальних 

затрат (СЗЗ): 1) пропорційно до загальної суми змінних (граничних) 
затрат (ПЗЗЗ); 2) пропорційно до брутто-прибутку. 

Перший спосіб поділу сталих загальних затрат передбачає роз-
рахунки загального коефіцієнта (процентне нарахування) сталих 
(постійних) затрат, що дорівнює 

СЗЗ 

ПЗЗЗ підприємства 

або диференційованих коефіцієнтів: 

СЗЗ транспортно-заготівельних витрат 
та видатків зі збереження матеріалів 

                   --------------------------------------------------------------------------------------- · 100; 
ПЗЗЗ матеріалів 

СЗЗ основного виробництва 
                              -------------------------------------------------------------------------------- · 100; 

ПЗЗЗ переробки 

СЗЗ адміністративно-управлінських видатків 
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------    · 100; 

ПЗЗЗ виробництва 
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СЗЗ реалізації 
                       ----------------------------------------------------  · 100. 

ПЗЗЗ виробництва 

Другий спосіб розподілу сталих загальних затрат дає змогу 
приймати управлінські рішення, орієнтуючись на перспективну 
структуру виробництва. Практична реалізація цього способу веде до 
такого розподілу затрат, при якому чим більша передбачена вели-
чина брутто-прибутку на виріб, тим вищу частку сталих затрат 
на нього треба відносити. 

Другий спосіб передбачає обчислення таких коефіцієнтів: 
 

Коефіцієнт (процентне нарахування)  
сталих витрат виробничих цехів 

100;
БП

СЗ
=  

Коефіцієнт (процентне нарахування)  
сталих затрат на управління  

та реалізацію готової продукції 
100;

СЗ-БП

СЗРСЗУ


+
=  

 

де СЗ — сталі затрати підприємства, крім пов’язаних з управлін-
ням та реалізацією готової продукції; БП — брутто-прибуток; 
СЗУ — сталі адміністративно-управлінські затрати; СЗР — сталі 
затрати, пов’язані з реалізацією готової продукції. 

Ця двоступінчата процедура розподілу сталих затрат може 
бути перетворена у багатоступінчату, тоді з величини брутто-
прибутку послідовно відраховують сталі затрати різних підрозділів 
підприємства чи виконуваних ним функцій. 

Облік затрат за факторами виробництва є наслідком обме-
женості ресурсів, він спонукає до ефективнішого їх використан-
ня. 

Відповідна модель не передбачає поділу затрат на прямі та не-
прямі, а також трактування сталих затрат як функції часу.  

В основу побудови обліку покладена передумова, згідно з якою 
затрати ресурсів мають різну інтенсивність залежно від фази гос-
подарського циклу: 

1) придбання (заготівля сировини, матеріалів); 

2) формування запасу (підтримка ресурсів у виробничій го- 
товності); 

3) використання (інтенсивність споживання) запасів (ресурсів у 
виробництві). 

На кожний вид ресурсів заведено нібито самостійний облік ва-
ртості, який охоплює три названі фази. 
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У порівнянні з двома головними концепціями обліку — за повни-
ми та неповними затратами — варіант обліку дає нові можливос-
ті для інформаційного забезпечення процесів прийняття управлінсь-
ких рішень та організації контролю господарської діяльності. 

В даній системі обліку затрати згруповані за кожним вироб-
ничим фактором та кожною фазою відтворення (постачання, 
утримання матеріальних запасів, виробництво, експлуатація), 
адміністрація отримує інформацію про необхідність тих чи інших 
управлінських рішень щодо зміни обсягів виробництва, нагрома-
дження ресурсів чи ступеня їх використання, з підготовки та екс-
плуатації устаткування, підвищення його продуктивності і т. д. 

За такого підходу до затрат не входять видатки, пов’язані з 
бездіяльністю устаткування, недовикористанням ресурсів. 

Метод обліку затрат за факторами не підпадає під тради-
ційний підхід, який передбачає включення до затрат усіх видат-
ків, пов’язаних з експлуатацією машин та устаткування неза-
лежно від ступеня їх використання, згідно з яким реальна со-
бівартість має вбирати тільки реальні затрати фактора 
виробництва. 

Облік затрат за факторами виробництва дає змогу:  

а) здійснювати багатоваріантне планування, б) регулярно про-
вадити різнобічний аналіз затрат та в) формувати раціональну 
структуру собівартості готової продукції. 

Облік відносних (умовних) індивідуальних затрат. Концепція 
повної собівартості заперечує застарілі погляди, за якими за-
трати щодо готової продукції розподіляються на загальні та 
змінні. 

Згідно з таким варіантом обліку за місцями виникнення та 
центрами відповідальності на готову продукцію відносять лише ті 
затрати, які безумовно можна з ними ототожнити. За такого 
методу повністю зникають загальні (непрямі) затрати. Усі за-
трати трактуються як прямі. 

Важливе значення мають такі поняття, як «сталі» та «змін-
ні» затрати. Паралельно з обліком затрат організується облік від-
по- 
відних доходів, що дає змогу виявити ту частину доходу, надхо-
джень, виручки, що відшкодовує затрати, та ту його частину, що 
формує чистий прибуток (нетто-прибуток). 

 _____________ В.5.2. На основі обліку неповних затрат  
 

Багатоступінчатий облік затрат на виробництво — це такий 
варіант організації обліку затрат (його називають ще і багатоша-
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ровим, і багатоблочним (поліблочним), і багатосегментним, який 
включає процедуру багатоступінчатого нагромадження націнки-при-
бутку-брутто. Багатоступінчатість зумовлена тим, що облік 
сталих затрат ведеться не в одному місці, а розосереджений за кі-
лькома методологічними сегментами, які характеризуються різним 
ступенем таких чинників: 

1) віднесенням сталих затрат на конкретні види готової проду-
кції (за групами, місцем виникнення, центрами відповідально-
сті, а також за підприємством як єдиним комплексом); 

2) доцільності їх віднесення на даний звітний період; 

3) можливості уникнути сталих затрат у короткому, серед-
ньому та тривалому господарських періодах.  

Багатоступінчатий облік затрат може застосовуватись не 
тільки на промислових підприємствах. Звичайно, установлення про-
центної націнки (маржі) на покриття затрат кожного ступеня (сег-
мента) використовується для оцінки окупності виробничої продукції, 
визначення рентабельності підрозділів підприємства та знаходження 
нижньої межі для відпускних цін. 

Обчислення наслідків-брутто за кожним підрозділом — місцем 
відповідальності — проводять з урахуванням залежних та незале-
жних від волі суб’єкта затрат. Одержаний наслідок-брутто 
створює фінансову основу для стимулювання трудових колективів 
(виплата премії, обчисленої як частка брутто-прибутку підрозді-
лу). 

До багатоступінчатого обліку затрат доцільно удаватися на 
тих підприємствах, де управління децентралізоване за центрами 
відповідальності, яким делеговані права на одержання та викорис-
тання прибутку. Якщо на підприємстві має перевагу погодинна оп-
лата праці, то затрати за заробітною платою враховуються як 
сталі і в кошторису передбачається їх покриття за рахунок брут-
то-прибутку. 

Облік відшкодування сталих затрат на виробництво та ре-
зультатів господарської діяльності передбачає модифікацію багато-
ступінчатого обліку. Сутність його полягає у поєднанні обліку 
змінних затрат з обліком повних затрат. Найкращі результати си-
стема має за умови, коли сталі затрати фіксуються за допомогою 
певних процентних ставок і обчислені. 

Розрізняють ретро- та перспективні версії варіанта. Подібний 
розподіл суттєво впливає на калькуляцію цін. 

Ретроспективна версія 
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Процедура починається з порівняння відомої ринкової ціни із со-
бівартістю. Далі на кожній сходинці (стадії) виробничого процесу 
визначається, якою мірою ціна покриває собівартість. 

П р и к л а д .  
1. Ціна одиниці виробу 
2. Змінні витрати на один виріб 
3. Наслідок-брутто I (п.1, п.2) 
4. Сталі витрати на один виріб (57 % від п.3) 
5. Наслідок-брутто II (п.3—п.4) 
6. Сталі витрати за місцем виникнення  

(26,9 % від п.5) 
7. Наслідок-брутто III (п.5—п.6) 
8. Сталі витрати центру відповідальності суб’єкта  

(63,7 % від п.7) 
9. Наслідок-брутто IV (п.7—п.8) 
10. Сталі витрати підприємства (82 % від п.9) 
11. Наслідок-прибуток-нетто (п.9—п.10) 

12440 
8900 
3540 
2018 
1522 

 
410 

1112 
 

710 
402 
332 
070 

Перспективна версія 

Відправною точкою розрахунку є прямі змінні затрати, до яких 
додають обчислені сталі затрати кожного наступного ступеня. 
Розрахунок завершує обчислення ціни. 

П р и к л а д  (дані попередньої калькуляції). 
1)  Змінні затрати на один виріб 
2)  Сталі затрати на один виріб (22,7 % від п.1) 
3)  Разом (п.1 + п.2) 
4)  Сталі затрати за місяць виникнення  

(4,5 % від п.3) 
5)  Разом (п.3. + п.4) 
6)  Сталі затрати центру відповідальності  

(7,9 % від п.5) 
7)  Разом (п.5 + п.6) 
8)  Сталі затрати підприємства (3,7 % від п.7) 
9)  Собівартість (п.7 + п.8) 

10)  Прибуток-нетто 
11)  Ціна одиниці виробу (п.9 + п.10) 

8900 
2018 

11918 
 

410 
12328 

 
710 

13038 
332 

13370 
70 

13440 

Якщо ціна невідома, облік відшкодування сталих затрат необхі-
дно доповнити складанням калькуляції на базі граничних (пропорцій-
но змінних) видатків, а також виділенням таких сталих видатків 
(з урахуванням їх видів), які можна легко розподілити за конкрет-
ними виробами. 
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Облік відшкодування граничних стандартних нормативних за-
трат на виробництво. Цей варіант заснований на передбаченні іс-
нування жорсткої замінюваності між величиною затрат та обся-
гом виробництва. 

Передбачається чітке розмежування затрат на сталі та про-
порційно змінні. У цьому варіанті обліку не лише змінні, а усі ви-
трати групують за місцями їх виникнення. Розрахунок відхилень 
виконується так само, як при нормативному обліку затрат, тобто 
з використанням еластичного кошторису (бюджету). Суму факти-
чних затрат знаходимо коригуванням нормативних витрат на ве-
личину виявлених відхилень. Фіксація відшкодування граничних ста-
ндартних затрат забезпечує адміністрацію інформацією, 
необхідною для прийняття управлінських рішень в умовах неповного 
використання виробничих потужностей підприємства. Деякі фахів-
ці вважають систему обліку граничних затрат найдовершеною си-
стемою обліку. 

 
Наведені щойно варіанти побудови бухгалтерського обліку за-

трат виникли відносно недавно і насамперед спрямовані на контро-
льні аспекти обліку. Завдяки йому нагромаджується інформація, 
необхідна для прийняття дійових управлінських рішень, створюєть-
ся можливість для вироблення ефективної цінової політики. 
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ДОДАТОК 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Міністерства фінансів України 
від 30 листопада 1999 року № 291 

 

ПЛАН  
РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, 

КАПІТАЛУ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ* 
 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

10 Основні засоби 101 Земельні ділянки Усі види 
діяльності   102 Капітальні витрати на 

поліпшення земель 
  103 Будинки та споруди  
  104 Машини та обладнання  
  105 Транспортні засоби  
  106 Інструменти, прилади та 

інвентар 
 

  107 Робоча і продуктивна 
худоба 

 

  108 Багаторічні насадження  
  109 Інші основні засоби  

11 Інші необоротні 
матеріальні активи 

111 Бібліотечні фонди Усі види 
діяльності  112 Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
  113 Тимчасові (нетитульні) 

споруди 
 

  114 Природні ресурси  
  115 Інвентарна тара  
  116 Предмети прокату  
  117 Інші необоротні матеріальні 

активи 
 

12 Нематеріальні активи 121 Права користування 
природними ресурсами 

Усі види 
діяльності 

  122 Права користування майном  
  123 Права на знаки для товарів і 

послуг 
 

  124 Права на об’єкти 
промислової власності 

 

  125 Авторські та суміжні з ними 
права 

 

  126 Гудвіл  
  127 Інші матеріальні активи  

 
* Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185. 
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Продовження додатка 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

13 Знос необоротних 
коштів 

131 Знос основних засобів Усі види 
діяльності  132 Знос інших необоротних 

матеріальних активів 
  133 Знос нематеріальних активів  

14 Довгострокові 
фінансові інвестиції 

141 Інвестиції пов’язаним 
сторонам за методом обліку 
участі в капіталі 

Усі види 
діяльності 

  142 Інші інвестиції пов’язаним 
сторонам 

 

  143 Інвестиції непов’язаним 
сторонам 

 

15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво Усі види 
діяльності   152 Придбання (виготовлення) 

основних засобів 
  153 Придбання (виготовлення) 

інших необоротних 
матеріальних активів 

 

  154 Придбання (створення) 
нематеріальних активів 

 

  155 Формування основного 
стада 

 

16 Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 

161 Заборгованість за майно, що 
передано у фінансову 
оренду 

Усі види 
діяльності 

  162 Довгострокові векселі 
одержані 

 

  163 Інша дебіторська 
заборгованість 

 

17 Відстрочені податкові 
активи 

 За видами відстрочених 
податкових активів 

Усі види 
діяльності 

18 Інші необоротні активи  За видами активів Усі види 
діяльності 

19 Негативний гудвіл  За видами об’єктів 
інвестування 

Усі види 
діяльності 

КЛАС 2. ЗАПАСИ 

20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали Усі види 
діяльності   202 Купівельні напівфабрикати 

та комплектуючі вироби 
  203 Паливо  
  204 Тара й тарні матеріали  
  205 Будівельні матеріали  
  206 Матеріали, передані в 

переробку 
 

  207 Запасні частини  
  208 Матеріали сільськогоспо-

дарського призначення 
 

  209 Інші матеріали  
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Продовження додатка 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

21 Тварини на вирощуван-
ні та відгодівлі 

211 Молодняк тварин на 
вирощуванні 

Сільське 
господарс-
тво, під-
приємства 
інших га-
лузей з під-
собним 
сільсько-
господарсь-
ким вироб-
ництвом 

  212 Тварини на відгодівлі 
  213 Птиця 
  214 Звірі 
  215 Кролі 
  216 Сім’ї бджіл 
  217 Доросла худоба, що вибра-

кувана з основного стада 
  218 Худоба, що прийнята від 

населення для реалізації 
22 Малоцінні та швидко-

зношувані предмети 
 За видами предметів Усі види 

діяльності 
23 Виробництво  За видами виробництва Усі види 

діяльності 
24 Брак у виробництві  За видами продукції Галузі 

матеріаль-
ного ви-
робництва 

25 Напівфабрикати  За видами напівфабрикатів Промисло-
вість 

26 Готова продукція  За видами готової продукції Промисло-
вість, сільсь-
ке господар-
ство та ін. 

27 Продукція сільсько-
господарського 
виробництва 

 За видами продукції Сільське 
господар-
ство, під-
приємства 
інших га-
лузей з 
підсобним 
сільськогос-
подрським 
виробниц-
твом 

28 Товари 281 Товари на складі Усі види 
діяльності   282 Товари в торгівлі 

  283 Товари на комісії  
  284 Тара під товарами  
  285 Торгова націнка  

29 … … … ….    

КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ 

30 Каса 301 Каса в національній валюті Усі види 
діяльності   302 Каса в іноземній валюті 

31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в 
національній валюті 

Усі види 
діяльності 

  312 Поточні рахунки в іноземній 
валюті 
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Продовження додатка 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

  313 Інші рахунки в банку в 
національній валюті 

 

  314 Інші рахунки в банку в 
іноземній валюті 

 

32 … … … …    
33 Інші кошти 331 Грошові документи в 

національній валюті 
Усі види 
діяльності 

  332 Грошові документи в 
іноземній валюті 

 

  333 Грошові кошти в дорозі в 
національній валюті 

 

  334 Грошові кошти в дорозі в 
іноземній валюті 

 

34 Короткострокові 
векселі одержані 

341 Короткострокові векселі, 
одержані в національній 
валюті 

Усі види 
діяльності 

  342 Короткострокові векселі, 
одержані в іноземній валюті 

 

36 Розрахунки з покупця-
ми та замовниками 

361 Розрахунки з вітчизняними 
покупцями 

Усі види 
діяльності 

  362 Розрахунки з іноземними 
покупцями 

 

37 Розрахунки з різними 
дебіторами 

371 Розрахунки за виданими 
авансами 

Усі види 
діяльності 

  372 Розрахунки з підзвітними 
особами 

 

  373 Розрахунки за нарахованими 
доходами 

 

  374 Розрахунки за претензіями  
  375 Розрахунки за відшкодуван-

ням завданих збитків 
 

  376 Розрахунки за позиками 
членам кредитних спілок 

 

  377 Розрахунки з іншими 
дебіторами 

 

38 Резерв сумнівних 
боргів 

 За дебіторами Усі види 
діяльності 

39 Витрати майбутніх 
періодів 

 За видами витрат Усі види 
діяльності 

КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

40 Статутний капітал  За видами капіталу Усі види 
діяльності 

41 Пайовий капітал  За видами капіталу Коопера-
тивні ор-
ганізації, 
кредитні 
спілки 
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Продовження додатка 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід  
  422 Інший вкладений капітал  
  423 Дооцінка активів  
  424 Безоплатно одержані 

необоротні активи 
 

  425 Інший додатковий капітал  
43 Резервний капітал  За видами капіталу Усі види 

діяльності 
44 Нерозподілені 

прибутки (непокриті 
збитки) 

441 Прибуток нерозподілений Усі види 
діяльності  442 Непокриті збитки 

  443 Прибуток, використаний у 
звітному періоді 

 

45 Вилучений капітал 451 Вилучені акції Усі види 
діяльності   452 Вилучені вклади й паї 

  453 Інший вилучений капітал  
46 Неоплачений капітал  За видами капіталу Усі види 

діяльності 
47 Забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 
471 Забезпечення виплат 

відпусток 
Усі види 
діяльності 

  472 Додаткове пенсійне 
забезпечення 

 

  473 Забезпечення гарантійних 
зобов’язань 

 

  474 Забезпечення інших витрат і 
платежів 

 

48 Цільове фінансування і 
цільові надходження 

 За об’єктами фінансування Усі види 
діяльності 

49 Страхові резерви 491 Резерви незароблених 
премій 

Страхова 
діяльність 

  492 Резерви збитків  
  493 Інші страхові резерви  
  494 Частка перестраховиків у ре-

зервах незароблених премій 
 

  495 Частка перестраховиків у 
резервах збитків 

 

  496 Частка перестраховиків в 
інших страхових резервах 

 

  497 Результат зміни резервів 
незароблених премій 

 

  498 Результат зміни резервів 
збитків 

 

КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити 
банків у національній валюті 

Усі види 
діяльності 

  502 Довгострокові кредити 
банків в іноземній валюті 
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Продовження додатка 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

  503 Відстрочені довгострокові 
кредити банків у 
національній валюті 

 

  504 Відстрочені довгострокові 
кредити банків в іноземній 
валюті 

 

  505 Інші довгострокові позики в 
національній валюті 

 

  506 Інші довгострокові позики в 
іноземній валюті 

 

51 Довгострокові векселі 
видані 

511 Довгострокові векселі, вида-
ні в національній валюті 

Усі види 
діяльності 

  512 Довгострокові векселі, 
видані в іноземній валюті 

 

52 Довгострокові 
зобов’язання за 
облігаціями 

521 Зобов’язання за облігаціями Усі види 
діяльності  522 Премія за випущеними 

облігаціями 
  523 Дисконт за випущеними 

облігаціями 
 

53 Довгострокові 
зобов’язання з оренди 

531 Зобов’язання з фінансової 
оренди 

Усі види 
діяльності 

  532 Зобов’язання з оренди 
цілісних майнових 
комплексів 

 

54 Відстрочені податкові 
зобов’язання 

 За видами зобов’язань Усі види 
діяльності 

55 Інші довгострокові 
зобов’язання 

 За видами зобов’язань Усі види 
діяльності 

56 …………    
57 …………    
58 …………    
59 …………    

КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

60 Короткострокові 
позики 

601 Короткострокові кредити 
банків у національній валюті 

Усі види 
діяльності 

  602 Короткострокові кредити 
банків в іноземній валюті 

 

  603 Відстрочені короткострокові 
кредити банків у 
національній валюті 

 

  604 Відстрочені короткострокові 
кредити банків в іноземній 
валюті 

 

  605 Прострочені позики в 
національній валюті 

 

  606 Прострочені позики в 
іноземній валюті 
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Продовження додатка 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

61 Поточна заборгованість 
за довгостроковими 
зобов’язаннями 

611 Поточна заборгованість  
за довгостроковими 
зобов’язаннями в 
національній валюті 

Усі види 
діяльності 

  612 Поточна заборгованість  
за довгостроковими зо-
бов’язаннями в іноземній 
валюті 

 

62 Короткострокові 
векселі видані 

621 Короткострокові векселі, 
видані в національній 
валюті 

Усі види 
діяльності 

  622 Короткострокові векселі, 
видані в іноземній валюті 

 

63 Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками 

631 Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками 

Усі види 
діяльності 

 632 Розрахунки з іноземними 
постачальниками 

 

64 Розрахунки за 
податками й платежами 

641 Розрахунки за податками Усі види 
діяльності  642 Розрахунки за 

обов’язковими платежами 
  643 Податкові зобов’язання  
  644 Податковий кредит  

65 Розрахунки за 
страхуванням 

651 За пенсійним забезпеченням Усі види 
діяльності  652 За соціальним страхуванням 

  653 За страхуванням на випадок 
безробіття 

 

  654 За індивідуальним 
страхуванням 

 

  655 За страхуванням майна  
66 Розрахунки з оплати 

праці 
661 Розрахунки за заробітною 

платою 
Усі види 
діяльності 

  662 Розрахунки з депонентами  
67 Розрахунки з 

учасниками 
671 Розрахунки за нарахованими 

дивідендами 
Усі види 
діяльності 

  672 Розрахунки за іншими 
виплатами 

 

68 Розрахунки за іншими 
операціями 

681 Розрахунки за авансами 
одержаними 

Усі види 
діяльності 

  682 Внутрішні розрахунки  
  683 Внутрішньогосподарські 

розрахунки 
 

  684 Розрахунки за нарахованими 
відсотками 

 

  685 Розрахунки з іншими 
кредиторами 

 

69 Доходи майбутніх 
періодів 

 За видами доходів Усі види 
діяльності 
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Продовження додатка 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

70 Доходи від реалізації 701 Дохід від реалізації готової 
продукції 

Усі види 
діяльності 

  702 Дохід від реалізації товарів  
  703 Дохід від реалізації робіт і 

послуг 
 

  704 Вирахування з доходу  
71 Інший операційний 

дохід 
711 Дохід від реалізації 

іноземної валюти 
Усі види 
діяльності 

  712 Дохід від реалізації інших 
оборотних активів 

 

  713 Дохід від операційної 
оренди активів 

 

  714 Дохід від операційної 
курсової різниці 

 

  715 Одержані штрафи, пені, 
неустойки 

 

  716 Відшкодування раніше 
списаних активів 

 

  717 Дохід від списання креди-
торської заборгованості 

 

  718 Одержані гранти та субсидії  

 
  719 Інші доходи від операційної 

діяльності 
 

72 Дохід від участі в 
капіталі 

721 Дохід від інвестицій в 
асоційовані підприємства 

Усі види 
діяльності 

  722 Дохід від спільної діяльності  
  723 Дохід від інвестицій в 

дочірні підприємства 
 

73 Інші фінансові доходи 731 Дивіденди одержані Усі види 
діяльності   732 Відсотки одержані 

  733 Інші доходи від фінансових 
операцій 

 

74 Інші доходи 741 Дохід від реалізації 
фінансових інвестицій 

Усі види 
діяльності 

  742 Дохід від реалізації 
необоротних  активів 

 

  743 Дохід від реалізації 
майнових комплексів 

 

  744 Дохід від неопераційної 
курсової різниці 

 

  745 Дохід від безоплатно 
одержаних активів 

 

  746 Інші доходи від звичайної 
діяльності 
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Продовження додатка 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

75 Надзвичайні доходи 751 Відшкодування збитків від 
надзвичайних подій 

Усі види 
діяльності 

  752 Інші надзвичайні доходи  
76 Страхові платежі  За видами страхування Страхова 

діяльність 
77 …………    
78 …………    
79 Фінансові результати 791 Результат основної 

діяльності 
Усі види 
діяльності 

  792 Результат фінансових 
операцій 

 

  793 Результат іншої звичайної 
діяльності 

 

  794 Результат надзвичайних 
подій 

 

КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 

80 Матеріальні витрати 801 Витрати сировини й 
матеріалів 

Усі види 
діяльності 

  802 Витрати купівельних 
напівфабрикатів та 
комплектуючих виробів 

 

  803 Витрати палива й енергії  
  804 Витрати тари й тарних 

матеріалів 
 

  805 Витрати будівельних 
матеріалів 

 

  806 Витрати запасних частин  
  807 Витрати матеріалів сільсько-

господарського призначення 
 

  808 Витрати товарів  
  809 Інші матеріальні витрати  

81 Витрати на оплату 
праці 

811 Виплати за окладами й 
тарифами 

Усі види 
діяльності 

  812 Премії та заохочення  
  813 Компенсаційні виплати  
  814 Оплата відпусток  
  815 Оплата іншого невідпрацьо-

ваного часу 
 

  816 Інші витрати на оплату праці  
82 Відрахування на 

соціальні заходи 
821 Відрахування на пенсійне 

забезпечення 
Усі види 
діяльності 

  822 Відрахування на соціальне 
страхування 

 

  823 Страхування на випадок 
безробіття 

 

  824 Відрахування на індиві-
дуальне страхування 
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Продовження додатка 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

83 Амортизація 831 Амортизація основних 
засобів 

Усі види 
діяльності 

  832 Амортизація інших 
необоротних матеріальних 
активів 

 

  833 Амортизація нематеріальних 
активів 

 

84 Інші операційні витрати  За видами витрат Усі види 
діяльності 

85 Інші затрати  За видами затрат Усі види 
діяльності 

86 …………    
87 …………    
88 …………    
89 …………    

КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої 
готової продукції 

Усі види 
діяльності 

  902 Собівартість реалізованих 
товарів 

 

  903 Собівартість реалізованих 
робіт 

 

91 Загальновиробничі 
витрати 

 За видами витрат Усі види 
діяльності 

92 Адміністративні 
витрати 

 За видами витрат Усі види 
діяльності 

93 Витрати на збут  За видами витрат Усі види 
діяльності 

94 Інші витрати 941 Витрати на дослідження і 
розробки 

Усі види 
діяльності 

  942 Собівартість реалізованої 
іноземної валюти 

 

  943 Собівартість реалізованих 
виробничих запасів 

 

  944 Сумнівні та безнадійні борги  
  945 Витрати від операційної 

курсової різниці 
 

  946 Втрати від знецінення 
запасів 

 

  947 Нестачі і втрати від 
псування цінностей 

 

  948 Визнані штрафи, пені, 
неустойки 

 

  949 Інші витрати операційної 
діяльності 

 

95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит Усі види 
діяльності   952 Інші фінансові витрати 
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Закінчення додатка 

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Сфера 
застосу- 

вання Код Назва Код Назва 

96 Втрати від участі в 
капіталі 

961 Втрати від інвестицій в 
асоційовані підприємства 

Усі види 
діяльності 

  962 Втрати від спільної 
діяльності 

 

  963 Втрати від інвестицій в 
дочірні підприємства 

 

97 Інші витрати 971 Собівартість реалізованих 
фінансових інвестицій 

Усі види 
діяльності 

  972 Собівартість реалізованих 
необоротних активів 

 

  973 Собівартість реалізованих 
майнових комплексів 

 

  974 Втрати від неопераційних 
курсових різниць 

 

  975 Ціна необоротних активів і 
фінансових інвестицій 

 

  976 Списання необоротних 
активів 

 

  977 Інші витрати звичайної 
діяльності 

 

  978 Виплати страхових сум та 
страхових відшкодувань 

 

  979 Перестрахування  
98 Податки на прибуток 981 Податки на прибуток від 

звичайної діяльності 
Усі види 
діяльності 

  982 Податки на прибуток від 
надзвичайних подій 

 

99 Надзвичайні витрати 991 Втрати від стихійного лиха Усі види 
діяльності   992 Втрати від техногенних 

катастроф і аварій 
  993 Інші надзвичайні витрати  

КЛАС  0.  ПОЗАБАЛАНСОВІ  РАХУНКИ 

01 Орендовані необоротні 
активи 

 За видами активів Усі види 
діяльності 

02 Активи на відповідаль-
ному зберіганні 

021 Устаткування, прийняте для 
монтажу 

Усі види 
діяльності 

  022 Матеріали, прийняті для 
переробки 

 

  023 Матеріальні цінності на 
відповідальному зберіганні 

 

  024 Товари, прийняті на комісію  
  025 Майно в довірчому 

управлінні 
 

03 Контрактні 
зобов’язання 

 За видами зобов’язань Усі види 
діяльності 

04 Непередбачені активи й 
зобов’язання 

041 Непередбачені активи Усі види 
діяльності  042 Непередбачені зобов’язання 
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