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ПЕРЕДМОВА 
 

На світі є дві дивні професії: бухгалтер,  
який рахує чужі гроші замість того, щоб рахувати свої,  

і викладач, який щодня розпитує студентів про те, що сам добре знає. 
 
У сучасних умовах господарювання підприємства та організації не 

можуть успішно функціонувати без кваліфікованого облікового працівника. 
Бухгалтер – один з небагатьох фахівців, які працюють у всіх без винятку 
сферах підприємницької діяльності та галузях національної економіки. Не 
менш затребувані на ринку праці аудитори й аналітики. Такі фахівці мають 
великі перспективи працювати керівниками підприємств, в органах 
державного контролю, у фіскальній службі, викладачами вищих навчальних 
закладів тощо.  

Будь-який фахівець незалежно від посади і сфери діяльності прагне 
бути професіоналом: мати глибокі теоретичні знання, професійні навички, 
вміти відстежувати зміни в законодавстві, новації в бухгалтерському обліку 
та аудиті, тобто прагне до постійного навчання та подальшого професійного 
вдосконалення.  

Зважаючи на це, зростає значення бухгалтерського обліку і аудиту,  які 
є важливою складовою економічної науки, забезпечуючи технологію 
отримання необхідної інформації про господарюючий суб’єкт, тобто є 
зворотнім зв’язком в управлінні. Тому важливе місце в підготовці 
висококваліфікованих фахівців відводиться навчальній дисципліні «Облік і 
аудит». 

У процесі економічних перетворень вітчизняна економіка зазнала 
суттєвих змін унаслідок впровадження нових операцій, розвитку 
інформаційних технологій, посилення конкуренції та ризиків підприємств, 
що актуалізувало проблему реалізації широкого кола заходів із формування 
сучасної системи бухгалтерського обліку та аудиту. 

У навчальному посібнику автори розглядають та обґрунтовують 
категоріальний апарат бухгалтерського обліку та аудиту, а також об’єкти, які 
відображають в системі обліку. Головну увагу зосереджено на: методичних 
прийомах бухгалтерського обліку та аудиту і їх використанні на 
підприємствах сфери послуг; обґрунтуванні організаційних принципів 
облікового процесу; висвітленні технології та основних напрямів 
формування, зберігання і використання облікової інформації на рівні 
держави, галузі, підприємств сфери послуг. 

Навчальний посібник «Облік і аудит» містить систематизований виклад 
навчального матеріалу відповідно до навчальної програми дисципліни 
«Облік і аудит». 

Розкритий матеріал спрямований на методичне забезпечення всіх форм 
роботи студентів, пов’язаний з опануванням теоретичного матеріалу, 
засвоєнням відповідної термінології, ознайомленням з рекомендованими 
нормативними матеріалами та літературними джерелами тощо. 
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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД 

1. Суть і значення бухгалтерського обліку як основи підприємницької 

діяльності, його функції і завдання. 

2. Види бухгалтерського обліку та нормативно-правова база їх 

регулювання. 

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

4. Предмет бухгалтерського обліку і його об’єкти. 

5. Метод бухгалтерського обліку та його елементи. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: бухгалтерський облік, фінансовий облік, 

управлінський облік, податковий облік, принципи бухгалтерського обліку, положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку, предмет та об’єкти обліку, господарські засоби, 
необоротні і оборотні активи, джерела утворення господарських засобів, власний капітал, 
зобов’язання, господарські процеси, метод бухгалтерського обліку, документація, 
інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність. 

Основні фахові компетенції: розуміння сутності бухгалтерського обліку та його 
значення в управлінні підприємством; уміння пояснювати зв’язок між функціями та 
завданнями бухгалтерського обліку, сутність принципів та вимог бухгалтерського обліку; 
знання видів бухгалтерського обліку та розуміння їх взаємозв’язку; уміння визначати 
інформаційні потреби користувачів облікової інформації; здатність визначати предмет і 
об’єкти бухгалтерського обліку; знання елементів методу бухгалтерського обліку та 
специфіки їх застосування. 

 

1. Суть і значення бухгалтерського обліку як основи  

підприємницької діяльності, його функції і завдання 

Бухгалтерський облік є важливою функцією господарського 

управління незалежно від суспільної формації і безпосередньо впливає на 

якість управлінських рішень. 

Для своєчасного прийняття як оперативних, так і стратегічних рішень 

менеджерам потрібна як зовнішня (ринкові ціни, валютні курси тощо), так і 

внутрішня (собівартість продукції, прибуток, рух грошових коштів, 

структура власних та залучених коштів, розрахунки з дебіторами та 
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кредиторами тощо) інформація. Облікову інформацію застосовують в 

операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства при 

поточному плануванні та прогнозуванні, здійсненні економічного аналізу та 

контролю. 

Інформація бухгалтерського обліку потрібна менеджерам в управлінні 

господарськими процесами. Так, у процесі постачання використовують 

інформацію щодо відхилень фактичних даних від планів за показниками: 

затрати на постачання, кількість запасів на складі, ціни на матеріальні 

цінності, надходження запасів. У процесі виробництва для прийняття рішень 

необхідна інформація про відхилення фактичних даних від планових щодо 

затрат на виробництво за видами продукції, загальновиробничих витрат, 

кількості виробленої продукції. У процесі реалізації визначають відхилення 

фактичних даних від планових за такими показниками як витрати на збут, 

собівартість реалізованої продукції, ціни на продукцію, обсяги продажу, 

прибутки від реалізації. Управлінські рішення приймають і при наявності 

відхилень адміністративних та інших витрат від запланованих.  

На основі даних фінансової звітності менеджери досліджують 

показники: ліквідності (коефіцієнти абсолютної ліквідності, поточної 

ліквідності, покриття, чистий оборотний капітал); фінансової стійкості 

(коефіцієнти автономії, маневрування власними оборотними коштами, 

співвідношення власних та залучених коштів); ділової активності 

(коефіцієнти оборотності: активів, оборотних засобів, дебіторської 

заборгованості, запасів; період оборотності дебіторської заборгованості; 

період оборотності кредиторської заборгованості; прибуток; показники 

рентабельності; показники використання ресурсів та ін.). Порівнюючи їх 

значення з нормативними та плановими даними приймають економічні 

рішення, спрямовані на підвищення рівня платоспроможності та 

ефективності роботи підприємства. 

Таким чином, бухгалтерський облік – це процес комунікації, до якого 

залучено користувачів з найрізноманітнішими знаннями, інтересами та 
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здібностями. Мова бухгалтерського обліку використовує конкретні фрази та 

символи для передачі інформації про переміщення ресурсів на 

підприємствах. 

У загальному розумінні поняття «облік» означає спостереження, 

вимірювання та реєстрацію певних природних або суспільних явищ. 

Бухгалтерський облік полягає в безперервному, суцільному, 

документально обґрунтованому і взаємопов’язаному відображенні об’єктів 

цього виду обліку (господарських засобів, джерел їх формування, процесів і 

результатів господарської діяльності) в грошовому вираженні для 

забезпечення користувачів бухгалтерської інформації з метою прийняття 

управлінських рішень. Назва цього виду обліку походить від назви 

відповідної практичної діяльності «бухгалтерія», яка дослівно перекладається 

українською мовою як книговедення, а в перекладі за змістом означає 

рахівництво. 

Бухгалтерський облік слід розглядати як галузь наукових знань, 

рівноправно пов’язану з іншими науками, а також як вид практичної 

діяльності, оскільки його організовують на кожному підприємстві, незалежно 

від форми власності і організаційно-правової форми. 

Ведення бухгалтерського обліку регулюється, перш за все, Законом 

України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», який 

визначає бухгалтерський облік як процес виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 

діяльність підприємства внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття 

рішень (ст. 1 Закону) [31]. 

Метою бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття 

рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства (ст. 3 Закону). 

У системі управління підприємством бухгалтерський облік виконує 

інформаційну, аналітичну, контрольну функції (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Функції бухгалтерського обліку 
 

 
У сучасних умовах бухгалтерський облік виконує не тільки 

інформаційну, контрольну, аналітичну функції, а й комунікаційну – передачу 

інформації менеджерам для прийняття управлінських рішень. Інформація 

бухгалтерського обліку повинна повністю задовольнити потреби менеджерів 

усіх рівнів управління, а тому вона має бути якісною, достовірною і 

об’єктивною.  

Завдання бухгалтерського обліку визначені його метою та 

функціями: 

– здійснення безперервного, суцільного, взаємопов’язаного та 

документального спостереження за економічними процесами і явищами на 

підприємстві; 

– забезпечення достовірною та своєчасною інформацією про 

господарські процеси і явища, що здійснюються на підприємстві, про 

наявність і стан господарських засобів та їх джерел внутрішніх і зовнішніх 

користувачів облікової інформації; 

– формування інформаційної бази для планування, стимулювання, 

організації, регулювання, аналізу і контролю господарської діяльності 

ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Інформаційна 
забезпечення достовірною і своєчасною інформацією 
про діяльність підприємства та його фінансовий стан 
внутрішніх і зовнішніх користувачів 

Контрольна 
забезпечення контролю за збереженням та ефективним 
використанням ресурсів, дотриманням чинного законо-
давства та виконанням договірних зобов’язань 

Аналітична 
визначення відхилень фактичних результатів діяльності 
від запланованих, визначення резервів підвищення 
ефективності діяльності, прогнозування наслідків 
прийнятих рішень
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підприємства; 

– забезпечення контролю за наявністю та рухом майна і раціональним 

використанням всіх видів ресурсів; 

– здійснення контролю за дотриманням законодавства при проведенні 

господарських операцій та їх доцільністю; 

– попередження негативних фактів у господарській діяльності, 

виявлення та мобілізація резервів, розробка заходів щодо їх використання.  

Таким чином, першочергова роль бухгалтерського обліку полягає в 

інформаційному забезпеченні підприємства і лише налагоджена система 

бухгалтерського обліку дозволяє отримати необхідну інформацію для 

забезпечення управління господарською діяльністю підприємства, для 

прийняття управлінських рішень.  

 

2. Види бухгалтерського обліку та нормативно-правова база їх 

регулювання 

Бухгалтерський облік є основою економічної інформації підприємства, 

підгрунтям інформаційного забезпечення процесу управління. Одним із 

завдань бухгалтерського обліку є забезпечення користувачів обліку 

достовірною і своєчасною інформацією про господарські засоби 

підприємства та джерела їх утворення, господарські процеси та їх фінансові 

результати. 

Користувачів облікової інформації поділяють на внутрішніх і 

зовнішніх. Внутрішніми користувачами облікової інформації є власники 

(учасники) підприємства, управлінські служби підприємства, працівники 

підприємства. 

Зовнішніми користувачами облікової інформації є партнери 

підприємства по ринку (постачальники, покупці, інші кредитори), банки, 

фіскальні органи, органи статистики, аудиторські фірми, громадські 

організації, профспілки. 

Бухгалтерський облік поділяють: 
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за сферою діяльності – на виробничо-торговельний (ведуть всі 

суб’єктами господарської діяльності, за винятком бюджетних та банківських 

установ), бюджетний і банківський, які відрізняються об’єктами обліку, 

сутністю здійснюваних господарських операцій, специфікою його організації 

і ведення; 

за обліковими функціями – на фінансовий, управлінський 

(внутрішньогосподарський) і податковий. 

Фінансовий облік – це сукупність правил і процедур, які забезпечують 

підготовку і оприлюднення інформації про доходи, витрати, результати 

діяльності, рух грошових коштів, змін у власному капіталі та фінансового 

стану підприємства відповідно до вимог законодавчих актів та стандартів 

бухгалтерського обліку. 

Фінансовий облік ведуть відповідно до законодавства країни, з 

урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку. Національне 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, 

затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики, що визначає принципи та 

методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що 

не суперечать міжнародним стандартам (ст. 1 Закону). 

Для ведення обліку Міністерство фінансів України затвердило План 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцію про його 

використання [3]. 

Методику ведення фінансового обліку регулюють також нормативні 

акти (положення, інструкції, методичні рекомендації), які конкретизують 

особливості обліку коштів, основних і оборотних засобів, розрахунків, витрат 

виробництва, готової продукції, результатів фінансово-господарської 

діяльності, оподаткування. 

У контексті Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» наказами Міністерства фінансів України затверджено 30 
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положень (стандартів) бухгалтерського обліку (Додаток 1). 

Фінансовий облік є обов’язковим для всіх підприємств, його 

інформація носить відкритий характер та охоплює всі об’єкти обліку. 

Фінансовий облік ведуть з метою підготовки та подання фінансової звітності 

і його інформацію можуть використовувати як внутрішні, так і зовнішні 

користувачі. 

Управлінський облік – інтегрована у систему управління 

підприємства підсистема обліку витрат і доходів, контролю і аналізу, 

нормування і планування, яка формує інформацію для прийняття 

оперативних управлінських рішень та визначення напрямків стратегічного 

розвитку підприємства у майбутньому. Статтею 1 Закону «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» 

внутрішньогосподарський (управлінський) облік визначено як систему 

обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для 

внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.  

Управлінський облік призначено для накопичення інформації для 

власних потреб. Інформація, яка опрацьовується в цьому виді обліку, складає 

комерційну таємницю підприємства та використовується лише його 

менеджерами та власниками. Підприємства ведуть управлінський облік за 

власною методикою, яка не регламентується чинними нормативними актами. 

Податковий облік – підсистема бухгалтерського обліку, яка виконує 

функції нарахування та сплати податків до бюджету і контролюється 

фіскальними органами. Він є обов’язковим для всіх суб’єктів господарської 

діяльності та регулюється податковим законодавством. 

Таким чином, за обліковими функціями та залежно від потреб 

користувачів, бухгалтерський облік поділяють на фінансовий, управлінський 

і податковий (рис. 1.2). 

Види бухгалтерського обліку перебувають у тісному взаємозв’язку. 

Так, дані фінансового обліку на вітчизняних підприємствах 

використовуються в управлінському, що особливо актуально для невеликих 
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підприємств, на яких функції всіх видів бухгалтерського обліку виконує 

головний бухгалтер, а також для більшості інших підприємств, оскільки в їх 

обліковій системі передбачено один і той самий спосіб групування 

інформації як у фінансовому, так і в управлінському обліку. У податковому 

обліку для обчислення розміру податків і платежів (за винятком податку на 

додану вартість) та визначення стану розрахунків з бюджетом 

використовують дані фінансового обліку. 

 

 
Рис. 1.2. Види бухгалтерського обліку 

 
Бухгалтерський облік на підприємстві ведуть безперервно з дня 

реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації 

бухгалтерського обліку належать до компетенції власника підприємства або 

його посадової особи, тому що це один з найбільш відповідальних етапів 

створення підприємства та його підготовки до ефективної діяльності.  

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 

забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 

первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і 

звітності протягом встановленого терміну несе власник (посадова особа), 

який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та 

установчих документів.  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Фінансовий 
Мета: надавати інформацію про фінансовий стан,  
результати діяльності та рух грошових коштів  
підприємства. 
Користувачі: внутрішні, зовнішні. 

Управлінський 
Мета: надавати інформацію для прийняття рішень  
в управлінні підприємством. 
Користувачі: внутрішні (керівництво, менеджери). 

Податковий 
Мета: розраховувати базу оподаткування та  
нараховувати і сплачувати податки до бюджету. 
Користувачі: зовнішні, внутрішні. 
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звітність в Україні» передбачено наступні форми організації бухгалтерського 

обліку (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Форми організації бухгалтерського обліку 

Бухгалтерська служба підприємства (бухгалтерія) – це спеціальний 

підрозділ, який займається веденням бухгалтерського обліку та складанням 

бухгалтерської звітності. Бухгалтерська служба є самостійним структурним 

підрозділом підприємства і очолюється головним бухгалтером. Структура 

бухгалтерії та чисельність її персоналу, розподіл обов’язків між ними 

залежать від обсягів та характеру господарської діяльності підприємства, від 

форм організації бухгалтерського обліку та рівня автоматизації облікових 

робіт. 

 

3. Основні принципи бухгалтерського обліку  

та фінансової звітності 

Ведення бухгалтерського обліку ґрунтується на певних принципах, 

дотримання яких дозволяє ефективно виконувати всі покладені на нього 

функції і завдання. 

Принцип (від лат. principium – початок, основа) – основне вихідне 

положення будь-якої теорії, вчення, науки, що визначає всі наступні 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення 
бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером  

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, 
зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність 

без створення юридичної особи  

ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою 
бухгалтерією або аудиторською фірмою 

самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності 
безпосередньо власником або керівником підприємства 
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положення, які випливають з його тверджень.  

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» визначає принцип бухгалтерського обліку, 

як правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації 

господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій 

звітності [7].  

Статтею 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» передбачено наступні принципи ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні (табл.1.1). 

Таблиця 1.1 

Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Назва Зміст 
Обачність Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які 

повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і 
завищенню оцінки активів і доходів підприємства 

Повне висвітлення Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 
фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, 
здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі 

Автономність Кожне підприємство розглядається як юридична особа, 
відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та 
зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій 
звітності підприємства 

Послідовність Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної 
облікової політики 

Безперервність Оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється 
виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі 

Нарахування і 
відповідність 

доходів і витрат 

Для визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що 
були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і 
витрати відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій 
звітності у момент їх виникнення незалежно від дати 
надходження або сплати грошових коштів 

Превалювання 
сутності над 

формою 

Операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише 
виходячи з юридичної форми 

Історична 
(фактична) 
собівартість 

Це сума грошових коштів і їх еквівалентів та інших форм 
компенсації, наданих на момент отримання активу 

Єдиний грошовий 
вимірник 

Вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій 
підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній 
грошовій одиниці 

Періодичність Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди 
часу з метою складання фінансової звітності 
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Принципи бухгалтерського обліку є взаємопов’язаними. Їх значення 

полягає у тому, що вони формують базу для створення єдиних правил 

ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. 
 

4. Предмет бухгалтерського обліку і його об’єкти 

Бухгалтерський облік, як і будь-яка інша економічна наука, має свої 

предмет, об’єкти, і метод. Наукове дослідження бухгалтерського обліку – це 

процес цілеспрямованого вивчення об’єкта з використанням наукових 

методів. Об’єкт – це те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника, 

а предмет – власне те, що вивчається і досліджується.  

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має у 

своєму розпорядженні наявні як засоби праці (будівлі, споруди, устаткування 

тощо), так і предмети праці (сировину, матеріали, паливо тощо). Засоби праці 

і предмети праці з метою контролю за їх наявністю і рухом знаходять своє 

відображення в бухгалтерському обліку. За допомогою обліку одержують 

кількісні показники про наявність і рух матеріальних цінностей, грошей, 

трудових ресурсів, а також одержують і якісні показники результативності 

здійснення господарських процесів. 

У свою чергу, всі господарські засоби підприємства мають різні 

джерела їх утворення. Одні господарські засоби були внесені свого часу 

засновниками при створенні підприємства, інші – придбані за рахунок 

власних коштів або позик банків. Облік внесків засновників, боргових 

зобов’язань перед кредиторами тощо теж знаходять своє відображення в 

бухгалтерському обліку. 

Діяльність підприємства пов’язана із виконанням низки господарських 

операцій. Одні спрямовані на забезпечення підприємства сировиною, 

матеріалами, інші – пов’язані із виробництвом продукції, виконанням робіт 

та наданням послуг, ще інші – забезпечують реалізацію на ринку готової 

продукції, робіт і послуг підприємства. Зазначені господарські операції 

відображають процес кругообігу господарських засобів підприємства. 
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Процес реалізації, як кінцевий у господарській діяльності 

підприємства, характеризується отриманням фінансового результату – 

прибутку або збитку. Наявність прибутку та збитку супроводжується 

відповідно збільшенням та зменшенням фінансових ресурсів підприємства.  

Таким чином, предметом бухгалтерського обліку є ресурси 

підприємства та їх кругообіг у процесі господарської діяльності. Предмет 

бухгалтерського обліку знаходить своє відображення через окремі елементи, 

які називають об’єктами. Об’єкти обліку – це засоби підприємства, джерела 

їх утворення та господарські процеси, які забезпечують рух майна і джерел з 

метою отримання прибутку. 

Отже, зміст предмету бухгалтерського обліку розкривають його 

численні об’єкти, які можна об’єднати у групи: 

1. господарські засоби, які забезпечують корисну співпрацю людей в 

процесі господарської діяльності підприємства; 

2. джерела утворення господарських засобів, які дають відповідь на 

питання, за рахунок чого сформовано господарські засоби; 

3. господарські процеси та їх результати, що виражають в сукупності 

доцільність і напрямок діяльності підприємства. 

У бухгалтерському обліку засоби підприємства групують за 

економічними ознаками: 

– за складом та розміщенням; 

– за джерелами формування та цільовим призначенням. 

Узагальнена класифікація господарських засобів за складом та 

розміщенням наведена на рис. 1.4. 

Господарські засоби підприємства називають активами (від лат. activus 

– діяльний, активний). 

Активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення 

економічних вигод у майбутньому (ст. 1 Закону). 
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За складом та розміщенням господарські засоби поділяють на 

необоротні активи і оборотні активи. 

Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними (п. 3 р. І НП(С)БО 

1). Це сукупність майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у 

процесі господарської діяльності підприємства. Як правило, до них належать 

засоби тривалістю використання більше одного року (або операційного 

циклу, якщо він довший за рік).  

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для 

провадження діяльності і отриманням грошей від реалізації виробленої з них 

продукції або товарів і послуг (п. 3 р. І НП(С)БО 1) [7]. 

До необоротних господарських засобів підприємства належать: основні 

засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, капітальні 

інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська 

заборгованість, інші необоротні активи. 

Основні засоби – це сукупність засобів праці, які функціонують у 

незмінній натурально-речовій формі протягом періоду, більшого, ніж один 

рік від дати введення в експлуатацію. Вартість основних засобів зменшується 

поступово з їх фізичним і моральним зношуванням. До основних засобів 

належать: земля, будівлі, споруди, машини, інструменти, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік), а вартісну межу підприємство 

встановлює самостійно. 

Нематеріальні активи – це об’єкти довгострокового вкладення (більше 

року), що мають вартісну оцінку, але не є речовими цінностями (права 

користування природними ресурсами, майном, права на знаки для товарів і 

послуг, об’єкти промислової власності, авторські права тощо). Нематеріальні 

активи, як і основні засоби, переносять свою вартість на витрати 

виробництва протягом строку їх функціонування шляхом нарахування 

амортизації за встановленими нормами. 

Інші необоротні матеріальні активи – це матеріальні активи, призначені 



22 
 

для використання впродовж періоду більше одного року (або операційного 

циклу, якщо він більше одного року) і які не входять до складу основних 

засобів (бібліотечні фонди, інвентарна тара, малоцінні необоротні 

матеріальні активи тощо). 

Довгострокові фінансові інвестиції – це вкладення у цінні папери 

інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал 

інших підприємств, створених на території країни та за кордоном тощо. 

Капітальні інвестиції – це вкладення на придбання або створення 

матеріальних і нематеріальних необоротних активів (капітальне будівництво, 

придбання (виготовлення) основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів). 

Довгострокова дебіторська заборгованість – це заборгованість 

фізичних та юридичних осіб, яка не виникає у ході нормального 

операційного циклу та буде погашена після 12-ти місяців з дати балансу. 

Інші необоротні активи – суми необоротних активів, які не можуть 

бути долучені до наведених вище складових необоротних активів. 

Оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у 

використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання 

протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу 

(п. 3 р. І НП(С)БО 1) [7]. 

Отже, оборотні активи – це сукупність майнових цінностей, які 

обслуговують поточну господарську діяльність підприємства і повністю 

споживаються протягом одного операційного циклу, якщо він менший року, 

тому всю свою вартість одразу переносять на виготовлену з них продукцію. 

Як правило, до них належать виробничі запаси, незавершене виробництво, 

готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх 

еквіваленти в касі й на рахунках у банку. 

Запаси – це активи, які утримують з метою подальшого продажу, 

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання 

послуг, управління підприємством чи які перебувають у процесі виробництва 
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з метою подальшого продажу. До запасів відносять: виробничі запаси, 

незавершене виробництво, малоцінні та швидкозношувані предмети, готову 

продукцію, товари. 

Грошові кошти включають кошти в касі, на поточних та інших 

рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а 

також еквіваленти грошових коштів. 

Кошти в розрахунках – це заборгованість одного суб’єкта 

господарювання іншому. В умовах ринкових відносин господарюючі 

суб’єкти вступають між собою в господарські розрахункові відносини. 

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

продукції до ланок сфери обігу або споживачеві не завжди збігається з 

моментом оплати покупцем. Отже, якась частина коштів підприємства може 

перебувати в розрахунках, тобто в тимчасовому користуванні інших 

підприємств або осіб.  

Наявні засоби підприємства формуються за рахунок власних і 

залучених коштів (джерел). Джерела формування господарських засобів 

називають пасивами (від лат. passivus – бездіяльний, пасивний). 

Узагальнена класифікація господарських засобів за джерелами 

формування та цільовим призначенням наведена на рис. 1.5. 

До власних джерел формування господарських засобів належать кошти 

статутного та пайового капіталу (кошти, внесені засновниками на час 

реєстрації підприємства), додаткового та резервного капіталу, прибутку 

(одержаного за результатами діяльності). Власний капітал підприємства 

визначається вартістю його майна – тобто чистими активами, що 

обчислюються як різниця між вартістю майна (активів) і залучених коштів. 

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається 

після вирахування його зобов’язань (п. 3 р. І НП(С)БО 1) [7]. 

До власного капіталу належать: статутний капітал, пайовий та 

додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. 
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Статутний капітал формується за рахунок сукупності вкладів 

засновників (власників) у майно підприємства для забезпечення його 

діяльності в розмірах, визначених установчими документами (статутом). 

Розмір статутного капіталу може змінюватися лише за рішенням засновників 

(акціонерів) за рахунок додаткових вкладень засновників або за рахунок 

частини прибутку підприємства. Аналогічно формується і пайовий капітал, 

наприклад у кооперативах, кредитних спілках. 

Резервний капітал є джерелом коштів, призначених для покриття 

передбачуваних у майбутньому можливих видатків, резервів на списання 

прострочених боргів, гарантійних зобов’язань, збитків тощо. 

Додатковий капітал формується за рахунок дооцінки активів, 

безоплатно одержаного майна тощо. 

Нерозподілений прибуток – це сума чистого прибутку, яка залишилася 

в обороті підприємства після сплати податків до бюджету та інших 

обов’язкових платежів і розподілу прибутку між власниками (учасниками) 

підприємства. 

Неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за 

внесками до статутного капіталу. 

Вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії або 

частки, що викуплені товариством у його учасників. 

До залучених джерел формування господарських засобів належать ті, 

що тимчасово надаються в користування підприємству, а потім повертаються 

їх власникам на узгоджених між ними і підприємством умовах. До таких 

джерел відносять: кредити банків, кредиторську заборгованість. Залучені 

кошти можуть бути довгостроковими і поточними (короткостроковими) та 

мають форму зобов’язань. 

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди (п. 

3 р. І НП(С)БО 1) [7]. 
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До довгострокових зобов’язань належать довгострокові кредити банків 

(заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, 

строк погашення яких не припадає на звітний період), інші довгострокові 

фінансові зобов’язання (сума довгострокової заборгованості підприємства 

щодо зобов’язання із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на 

які нараховуються відсотки), інші довгострокові зобов’язання 

(заборгованість за довгостроковими векселями, за фінансовою орендою, за 

відстроченими податковими зобов’язаннями тощо). 

До складу поточних зобов’язань належать зобов’язання, що підлягають 

погашенню на вимогу кредиторів, а також та частина зобов’язань, яка буде 

погашена протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати 

балансу. До таких зобов’язань належать короткострокові кредити банків, 

кредиторська заборгованість перед постачальниками, за розрахунками з 

бюджетом, з оплати праці, за страхуванням, інші поточні зобов’язання (за 

векселями виданими, за одержаними авансами, за внутрішньовідомчими та 

іншими розрахунками). 

У сукупності всі господарські засоби називають активами, а джерела їх 

утворення – пасивами. Оскільки кожен вид засобів має відповідне джерело 

формування, то активи і пасиви у грошовому вираженні завжди є рівними. 

У процесі господарської діяльності господарські засоби перебувають у 

постійному русі, здійснюють постійний кругооборот, змінюючи при цьому 

форму і вартість, тобто проходять операційний цикл. 

Основними стадіями кругообороту господарських засобів є такі 

процеси: постачання (купівлі), виробництва (витрачання/зберігання), 

реалізації (продажу). 

Господарський процес як частина кругообороту господарських засобів 

складається з первинних елементів – господарських операцій. Під терміном 

господарська операція розуміють дію або подію, яка викликає зміни у 

структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства (ст. 1 

Закону).  
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Процес постачання (купівлі) – стадія кругообороту, на якій гроші 

перетворюються в засоби виробництва і ресурси праці. Підприємство в 

результаті забезпечується матеріальними і трудовими ресурсами. При цьому 

об’єктами обліку тут є витрати на придбання засобів і ресурсів, обсяг їх 

придбання, розрахункові операції з постачальниками. 

Процес виробництва – стадія кругообороту, на якій створюють блага 

шляхом поєднання засобів виробництва з робочою силою (виготовлення 

продукції, виконання робіт, надання послуг). Виготовлений продукт 

доставляють до споживача. Тут об’єктами обліку є витрати (засоби праці в 

розмірі зношеної частини, сировина, паливо, енергія, праця та її оплата), 

собівартість продукції, наявність та рух готової продукції. 

Процес реалізації – стадія кругообороту, на якій реалізують вироблену 

товарну продукцію, і остання набирає грошової форми, що дає можливість 

продовження наступного операційного циклу кругообороту капіталу. У 

процесі реалізації об’єктами обліку є витрати, пов’язані з відвантаженням та 

реалізацією продукції, обсяг відвантаження та реалізації продукції, 

обчислення доходу та прибутку від реалізації продукції, розрахунки з 

покупцями та за зобов’язаннями з податковими та іншими органами. 

 

5. Метод бухгалтерського обліку та його елементи 

Предмет бухгалтерського обліку неможливо розкрити без допомоги 

його методу. Під методом науки розуміють те, як саме та за допомогою яких 

прийомів дана наука вивчає свій предмет.  

Термін «метод» (від грецького methodos – дослідження) означає 

систематизовану сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати 

певну задачу чи досягти певної мети. 

Для розкриття сутності та властивостей предмета та об’єктів обліку 

використовуються такі загальнонаукові методи: діалектичний, історичний, 

системний, метод індукції і дедукції. Поряд із загальнонауковими методами 

бухгалтерський облік має свої методи дослідження, які зумовлені сутністю 



28 
 

його предмету, а також завданнями, які перед ним постають. 

Метод бухгалтерського обліку – це сукупність способів і прийомів, за 

допомогою яких забезпечується суцільне, безперервне, об’єктивне, 

документально обґрунтоване і взаємопов’язане відображення об’єктів 

бухгалтерського обліку.  

Окремий спосіб або прийом бухгалтерського обліку називають 

елементом методу бухгалтерського обліку. 

Виділення елементів пов’язано з етапністю облікового процесу. 

Кожному з чотирьох етапів бухгалтерського обліку відповідає певний 

елемент його методу (рис. 1.6): 

1 етап – хронологічне та систематичне спостереження за об’єктами 

обліку; 

2 етап – вимірювання об’єктів обліку через єдиний грошовий вимірник; 

3 етап – реєстрація та класифікація даних про зміни об’єктів обліку з 

метою їх систематизації за видами; 

4 етап – узагальнення інформації з метою складання звітності. 

Таким чином, виділяють чотири групи методів бухгалтерського обліку: 

– документація та інвентаризація; 

– оцінка та калькуляція; 

– рахунки і подвійний запис; 

– баланс і звітність. 

Документація являє собою спосіб суцільного і безперервного 

відображення об’єктів бухгалтерського обліку (господарських засобів, 

джерел утворення господарських засобів, а також господарських процесів) 

шляхом використання бухгалтерських документів. Бухгалтерський документ 

є письмовим свідченням факту здійснення господарської операції, що, в свою 

чергу, надає юридичної сили отриманим обліковим даним. Носії 

бухгалтерської інформації можуть бути як паперові, так і електронні. 
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Рис. 1.6. Взаємозв’язок методу та етапів бухгалтерського обліку 

Інвентаризація – це опис фактичної наявності господарських засобів 

шляхом обміру, зважування і кількісного підрахунку. Результати проведених 

інвентаризацій обов’язково оформляють документально, що надає юридичної 

сили отриманим даним, та в подальшому співставляють із даними 

бухгалтерського обліку. Метою проведення інвентаризацій є встановлення 

відхилень облікових даних від фактичної наявності господарських засобів, 

що може бути спричинено помилками в обліку, природними втратами або 

псуванням матеріальних цінностей, зловживанням матеріально 

відповідальних осіб тощо. 

У результаті діяльності підприємства відбуваються зрушення в 

структурі господарських засобів, що спричиняються різними господарськими 

процесами. Робота суб’єкта господарювання знаходить відображення як в 

натуральних, так і трудових вимірниках. Одним із головних способів методу 

бухгалтерського обліку є оцінка, яку використовують для узагальненого 
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відображення наявних господарських засобів і здійснюваних господарських 

процесів в єдиному грошовому вимірнику, який є універсальним для 

здійснення різного роду порівнянь і проведення аналізу. 

Калькуляція являє собою спосіб накопичення витрат з метою 

визначення собівартості продукції, робіт та послуг як в цілому по 

підприємству, так і по його підрозділах зокрема. Калькуляція є базою для 

визначення цін на продукцію, роботи або послуги суб’єкта господарювання. 

Для відображення наявності і змін, які відбуваються в структурі 

господарських засобів та джерел їх утворення, відображення господарських 

процесів і результатів їх здійснення в бухгалтерському обліку 

використовують бухгалтерські рахунки. Рахунки бухгалтерського обліку є 

способом поточного групування і узагальнення в процесі роботи 

підприємства економічно однорідних об’єктів обліку, які оформлені 

відповідними документами. 

Документи є підставою для записів по рахунках, які відкривають на 

кожен об’єкт бухгалтерського обліку зокрема. Як підсумок, інформація, яка 

збирається на рахунках, детально характеризує зміни, які відбулися із 

окремими об’єктами бухгалтерського обліку. Діяльність кожного 

підприємства супроводжують зміни, які відбуваються в структурі 

господарських засобів і джерел їх утворення. Особливістю є те, що такі зміни 

знаходять відображення: на двох видах господарських засобів; на двох видах 

джерел господарських засобів; на одному виді засобів і одному виді джерел 

одночасно. Таке відображення має назву подвійний запис. Подвійний запис 

– це спосіб відображення господарських операцій на двох бухгалтерських 

рахунках в одній і тій же сумі, що зумовлює рівність змін, які на них 

відбуваються. 

Баланс являє собою спосіб узагальненого групування і відображення 

господарських засобів і джерел їх утворення у грошовій оцінці на певну 

визначену дату. Особливістю бухгалтерського балансу є рівність між 

загальною вартістю господарських засобів і джерелами їх утворення. Така 
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рівність фактично зберігається після здійснення будь-якої господарської 

операції. 

Звітність – це певна система затверджених Міністерством фінансів 

України за погодженням із Державним комітетом статистики України звітних 

форм, в яких знаходять відображення сукупність взаємопов’язаних 

показників, які відображають результати роботи суб’єктів господарської 

діяльності за визначений період і являють собою завершальний етап 

бухгалтерського обліку. 

Складові методу бухгалтерського обліку тісно пов’язані між собою та 

взаємодоповнюють один одного і лише у комплексній взаємодії дозволяють у 

повному обсязі відобразити всі об’єкти предмету бухгалтерського обліку. 
 

Контрольні запитання: 

1. Визначте роль бухгалтерського обліку в обліковій системі України. 

2. Які види бухгалтерського обліку здійснюють на підприємствах? Охарактеризуйте 

відмінності та зв’язок між ними. 

3. Дайте характеристику функціям бухгалтерського обліку. 

4. Сформулюйте завдання бухгалтерського обліку та вимоги до його ведення. 

5. Хто є користувачами облікової інформації та які їх інформаційні потреби? 

6. Що таке принципи бухгалтерського обліку? Охарактеризуйте кожен з них. 

7. Які обов’язки щодо організації і ведення бухгалтерського обліку покладено на 

керівника та головного бухгалтера підприємства? 

8. Дайте визначення предмету бухгалтерського обліку та охарактеризуйте його об’єкти.  

8. Визначте сутність методу бухгалтерського обліку та охарактеризуйте його 

елементи. 

9. У чому суть взаємозв’язку методу та етапів бухгалтерського обліку? 

 
Тести: 
1. Основною метою фінансового обліку є: 

а) узагальнення даних про господарську діяльність у формах фінансової звітності; 
б) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності; 
в) складання податкових декларацій; 
г)  все перелічене вище. 

2. Не є обов’язковим і використовується виключно для внутрішніх потреб 
управління: 
а) податковий облік;    б) управлінський облік;   в) фінансовий облік;   г) всі наведені вище. 

3. Обов’язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в: 
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а) Податковому кодексі України; 
б) Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; 
в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку; 
г) Конституції України. 

4. Осіб, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську 
інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називають: 
а) користувачами бухгалтерської інформації; б) потенційними інвесторами; 
в) власниками підприємства;    г) пов’язаними особами. 

5. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на: 
а) дійсних і потенційних;   б)  внутрішніх та зовнішніх; 
в) прямих та опосередкованих;    г) постійних та випадкових. 

6. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є внутрішніми: 
а) апарат управління підприємством;      б) власники; 
в) керівники структурних підрозділів;     г) всі перелічені вище? 

7. Які з перелічених користувачів інформації безпосередньо не зацікавлені в 
діяльності підприємства: 
а) аудиторські фірми, які підтверджують звітність підприємства; 
б) потенційні інвестори;    в) постачальники;   г) покупці? 

8. Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації 
господарських операцій і при їх відображенні у звітності, це: 
а) принцип бухгалтерського обліку;  б) правило бухгалтерського обліку; 
в) припущення бухгалтерського обліку;  г) немає правильної відповіді. 

9. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов’язання 
власників підприємства не повинні відображатися в його фінансовій звітності: 
а) обачності; б) автономності; в) повного висвітлення; г) така вимога в основних 
принципах бухгалтерського обліку не висувається? 

10. Об’єктами бухгалтерського обліку є: 
а) джерела господарських засобів; 
б) господарські засоби, джерела засобів, господарські процеси та їх результати; 
в) господарські процеси;       г) господарські засоби. 

11. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називають: 
а) кредиторською;    б) дебіторською;   в) бюджетною;    г) відстроченою. 

12. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило, 
змінюють свою форму, і свою вартість повністю переносять на вартість продукції, 
називають: 
а) оборотними;   б) основними;    в) залученими;    г) вилученими. 

13. Майно підприємства формується за рахунок: 
а) власних коштів;   б) власних і залучених джерел господарських засобів; 
в) прибутку;              г) кредитів банків. 

14. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси: 
а) купівля, виробництво, розподіл прибутку; 
б) купівля, виробництво, формування резервів; 
в) постачання, виробництво, реалізація; 
г) випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів. 

15. Елементами методу бухгалтерського обліку є: 
а) документація, інвентаризація, господарські операції; 
б) документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, бухгалтерські рахунки, подвійний 
запис, бухгалтерський баланс, звітність; 
в) господарські засоби та господарські процеси; 
г) господарські засоби, джерела їх формування, господарські операції. 
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ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС 

1. Суть балансового узагальнення та його значення в управлінні. 

2. Будова і зміст бухгалтерського балансу. 

3. Вплив господарських операцій на баланс. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: бухгалтерський баланс, актив, пасив, розділ балансу, 

стаття балансу, валюта балансу, балансове рівняння, господарська операція. 
Основні фахові компетенції: знання суті балансу як елемента методу 

бухгалтерського обліку, структури бухгалтерського балансу, складу активу і пасиву 
балансу; розуміння типів господарських операцій, що призводять до змін у 
бухгалтерському балансі; уміння складати бухгалтерський баланс і визначати типи 
балансових змін. 

 

1. Суть балансового узагальнення та його значення в управлінні 

Матеріальною основою господарської діяльності підприємства є 

комплекс господарських засобів. Від раціональності їх використання 

залежить ефективність діяльності підприємства. У зв’язку з цим керівництву 

підприємства та іншим користувачам необхідно мати повну інформацію про 

господарські засоби, їх наявність, стан та місцезнаходження, а також про 

джерела їх утворення. Ці дані отримують за допомогою одного з елементів 

методу бухгалтерського обліку – бухгалтерського балансу (від французької 

balапсе – терези). 

У сфері обліку балансовий метод використовується дуже широко. З 

допомогою балансового узагальнення здійснюється постійний контроль за 

господарськими операціями, тому що показники, які відображають обсяг 

засобів і напрями їх використання, повинні бути рівні, тобто балансуватись. 

Бухгалтерський баланс відображає господарські засоби підприємства в 

двох аспектах: з одного боку, за їх складом і розміщенням, з другого – за 

джерелами їх формування і цільовим призначенням. Таке групування 

дозволяє виявити, якими засобами володіє підприємство, а також з яких 

джерел ці господарські засоби отримані. 
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Групування господарських засобів у двох розрізах показує від кого, 

скільки та з якою метою отримані засоби, а також, у чому саме вони 

виражаються, в якій формі представлені, де використовуються. За допомогою 

таким чином згрупованих господарських засобів керівництво підприємства 

здійснює контроль за їх наявністю та використанням. 

В бухгалтерському обліку термін «баланс» означає два поняття. По-

перше, бухгалтерський баланс – це один з головних елементів методу 

бухгалтерського обліку. Він інформує користувачів про господарські засоби, 

які є в розпорядженні підприємства, а також про власний капітал та 

зобов’язання підприємства. 

По-друге, бухгалтерський баланс – це важлива складова фінансової 

звітності суб’єкта господарювання, а тому його складають всі підприємства 

незалежно від форми власності та організаційно-правової форми 

господарювання. Він упорядковується на останній день звітного періоду. 

Звітним періодом для бухгалтерського балансу є календарний рік. Але він 

може складатися як проміжна звітність у кінці місяця або кварталу. 

Бухгалтерський баланс являє собою спосіб економічного групування 

та узагальненого відображення у грошовому вимірнику наявних 

господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. 

Виокремлюють такі види бухгалтерських балансів: 

– баланс-нетто – особливість його полягає в тому, що показники 

активів та капіталу відображаються за їх чистою вартістю. Наприклад, до 

підсумку балансу включають не первісну вартість основних засобів та 

накопичений знос, а їх залишкову вартість; 

– баланс-брутто – цей вид балансу передбачає включення всіх 

показників балансу до його підсумку. Наприклад, основні засоби за 

первісною вартістю будуть відображатися в активі, а накопичений знос, як 

джерело утворення, – в пасиві балансу. Тому, чиста вартість основних 

засобів буде розраховуватися як різниця між первісною вартістю та 

накопиченим зносом; 



35 
 

– вступний баланс – складають на початку діяльності суб’єкта 

господарювання, він відображає активи та джерела їх формування на дату 

створення підприємства; 

– поточний баланс – метою упорядкування такого балансу є 

забезпечення оперативного контролю за діяльністю підприємства, а також 

регулювання його розрахункових відносин із зовнішніми контрагентами 

(покупцями, постачальниками, дебіторами, кредиторами, комерційними 

банками). Його складають протягом календарного року за звітними 

періодами; 

– заключний (річний) баланс – характеризує стан активів, власного 

капіталу та зобов’язань підприємства на останній день звітного року; 

– об’єднувальний – складають у разі злиття кількох підприємств в 

об’єднання на правах юридичної особи; 

– зведений баланс – упорядковує підприємство, до складу якого 

входять реструктуризовані підприємства або окремі господарства, виділені 

на самостійний баланс (житлово-комунальні, оздоровчі та ін.); 

– розподільчий баланс – складають при реструктуризації великих 

підприємств, поділу їх на менші підприємства з правами юридичної особи; 

– ліквідаційний баланс – має місце у випадку ліквідації підприємства, 

яке є юридичною особою; 

– консолідований баланс – відображає інформацію про стан активів, 

власного капіталу та зобов’язань юридичної особи та її дочірніх підприємств 

як єдиної економічної одиниці. 

В Україні з набуттям чинності Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, в основу яких покладені вимоги Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, під бухгалтерським балансом розуміють звіт 

про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 

активи, зобов’язання і власний капітал (п. 3 р. І НП(С)БО 1) [7]. 
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2. Будова і зміст бухгалтерського балансу 

Зміст і форму Балансу (Звіту про фінансовий стан), вимоги щодо 

визнання і розкриття змісту його складових визначає Національне положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» [7]. 

Норми цього положення застосовуються до Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) і консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ), які 

зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством. 

Форма Балансу (Звіту про фінансовий стан) відповідно з НП(С)БО 1 

представлена в Додатку 2. 

Для окремого відображення господарських засобів і джерел їх 

утворення баланс будують у вигляді двосторонньої таблиці. Ліву частину 

балансу, в якій відображають господарські засоби, – називають активом, а 

праву частину, в якій відображають джерела утворення господарських 

засобів, – називають пасивом (рис. 2.1). За умов, коли ліва частина балансу є 

активом, а права пасивом – форму балансу називають горизонтальною. В 

окремих країнах світу, зокрема в Японії, актив і пасив розміщують в колонці 

один за одним. Таку форму балансу називають вертикальною. 

 

 
Рис. 2.1. Структурна модель балансу 

БАЛАНС 

Актив 

Господарські засоби  
за складом і розміщенням 

Пасив 

Господарські засоби за джерелами 
формування і призначенням 

 
Активи (А) 

Власний капітал (ВК) 
+ 

Зобов'язання (З) 
= 
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В основі побудови бухгалтерського балансу знаходиться модель, яку в 

бухгалтерському обліку прийнято називати балансовим рівнянням: 

Активи = Власний капітал + Зобов’язання 

Це рівняння свідчить про те, що активи підприємства можуть 

формуватись як за рахунок власних коштів, так і залучених. 

Господарські засоби та джерела їх утворення у балансі показують у 

розрізі статей. Отже, стаття балансу – це складова частина активу або пасиву 

балансу, яка являє собою відображення у грошовому вимірнику сукупності 

однорідних видів господарських засобів або джерел їх утворення. Так, в 

активі балансу є такі статті, як «Основні засоби», «Запаси», «Гроші та їх 

еквіваленти» тощо, а в пасиві – статті «Зареєстрований капітал», 

«Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», «Короткострокові кредити 

банків» тощо. 

У бухгалтерському балансі статті розміщені за їх здатністю 

перетворюватися на грошові кошти. Так, в активі балансу вони розташовані в 

міру зростання їх ліквідності: від нематеріальних активів до грошових 

коштів, а в пасиві – за ознакою часу, який потрібен для повернення боргу.  

Кожній балансовій статті привласнюється код рядка, в межах чотирьох 

знаків, і який є незмінним. 

Статті бухгалтерського балансу, у свою чергу, об’єднують в 

економічно однорідні групи господарських засобів та джерел їх утворення – 

розділи балансу. Розділ балансу – це сукупність статей активу або пасиву 

бухгалтерського балансу, які об’єднано в економічно однорідні групи 

господарських засобів та джерел їх утворення. За основу для групування 

статей балансу у розділі взято економічну класифікацію господарських 

засобів та джерел їх утворення. 

Актив балансу включає три розділи, в яких об’єднано майно за 

ступенем його ліквідності. 

У першому розділі активу балансу «Необоротні активи» 

відображають вартість необоротних активів, а саме: нематеріальних активів, 
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незавершених капітальних інвестицій, основних засобів, об’єктів 

інвестиційної нерухомості, довгострокових біологічних активів, 

довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської 

заборгованості, відстрочених податкових активів та інших необоротних 

активів. Цей розділ об’єднує найменш ліквідні активи. 

У другому розділі активу балансу «Оборотні активи» відображають 

вартість оборотних активів, до яких відносяться: запаси, поточні біологічні 

активи, дебіторська заборгованість як за товари, роботи і послуги, так і інша, 

поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти, витрати майбутніх 

періодів, інші оборотні активи. Цей розділ об’єднує середньо- та 

високоліквідні активи. 

У третьому розділі активу балансу «Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття» відображають вартість необоротних 

активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначають 

відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

припинена діяльність». 

Пасив балансу включає чотири розділи, у яких згруповано зобов’язання 

з урахуванням терміновості їх погашення. 

У першому розділі пасиву балансу «Власний капітал» розкривають 

інформацію про власний капітал підприємства – зареєстрований (статутний 

та пайовий капітал), капітал у дооцінках, додатковий і резервний капітал, 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений та вилучений 

капітал. Цей розділ об’єднує статті, які погашаються в останню чергу. 

У другому розділі пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення» відображають зобов’язання, які будуть погашені протягом 

періоду, що перевищує операційний цикл підприємства або 12 місяців з дати 

балансу: відстрочені податкові зобов’язання, довгострокові кредити банків, 

інші довгострокові зобов’язання, довгострокові забезпечення (витрати на 

оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), величина яких на 

дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх 
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(прогнозних) оцінок та цільове фінансування. 

У третьому розділі пасиву балансу «Поточні зобов’язання і 

забезпечення» відображають зобов’язання, які будуть погашені протягом 

операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу: 

короткострокові кредити банків, поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями, за товари, роботи, послуги, за 

розрахунками з бюджетом, зі страхування, з оплати праці, поточні 

забезпечення, доходи майбутніх періодів, інші поточні зобов’язання. Цей 

розділ об’єднує статті, які погашаються в першу чергу. 

У четвертому розділі пасиву балансу «Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття» відображають зобов’язання, що пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами активів, що належить до 

вибуття в результаті операції продажу. 

Баланс (звіт про фінансовий стан) може мати у пасиві п’ятий, 

додатковий розділ «Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду», який наводять у балансі, якщо така інформація є суттєвою та оцінка 

статті може бути достовірно визначена. 

Підсумки за балансовими статтями активу або пасиву називають 

валютою балансу. 

Особливістю бухгалтерського балансу є вміст інформації про 

господарські засоби і джерела їх утворення як на початок звітного періоду 

(на початок року), так і на кінець звітного періоду (кварталу, півріччя, 

дев’яти місяців, року). Співставляючи за кожною статтею дані на початок 

року і на кінець звітного періоду, визначають зміни, які відбулися протягом 

звітного періоду. 

У спрощеному вигляді бухгалтерський баланс можна показати за 

допомогою таблиці. 
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БАЛАНС 
на 31.12.2016 р. 

Актив Сума, 
грн. Пасив Сума, 

грн. 
Основні засоби 21 500 Статутний капітал 18 000 
Виробництво 6 000 Резервний капітал 4 000 
Готова продукція 3 500 Нерозподілений прибуток 9 500 
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

 
2 500 

Короткострокові кредити 
банків 

 
4 000 

Грошові кошти та їх еквіваленти  
5 000 

Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

 
3 000 

БАЛАНС 38 500 БАЛАНС 38 500 
 

Як видно із представленого балансу, підсумки за активом і пасивом 

рівні між собою. Це зумовлене тим, що господарські засоби, які показано у 

активі, відповідають у сумі джерелам їх утворення, які показано у пасиві. На 

цьому і ґрунтується назва самого балансу, що означає безпосередньо 

рівновагу. 

 

3. Вплив господарських операцій на баланс 

У процесі діяльності кожного підприємства як господарські засоби, так 

і джерела їх утворення постійно змінюються. Такі зміни відбуваються, 

зокрема, під впливом здійснюваних господарських операцій. 

Господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі 

активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства (ст. 1 Закону) [31]. 

Залежно від характеру операцій, які здійснюються на підприємстві, та 

їх впливу на баланс всі господарські операції поділяють на чотири типи, які 

призводять до змін або лише в структурі господарських засобів, або лише у 

структурі джерел утворення господарських засобів, або у структурі 

господарських засобів і джерел їх утворення одночасно. Якщо взяти до уваги, 

що господарські засоби і джерела їх утворення знаходять своє відображення 

відповідно в активі і пасиві балансу, то можна зробити висновок, що вказані 

типи господарських операцій призводять до змін або в активі, або в пасиві, 

або в активі і пасиві балансу одночасно. 

Перший тип господарських операцій передбачає, що зміни 
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відбуваються лише в структурі господарських засобів, тобто активі балансу 

(одна стаття збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж суму), але 

підсумок за активом в цілому залишається незмінним. 

Наприклад, оприбуткована випущена з виробництва готова продукція 

на суму 5000 грн. 

Результатом здійснення цієї операції стало зменшення в структурі 

активу балансу вартості незавершеного виробництва (6000–5000) = 1000 грн. 

та збільшення готової продукції на складі (3500+5000) = 8500 грн. При цьому 

підсумок за активом балансу в цілому залишився незмінним, а рівність між 

активом і пасивом не порушилася. 

Результатом здійснення операції першого типу стали відповідні зміни у 

балансі: 

БАЛАНС 
(після операції першого типу) 

Актив Сума, 
грн. Пасив Сума, 

грн. 
Основні засоби 21 500 Статутний капітал 18 000 
Виробництво 1 000 Резервний капітал 4 000 
Готова продукція 8 500 Нерозподілений прибуток 9 500 
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

 
2 500 

Короткострокові кредити 
банків 

 
4 000 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

 
5 000 

Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

 
3 000 

БАЛАНС 38 500 БАЛАНС 38 500 

 

До господарських операцій першого типу відносять також: погашення 

заборгованості покупцями, отримання грошей із поточного рахунка у касу, 

видачу грошових коштів із каси під звіт працівникам підприємства та інші. 

Другий тип господарських операцій передбачає, що зміни 

відбуваються лише в структурі джерел господарських засобів, тобто пасиві 

балансу (одна стаття збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж суму), 

але підсумок за пасивом в цілому залишається незмінним. 

Наприклад, частину прибутку підприємство спрямувало на збільшення 

резервного капіталу на суму 8000 грн. 

Результатом здійснення цієї операції стало зменшення в структурі 
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пасиву балансу прибутку підприємства (9500–8000) = 1500 грн. та 

збільшення розміру резервного капіталу (4000+8000) = 12000 грн. При цьому 

підсумок за пасивом балансу в цілому залишився незмінним, а рівність між 

активом і пасивом балансу не порушилася. 

Результатом здійснення операції другого типу стали відповідні зміни у 

балансі: 

БАЛАНС 
(після операції другого типу) 

Актив Сума, 
грн. Пасив Сума, 

грн. 
Основні засоби 21 500 Статутний капітал 18 000 
Виробництво 1 000 Резервний капітал 12 000 
Готова продукція 8 500 Нерозподілений прибуток 1 500 
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

 
2 500 

Короткострокові кредити 
банків 

 
4 000 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

 
5 000 

Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

 
3 000 

БАЛАНС 38 500 БАЛАНС 38 500 

 

До господарських операцій другого типу відносять також: утримання із 

заробітної плати працівників податку на доходи, нарахування дивідендів 

засновникам (учасникам), погашення заборгованості перед постачальником 

за рахунок довгострокового або короткострокового кредиту банку та інші. 

Третій тип господарських операцій передбачає, що відбувається 

одночасне збільшення як господарських засобів (збільшення окремих статей 

активу балансу), так і джерел господарських засобів (збільшення окремих 

статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок і за 

активом, і за пасивом балансу зростає, але в рівних частинах, що дозволяє 

зберегти баланс. 

Наприклад, від постачальників надійшли виробничі запаси на суму 

5000 грн. 

Результатом здійснення цієї операції стало одночасне збільшення як за 

активом балансу, зокрема виробничих запасів 5000 грн., так і за пасивом 

балансу, зокрема заборгованості перед постачальником (3000+5000) = 8000 

грн. Підсумок як за активом, так і за пасивом зріс на одну і ту ж суму, що 
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забезпечило рівність між активом і пасивом балансу. 

Результатом здійснення операції третього типу стали відповідні зміни у 

балансі: 

БАЛАНС 
(після операції третього типу) 

Актив Сума, 
грн. Пасив Сума, 

грн. 
Основні засоби 21 500 Статутний капітал 18 000 
Виробничі запаси 5 000 Резервний капітал 12 000 
Виробництво 1 000 Нерозподілений прибуток 1 500 
Готова продукція 8 500 Короткострокові кредити 

банків 
 

4 000 
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

 
2 500 

Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

 
8 000 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

 
5 000 

  

БАЛАНС 43 500 БАЛАНС 43 500 

 

До господарських операцій третього типу відносять також: 

нарахування заробітної плати працівникам основного виробництва, 

нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску і включення у 

витрати виробництва, отримання кредитів в установах банків та інші. 

Четвертий тип господарських операцій передбачає, що відбувається 

одночасне зменшення як господарських засобів (зменшення окремих статей 

активу балансу), так і джерел утворення господарських засобів (зменшення 

окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж суму. В цілому підсумок і за 

активом, і за пасивом зменшується, але в рівних частинах, що дозволяє 

зберегти баланс. 

Наприклад, підприємство частково погасило короткостроковий кредит 

банку – 2200 грн. 

Результатом здійснення цієї операції стало одночасне зменшення як за 

активом балансу, зокрема грошових коштів (5000–2200) = 2800 грн., так і за 

пасивом балансу, зокрема заборгованості по короткостроковому кредиту 

(4000–2200) = 1800 грн. Підсумок як за активом балансу, так і за пасивом 

зменшився на одну і ту ж суму, що забезпечило рівність між активом і 
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пасивом балансу. 

Результатом здійснення операції четвертого типу стали відповідні 

зміни у балансі: 

БАЛАНС 
(після операції четвертого типу) 

Актив Сума, 
грн. Пасив Сума, 

грн. 
Основні засоби 21 500 Статутний капітал 18 000 
Виробничі запаси 5 000 Резервний капітал 12 000 
Виробництво 1 000 Нерозподілений прибуток 1 500 
Готова продукція 8 500 Короткострокові кредити 

банків 
 

1 800 
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

 
2 500 

Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

 
8 000 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

 
2 800 

  

БАЛАНС 41 300 БАЛАНС 41 300 

 

До господарських операцій четвертого типу відносять також: виплату 

заробітної плати працівникам, погашення кредиторської заборгованості 

перед постачальниками, перерахування до бюджету податків та інші. 

Розглянуті типи операцій охоплюють всі варіанти змін у балансі. Вони 

мають велике значення для розуміння сутності господарських операцій та 

правильного їх відображення в системі бухгалтерських рахунків. 

Порівняльну характеристику господарських операцій наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Порівняльна характеристика господарських операцій 

№ Тип господарської операції Рівняння Вплив на валюту 
балансу 

I Змінює структуру активу балансу А + о – о = П Не змінює 
II Змінює структуру пасиву балансу А = П + о – о Не змінює 

III Змінює структуру активу і пасиву 
балансу в сторону збільшення А + о = П + о Збільшує 

IV Змінює структуру активу і пасиву 
балансу в сторону зменшення А – о = П – о Зменшує 

 
Таким чином, кожна господарська операція змінює не менше ніж дві 

статті балансу. Це обумовлено особливостями кругообороту і пояснюється 

двоїстою сутністю господарських операцій (єдність протилежностей і 
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взаємообумовленість), при цьому збережена збалансованість активу і пасиву.  

Усе розмаїття господарських операцій, що мають місце в діяльності 

підприємства за характером змін, які вони викликають у балансі, зводиться 

до чотирьох типів операцій. 

Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, коли 

господарська операція стосується одночасно засобів і джерел їх утворення. 

Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої 

операції, у цьому і полягає контрольний прийом подвійного відображення 

операцій. 

 
Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і як форми 

фінансової звітності. 

2. Що є метою складання бухгалтерського балансу? 

3. Як згруповані активи і пасиви в бухгалтерському балансі? 

4. Що називаюють статтею балансу? Що характеризують статті балансу? 

5. Чим пояснюється рівність активу і пасиву балансу? Охарактеризуйте зміст 

балансового рівняння. 

6. Який вплив на баланс мають господарські операції? 

7. У чому полягає сутність типів балансових змін? 

 
Тести: 
1. Бухгалтерський баланс характеризує: 

а) фінансовий стан підприємства на певну дату; 
б) результати господарської діяльності підприємства за період; 
в) зміни фінансового стану підприємства за звітний період; 
г) вартісну оцінку засобів підприємства на певну дату. 

2. Баланс включає інформацію про грошову оцінку: 
а) активів, господарських засобів, витрат;   б) доходів і витрат, зобов’язань; 
в) активів, капіталу і зобов’язань; г) джерел господарських засобів, витрат, доходів. 

3. Баланс відображає інформацію: 
а) станом на певну дату;     б) за певний період;   в) станом на певну дату і за період; 
г) немає правильної відповіді. 

4. Частину балансу, в якій відображають господарські засоби, називають: 
а) розділом пасиву балансу;    б) статтею зобов’язань;   в) активом;     г) пасивом. 

5. Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО, 
називають: 
а) розділом;   б) активом;    в) статтею;   г) пасивом. 

6. Традиційно в Україні актив балансу будують в порядку: 
а) зростання строковості зобов’язань; б) зростання ліквідності активів; 
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в) зменшення строковості зобов’язань;   г) зменшення ліквідності активів. 
7. Форма балансу в Україні: 

а) визначається підприємством самостійно; б) є уніфікованою формою звітності; 
в) різна для кожного виду діяльності; г) залежить від форми власності підприємства, що 
його складає. 

8. Яке із тверджень є неправильним: 
а) зобов’язання + активи = капітал;   б) активи – капітал = зобов’язання; 
в) активи – зобов’язання = капітал;   г) зобов’язання + капітал = активи. 

9. Операції першого типу балансових змін пов’язані з: 
а) перегрупуванням ресурсів;   б) перегрупуванням джерел формування ресурсів; 
в) збільшенням ресурсів;     г) вибуттям ресурсів. 

10. Операції другого типу балансових змін пов’язані з: 
а) перегрупуванням ресурсів;   б) перегрупуванням джерел формування ресурсів; 
в) збільшенням ресурсів;     г) вибуттям ресурсів. 

11. Операції третього типу балансових змін пов’язані з: 
а) перегрупуванням ресурсів;   б) перегрупуванням джерел формування ресурсів; 
в) збільшенням ресурсів та джерел формування ресурсів; 
г) вибуття ресурсів та зменшенням джерел формування ресурсів. 

12. Операції четвертого типу балансових змін пов’язані з: 
а) перегрупуванням ресурсів;   б) перегрупуванням джерел формування ресурсів; 
в) збільшенням ресурсів та джерел формування ресурсів; 
г) вибуттям ресурсів та зменшенням джерел формування ресурсів. 

13. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: «Отримані 
матеріали від постачальників, які будуть оплачені пізніше»: 
а) зміни відбудуться лише в активі;    б) зміни відбудуться лише в пасиві; 
в) зросте підсумок балансу;     г) зменшиться підсумок балансу? 

14. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: «Погашений 
кредит банку»: 
а) зміни відбудуться лише в активі;    б) зміни відбудуться лише в пасиві; 
в) зросте підсумок балансу;     г) зменшиться підсумок балансу? 

15. Випуск готової продукції з виробництва приведе до таких змін у балансі: 
а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі; б) відбудуться протилежні зміни 
двох статей в пасиві;   в) зросте підсумок балансу;  г) зменшиться підсумок балансу. 
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ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 

ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 

1. Бухгалтерські рахунки, їх призначення та структура. 

2. Суть подвійного запису та його значення в бухгалтерському обліку. 

3. Синтетичні та аналітичні рахунки бухгалтерського обліку і їх 

взаємозв’язок. 

4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку та їх характеристика. 

6. План рахунків, його структура та значення. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: рахунок бухгалтерського обліку, дебет, кредит, 

оборот, сальдо, активний рахунок, пасивний рахунок, кореспонденція рахунків, 
бухгалтерське проведення, синтетичний рахунок, субрахунок, аналітичний рахунок, 
оборотна відомість, класифікація рахунків, основні рахунки, регулюючі рахунки, 
операційні рахунки, фінансово-результатні рахунки, балансові рахунки, позабалансові 
рахунки, План рахунків бухгалтерського обліку. 

Основні фахові компетенції: знання сутності та значення рахунків 
бухгалтерського обліку і подвійного запису як елементів методу бухгалтерського обліку; 
розуміння видів бухгалтерських рахунків та узагальнення даних поточного 
бухгалтерського обліку; сутність Плану рахунків бухгалтерського обліку; уміння 
відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку методом 
подвійного запису, перевіряти правильність облікових записів за допомогою оборотних 
відомостей. 

 

1. Бухгалтерські рахунки, їх призначення та структура 

У бухгалтерському балансі відображають активи та джерела їх 

утворення на звітну дату. Внаслідок здійснення господарських операцій 

протягом місяця відбуваються зміни у складі активів та джерел. Для 

оперативного управління суб’єктом господарювання менеджерам усіх його 

підрозділів необхідно володіти постійною інформацією про зміни, які 

відбуваються щоденно в структурі активів, власного капіталу та зобов’язань. 

У зв’язку з цим для поточного обліку господарських активів та джерел їх 

утворення, а також господарських операцій застосовують рахунки 

бухгалтерського обліку. 
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Кожній групі активів, джерел їх утворення та процесів відкривається 

рахунок. Так, для відображення інформації про складові активів 

використовуються такі рахунки, як «Основні засоби», «Виробничі запаси», 

«Готівка», «Рахунки в банках» тощо, для складових власного капіталу – 

«Зареєстрований капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», 

для складових зобов’язань – «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками», «Короткострокові позики», «Розрахунки за виплатами 

працівникам» тощо. 

Таким чином, рахунок є, по-перше, засобом групування (узагальнення) 

активів і пасивів, по-друге, способом обліку їх за групами та по-третє, 

засобом контролю за наявністю активів, джерел їх утворення та за їх рухом і 

зміною. 

У бухгалтерському обліку застосовують не довільно обрані рахунки, а 

систему рахунків, яка дозволяє охоплювати всі активи, джерела та процеси і 

системно відображати діяльність суб’єкта господарювання.  

Рахунки як елемент методу бухгалтерського обліку є способом 

групування поточної (щоденної) інформації про всі складові об’єктів 

бухгалтерського обліку (активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, 

витрат, прибутку).  

Внаслідок господарської діяльності активи та джерела їх утворення 

можуть збільшуватись або зменшуватись. У бухгалтерському обліку зміни у 

напрямку збільшення або зменшення обліковуються окремо. У зв’язку з цим 

таблиця рахунка складається з двох частин: лівої – дебету (з лат. debet – він 

винен), та правої – кредиту (з лат. credit – він вірить). На початку таблиці 

(над схемою рахунка) вказується назва рахунка – назва об’єкта обліку. При 

відкритті рахунків на підставі статей балансу за ними записуються початкові 

залишки господарських засобів та джерел їх утворення, які називають сальдо 

(з італ. saldo – залишок). 

Залежно від об’єктів, які обліковуються на рахунках, бухгалтерські 

рахунки поділяють на активні, пасивні або активно-пасивні. 
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Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху активів і 

відкривають для статей балансу, які знаходяться в активі. В схемах таких 

рахунків сальдо на початок та на кінець звітного періоду завжди 

відображають за дебетом (оскільки господарські засоби розміщені в балансі у 

лівій частині – активі, тому й залишок показують у лівій частині рахунка – 

дебеті). По їх дебетовій стороні також відображаються господарські операції, 

що збільшують залишок на початок звітного періоду, по кредитовій – 

господарські операції, які зменшують сальдо початкове. Сума господарських 

операцій за дебетовою стороною має назву дебетовий оборот, за кредитовою 

– кредитовий оборот. Залишок на кінець звітного періоду в активному 

рахунку визначається так: до залишку на початок звітного періоду додається 

оборот за дебетом рахунка і віднімається оборот за кредитом рахунка. 

Схема активного рахунка представлена на рис. 3.1. 
Дебет     Активний   Кредит 

     рахунок 
      С-до початкове 
 
       збільшення (+)  зменшення (-) 
 
        Оборот     Оборот  
 
      С-до кінцеве 
 

Рис. 3.1. Схема активного рахунка 

Пасивні рахунки використовують з метою обліку наявності та зміни 

джерел формування активів і відкриваються для статей, які містяться в пасиві 

балансу. Вони мають обернений до активних рахунків порядок відображення 

залишків на початок та кінець звітного періоду, а також господарських 

операцій. Сальдо на початок та кінець звітного періоду в пасивному рахунку 

відображають за кредитом (оскільки джерела господарських засобів 

розміщені в балансі у правій частині – пасиві, тому й залишок показують у 

правій частині рахунка – кредиті). Господарські операції, що збільшують 

сальдо початкове, записують за кредитом, що зменшують – за дебетом. Як і 

активні рахунки, вони мають дебетовий та кредитовий обороти. Залишок на 
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кінець звітного періоду в пасивному рахунку розраховується так: до залишку 

на початок звітного періоду додають оборот за кредитом рахунка і 

віднімають оборот за дебетом рахунка. 

Схема пасивного рахунка представлена на рис. 3.2. 
   Дебет     Пасивний    Кредит 

     рахунок 
       С-до початкове 
 

     зменшення (-)  збільшення (+) 
 
        Оборот      Оборот  
 
       С-до кінцеве 
 

Рис. 3.2. Схема пасивного рахунка 

У системі рахунків бухгалтерського обліку використовується невелика 

кількість активно-пасивних рахунків, які поєднують у собі ознаки 

активних та пасивних рахунків (наприклад, рахунок «Нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки)»). Для відображення на цих рахунках залишків 

на початок, кінець звітного періоду, господарських операцій застосовуються 

правила, які встановлені як для активних, так і пасивних рахунків.  

Наведені вище схеми бухгалтерських рахунків спрощені. У практичній 

діяльності у схемі рахунка зазначається зміст і дата здійснення господарської 

операції. Схеми двосторонніх та односторонніх форм бухгалтерських 

рахунків наведені на рис. 3.3 і рис. 3.4. 

Рахунок _______________ 
 

Дебет Кредит

№ 
з/п Дата 

Зміст запису 
(господарської 

операції) 
Сума № 

з/п Дата 
Зміст запису 

(господарської 
операції) 

Сума 

        
        
        

 

Рис. 3.3. Схема двостороннього бухгалтерського рахунка 
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Рахунок _______________ 
 

№ з/п Дата Зміст запису 
(господарської операції) Дебет Кредит 

     
     
     

 

Рис. 3.4. Схема двостороннього бухгалтерського рахунка 

Таким чином, зафіксована в первинних документах інформація за 

технологією облікового процесу підлягає реєстрації та групуванню з метою її 

систематизації для того, щоб у кінцевому підсумку стати окремою статтею 

балансу. Відображення господарських операцій безпосередньо в 

бухгалтерському балансі практично недоцільне та технічно складне. 

З цією метою відкривають бухгалтерські рахунки – один з елементів 

методу бухгалтерського обліку, спосіб групування і поточного відображення 

за певними ознаками наявності та руху господарських засобів підприємства і 

їх джерел та господарських процесів. 

 

2. Суть подвійного запису та його значення  

в бухгалтерському обліку 

Кожна господарська операція викликає подвійні зміни господарських 

засобів та джерел їх утворення. Так, при отриманні кредиту в банку, з одного 

боку, збільшується сума грошових коштів на поточному рахунку 

підприємства в банку, а з другого – зростає сума заборгованості підприємства 

за кредит. При оплаті постачальнику за товари зменшується сума коштів на 

поточному рахунку в банку і одночасно сума заборгованості підприємства 

перед постачальником. 

Подвійні зміни господарських засобів та джерел їх утворення (двох 

об’єктів обліку) в результаті господарської операції викликає також подвійне 

відображення операцій на рахунках. При цьому кожна господарська операція 

записується щонайменше на двох рахунках. Спосіб, за допомогою якого 

господарські операції відображаються в рахунках бухгалтерського обліку, 
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має назву подвійний запис. Сутність його полягає в тому, що кожна 

господарська операція в одній і тій самій сумі записується в дебеті одного 

рахунка та в кредиті іншого. В результаті такі записи дають змогу 

забезпечити дотримання важливої особливості балансу – рівності активу і 

пасиву.  

Операція 1. Підприємство одержало в касу готівку з поточного 

рахунка в банку в сумі 6000 грн. 

У результаті цієї операції сума грошей на поточному рахунку 

зменшилась, а в касі збільшилась. Ця операція зумовлює взаємозв’язок двох 

рахунків: «Готівка» і «Рахунки в банках», які є активними. Зменшення 

коштів на активному рахунку «Рахунки в банках» відображається за 

кредитом, збільшення коштів на активному рахунку «Готівка» – за дебетом. 

Порядок відображення цієї операції на рахунках можна подати у вигляді 

такого бухгалтерського запису: 

Дебет «Готівка» Кредит «Рахунки в банках» 6000 

Схематичне відображення операції на рахунках буде таким: 
Дт     Кт    Дт        Кт  
 
 
 
 
Операція 2. Підприємство погасило заборгованість перед 

постачальником в сумі 10000 грн. за рахунок короткострокової позики банку. 

Внаслідок цієї операції збільшилась заборгованість перед банком за 

короткостроковим кредитом, а заборгованість перед постачальником – 

зменшилась. Ця операція зумовлює взаємозв’язок двох рахунків: 

«Короткострокові позики» і «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками», які є пасивними. Збільшення заборгованості за позикою на 

пасивному рахунку «Короткострокові позики» відображається за кредитом, 

зменшення заборгованості перед постачальником на пасивному рахунку 

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» – за дебетом. Порядок 

відображення цієї операції на рахунках можна подати у вигляді такого 

Рахунки в банках 

6000 

Готівка

6000
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бухгалтерського запису: 

Дебет «Розрахунки з постачальниками» Кредит «Короткострокові 

позики» 10000 

Схематичне відображення операції на рахунках буде таким: 
Дт     Кт    Дт        Кт  
 
 
 
 
Операція 3. Оприбутковано виробничі запаси від постачальника на 

суму 5000 грн.  

У результаті здійсненої операції збільшились виробничі запаси на 

підприємстві і заборгованість перед постачальником. Ця операція зумовлює 

взаємозв’язок двох рахунків: «Виробничі запаси» і «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками». Збільшення запасів на активному 

рахунку «Виробничі запаси» відображається за дебетом, а збільшення 

заборгованості перед постачальником – на пасивному рахунку «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками» за кредитом. Порядок відображення цієї 

операції на рахунках можна подати у вигляді такого бухгалтерського запису: 

Дебет «Виробничі запаси» Кредит «Розрахунки з постачальниками» 

5000 

Схематичне відображення операції на рахунках буде таким: 
Дт     Кт    Дт        Кт  
 
 
 
 
Операція 4. З каси підприємства виплачено заробітну плату 

працівникам на суму 8000 грн.  

Внаслідок цієї операції зменшились сума готівки в касі підприємства і 

заборгованість перед працівниками по оплаті праці. Ця операція зумовлює 

взаємозв’язок двох рахунків: «Готівка» і «Розрахунки за виплатами 

працівникам». Зменшення коштів на активному рахунку «Готівка» 

Короткострокові 
позики 

10000 

Розрахунки з 
постачальниками

10000

5000 

Розрахунки з 
постачальниками 

5000

Виробничі
запаси 
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відображається за кредитом, а зменшення заборгованості перед працівниками 

– на пасивному рахунку «Розрахунки за виплатами працівникам» за дебетом. 

Порядок відображення цієї операції на рахунках можна подати у вигляді 

такого бухгалтерського запису: 

Дебет «Розрахунки за виплатами працівникам» Кредит «Готівка» 8000 

Схематичне відображення операції на рахунках буде таким: 
Дт     Кт    Дт        Кт  
 
 
 
 
 
Таким чином, кожна господарська операція, яка здійснюється на 

підприємстві, викликає зміни двох показників бухгалтерського балансу, а 

отже, відображається в двох бухгалтерських рахунках.  

Враховуючи сутність бухгалтерських рахунків та подвійного запису, 

чотири типи господарських операцій можна охарактеризувати наступним 

чином (рис 3.5): 

 
Рис. 3.5. Типи господарських операцій 

Взаємозв’язок між рахунками, що виникає внаслідок відображення на 

них господарських операцій, називають кореспонденцією рахунків, а самі 

рахунки – кореспондуючими.  

Кореспонденція рахунків, де зазначена сума господарської операції, 

Пасивний  
рахунок 

Активний  
рахунок Дт КтДт

Збільшення Зменшення 

Кт

Зменшення Збільшення 

І ІІ 
ІІІ

ІV

8000 

Готівка 

8000

Розрахунки за 
виплатами 
працівникам 
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називається бухгалтерським записом (проведенням). Бухгалтерські 

проведення поділяють на прості та складні. Прості – це ті, в яких сума 

господарської операції записується в дебеті одного рахунка та в кредиті 

іншого. Складні – ті, в яких один рахунок на загальну суму дебетується, і 

інші – два чи більше, на часткові суми кредитуються або навпаки. Це 

технічний прийом, який дозволяє скоротити кількість бухгалтерських записів 

на рахунках та полегшує роботу облікових працівників.  

Для правильного складання бухгалтерських записів необхідно виявити: 

1. об’єкти обліку, на яких відбулися зміни під впливом господарської 

операції; 

2. які зміни відбулися під впливом господарської операції; 

3. на яких рахунках буде відображена господарська операція, активні 

чи пасивні ці рахунки; 

4. на якій стороні (за дебетом чи за кредитом) кожного з 

кореспондуючих рахунків буде записана сума господарської операції. 

Подвійний запис є основним технічним прийомом бухгалтерського 

обліку, тому що забезпечує горизонтальний взаємозв’язок між рахунками, а 

також важливим контрольним прийомом, оскільки кожна сума господарської 

операції записується один раз за дебетом рахунка та один раз за кредитом 

іншого рахунка, тому сума оборотів за дебетом усіх рахунків повинна 

дорівнювати сумі оборотів за кредитом цих рахунків. Саме в цьому і полягає 

значення подвійного запису. 

  

3. Синтетичні та аналітичні рахунки бухгалтерського обліку  

і їх взаємозв’язок 

Для оперативного управління підприємством, здійснення контролю за 

збереженням і використанням ресурсів необхідна детальна інформація про 

конкретні види засобів, їх джерел, а також господарські процеси. Тому в 

бухгалтерському обліку, крім поділу рахунків на активні та пасивні, 

використовують їх поділ на синтетичні та аналітичні. Це зумовлено способом 
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групування та узагальнення облікових даних, які представлені в тих чи інших 

рахунках. 

Синтетичні рахунки (від лат. synthesis – поєднання) призначені для 

узагальненого групування та обліку однорідних об’єктів у грошовому 

вимірнику.  

Облік, що здійснюється на синтетичних рахунках, називають 

синтетичним. Такий узагальнений облік дуже важливий, але його даних 

недостатньо для ефективного управління підприємством, особливо з метою 

оперативного керівництва, а також складання звітності. З цією метою 

відкриваються аналітичні рахунки. 

Аналітичні рахунки (від лат. аnalysis – розкладання цілого на 

складові) деталізують показники синтетичних рахунків. У них, крім 

вартісного вимірника, застосовуються натуральні і трудові. Облік, що 

здійснюється на аналітичних рахунках, називають аналітичним. Наприклад, 

до синтетичного рахунка «Виробничі запаси» у закладі ресторанного 

господарства відкриваються аналітичні рахунки «Майонез «Провансаль», 

«Майонез «Салатний», «Маргарин «Сонячний», «Жир рослинний для 

смаження», «Сир твердий «Сметанковий», «Молоко пастеризоване 3,2%» 

тощо, а до рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» – 

«ПАТ «Львівський жиркомбінат», «ПАТ «Львівський міський молочний 

завод» тощо. 

Взаємозв’язок між синтетичними і аналітичними рахунками полягає у 

наступному: 

1) структура синтетичного рахунка визначає структуру його 

аналітичних рахунків; 

2) кожну господарську операцію відображають на підставі одних і тих 

же первинних документів і на синтетичному рахунку (загальною сумою), і на 

аналітичних рахунках до нього (частковими сумами); 

3) сума залишків і обороти за всіма аналітичними рахунками повинна 

дорівнювати, відповідно, сумі залишків і оборотам синтетичного рахунка, 
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який їх об’єднує. 

Відмінні риси, які існують між синтетичними та аналітичними 

рахунками: 

1) в системі синтетичних рахунків застосовують лише єдиний вимірник 

– грошовий, в аналітичних рахунках можуть використовуватися як грошові 

вимірники, так і натуральні або трудові; 

2) таблиця синтетичного рахунка має стандартну форму, форми 

аналітичних рахунків можуть відрізнятися залежно від інформації, яка на них 

обліковується (табл. 3.1 – 3.2). 

Таблиця 3.1 
Аналітичний рахунок кількісно-вартісного обліку 

Дебет Найменування рахунка Кредит
Зміст 

операції 
Кількість Ціна Сума Зміст 

операції 
Кількість Ціна Сума 

        

 
Таблиця 3.2 

Аналітичний рахунок вартісного обліку 
Дебет Найменування рахунка Кредит 
Зміст  

операції 
Код коресп. 
рахунка 

Сума Зміст  
операції 

Код коресп. 
рахунка 

Сума 

      
 

У процесі господарської діяльності часто виникає потреба поділяти 

господарські засоби та їх джерела на певні підгрупи. У зв’язку з цим в 

бухгалтерському обліку використовують субрахунки, які займають проміжне 

місце між синтетичними і аналітичними рахунками. 

Субрахунки – це спосіб додаткового групування однорідних 

аналітичних рахунків у межах синтетичного рахунка для отримання 

узагальнених показників. Наприклад, синтетичний рахунок «Виробничі 

запаси» має субрахунки: «Сировина й матеріали», «Купівельні 

напівфабрикати та комплектуючі вироби», «Паливо», «Тара й тарні 

матеріали», «Будівельні матеріали», «Матеріали, передані в переробку», 

«Запасні частини», «Матеріали сільськогосподарського призначення», «Інші 

матеріали». 
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Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку наведено на рис. 

3.6. 

 

Рис. 3.6. Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку 

Групування рахунків за ступенем узагальнення інформації, яку на них 

обліковують, зумовлює виділення в бухгалтерському обліку рахунків 

першого порядку (синтетичних рахунків), рахунків другого порядку 

(субрахунків) та рахунків третього порядку (аналітичних рахунків). Лише 

таке групування забезпечує потреби бухгалтерського обліку та управління в 

цілому. 

 

4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 

Відображення господарських операцій за синтетичними та 

аналітичними рахунками являє собою поточний бухгалтерський облік. 

Для узагальнення господарських операцій, відображених на рахунках, з 

метою отримання інформації про наявність та рух господарських засобів та 

джерел їх формування, а також для перевірки повноти і правильності 

облікових записів і складання звітності, за даними поточного 

бухгалтерського обліку за звітний період складають оборотні відомості. 

Оборотна відомість – це спосіб узагальнення оборотів і залишків 

рахунків за звітний період, а також спосіб взаємозв’язку між балансом і 

рахунками. 

Оборотні відомості складають як за синтетичними, так і за 

Рахунки бухгалтерського обліку 

Синтетичні  
(рахунки першого порядку) 

Аналітичні  
(рахунки третього порядку) 

Деталізація 

Матеріальні 
(кількісно-вартісний 

облік) 

Розрахункові 
(вартісний 
облік) 

Субрахунки  
(рахунки другого порядку) 

Деталізація   Деталізація 
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аналітичними рахунками. Однак, між ними існують певні відмінності, 

зумовлені відмінностями, які існують між цими рахунками.  

У системі синтетичних рахунків складають одну оборотно-сальдову 

відомість за звітний період. У цій відомості, як і в синтетичних рахунках, 

застосовують тільки грошовий вимірник. Оборотну відомість за 

синтетичними рахунками будують у вигляді таблиці, яка складається з 

чотирьох основних стовпців (табл. 3.3). У першому з них записують код і 

назва синтетичного рахунка, в другому – залишки на початок періоду за 

дебетом та кредитом, в третьому – обороти за дебетом та кредитом, в 

четвертому – залишки на кінець періоду за дебетом та кредитом. У 

найнижчому рядку оборотної відомості розраховують підсумок.  

Таблиця 3.3 

Оборотна відомість за синтетичними рахунками 
Код і назва 
рахунка 

Залишок на початок 
місяця Обороти за місяць Залишок на кінець 

місяця 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       
       
       

Разом XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
 
 

    
    І   ІІ    ІІІ 

             Обов’язкова наявність трьох пар рівних підсумків 
 
Оборотна відомість за синтетичними рахунками має велике контрольне 

значення для перевірки повноти та правильності облікових записів на 

рахунках. Сутність цієї перевірки полягає в отриманні трьох пар рівних між 

собою підсумків: 

І. Залишок на початок періоду за дебетом = Залишок на початок 

періоду за кредитом. 

Така рівність зумовлена рівністю підсумків активу і пасиву балансу, 

який є підставою для запису початкових залишків на активних і пасивних 

рахунках. 

ІІ. Оборот за дебетом = Оборот за кредитом. 
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Дана рівність обумовлена подвійним записом, відповідно до якого 

кожна операція в однаковій сумі відображається в дебеті і кредиті різних 

рахунків. 

ІІІ. Залишок на кінець періоду за дебетом = Залишок на кінець періоду 

за кредитом.  

Така рівність зумовлена двома попередніми рівностями, тобто, якщо 

залишки на початок періоду рівні між собою і суми оборотів за період рівні, 

то залишки на кінець періоду теж повинні бути рівні. 

Оборотну відомість за синтетичними рахунками використовують для 

складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності на кінець 

звітного періоду. 

Оборотні відомості за аналітичними рахунками мають іншу структуру, 

ніж оборотні відомості за синтетичними рахунками. Це зумовлено даними 

аналітичних рахунків. Одна форма оборотної відомості передбачена для 

узагальнення даних аналітичних рахунків матеріальних активів, які 

обліковують за кількістю і вартістю (табл. 3.4), інша – для узагальнення 

даних аналітичних рахунків, на яких обліковують розрахункові операції 

підприємств та інші засоби і джерела тільки у грошовому вимірнику (табл. 

3.5).  

Таблиця 3.4 

Оборотна відомість за аналітичними рахунками 

(кількісно-вартісний облік) 

Назва 
аналітичного 
рахунка 

Од. 
вим. Ціна 

Залишок на 
початок 
місяця 

Оборот за місяць Залишок на 
кінець 
місяця дебет кредит 

к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума
        
        
        

Разом:        
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Таблиця 3.5 

Оборотна відомість за аналітичними рахунками 

(вартісний облік) 

Назва аналітичного 
рахунка 

Залишок на 
початок місяця 

Оборот за місяць 
Залишок на кінець 

місяця 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
       
       
       

Разом:       

 

Отже, в оборотних відомостях за аналітичними рахунками, як і в 

оборотних відомостях за синтетичними рахунками, відображають залишки на 

початок та кінець звітного періоду, обороти за дебетом і кредитом. 

Відмінність у тому, що при їх складанні можуть використовувати як 

грошовий, так і натуральний вимірники. Крім цього, оборотні відомості за 

аналітичними рахунками не мають трьох пар рівних підсумків, оскільки 

кожну оборотну відомість за аналітичними рахунками складають тільки за 

одним синтетичним рахунком. Проте, підсумки залишків та оборотів 

оборотної відомості за аналітичними рахунками повинні дорівнювати 

підсумкам залишків та оборотів відповідного синтетичного рахунка. 

Порушення цієї рівності свідчить про наявність помилок: операція 

відображена на синтетичному рахунку, проте, пропущена в аналітичному 

обліку (або навпаки), або на синтетичному рахунку операція записана в одній 

сумі, а на аналітичних рахунках – в іншій. 

 

5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку  

та їх характеристика 

Упорядкування змісту економічної інформації про господарські засоби 

та джерела їх утворення, господарські процеси, забезпечення власників та 

інших зацікавлених користувачів необхідною інформацією, а також 

правильна і чітка організація бухгалтерського обліку зумовлює застосування 
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значної кількості рахунків.  

Кожен рахунок має визначений зміст, побудову, значення та структуру. 

Разом з тим, усі рахунки, які застосовують в бухгалтерському обліку, можна 

поєднати за тією чи іншою ознакою в однорідні групи. Тому в 

бухгалтерському обліку використовують класифікацію рахунків, яка 

допомагає вивченню змісту і будови рахунків. Знаючи загальні, найбільш 

суттєві ознаки окремих груп рахунків, легше визначити, для чого 

призначений та як використовується той або інший рахунок у 

бухгалтерському обліку. 

Класифікація рахунків – це науково обґрунтоване групування 

рахунків за певними ознаками та встановлення загальних властивостей 

різних груп рахунків з метою їх вивчення і правильного застосування.  

Види рахунків бухгалтерського обліку відповідно до класифікаційних 

ознак та їх коротка характеристика наведені у табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

Класифікаційна 
ознака 

Види 
рахунків Коротка характеристика 

1 2 3 
За структурою 
рахунка 

Активні Призначені для обліку активів підприємства 

Пасивні Призначені для обліку власного капіталу та 
зобов’язань підприємства 

Активно-
пасивні 

Призначені для одночасного обліку господарських 
засобів (активів) підприємства та їх джерел 
формування (власного капіталу та зобов’язань) 

За ступенем 
узагальнення 
інформації 

Синтетичні Призначені для обліку інформації про об’єкт в 
узагальненому вигляді та в грошовому вимірнику

Аналітичні Призначені для відображення детальної 
інформації про об’єкт обліку та в яких, крім 
грошового вимірника, використовуються 
натуральні і трудові

Субрахунки Займають проміжне місце між синтетичними та 
аналітичними рахунками 

За відношенням до 
балансу 

Балансові Характеризують показники, які відображаються в 
балансі підприємства

Позабалансові Характеризують показники, які не можуть бути 
відображені в балансі підприємства, а 
відображаються в примітках до фінансової 
звітності 
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Продовження  табл. 3.6 

1 2 3 
За економічним 
змістом 

Рахунки обліку 
активів 

Призначені для обліку активів підприємства 

Рахунки обліку
джерел 

формування 
активів 

Призначені для обліку джерел формування активів 
підприємства 

Рахунки обліку 
господарських 
процесів та їх 
результатів 

Призначені для обліку доходів, витрат і 
визначення фінансових результатів діяльності 
підприємства 

За призначенням та 
структурою 

Основні Призначені для контролю за наявністю і змінами 
активів та джерел їх утворення 

Регулюючі Призначені для уточнення оцінки активів та 
джерел їх утворення, які обліковуються на 
основних рахунках

Операційні Призначені для обліку витрат, доходів і 
результатів діяльності підприємства 

Фінансово-
результатні 

Призначені для узагальнення інформації про 
фінансові результати діяльності підприємства за 
звітний період

 
Класифікація рахунків за економічним змістом відповідає змісту 

предмета бухгалтерського обліку і зумовлена класифікацією об’єктів обліку, 

тобто господарських засобів, їх джерел і господарських процесів. Тому за 

економічним змістом рахунки бухгалтерського обліку поділяють на три групи: 

– рахунки обліку господарських засобів (активів); 

– рахунки обліку джерел формування господарських засобів (пасивів); 

– рахунки обліку господарських процесів та їх результатів. 

Класифікація рахунків за економічним змістом дає змогу згрупувати 

рахунки залежно від того, що саме на них обліковують (рис. 3.7). 

Для обліку необоротних активів, їх наявності та руху в процесі 

діяльності і відновлення використовують рахунки обліку необоротних 

активів: «Основні засоби», «Інші необоротні матеріальні активи», 

«Нематеріальні активи» та інші. 

Для обліку наявності і руху оборотних активів використовують 

рахунки обліку запасів: «Виробничі запаси», «Малоцінні та 
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швидкозношувані предмети», «Готова продукція», «Товари» та інші, 

рахунки обліку коштів, розрахунків та інших активів: «Готівка», 

«Рахунки в банках», «Розрахунки з покупцями та замовниками», 

«Розрахунки з різними дебіторами» та інші. 

 
Рис. 3.7. Класифікація рахунків за економічним змістом 

Для обліку джерел власних засобів підприємства використовують 

рахунки обліку власного капіталу: «Зареєстрований капітал», «Додатковий 

капітал», «Резервний капітал», «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

та інші. 

Для обліку джерел залучених коштів використовують рахунки обліку 

довгострокових зобов’язань: «Довгострокові позики», «Довгострокові 

векселі видані», «Інші довгострокові зобов’язання» та інші, рахунки обліку 

поточних зобов’язань: «Короткострокові позики», «Короткострокові векселі 

видані», «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «Розрахунки за 

податками і платежами» та інші рахунки. 

КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ ЗА ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ 

Рахунки  
обліку  
активів 

Рахунки обліку необоротних активів 

Рахунки обліку запасів 

Рахунки обліку коштів, розрахунків та 
інших активів  

Рахунки обліку власного капіталу 

Рахунки обліку довгострокових 
зобов’язань 

Рахунки обліку поточних зобов’язань 

Рахунки обліку витрат 

Рахунки обліку доходів і результатів 
діяльності 

Рахунки  
обліку  

джерел формування 
активів  

Рахунки обліку  
господарських 
процесів та їх 
результатів 
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Для обліку господарських операцій, пов’язаних з придбанням запасів, 

виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням послуг) та їх 

реалізацією використовують  рахунки обліку витрат: «Виробництво», 

«Собівартість реалізації», «Загальновиробничі витрати», «Адміністративні 

витрати», «Витрати на збут», «Витрати майбутніх періодів», «Матеріальні 

витрати», «Витрати на оплату праці» та інші, рахунки обліку доходів і 

результатів діяльності: «Доходи від реалізації», «Інший операційний 

дохід», «Інші доходи», «Доходи майбутніх періодів», «Фінансові результати» 

та інші рахунки. 

Таким чином, класифікація рахунків за економічним змістом 

встановлює, що саме обліковують на рахунку, які конкретно об’єкти 

відображають на ньому залежно від їх економічного змісту в процесі 

господарської діяльності. 

За призначенням і структурою рахунки бухгалтерського обліку 

групують залежно від їх облікових якостей, тобто як саме обліковують ті або 

інші засоби, їх джерела та господарські процеси на рахунках, що 

відображаюєть за дебетом і кредитом рахунка, що характеризує залишок 

відповідного рахунка. Таке групування дозволяє визначити порядок обліку 

господарських операцій на рахунках. 

 За структурою і призначенням рахунки поділяють на основні, 

регулюючі, операційні і фінансово-результатні (рис. 3.8).  

Основні рахунки застосовують для контролю за наявністю 

господарських засобів та джерел їх утворення, а також за їх змінами. 

Об’єкти, які обліковуються на цих рахунках, є основою господарської 

діяльності, дають повне уявлення про майновий стан підприємства, тому ці 

рахунки і називають основними. 

Основні рахунки поділяються на матеріальні, грошові, власного 

капіталу і розрахункові. 

Матеріальні рахунки призначені для обліку наявності і руху 

(надходження, використання) матеріальних ресурсів підприємства. До них 
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належать рахунки: «Основні засоби», «Нематеріальні активи», «Виробничі 

запаси», «Малоцінні та швидкозношувані предмети», «Готова продукція», 

«Товари» та інші. Спільним для цієї групи рахунків є те, що всі вони – 

активні. Дебетове сальдо характеризує наявність (залишок) даного виду 

матеріальних цінностей на звітну дату. Обороти за дебетом цих рахунків 

показують надходження (збільшення) матеріальних ресурсів, а обороти за 

кредитом – їх вибуття (зменшення). Облік матеріальних цінностей на 

аналітичних рахунках здійснюють не тільки у грошовому, а й у натуральних 

вимірниках. 

 
Рис. 3.8. Класифікація рахунків за призначенням і структурою 

КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ І СТРУКТУРОЮ 
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Розрахункові рахунки 

Доповнюючі рахунки 

Контрарні рахунки 
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рахунки 

Бюджетно-розподільчі рахунки 

Калькуляційні рахунки 

Номінальні рахунки 

Порівняльні рахунки 

Операційні 
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Фінансово-
результатні 
рахунки 
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Грошові рахунки призначені для обліку та контролю за наявністю і 

рухом грошових коштів та грошових документів підприємства. До них 

належать рахунки: «Готівка», «Рахунки в банках», «Інші кошти». Будова цих 

рахунків подібна до будови матеріальних рахунків: рахунки – активні, сальдо 

мають тільки дебетове; оборот за дебетом показує збільшення грошових 

коштів, оборот за кредитом – їх зменшення. 

Рахунки власного капіталу призначені для обліку власних джерел 

формування господарських засобів та показують форми їх створення і 

цільове призначення, а також зміни в процесі діяльності. До рахунків цієї 

групи належать: «Зареєстрований (пайовий) капітал», «Додатковий капітал», 

«Резервний капітал» та інші. Рахунки власного капіталу є пасивними. Їх 

кредитове сальдо показує наявність відповідних джерел засобів, оборот за 

кредитом – виникнення або збільшення джерел, оборот за дебетом – їх 

зменшення. Облік господарських операцій на рахунках власного капіталу 

здійснюють тільки у грошовому вимірнику.  

Розрахункові рахунки призначені для обліку і контролю дебіторської і 

кредиторської заборгованостей. Вони поділяються на три типи: активні 

розрахункові рахунки, пасивні розрахункові рахунки, активно-пасивні 

розрахункові рахунки. В аналітичному обліку такі рахунки деталізуються за 

конкретним дебітором або кредитором. 

Активні розрахункові рахунки призначені для обліку дебіторської 

заборгованості: «Розрахунки з покупцями та замовниками», «Довгострокова 

дебіторська заборгованість», «Короткострокові векселі одержані» та інші. Ці 

рахунки мають дебетове сальдо, яке показує залишок дебіторської 

заборгованості на звітну дату, збільшення цієї заборгованості відображають 

за дебетом, а зменшення – за кредитом рахунка. 

Пасивні розрахункові рахунки призначені для обліку розрахункових 

відносин з кредиторами: «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 

«Розрахунки за виплатами працівникам», «Короткострокові позики», 

«Довгострокові позики» та інші. Кредитове сальдо цих рахунків показує 
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залишок кредиторської заборгованості на звітну дату, збільшення цієї 

заборгованості відображають за кредитом, а зменшення – за дебетом рахунка. 

Активно-пасивні розрахункові рахунки призначені для обліку 

розрахунків з такими підприємствами, організаціями та особами, характер 

заборгованості яких змінюється, тобто стосовно даного підприємства вони 

можуть виступати як дебітори або як кредитори: «Розрахунки за податками і 

платежами», «Розрахунки з різними дебіторами», «Розрахунки за іншими 

операціями» та інші. Обороти за дебетом і кредитом активно-пасивних 

розрахункових рахунків відображають розрахункові операції різного змісту: 

дебет в одних випадках показує збільшення дебіторської заборгованості, в 

інших – зменшення кредиторської заборгованості; кредит рахунка, навпаки, – 

збільшення кредиторської і зменшення дебіторської заборгованості. Тому для 

відображення реального стану розрахункових відносин сальдо на активно-

пасивних рахунках показують розгорнуто: залишок дебіторської 

заборгованості записують за дебетом рахунка, кредиторської заборгованості 

– за кредитом. Ці сальдо можна одержати тільки за допомогою аналітичних 

рахунків, що відкривають до відповідного синтетичного активно-пасивного 

розрахункового рахунка. 

Регулюючі рахунки призначені для уточнення оцінки господарських 

засобів або джерел їх формування, які обліковують на основних рахунках. 

Вони не мають самостійного значення і тому розглядаються тільки разом з 

тим рахунком, який вони регулюють. Залежно від того, збільшують чи 

зменшують регулюючі рахунки залишок основного, їх поділяють на 

доповнюючі та контрарні. 

Доповнюючі рахунки завжди збільшують суму залишку основного 

рахунка. Застосовують їх в тих випадках, коли матеріальні цінності на 

основних рахунках відображають в оцінці, меншій від фактичної вартості їх 

придбання. Прикладом доповнюючого рахунка є рахунок «Транспортно-

заготівельні витрати» до основного рахунка «Виробничі запаси» . 

Контрарні рахунки, на відміну від доповнюючих, зменшують оцінку 
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залишку активів або їх джерел, що обліковують на відповідних основних 

рахунках. Їх поділяють на контрактивні (протиставлені активним рахункам) і 

контрпасивні (протиставлені пасивним рахункам). Контрактивні рахунки 

зменшують залишки активних рахунків, контрпасивні зменшують залишки 

пасивних рахунків. 

Контрактивні рахунки призначені для уточнення оцінки залишку на 

окремих рахунках матеріальних цінностей у тих випадках, коли ці цінності 

відображені в сумі, яка перевищує їх фактичну (реальну) вартість. 

Прикладом контрактивного рахунка є «Знос необоротних активів» до 

основних рахунків «Основні засоби», «Інші необоротні матеріальні активи», 

«Нематеріальні активи» та інші. 

Контрпасивні рахунки призначені для уточнення суми залишків 

окремих джерел формування засобів, облік яких ведеться на пасивних 

рахунках. Прикладами контрпасивних рахунків є «Вилучений капітал», 

«Неоплачений капітал» до рахунка «Зареєстрований (пайовий) капітал» та 

інші. 

Операційні рахунки призначені для обліку витрат, доходів і 

результатів діяльності підприємства. Особливістю операційних рахунків є те, 

що в них відображають рух не одного, а всіх видів ресурсів, що беруть участь 

у здійсненні господарських процесів підприємства. Ці рахунки поділяють на 

збірно-розподільчі, бюджетно-розподільчі, калькуляційні, номінальні, 

порівняльні. 

Збірно-розподільчі рахунки призначені для обліку витрат, пов’язаних з 

обслуговуванням та управлінням виробництвом (накладних витрат), які в 

момент їх здійснення не можуть бути прямо віднесені на певний об’єкт. Тому 

такі витрати протягом звітного періоду попередньо відображають (збирають) 

за дебетом збірно-розподільчих рахунків, а наприкінці місяця розподіляють 

між об’єктами калькулювання пропорційно встановленій базі розподілу і 

списують з кредиту цих рахунків на собівартість окремих видів продукції. 

Прикладом збірно-розподільчих рахунків є «Загальновиробничі витрати». 
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Після списання витрат із збірно-розподільчих рахунків, вони закриваються, 

тому не мають залишку і в балансі не відображаються. За структурою збірно-

розподільчі рахунки завжди активні. 

Бюджетно-розподільчі рахунки дають можливість визначити витрати 

і доходи саме того звітного періоду, якого вони стосуються, незалежно від 

дати фактичного здійснення витрат або отримання доходів. Вони можуть 

бути активними та пасивними. Прикладом активного рахунка є рахунок 

«Витрати майбутніх періодів». На ньому обліковують витрати, які мають 

місце в даному або попередньому звітних періодах, але відносяться до 

наступних звітних періодів (наприклад, сплачена наперед орендна плата, 

сума передплати періодичних видань). Сальдо на цьому рахунку може бути 

тільки дебетовим і характеризує суму витрат, які потрібно списати в наступні 

звітні періоди. Прикладом пасивного бюджетно-розподільчого рахунка є 

рахунок «Доходи майбутніх періодів». Він призначений для обліку доходів, 

які підприємство одержує в поточному або попередніх звітних періодах, але 

які належать до наступних звітних періодів (наприклад, орендна плата, 

отримана від орендарів авансом). Сальдо цього рахунка може бути тільки 

кредитовим і показує суму доходів, які належать до майбутніх періодів. 

Калькуляційні рахунки призначені для обліку виробничих витрат та 

визначення фактичної собівартості виготовленої продукції (виконаних робіт, 

наданих послуг). Вони забезпечують контроль за формуванням собівартості. 

За дебетом калькуляційних рахунків відображають всі витрати, пов’язані з 

виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт, а з кредиту 

цих рахунків списують фактичну собівартість випущеної з виробництва 

продукції (виконаних робіт, наданих послуг). До калькуляційних належать 

рахунки «Виробництво», «Капітальні інвестиції» та інші. За структурою вони 

завжди активні, дебетове сальдо показує затрати у незавершене виробництво. 

Номінальні рахунки забезпечують відображення інформації про 

витрати та доходи, пов’язані із операційною, фінансовою, інвестиційною 

діяльністю підприємства. Наприкінці звітного періоду їх закривають 
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списанням оборотів на фінансові результати. Прикладами таких рахунків є 

рахунки: «Собівартість реалізації», «Адміністративні витрати», «Витрати на 

збут», «Інші операційні витрати», «Фінансові витрати», «Доходи від 

реалізації», «Інший операційний дохід», «Дохід від участі в капіталі» та інші. 

Рахунки витрат набувають ознак активних, тому протягом звітного періоду 

витрати обліковують за дебетом, а в кінці звітного періоду списують з 

кредиту на фінансові результати. Рахунки доходів набувають ознак пасивних, 

отже протягом звітного періоду доходи відображають в кредиті рахунків, а в 

кінці звітного періоду – списують з дебету на фінансові результати діяльності 

підприємства. 

Порівняльні рахунки використовують для обліку певних 

господарських процесів та виявлення результатів по них. До таких рахунків 

відносять рахунки «Фінансові результати» та «Втрати від браку». На даних 

рахунках здійснюють порівняння кредитового і дебетового оборотів та 

визначають результат. Наприклад, на рахунку «Фінансові результати» за 

кредитом відображають доходи за звітний період, за дебетом – витрати. 

Порівнянням кредитового і дебетового оборотів визначають суму чистого 

прибутку (або збитку), яку списують на рахунок «Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)». 

Фінансово-результатні рахунки призначені для узагальнення 

інформації про фінансові результати діяльності підприємства за звітний 

період. До цієї групи рахунків належить активно-пасивний рахунок 

«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Дебетове сальдо цього 

рахунка свідчить про отримані збитки, а кредитове сальдо – про наявність 

нерозподіленого прибутку. 

Розглянуті рахунки бухгалтерського обліку становлять систему 

рахунків, що охоплює всі активи підприємства, джерела їх формування, 

господарські процеси і результати діяльності. Ці рахунки взаємно 

кореспондують між собою і при наявності залишків відображають в балансі. 

Тому такі рахунки називають балансовими. 
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Поряд з балансовими рахунками у бухгалтерському обліку 

використовують рахунки, які не відображаються у балансі, а показують поза 

його підсумком. Такі рахунки одержали назву позабалансових. 

Позабалансові рахунки призначені для обліку активів, які не належать 

підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні або на 

зберіганні. До них належать орендовані необоротні активи, активи на 

відповідальному зберіганні, списані активи, гарантії та забезпечення надані і 

отримані та інше. Всі ці активи обліковують на балансі тих підприємств, 

яким вони належать. 

До групи позабалансових належать: «Орендовані необоротні активи», 

«Активи на відповідальному зберіганні», «Контрактні зобов’язання», 

«Гарантії та забезпечення надані», «Списані активи», «Непередбачені активи 

й зобов’язання», «Бланки суворого обліку» та інші. 

Позабалансові рахунки мають таку ж будову як балансові рахунки, 

мають дебет і кредит, можуть бути активні та пасивні. Їх особливістю є те, 

що вони не кореспондують ні між собою, ні з балансовими рахунками, тобто 

подвійний запис в них не застосовують. На таких рахунках господарські 

операції відображають одинарним записом. Тобто при прийнятті об’єкта на 

облік, позабалансовий рахунок тільки дебетують (без кредитування іншого 

рахунка), а при списанні – кредитують (без кореспонденції з дебетом іншого 

рахунка). 

Розглянута класифікація рахунків сприяє кращому розумінню змісту 

бухгалтерських рахунків, забезпечує чітке використання їх у практичній 

роботі. 

 

6. План рахунків, його структура та значення 

Для забезпечення єдиного підходу до відображення господарських 

операцій на рахунках у певних сферах діяльності підприємств розроблено 

План рахунків. 

План рахунків бухгалтерського обліку – це економічно 
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обґрунтований систематизований перелік рахунків, що відображає 

групування необхідної інформації про господарську діяльність підприємства. 

На його підставі організовують всю систему бухгалтерського обліку на 

підприємствах. 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [3] і є обов’язковим до 

застосування всіма підприємствами, організаціями та іншими юридичними 

особами (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до 

законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності) незалежно від форм власності, організаційно-правових 

форм і видів діяльності (Додаток 7). 

Кількість рахунків, що застосовується на конкретному підприємстві, 

різна, але економічний зміст їх однаковий. Кількість синтетичних рахунків та 

субрахунків обмежена Планом рахунків бухгалтерського обліку, а кількість 

та назви аналітичних рахунків підприємство встановлює самостійно. 

Рахунки, на яких обліковують однорідні види активів або зобов’язань, 

об’єднані в Плані рахунків у класи. Таких класів 10, кожен з них має своє 

кодове значення: від 0 до 9 (табл. 3.7). Коди синтетичних рахунків (рахунків 

першого порядку) і субрахунків (рахунків другого порядку) у Плані рахунків 

бухгалтерського обліку наведені за десятковою системою. Першою цифрою 

коду визначено клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунка, 

третьою – номер субрахунка. 

Таблиця 3.7 

Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку 
Назва розділу Характеристика рахунків 

1 2 
Клас 1. 

Необоротні 
активи 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про 
наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових 
інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської 
заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу 
необоротних активів 
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Продовження табл. 3.7 
1 2 

Клас 2.  
Запаси 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про 
наявність і рух належних підприємству готової продукції, товарів, 
предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання 
у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які 
підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних 
предметів 

Клас 3. 
Кошти, 

розрахунки 
та інші 
активи 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про 
наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у 
касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у 
банках), електронних грошей, грошових документів, короткострокових 
векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської 
заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів 

Клас 4. 
Власний 

капітал та 
забезпечення 
зобов’язань 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і 
рух коштів різновидностей власного капіталу – статутного, пайового, у 
дооцінках, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також 
нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, 
забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів 

Клас 5. 
Довгострокові 
зобов’язання 

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення 
інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від 
них кредитами, яка не є поточним зобов’язанням (заборгованість, яка 
не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість 
підприємства щодо зобов’язань із залученням позикових коштів (крім 
кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на 
прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок 
тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; 
заборгованість за виданими довгостроковими векселями й 
розповсюдженими облігаціями 

Клас 6. 
Поточні 

зобов’язання 

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення 
інформації про зобов’язання, які будуть погашені у звичайному ході 
операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу. 
На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, 
довгострокових зобов’язань, що стали поточною заборгованістю із 
строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, 
короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та 
підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за 
страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а 
також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів 

Клас 7. 
Доходи і 

результати 
діяльності 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про 
доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності 
підприємства 

Клас 8. 
Витрати за 
елементами 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про 
витрати підприємства протягом звітного періоду 

Клас 9. 
Витрати 
діяльності 

Рахунки класу «Витрати діяльності» застосовуються для узагальнення 
інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової та іншої 
діяльності підприємства 
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Продовження табл. 3.7 
1 2 

Клас 0. 
Позабалансові 

рахунки 

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про 
наявність і рух: цінностей, що не належать підприємству, але 
тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на 
зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, 
матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, 
монтажі); умовних прав і зобов’язань підприємства (застави, гарантії, 
зобов’язання тощо); бланків суворого обліку; списаних активів (нестачі 
цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за 
можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками); 
амортизаційних відрахувань 

 

Таким чином, кожен клас рахунків має конкретне призначення та 

відображає потреби зовнішніх і внутрішніх користувачів в інформації. 

 
Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення поняття бухгалтерських рахунків як елемента методу 

бухгалтерського обліку. 

2. Які рахунки є активними і яка схема записів на них? 

3. Які рахунки є пасивними і яка схема записів на них? 

4. Дайте визначення подвійного запису як елемента методу бухгалтерського обліку. 

5. Що називають кореспонденцією рахунків, бухгалтерським записом? 

6. З якою метою на підприємстві організовують синтетичний і 

аналітичний облік? 

7. У якій рівності виявляють взаємозв’язок аналітичних рахунків 

з синтетичним рахунком? 

8. Дайте визначення оборотної відомості за синтетичними рахунками та відомості 

за аналітичними рахунками. У чому полягає контрольна функція оборотних відомостей? 

9. У чому полягає необхідність і значення класифікації рахунків? 

10. За якими ознаками класифікують бухгалтерські рахунки? 

11. На які групи поділяють бухгалтерські рахунки відносно балансу? 

12. У чому полягає значення класифікації рахунків за економічним 

змістом? 

13. Розкрийте теоретичне та практичне значення класифікації рахунків за 

призначенням і структурою. 

14. Що таке позабалансові рахунки? У яких випадках їх використовують і які 

особливості записів на цих рахунках? 
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15. Сформулюйте призначення Плану рахунків бухгалтерського обліку. Визначте його 

побудову. 

 
Тести: 
1. Рахунок – це спосіб: 
а) групування активів, зобов’язань та власного капіталу; 
б) поточного обліку та контролю за активами, джерелами їх формування та 

господарськими процесами; 
в) поточного обліку та контролю за активами; 
г) групування і поточного обліку активів. 
2. Наявність на певний момент часу засобів, коштів і джерел – це: 
а) оборот;   б) залишок;   в) сума;   г) немає правильної відповіді. 
3. Накопичену інформацію про рух об’єкта обліку, відображеного за дебетом і 

кредитом називають: 
а) сальдо;   б) залишок;    в) оборот;    г) немає правильної відповіді. 
4. Підсумки записів у правій частині рахунка називають: 
а) дебетовим оборотом;       б) кредитовим оборотом; 
в) початковим сальдо;          г) кінцевим сальдо. 
5. Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгалтерські рахунки 

поділяють на: 
а) балансові й позабалансові;               б) активні й пасивні; 
в) активні, пасивні й контрактивні;     г) немає правильної відповіді. 
6. Сальдо в активних рахунках записують: 
а) за дебетом;                                          б) за кредитом; 
в) як за дебетом, так і за кредитом;      г) немає правильної відповіді. 
7. На тій стороні рахунка, де показують залишок, відображають його: 
а) збільшення;    б) зменшення;    в) оборот;    г) немає правильної відповіді. 
8. Активні рахунки призначені для обліку: 
а) заборгованості підприємства перед підзвітними особами; 
б) кредиторської заборгованості; 
в) дебіторської заборгованості; 
г) капіталу. 
9. Пасивні рахунки призначені для обліку: 
а) капіталу;      б) дебіторської заборгованості; 
в) майна;          г) основних засобів. 
10. Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком необхідно: 
а) до початкового дебетового сальдо додати кредитовий оборот і відняти 

дебетовий; 
б) до початкового дебетового сальдо додати дебетовий оборот і відняти 

кредитовий; 
в) від початкового дебетового залишку відняти кредитовий оборот і відняти 

дебетовий; 
г) немає правильної відповіді. 
11. Подвійним записом називають відображення кожної господарської 

операції двічі: 
а) в активі й пасиві балансу; 
б) за дебетом одного і кредитом іншого рахунка; 
в) за дебетом і кредитом одного рахунка; 
г) за дебетом одного і дебетом іншого рахунка. 
12. Бухгалтерське проведення, у якому один рахунок дебетується, а другий 

кредитується на одну і ту ж суму, називають: 
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а) простою;    б) відкритою;    в) закритою;    г) складною. 
13. Бухгалтерське проведення, у якому один рахунок дебетується, а декілька 

кредитуються на загальну суму або навпаки, називають: 
а) позабалансовою;    б) простою;    в) складною;    г) немає правильної відповіді. 
14. Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки поділяють: 
а) активні й пасивні;             б) закриті й відкриті; 
в) синтетичні й аналітичні;     г) немає правильної відповіді. 
15. Рахунки, призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх 

джерел та господарських процесів у грошовому вимірнику, називають: 
а) синтетичними;   б) аналітичними;  в) синтетично-аналітичними;  г) відкритими. 
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ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 

1. Загальні поняття про первинне спостереження. Суть та значення 

бухгалтерських документів. 

2. Вимоги до змісту й оформлення документів. 

3. Класифікація бухгалтерських документів. 

4. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: документація, первинний документ, реквізити 

документа, розпорядчий документ, виконавчий документ, внутрішній документ, 
зовнішній документ, зведений документ, комбінований документ, документообіг, графік 
документообігу, уніфікація, стандартизація, типізація, інвентаризація, об’єкт 
інвентаризації, інвентаризаційна комісія, інвентаризаційна різниця, природний убуток, 
недостача, надлишок, пересортування. 

Основні фахові компетенції: розуміння сутності та значення документації та 
інвентаризації як елементів методу бухгалтерського обліку; знання обов’язкових 
реквізитів первинних документів, порядку складання та основних вимог до їх 
оформлення,  відповідальності за правильне оформлення первинних документів; здатність 
охарактеризувати значення первинних документів; уміння документувати господарські 
операції; знання об’єктів і порядку проведення інвентаризації та оформлення її 
результатів; уміння оформляти проведення інвентаризації та визначати її результати. 

 

1. Загальні поняття про первинне спостереження.  

Суть та значення бухгалтерських документів 

Бухгалтерський облік здійснює суцільне й безперервне спостереження 

за господарськими процесами, що відбуваються на підприємстві. 

Первинно об’єкти бухгалтерського обліку, за якими ведеться 

спостереження, повинні бути зафіксовані, тобто має бути свідчення про їх 

наявність, зміни, рух. Таким свідченням є документ (від латинської – 

documentum – доведення, свідчення).  

Спосіб оформлення господарських операцій документами називають 

документацією. Документація є важливим елементом методу 

бухгалтерського обліку: вона служить для первинного спостереження за 

господарськими операціями і є обов’язковою умовою для відображення їх в 



79 
 

обліку. 

Документація як елемент методу бухгалтерського обліку являє собою 

спосіб суцільного та безперервного відображення господарських операцій за 

допомогою бухгалтерських документів. 

Історично у бухгалтерському обліку під документом розуміють бланк 

за певною формою, в якому відображається факт господарської операції. 

Бухгалтерський документ – це письмово зафіксоване первинне 

облікове свідчення про господарську операцію. 

Первинне спостереження, документи та документація відіграють 

вважливу роль в управлінні діяльністю підприємства: 

– документи дають розпорядження на здійснення господарських 

операцій; 

– документи є юридичним свідченням господарських операцій, що 

здійснюються; 

– документи використовуються не лише в подальших процесах обліку, 

а й для контролю, аналізу господарської діяльності, розробки проектів 

управлінських рішень. 

Таким чином, значення документації в діяльності підприємств не 

обмежується тільки тим, що її використовують для обґрунтування облікових 

записів. Документація відіграє важливу роль в управлінні діяльністю 

підприємства. У формі відповідних документів (наприклад, платіжних 

доручень) даються розпорядження на здійснення господарських операцій 

(перерахування коштів). Для працівників, що виконують ці розпорядження, 

документи є обґрунтуванням здійснених ними операцій. 

Документи мають практичне значення для попереднього і подальшого 

контролю за доцільністю і законністю господарських операцій, дотриманням 

державної дисципліни. Попередній контроль здійснюють керівні працівники, 

підписуючи документ, вони беруть на себе відповідальність за законність 

операції, оформленої цим документом. Подальший контроль здійснюють 

облікові працівники при прийманні і опрацюванні документів, а також 
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працівники контролюючих органів. Документи мають важливе значення для 

забезпечення контролю за збереженням майна господарства, раціональним 

його використанням. 

Документи мають і правове значення як письмовий доказ здійснення 

господарських операцій, а тому використовуються судовими органами при 

розгляді господарських позовів. Судові органи визнають за документом 

доказову, юридичну силу в тому разі, якщо його складено своєчасно і 

належним чином оформлено. Крім цього, документи використовують при 

аналізі господарської діяльності. 

Первинні документи визначені Законом України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні»: первинний документ – документ, 

який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її 

здійснення (ст. 1) [31] і Положенням про документальне забезпечення записів 

у бухгалтерському обліку: первинні документи – це документи, створені у 

письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують 

господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації 

(власника) на їх проведення (п. 2.1) [9]. 

Документування створює умови для використання інших елементів 

методу бухгалтерського обліку (рахунків, подвійного запису тощо). Якість 

бухгалтерського обліку, його достовірність залежить від правильного 

оформлення документів, повного і достовірного відображення в них 

господарських операцій. 

 

2. Вимоги до змісту й оформлення документів 

Облікові дані про господарські операції, що відображають у 

документах, становлять складну структуру. 

Мінімальною неподільною структурною одиницею є реквізит (від 

латинського requisitum – необхідний). Реквізити – це обов’язкові показники 

документів, встановлені законодавчими актами або чинними правилами, без 

яких документи не можуть бути підставою для обліку господарських 
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операцій і не мають юридичної сили. 

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» (п. 2 ст. 9) та Положенні про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку (п. 2.4) вказані основні реквізити, обов’язкові для 

всіх документів:  

– назва документа (форми); 

– дата і місце складання; 

– назва підприємства, установи, від імені яких складений ‒ документ; 

– зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської 

операції (у натуральному та/або вартісному вимірниках); 

– посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і 

правильність її оформлення; 

– особистий підпис чи електронний підпис або інші дані, що дають 

змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської 

операції. 

 Якщо документ не має будь-якого з обов’язкових реквізитів, він 

втрачає свою юридичну (доказову) силу і не може бути підставою для 

облікових записів. 

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до 

первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: 

ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер 

документа, підстава для здійснення операцій, дані  про документ, що 

засвідчує особу-одержувача тощо. 

Вимоги до оформлення документів визначені Положенням про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (пп. 2.2-2.15) 

[9]: 

– первинні документи повинні бути складені в момент проведення 

кожної господарської операції, або, якщо це неможливо, безпосередньо після 

її завершення; 

– первинні документи складаються на бланках типових і 
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спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. 

Документування господарських операцій може здійснюватись із 

використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити 

обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм; 

– записи повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, 

пастою кулькових ручок, за допомогою принтерів та іншими засобами, які б 

забезпечили збереження цих записів протягом установленого строку 

зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних 

виправлень; 

– вільні рядки в первинних документах підлягають обов’язковому 

прокреслюванню; 

– електронний документ створюється з дотриманням вимог 

законодавства про електронні документи та електронний документообіг; 

– керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які 

мають право підписувати первинні документи на здійснення господарської 

операції, пов’язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і 

документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та 

іншого майна; 

– документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути 

скріплений печаткою; 

– електронний підпис накладається відповідно до законодавства про 

електронні документи та електронний документообіг; 

– відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та 

недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та 

підписали ці первинні документи. 

Бухгалтерський документ як свідчення господарських операцій 

знаходить своє відображення в носіях первинних облікових даних. Під 

носіями первинної облікової інформації розуміють те, на чому вони 

фіксуються (папір, диски, флеш-карти пам’яті тощо). 

Традиційним носієм бухгалтерського документа є аркуш паперу 
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відповідного зразка. При цьому дані записуються від руки або 

вдруковуються в спеціальні строго визначені бланки. Велика кількість форм 

документів ускладнює облік, робить його громіздким, знижує його якість, 

збільшує видатки на його ведення. За своєю економічною природою і 

характером багато господарських операцій однорідні й однотипні, тому такі 

операції оформляють однотипними первинними документами. Тому 

основним завданням працівників обліку є зменшення кількості форм 

первинних документів шляхом розробки типових, уніфікованих документів 

раціональної конструкції з метою використання їх у багатьох ланках 

економіки. 

Удосконалення документування повинно здійснюватись шляхом його 

спрощення і раціоналізації. Спрощення і скорочення кількості форм 

первинних документів можна досягнути з допомогою стандартизації, 

типізації та уніфікації. 

Стандартизація документів – це розробка бланків документів 

найбільш раціональних розмірів і форм з чітко визначеним розташуванням 

реквізитів. 

Типізація документів – розробка бланків документів, які можна було 

б використати для оформлення однорідних операцій в різних галузях 

економіки. 

Уніфікація документів – це робота щодо створення документа, який 

за своїм змістом і формою може бути використаний для оформлення 

широкого кола господарських операцій у різних галузях економіки. 

Документи з моменту їх складання або одержання від інших 

підприємств до передачі в архів на зберігання проходять певний шлях. Для 

забезпечення своєчасного та якісного обліку необхідно організувати таку 

систему складання й опрацювання документів, яка б забезпечувала 

прискорення документообігу.  

Документообіг – це процес руху документа від його складання до 

передачі в архів на зберігання. Чим коротше та швидше буде організовано 
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цей процес, тим він буде ефективнішим. 

Виділяють такі етапи документообігу: 

1) складання або одержання документів від інших підприємств; 

2) прийняття до обліку (перевірка) документів; 

3) обробка документів; 

4) передача документів до архіву.  

При надходженні документів до бухгалтерії проводять їх перевірку: 

– за формою (заповнення певних реквізитів); 

– за суттю (правильність відображення господарської операції 

та відповідність даному документу); 

– законності господарської операції; 

– арифметичну (правильність підрахунків). 

У процесі обробки бухгалтерських документів проводять групування 

документів, їх таксування, кодування і контування. 

Групування – здійснюється об’єднання їх у групи за однорідними 

ознаками за певний період з метою скорочення облікових записів. 

Таксування – це визначення грошової оцінки операції, в результаті чого 

натуральні і трудові вимірники набувають грошового виразу. 

Кодування – всі показники первинного документа позначають чинною 

на підприємстві системою кодів. 

Контування – передбачає вказування у документах кореспонденції 

рахунків бухгалтерського обліку, яка в майбутньому буде відображена в 

облікових регістрах. 

Після цього працівники бухгалтерії відпрацьовані документи 

систематизують у хронологічному порядку і передають до поточного архіву 

бухгалтерії, де вони зберігаються протягом року, а потім передаються до 

постійного архіву підприємства, який розташований у спеціально 

обладнаному приміщенні та призначений для зберігання документів 

підприємства. 

Відповідно до п. 5 Положення про документальне забезпечення записів 
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у бухгалтерському обліку з метою упорядкованості руху та своєчасного 

одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів 

наказом керівника підприємства встановлюється графік документообігу, в 

якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств 

документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.  

Графік документообігу оформляють у вигляді схеми або переліку робіт 

із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним 

підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із 

зазначенням їх взаємозв’язку і термінів виконання робіт.  

Таким чином, графік документообігу на підприємстві повинен 

забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які  

проходить  кожен  первинний  документ,  визначати мінімальний строк його 

знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню  облікової  роботи,  

посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня 

його автоматизації. 

 

3. Класифікація бухгалтерських документів 

Для оформлення господарських операцій, що здійснюються на 

підприємствах, використовують різні за своєю формою і змістом документи. 

Правильному складанню і використанню документів в обліку допомагає їх 

класифікація. 

Бухгалтерські документи незалежно від їх носія класифікують за 

наступними ознаками: за призначенням, за ступенем узагальнення 

господарських операцій, за місцем складання, за способом використання, за 

характером документованих операцій (рис. 4.1). 

За призначенням документи поділяють на: розпорядчі, виправдні 

(виконавчі), бухгалтерського оформлення і комбіновані.  

Розпорядчими називають документи, які містять розпорядження 

(наказ, завдання) на здійснення господарської операції (наказ про звільнення 

працівника з роботи, чеки на одержання грошових коштів у банку, платіжні 
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доручення банку на перерахування коштів, довіреності на отримання 

матеріальних цінностей тощо).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.1. Класифікація бухгалтерських документів 

 

Виправдними (виконавчими) називають документи, які підтверджують 

факт здійснення господарської операції (тобто містять дані про її виконання), 

а тому служать обґрунтуванням для облікових записів (акти, квитанції, звіти 

про використання коштів тощо). 

Документи бухгалтерського оформлення складають працівники 

бухгалтерії на підставі виправдних документів з метою полегшення і 

прискорення запису операцій на рахунках бухгалтерського обліку 
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(меморіальні ордери, бухгалтерські довідки, розрахунки тощо). Документи 

бухгалтерського оформлення самостійного значення не мають, вони не 

відображають безпосередньо господарські операції, їх призначення полягає в 

технічній підготовці облікових записів. 

Якщо в одному документі поєднуються функції перелічених вище 

документів, то вони називаються комбінованими. Прикладом комбінованого 

документа може бути видатковий касовий ордер, який містить 

розпорядження розпорядника грошових коштів про видачу коштів та 

підтвердження про їх фактичну видачу та отримання, підписи касира та 

отримувача. 

За ступенем узагальнення господарських операцій документи 

поділяють на первинні та зведені. 

Первинні документи оформляють в момент здійснення господарської 

операції, вони є першим формальним доказом того, що операція відбулась 

(накладна, платіжне доручення тощо). 

Зведені документи – складають на підставі первинних документів 

шляхом узагальнення їх показників (касовий звіт, товарно-грошовий звіт 

тощо). 

За місцем складання документи поділяють на внутрішні і зовнішні.  

Внутрішні документи складають на тому підприємстві, де відбулась 

господарська операція (прибутковий касовий ордер, звіт матеріально-

відповідальної особи тощо). 

Зовнішні документи надходять на підприємство від інших 

підприємств (рахунок на оплату, виписка банку тощо). 

За способом використання документи поділяють на разові і 

накопичувальні. 

Разові документи оформляють окремо на кожну господарську 

операцію в момент її здійснення (вимоги, акти, прибутковий касовий ордер). 

Накопичувальні документи складають протягом певного періоду (дня, 

декади, місяця), в них фіксують однорідні господарські операції в міру їх 
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здійснення (лімітно-забірні картки, дорожні листи). Ці документи 

оформляють лише після закінчення терміну, протягом якого мають 

фіксуватися господарські операції. Їх застосування значно зменшує кількість 

первинних документів і записів в облікових регістрах. 

За характером документованих операцій документи поділяють на 

грошові, матеріальні та розрахункові. 

Грошовими документами оформляють операції, пов’язані з 

грошовими коштами (платіжні доручення, прибутковий касовий ордер, 

банківські чеки тощо), матеріальними документами – рух матеріальних 

цінностей (накладна, лімітно-забірна картка тощо), розрахунковими – 

розрахунки між підприємствами, організаціями та окремими особами 

(рахунок, рахунок-фактура тощо). 
 

Характеризуючи будь-який документ можна побачити, що водночас він 

належить до різних класифікаційних груп. Наприклад, видатковий касовий 

ордер: виправдний за призначенням; первинний за ступенем узагальнення 

операцій; внутрішній за місцем складання; разовий за ступенем 

використання; грошовий за характером документованих операцій. 

Таким чином, класифікація документа дає змогу правильно зрозуміти 

зміст того чи іншого документа, його призначення та використання при 

відображенні господарських операцій, які здійснюють на підприємстві. 

 

4. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку 

підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під 

час якої перевіряються та документально підтверджуються їх наявність, стан 

і оцінка (ст. 10, п. 1 Закону № 996) [31].  

Інвентаризація (від латинського іnventarium – опис) – це допоміжний 

спосіб первинного спостереження, суть якого полягає у виявленні фактичної 

наявності та стану активів і зобов’язань підприємства з подальшим 

порівнянням отриманих даних з даними бухгалтерського обліку. 
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Таким чином, інвентаризацію проводять з метою забезпечення 

достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряють і 

документально підтверджують їх наявність, стан, відповідність критеріям 

визнання і оцінка.  

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та 

оформлення її результатів визначає Положення про інвентаризацію активів 

та зобов’язань, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 року № 879 [10]. 

Основні завданнями інвентаризації визначені п. 5 Положення: 

– виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти 

відображення зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх 

періодів; 

– установлення надлишку або нестачі активів шляхом зіставлення 

фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку; 

– виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та 

споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних 

активів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення; 

– виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям 

визнання. 

Інвентаризації класифікують за наступними ознаками: за обсягом 

охоплення об’єктів, за способом проведення, за необхідністю проведення, за 

часом проведення (рис. 4.2). 

За обсягом охоплення об’єктів інвентаризації поділяють на повні і 

часткові. 

При повній інвентаризації відбувається перевірка усіх засобів та 

джерел підприємства. Часткова інвентаризація охоплює визначену частину 

засобів і джерел, наприклад, наявність грошей у касі, матеріалів на складі 

тощо. 
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Рис. 4.2. Класифікація інвентаризацій 

 
За способом проведення розрізняють інвентаризації планові та 

позапланові. Планову інвентаризацію передбачають планом, який 

складається на початку року і затверджується керівником. Позапланову – 

здійснюють терміново і раптово за розпорядженням керівництва 

підприємства, за вимогою слідчих або контролюючих органів, при зміні 

матеріально-відповідальних осіб. 

За необхідністю проведення інвентаризації поділяють на обов’язкові 

та ініціативні. 

Обов’язкова інвентаризація проводиться у випадках, передбачених 

законодавством, ініціативна – з ініціативи суб’єктів господарювання. 

За часом проведення розрізняють інвентаризації місячні, квартальні, 

піврічні, щорічні. 

Випадки обов’язкового проведення інвентаризації зазначені 

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙ 
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Положенням № 879 (п. 7) [10]:  

– перед складанням річної фінансової звітності; 

– у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної 

установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, 

перетворення державного підприємства, передачі державного підприємства 

(його структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління 

іншого органу управління;  

– у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни 

керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше 

половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) 

при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності; 

– у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування 

цінностей;  

– за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого 

документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення 

такої інвентаризації;  

– у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха; 

– у разі припинення підприємства;  

– у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами; 

– в інших випадках, передбачених законодавством. 

Для проведення інвентаризації на підприємстві наказом керівника 

створюється інвентаризаційна комісія, до складу якої обов’язково входить 

представник бухгалтерії. Інвентаризацію проводять повним складом 

інвентаризаційної комісії та у присутності матеріально відповідальної особи. 

До початку інвентаризації проводяться підготовчі роботи. При 

інвентаризації матеріальних цінностей бухгалтерія виводить залишки з усіх 

рахунків на день інвентаризації; активи групують, розсортовують та 

розкладають за назвами, сортами, розмірами у порядку, зручному для 

підрахунку; матеріально-відповідальні особи дають розписку про здачу усіх 
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прибуткових та видаткових документів у бухгалтерію і що немає не 

оприбуткованих або не списаних матеріальних цінностей. 

Наявність активів при інвентаризації встановлюють шляхом 

обов’язкового підрахунку, зважування, обміру. Отримані під час 

інвентаризації дані заносять до інвентаризаційних описів, в яких вказують 

найменування, кількість та вартість матеріальних цінностей фактично.  

Інвентаризаційні описи підписують всі члени інвентаризаційної комісії 

та матеріально-відповідальні особи. При цьому матеріально-відповідальні 

особи дають розписку, в якій підтверджують, що перевірка активів відбулася 

в їх присутності, у зв’язку з чим претензій до членів комісії вони не мають, та 

що вони приймають на відповідальне зберігання перелічені в описі активи. 

При проведенні інвентаризації у разі зміни матеріально-відповідальної особи 

та особа, яка приймає активи, дає розписку про отримання активів, а та, яка 

передає, – про передачу активів. 

При перевірці наявності готівки приймається до уваги її фактична 

наявність. Результати перевірки оформляють актом про результати 

інвентаризації коштів. 

Перевірку стану розрахункових відносин з іншими підприємствами 

здійснюють за документами. Підприємства обмінюються актами звірки про 

стан дебіторської та кредиторської заборгованості. Акти надсилають 

підприємства-кредитори підприємствам-дебіторам, які повинні в 10-денний 

термін підтвердити заборгованість або повідомити свої заперечення. 

Після закінчення інвентаризації оформлені інвентаризаційні описи 

(акти інвентаризації) здають до бухгалтерії для перевірки, виявлення і 

відображення в обліку результатів інвентаризації (відповідність фактичних 

даних даним бухгалтерського обліку; недостача; надлишок; пересортиця). 

Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю 

активів і зобов’язань та даними бухгалтерського обліку, які наводять у 

звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання інвентаризаційна 

комісія відображає у протоколі, що складається після закінчення 
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інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику 

підприємства. У протоколі наводять: причини недостач, втрат, надлишків, а 

також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в 

межах норм природного убутку, а також понаднормових недостач і втрат від 

псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо 

запобігання таким втратам і недостачам. Протокол інвентаризаційної комісії 

затверджуєт керівник підприємства протягом п’яти робочих днів після 

завершення інвентаризації.  

Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю 

активів і зобов’язань та даними бухгалтерського обліку регулюються 

підприємствами в такому порядку: 

– основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери, грошові кошти, їх 

еквіваленти та інші оборотні матеріальні цінності, які виявлені в надлишках, 

підлягають оприбуткуванню зі збільшенням доходів майбутніх періодів; 

– недостача запасів у межах установлених норм природного убутку, 

виявлена під час інвентаризації, списується за розпорядженням керівника 

підприємства на витрати; 

– недостача цінностей понад норми природного убутку, а також втрати 

від псування цінностей списують з балансу та відносять на рахунок винних 

осіб, якщо винних осіб не встановлено – зараховують на результати 

фінансово-господарської діяльності підприємства; 

– взаємний залік надлишків і недостач внаслідок пересортиці 

допускається тільки щодо запасів однакового найменування і в тотожній 

кількості за умови, що надлишки і недостачі утворились за один і той самий 

період, що перевіряється, та в однієї і тієї самої матеріально-відповідальної 

особи. 

Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу 

інвентаризаційної комісії відображають у бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація. 
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Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення понять «документація», «первинний документ». 

2. У чому полягає економічне, контрольне та юридичне значення документів? 

3. За якими ознаками класифікують документи? Охарактеризуйте види документів 

за кожною класифікаційною ознакою. 

4. Які обов’язкові реквізити містяться у документах? 

5. Які основні вимоги висуваються до оформлення документів? 

6. Дайте визначення поняття документообігу. Охарактеризуйте його етапи. 

7. У чому полягає призначення та необхідність графіків документообігу? 

8. Що таке інвентаризація? У чому полягає її значення? Назвіть об’єкти 

інвентаризації. 

9. У яких випадках інвентаризація майна підприємства обов’язкова? 

10. За якими ознаками класифікують інвентаризації? Охарактеризуйте види 

інвентаризацій за кожною класифікаційною ознакою. 

11. У чому полягає сутність підготовчої роботи до проведення інвентаризації? 

12. Яку документацію оформляє інвентаризаційна комісія в процесі своєї роботи? 

13. Які правила врегулювання інвентаризаційних різниць в бухгалтерському 

обліку? 

 
Тести: 
1. Бухгалтерським документом називають: 

а) письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції і права на її здійснення;  
б) належним чином складений та оформлений діловий папір, який письмово підтверджує 
право здійснення або реальне здійснення господарської операції, містить її ознаки і 
показники, що підлягають відображенню в обліку; 
в) обидві відповіді правильні; 
г) немає правильної відповіді. 

2. Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними: 
а) найменування підприємства;        б) номер поточного рахунка підприємства; 
в) порядковий номер документа;      г) немає правильної відповіді? 

3. Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі: 
а) керівник;    б) головний бухгалтер;    в) особи, які підписують документ;     г) касир? 

4. Чи допускаються виправлення в первинних документах: 
а) не допускаються; 
б) допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах; 
в) допускаються; 
г) залежить від того, хто їх робить? 

5. Створення типових бланків документів для оформлення однорідних 
господарських операцій називається: 
а) стандартизацією;    б) уніфікацією;     в) контуванням;     г) гармонізацією. 

6. За призначенням документи поділяються на: 
а) первинні й зведені;             б) розпорядчі й виконавчі; 
в) внутрішні й зовнішні;        г) аналітичні та синтетичні. 
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7. Документообіг – це:  
а) об’єднання однорідних за змістом первинних документів у групи; 
б) рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів; 
в) обидві відповіді правильні; 
г) правильної відповіді не запропоновано. 

8. До первинних документів належать: 
а) документи, які складають на момент здійснення господарської операції; 
б) документи, що складаються на підприємстві відповідно до здійснених операцій; 
в) документи з низьким рівнем стандартизації; 
г) документи в електронному вигляді. 

9. Коли повинні складатися первинні документи:  
а) під час проведення господарської операції;  
б) перед закінченням звітного періоду; 
в) перед перевіркою контролюючих органів; 
г) на прохання керівника? 

10. Під контуванням документів розуміють: 
а) зазначення кореспондуючих рахунків; 
б) об’єднання однорідних за змістом первинних документів; 
в) цей термін не стосується бухгалтерського обліку; 
г) немає правильної відповіді. 

11. За місцем складання документи є: 
а) міжгалузеві та спеціалізовані;       б) внутрішні та зовнішні; 
в) службові та особові;                       г) немає правильної відповіді. 

12. Яке визначення інвентаризації найточніше: 
а) інвентаризація – це спосіб періодичної перевірки господарських процесів; 
б) інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану засобів і грошових коштів 
підприємства; 
в) інвентаризація – це спосіб упорядкування складського господарства і порядку 
зберігання майна; 
г) немає правильної відповіді? 

13. Об’єкти інвентаризації – це: 
а) активи, зобов’язання;       б) власний капітал; 
в) майно, зобов’язання;        г) немає правильної відповіді. 

14. За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи 
відповідає: 
а) керівник;    б) головний бухгалтер;     в) головний економіст;      г) менеджер. 

15. Робочим (виконавчим) органом суб’єкта інвентаризації є: 
а) матеріально відповідальна особа;        б) головний бухгалтер; 
в) інвентаризаційна комісія;                     г) немає правильної відповіді. 
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ТЕМА 5. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ ТА ФОРМИ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

1. Поняття облікових регістрів та їх класифікація. 

2. Методика і техніка облікової реєстрації. 

3. Форми бухгалтерського обліку. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: облікові регістри, облікова реєстрація, бухгалтерські 

книги, картки, окремі листи, шахова відомість, односторонні регістри, двосторонні 
регістри, багатографні регістри, хронологічний та систематичний записи, сторно, 
коректурний запис, додатковий запис, форма бухгалтерського обліку, меморіальний 
ордер, журнал-ордер, Головна книга, меморіально-ордерна форма, журнальна форма, 
проста та спрощена форми бухгалтерського обліку. 

Основні фахові компетенції: знання суті та видів облікових регістрів та форм 
бухгалтерського обліку; розуміння особливостей здійснення записів в облікових регістрах 
та відмінності форм ведення бухгалтерського обліку; знання видів помилок в облікових 
регістрах та способів їх виправлення; уміння складати облікові регістри та виправляти 
помилки в них. 

 

1. Поняття облікових регістрів та їх класифікація 

Господарські операції, оформлені відповідними документами, для 

одержання узагальненої інформації про наявність і зміни майна 

підприємства, господарські процеси та фінансові результати діяльності 

підлягають групуванню і відображенню в облікових регістрах. 

Документування господарських операцій – це первинний облік, тобто 

перша, початкова стадія облікового процесу. Наступною стадією є поточний 

облік, який здійснюється щоденно за даними бухгалтерських документів. 

Цей процес називають обліковою реєстрацією, оскільки дані первинного 

обліку підлягають подальшому обліку та реєстрації. Крім того, поточний 

облік здійснюється в облікових регістрах, тобто в регістрах, що застосовують 

у бухгалтерському обліку. 

Облікові регістри – це носії спеціального  формату (паперові,  

електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм  

тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого 
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нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних 

документів, що прийняті до обліку (п. 3.1 Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку) [9]. 

Інформацію, що міститься в облікових регістрах, використовують для 

складання звітності, тому своєчасне і правильне відображення господарських 

операцій в облікових регістрах є однією з обов’язкових умов якості й 

оперативності обліку. 

У бухгалтерському обліку використовують різні за формою, змістом та 

способом відображення інформації облікові регістри, що обумовлено 

технологією ведення бухгалтерського обліку, рівнем автоматизації тощо 

(рис. 5.1). 

За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяють на бухгалтерські 

книги, картки, окремі відомості. 

Бухгалтерські книги – це оправлені аркуші паперу спеціального 

графлення, в яких відображають дані про наявність господарських засобів, 

джерела їх формування та господарські процеси за синтетичними і 

аналітичними рахунками. Бухгалтерські книги неодмінно повинні бути 

прошнуровані, сторінки у них мають бути пронумеровані. На останній 

сторінці книги вказують загальну кількість сторінок у ній і завіряють 

підписами керівника й головного бухгалтера та печаткою підприємства. 

Картки – це таблиці спеціальної форми і стандартних розмірів, 

виготовлені на цупкому папері. Картки зберігають у картотеках. При 

відкритті в бухгалтерії картки реєструють у спеціальному журналі, їм 

надають порядковий номер, який відповідає їх реєстраційному номеру в 

журналі. Зареєстровані картки під розписку передають матеріально-

відповідальній особі. Картки широко використовують для аналітичного 

обліку матеріальних цінностей підприємства. 

Окремі листи – це окремі таблиці різного формату зі спеціальним 

графленням (відомості, журнали, меморіальні ордери тощо), їх 

використовують для ведення як синтетичного, так і аналітичного обліку. 



98 
 

Кожен з них призначений для обліку певних господарських операцій, тому 

вони можуть суттєво відрізнятися за змістом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.1. Класифікація бухгалтерських облікових регістрів 

 

За характером бухгалтерських записів облікові регістри поділяють 

на хронологічні, систематичні та комбіновані. 
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послідовності їх здійснення. До них відносять журнал реєстрації 

прибуткових і видаткових касових ордерів, журнал обліку надходження 

вантажів, відомість відвантаження готової продукції тощо. Характерною 

рисою таких регістрів є те, що жодного групування операцій у них не 

проводиться, їх призначено для реєстрації та контролю за даними документів 

про суми готівки, для своєчасного оприбуткування вантажів, обліку 

відвантаженої продукції тощо. 

У систематичних облікових регістрах відображають у певній 

послідовності і з певним групуванням однорідні за економічним змістом 

операції (на рахунках синтетичного і аналітичного обліку). Прикладом 

систематичного відображення операцій є заповнення даних у Касовій книзі. 

Комбінованими називають регістри, в яких записи роблять одночасно 

за хронологічним і систематичним порядком. Комбіновані записи 

здійснюють у Журнал-Головній книзі, в якій перша частина є практично 

журналом реєстрації господарських операцій, а друга – групуванням та 

відображенням цих самих операцій на відповідних синтетичних рахунках. 

За змістом облікові регістри поділяють на синтетичні, аналітичні та 

комбіновані. 

У регістрах синтетичного обліку ведуть облік в узагальненому 

вигляді за синтетичними рахунками (Головна книга), аналітичного – за 

аналітичними (картки, книги тощо).У комбінованих регістрах синтетичний 

та аналітичний облік поєднують (журнали-ордери, відомості). 

За будовою облікові регістри поділяють на односторонні, двосторонні, 

багатогранні, шахові. 

В односторонніх регістрах всю облікову інформацію відображають 

послідовно на одному боці аркуша. До них належать, наприклад, усі типові 

форми карток аналітичного обліку. 

Двосторонні облікові регістри складаються з двох частин: в одній 

частині подають дані про дебетові обороти на рахунку, а у другій – про 

кредитові обороти на цьому рахунку. 
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Багатографні облікові реєстри – це регістри, в яких одна з граф 

(найчастіше дебетова) поділена на кілька підграф. До такого виду облікових 

регістрів належить Головна книга. 

Шахові облікові регістри побудовані за принципом шахової дошки. 

Записи в таких регістрах роблять у клітинці, що на перетині стовпчика і 

рядка таблиці, які відповідають дебетовому і кредитовому обороту на 

відповідних рахунках. Шахова форма облікових регістрів є характерною для 

журналів-ордерів. 

При використанні для ведення бухгалтерського обліку комп’ютерних 

технологій облікові регістри формують в електронному вигляді, їх 

роздруковують та зберігають у паперовому вигляді. Однак, основні підходи 

до їх форми, змісту і будови загалом зберігаються. 

 

2. Методика і техніка облікової реєстрації 

Порядок запису господарських операцій в облікових регістрах 

регламентується Положенням про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів 

України від 24 травня 1995 р. № 88 [9]. 

Облікова реєстрація включає такі етапи: 

– отримання (складання) первинних бухгалтерських документів; 

– групування бухгалтерських документів за ознакою однорідності; 

– складання зведених документів; 

– складання і фіксація на документі бухгалтерського проведення; 

– відображення даних бухгалтерських документів в облікових 

регістрах; 

– арифметичні дії (підрахунок, розрахунок, підведення підсумків); 

– контроль облікової інформації; 

– складання підсумкового облікового регістру (Головна книга); 

– звірка облікових регістрів між собою; 

– використання даних облікових регістрів для складання балансу, 



101 
 

звітності тощо; 

– передача облікових регістрів на зберігання. 

Інформацію до облікових регістрів переносиять після перевірки 

первинних документів за формою і змістом. 

Перенесення інформації з первинних документів до облікових регістрів 

повинно здійснюватися в міру її надходження до бухгалтерії, проте не 

пізніше терміну, що забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, 

складання бухгалтерської і статистичної звітності, декларацій і розрахунків. 

Форми облікових регістрів, порядок записів у них, обробки та 

використання необхідної інформації визначаються відповідними 

нормативними документами про порядок їх застосування. Порядок 

відображення господарських операцій в облікових регістрах залежить від 

форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві.  

Записи в облікових регістрах можуть бути простими і копіювальними. 

Прості записи здійснюють тільки в одному примірнику. Копіювальні 

передбачають отримання двох примірників записів (наприклад, Касова 

книга). 

Наприкінці кожного місяця облікові регістри закривають. Ця 

процедура включає підрахунок підсумків за дебетом і кредитом та виведення 

залишку за кожним синтетичним і аналітичним рахунком. Для проведення 

контролю записів здійснюють взаємозвірку підсумкових даних облікових 

регістрів. 

Контроль відповідності рахунків аналітичного обліку рахункам 

синтетичного обліку забезпечується використанням оборотних відомостей за 

аналітичними рахунками. 

Інформацію про господарські операції підприємства за звітний період 

(місяць, квартал, рік) з облікових регістрів переносять у згрупованому 

вигляді до бухгалтерських звітів, порядок складання яких встановлюється 

відповідними нормативно-правовими актами. 

Відповідальність за несвоєчасне складання облікових регістрів та 
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недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та 

підписали ці облікові регістри. 

Бухгалтерський облік на практиці пов’язаний із оформленням значної 

кількості первинних документів, які засвідчують здійснення тих чи інших 

господарських операцій. Інформація із первинних облікових документів 

узагальнюється, систематизується і знаходить своє відображення в облікових 

регістрах. 

В свою чергу, при заповненні як первинних документів, так і облікових 

регістрів допускаються різного роду помилки. 

У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів 

і звітів підчистки та необумовлені виправлення не допускаються. У 

документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з 

цінними  паперами,  виправлення не допускають.  

Помилки в обліку можуть бути локальними за умов, коли неправильні 

записи (помилки) спостерігаються лише в одному обліковому регістрі і при 

цьому не впливають в подальшому на систематизацію інформації в інших 

облікових регістрах, а також транзитними, коли помилка в одному 

обліковому регістрі призводить до ланцюгових змін (помилок) в інших 

облікових регістрах, а також звітності підприємства. 

Залежно від характеру помилок використовують різні способи їх 

виправлення. Положенням про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку передбачено виправлення помилок наступними 

способами: 

– коректурним; 

– «червоного сторно». 

Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що 

створені  ручним  способом,  виправляють  коректурним способом, тобто 

неправильний текст або цифри закреслюють і над закресленим надписують 

правильний текст або цифри. Закреслення здійснюють однією   рискою так, 

щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути 
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обумовлено надписом «виправлено» та підтверджено підписами осіб, що 

підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення. 

Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляють 

способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в 

яку помилку (суму, кореспонденцію рахунків) заносять червоним чорнилом, 

пастою кулькових ручок тощо або із знаком «мінус», а правильний запис 

(суму, кореспонденцію рахунків) – чорнилом, пастою кулькових ручок тощо 

темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в 

якому виявлено помилку, ліквідують неправильний запис та відображають 

правильну суму і кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. Довідка 

повинна наводити причину помилки, посилання на документи та облікові 

регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав 

довідку, та після її перевірки – головним бухгалтером. 

Виправлення помилок у документах і регістрах, що створені у формі 

електронного документа, здійснюється відповідно до законодавства. 

В теорії бухгалтерського обліку існує ще один спосіб виправлення 

помилок у регістрах – спосіб додаткових записів. Його застосовують, коли 

сума бухгалтерського проведення в регістрі є меншою, ніж її фактичне 

значення. Тоді додатково роблять запис (бухгалтерське проведення) на 

виявлену різницю. Таким чином, сума обох бухгалтерських проведень буде 

відповідати одній правильній. 

Способи виправлення помилок в облікових записах забезпечують 

правильне відображення сутності господарських операцій та сприяють 

отриманню достовірної облікової інформації. 

 

3. Форми бухгалтерського обліку 

Для обліку та реєстрації господарських операцій підприємство 

застосовує різноманітні за формою, змістом, способами відображення і 

нагромадження інформації облікові регістри. Склад облікових регістрів, що 

їх веде підприємство, визначає форму бухгалтерського обліку. 
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Форма бухгалтерського обліку – це сукупність облікових регістрів, 

які використовують в певній послідовності і взаємозв’язку для ведення 

обліку. 

Підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як 

певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення 

інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та з 

урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових 

даних. 

Форми бухгалтерського обліку відрізняються між собою кількістю 

облікових регістрів, їх призначенням, змістом, формою та зовнішнім 

виглядом, послідовністю і способами записів в облікові регістри, видами 

взаємозв’язків між регістрами синтетичного і аналітичного обліку.  

Сучасними формами бухгалтерського обліку, що застосовують на 

підприємствах України, є: 

– меморіально-ордерна; 

– журнальна; 

– проста; 

– спрощена. 

Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку передбачає 

наявність системи регістрів: реєстраційного журналу, Головної книги, 

регістрів аналітичного обліку. 

Суть меморіально-ордерної форми полягає у тому, що на підставі 

перевірених і згрупованих за певною ознакою первинних документів 

складають меморіальні ордери, в яких вказують кореспонденцію рахунків за 

здійсненою господарською операцією та її суму. Меморіальні ордери 

складають як на один документ, так і на групу однорідних первинних 

документів. Усі меморіальні ордери підписуються виконавцем (особою, що 

склала ордер), особою, що перевірила ордер, та головним бухгалтером або 

його заступником. 
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Загальна схема меморіально-ордерної форми обліку наведена на рис. 

5.2. 

 
Рис. 5.2. Загальна схема меморіально-ордерної форми бухгалтерського 

обліку 
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Аналітичний облік при меморіально-ордерній формі ведуть, як 

правило, на окремих картках, а облік касових операцій – в Касовій книзі. 
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підраховують підсумки і складають оборотні відомості за рахунками 

аналітичного обліку, які звіряють з даними відповідних синтетичних 

рахунків. 

Після реєстрації меморіальних ордерів у реєстраційному журналі їх 

використовують для записів на синтетичних рахунках у Головній книзі, де 

для кожного рахунка відводять окрему сторінку. Тут відображають кожний 

меморіальний ордер із вказівкою його номера та суми за відповідним 

рахунком. У Головній книзі обороти на кожному синтетичному рахунку (як 

за дебетом, так і за кредитом) відображають в розрізі кореспондуючих 

рахунків. Після закінчення місяця на підставі Головної книги складають 

оборотну відомість за синтетичними рахунками (оборотний баланс), 

підсумок якої звіряють з підсумком реєстраційного журналу. 

Журнальна (журнально-ордерна) форма бухгалтерського обліку є 

однією з найпоширеніших в Україні. 

Її суть полягає у тому, що на підставі згрупованих даних первинних 

документів усі господарські операції реєструють у відповідних відомостях і 

журналах. Записи в журнали й відомості роблять щоденно або в міру 

надходження первинних документів. 

У більшості журналів та відомостей поєднано синтетичний і 

аналітичний облік інформації про наявність, стан і використання 

господарських засобів та джерел їх формування. Аналітичний облік ведуть 

до тих синтетичних рахунків, в яких є значна кількість об’єктів обліку. 

Аналітичні дані в облікових регістрах повинні узгоджуватися з даними 

синтетичного обліку на останнє число місяця. 

Характерною особливістю журналів-ордерів є те, що в них записують 

суми, які відповідають кредитовому обороту за відповідним рахунком. У 

відомостях записують суми дебетових оборотів за рахунками.  

У випадках, коли потрібну аналітичну деталізацію показників за 

об’єктами обліку на окремих рахунках (запасів, витрат, доходів тощо) 

безпосередньо у журналах забезпечити неможливо, то попередньо дані 
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первинних документів у потрібному аналітичному розрізі групують 

(накопичують) у допоміжних відомостях (аркушах-розшифровках), з яких 

підсумки записують до журналів. 

Підсумкові записи з журналів після підписання їх виконавцем, 

головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення 

бухгалтерського обліку, переносять до Головної книги за кожним рахунком 

окремо. Підсумкові записи в журналах звіряють з даними первинних 

документів, які були підставою для записів, та з відомостями. 

В облікових регістрах, показники яких переносять в Головну книгу, 

роблять відповідну позначку про це у відповідному рядку регістра. 

Головну книгу використовують для узагальнення даних журналів, 

взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання 

фінансової звітності. До Головної книги заносять із журналів підсумки 

оборотів з кредиту рахунків. 

У Головній книзі за кожним рахунком відображають: сальдо на 

початок і кінець поточного місяця; обороти за поточний місяць за кредитом 

цього рахунка, які наводяться однією сумою; обороти за поточний місяць за 

дебетом цього рахунка, які наводять сумою за кореспондуючими рахунками 

із журналів. Перевірку правильності записів у Головній книзі здійснюють 

підрахунком суми оборотів і сальдо за усіма рахунками. Суми дебетових і 

кредитових оборотів, а також сальдо за дебетом і кредитом повинні бути 

відповідно рівні. 

Підприємства для перевірки правильності складання облікових 

регістрів можуть застосовувати оборотну відомість за рахунками 

бухгалтерського обліку, яка складається з даних оборотів на рахунках 

бухгалтерського обліку Головної книги після занесення до неї оборотів із 

всіх журналів. Обороти за дебетом рахунків і кредитом рахунків також мають 

бути рівними. 

Інформацію про господарські операції підприємства за звітний період з 

облікових регістрів використовують для складання фінансової звітності.  
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Загальна схема журнальної форми обліку наведена на рис. 5.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3. Загальна схема журнальної форми бухгалтерського обліку 
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затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 
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відображення операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і 

фінансового результату ведуть в Журналі обліку господарських операцій. За 

необхідності записи господарських операцій продовжують у вкладних 

аркушах до Журналу.  

Журнал містить усі бухгалтерські рахунки, що застосовують на малому 

підприємстві, є комбінованим регістром аналітичного і синтетичного обліків. 

В Журналі обліку господарських операцій записи здійснюють на 

підставі первинних та зведених документів, відомостей нарахування 

заробітної плати і амортизації тощо з відображенням суми операції  на 

рахунках бухгалтерського обліку.  

Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і 

кредиторами суб’єкти малого підприємництва застосовують Відомість 3-м, 

підсумкові дані якої заносять до Журналу обліку господарських операцій. 

Загальна схема простої форми бухгалтерського обліку наведена на рис. 

5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.4. Загальна схема простої форми бухгалтерського обліку 
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таких облікових регістрах: 

1. Відомість 1-м – Розділ I. Облік готівки та грошових документів; 

Розділ II (зворотний бік). Облік грошових коштів та їх еквівалентів.  

2. Відомість 2-м «Облік запасів». 

3. Відомість 3-м – Розділ I. Облік розрахунків з дебіторами та 

кредиторами, за податками та платежами, облік довгострокових зобов’язань і 

доходів майбутніх періодів; Розділ II (зворотний бік). Облік розрахунків з 

оплати праці.  

4. Відомість 4-м – Розділ I. Облік необоротних активів і зносу; Розділ II 

(зворотний бік). Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших 

необоротних активів.  

5. Відомість 5-м – Розділ I. Облік витрат; Розділ II. Облік витрат на 

виробництво; Розділ III. Облік доходів і фінансових результатів; Розділ IV. 

Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх 

витрат і платежів. 

6. Оборотно-сальдова відомість, до якої в кінці місяця для узагальнення 

даних поточного обліку і взаємної перевірки правильності записів на 

рахунках переносять підсумкові записи з відомостей 1-м – 5-м. 

Загальна схема спрощеної форми бухгалтерського обліку наведена на 

рис. 5.5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Загальна схема спрощеної форми бухгалтерського обліку 
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Форми регістрів бухгалтерського обліку для суб’єктів малого 

підприємництва, а також методичні рекомендації щодо їх застосування 

затверджено наказом МФУ від 25.06.2003 р. № 422. 

Створення і впровадження у практику ведення бухгалтерського обліку 

комп’ютерної техніки дозволяє умовно виділяти ще одну форму 

бухгалтерського обліку – автоматизовану. Але окремо виділяти таку форму 

недоцільно, оскільки це є лише спосіб ведення бухгалтерського обліку, який 

базується на використанні принципів меморіально-ордерної або журнальної 

форми. 

За такого способу ведення обліку збирання, передавання, 

систематизація та оброблення бухгалтерської інформації здійснюються 

автоматизовано з використанням спеціально розробленого програмного 

забезпечення. В Україні використовують значну кількість програмних 

продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найпопулярнішими з 

яких є «1С Бухгалтерія», «ПАРУС», «Fіn Ехрегt» тощо. 

Автоматизація облікового процесу дає можливість підвищити 

оперативність і точність облікових даних, необхідних для управління 

підприємством. 

 
Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення поняття «облікові регістри». 

2. Які ознаки покладені в основу класифікації облікових регістрів? 

Охарактеризуйте види облікових регістрів за кожною класифікаційною ознакою. 

3. У чому полягає сутність коректурного способу виправлення помилок у 

документах та облікових регістрах? 

4. У яких випадках використовується спосіб «червоне сторно» при виправленні 

помилкових записів? 

5. У яких випадках використовується спосіб додаткового запису при виправленні 

помилкових записів? 

6. Сформулюйте визначення поняття «форма бухгалтерського обліку». 

7. Які форми бухгалтерського обліку використовуються на підприємствах у 

сучасних умовах? 
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8. У яких регістрах організовується аналітичний і синтетичний облік при 

меморіально-ордерній формі? 

9. У чому полягає сутність журнальної форми обліку? 

10. Охарактеризуйте призначення Головної книги при журнальній формі? 

11. Які форми обліку можуть використовувати малі підприємства? У чому полягає 

їх суть? 

Тести: 
1. Спеціальна таблиця, призначена для відображення документально 

оформлених господарських операцій у системі рахунків, накопичення та зберігання 
облікової інформації – це: 
а) обліковий регістр;      б) план рахунків;  
в) баланс;                         г) звіт про фінансові результати. 

2. Регістри бухгалтерського обліку повинні містити: 
а) назву;                            б) період реєстрації господарських операцій; 
в) прізвища і підписи;      г) все викладене вище. 

3. Облікові регістри поділяються на книги, картки і окремі листки за: 
а) обсягом змісту;                                       б) зовнішнім виглядом; 
в) видами бухгалтерських записів;           г) будовою. 

4. Облікові регістри зберігаються протягом: 
а) 1 року;       б) 3 років;       в) 5 років;        г) 10 років. 

5. Перекручення інформації тільки в одному обліковому регістрі називається: 
а) локальною помилкою;         б) випадковою помилкою; 
в) транзитною помилкою;        г) тимчасовою помилкою. 

6. За допомогою якого способу неправильний запис закреслюють однією 
рискою так, щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильну суму 
або текст: 
а) «червоного сторно»;         б) додаткових записів; 
в) коректурного способу;      г) немає правильної відповіді? 

7. Основними обліковими регістрами журнальної форми є: 
а) журнали-ордери;             б) Головна книга; 
в) меморіальні ордери;        г) реєстраційний журнал. 

8. Журнали-ордери побудовані за: 
а) дебетовою ознакою;       б) кредитовою ознакою; 
в) дебетово-кредитовою ознакою;       г) немає правильної відповіді. 

9. Кожен журнал-ордер містить: 
а) постійний номер;       б) кореспонденцію рахунків; 
в) однорідні синтетичні рахунки;       г) все вищевказане. 

10. До журналів-ордерів відкривають: 
а) окремі відомості;        б) меморіальні ордери; 
в) реєстраційний журнал;       г) немає правильної відповіді. 

11. Яка форма бухгалтерського обліку є найбільш поширеною: 
а) спрощена;         б) меморіально-ордерна; 
в) журнальна;       г) комбінована? 

12. Коли неправильно складено запис або сума на рахунках більша, ніж вона 
мала місце, у господарській операції використовується: 
а) метод додаткових проводок;        б) коректурний метод; 
в) метод «червоне сторно»;               г) немає правильної відповіді. 

13. Який документ складається для виправлення помилки в регістрах 
бухгалтерського обліку? 
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а) акт про виправлення помилки;      б) пояснювальна записка; 
в) службова записка;                           г) бухгалтерська довідка. 

14. Регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств є: 
а) обов’язковими для малих підприємств, що здійснюють незначну кількість 
господарських операцій; 
б) обов’язковими для малих підприємств незалежно від кількості здійснених операцій на 
місяць; 
в) рекомендованими, але не обов’язковими для використання малими підприємствами; 
г) обов’язковими для малих підприємств, які перебувають на спрощеній системі 
оподаткування. 

15. Узагальнення інформації про господарські операції малі підприємства мазнуть 
здійснювати у таких формах бухгалтерського обліку: 
а) простій;            б) спрощеній; 
в) обидва варіанти відповідей правильні;        г) немає правильної відповіді. 
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ТЕМА 6. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК АУДИТУ В УМОВАХ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

1. Сутність, види аудиту, їх принципи та професійна етика. 

2. Міжнародні стандарти аудиту. 

3. Предмет, об’єкти та методи аудиту. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: аудит, аудитор, аудиторська фірма, зовнішній та 

внутрішній аудит, принципи Кодексу професійної етики аудиторів, методи та прийоми 
аудиту, Міжнародні стандарти аудиту, предмет аудиту, об’єкт аудиту. 

Основні фахові компетенції: визначення мети, завдання та призначення аудиту за 
законодавством України та за міжнародними стандартами аудиту; знання класифікації 
аудиту за видами та застосовування їх в практичній діяльності аудиторських фірм; вміння 
характеризувати методичні прийоми аудиту; уміння застосовувати методи дослідження, 
які використовуються в світовій та національній практиці. 

 

1. Сутність, види аудиту, їх принципи та професійна етика 

В умовах ринкових відносин та різноманітності форм власності 

виникає необхідність удосконалення функцій управління процесом 

виробництва, що викликало потребу створення самостійних незалежних 

органів фінансового контролю – аудиту. 

Основною передумовою виникнення аудиту є взаємна зацікавленість 

підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі 

відповідних фіскальних органів, що справляють податки і збори та особисто 

аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності. 

Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування 

ринкової економіки кожної країни. За історичними узагальненнями 

передумовами виникнення аудиту можливо назвати наступне. 

По-перше, для вирішення непорозумінь між податковими органами і 

керівними структурами, що представляють інтереси власників щодо 

підвищення ефективності виробництва, державного контролю вже було 

недостатньо, адже він захищав лише інтереси держави. Це й стало 

поштовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудит 
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(від лат. аudio – той, що вислуховує), тобто службовець, який вислуховує 

звіти посадових осіб, і, таким чином, контролює їх.  

По-друге, аудитори стали потрібні й незацікавленим сторонам – суду й 

арбітражу, які відстоювали справедливість. 

По-третє, розвитку аудиту сприяло також розмежування функцій та 

інтересів підприємців (менеджерів, адміністрації, управлінців), коли власник 

для керівництва своїми підприємствами почав наймати спеціальний апарат 

управління. Для попередження недоліків, зловживань, викривлення витрат, 

приховування доходів, неправильного розподілу прибутків, навмисного 

присвоєння їх найманими керуючими власники змушені вдаватись до 

перевірки фінансової звітності незалежним аудитором. 

Таким чином, основна сутність аудиту – це надання практичної 

допомоги керівництву і економічним службам підприємства у веденні справ і 

управлінні його фінансами, а також налагодженні фінансового і 

управлінського обліку, надання різних консультацій тощо. 

Аудит також дає змогу дати оцінку майна під час приватизації і при 

акціонуванні підприємств різних форм власності. 

Крім того, аудит охоплює й інші питання: 

– перевірка комерційної і фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання; 

– перевірка фінансової звітності з погляду правильності складання; 

– перевірка реальності оголошення оподаткованого прибутку та інших 

податків і зборів; 

– перевірка дотримання суб’єктами господарювання чинного 

законодавства тощо. 

У зв’язку із тим, що поняття «аудит» у сучасному світі часто 

використовується для характеристики діяльності з незалежної перевірки 

будь-яких процесів чи явищ, тому й видів аудиту зараз визначається декілька. 

Так, аудит в Україні поділяється на обов’язковий і добровільний 

відповідно до п. 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» [30] та 
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інших нормативно-правових актів за рішенням суду, арбітражу чи слідчих 

органів. 

Обов’язковий аудит інакше можна назвати регламентованим, так як 

його проведення обумовлено (регламентується) законодавчими актами, в 

яких визначено категорії підприємств, що подають звіт (висновок) 

незалежного аудитора про фінансово-господарську діяльність та 

фінансовий стан у відповідні інстанції (перед поданням річної звітності до 

органів, що справляють податки і збори, при отриманні банківського 

кредиту, перед емісією цінних паперів тощо). Мета обов’язкового аудиту – 

захистити інтереси держави, можливих кредиторів та інвесторів від 

навмисного перекручення (викривлення) показників фінансової звітності 

суб’єктів господарювання. 

Добровільний аудит проводиться з ініціативи самого суб’єкта 

господарювання аудиторськими фірмами (аудиторами) незалежно від того, 

чи передбачена (регламентована) така перевірка законом. Метою цього виду 

аудиту можуть бути:  

– з’ясування стану фінансової звітності підприємства та її показників; 

– здійснення контролю за роботою обліково- фінансового апарату; 

– аналіз стану бухгалтерського обліку в цілому та окремих його 

розділів тощо. 

Залежно від того, ким безпосередньо здійснюється аудиторська 

перевірка та надаються супутні послуги, аудит прийнято поділяти на 

зовнішній і внутрішній. 

Зовнішній аудит переважно проводиться аудиторською фірмою 

(аудитором-підприємцем) за договором із підприємством-замовником про 

виконання незалежної експертизи господарсько-фінансової діяльності й 

розробку пропозицій щодо фінансової стратегії та підвищення ефективності 

господарювання.  

Внутрішній аудит – незалежна оцінка діяльності підприємства, 

визначення його платоспроможності та запобігання банкрутству. За 
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внутрішній аудит відповідає підприємство або один з його підрозділів. Цей 

підрозділ покликаний сприяти підвищенню ефективності роботи 

підприємства, забезпеченню його рентабельності й зміцненню фінансового 

стану. Мета внутрішнього аудиту – удосконалення організації й управління 

виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його зростання та оцінка 

якості прийнятих управлінських рішень. 

Можливість використати результати внутрішнього аудиту сприяє 

зменшенню обсягів роботи зовнішнього аудитора з таких питань: 

– перевірка документації й оцінка роботи системи обліку та контролю; 

– перевірка відповідності даних підприємства-замовника і незалежного 

контролю. 

Якщо внутрішньому аудиту виявлено довіру, то слід визначити, якою 

мірою слід на нього покластися, беручи до уваги: 

– рівень внутрішнього ризику аудиту щодо тестованих позицій; 

– необхідний рівень висновку; 

– кваліфікацію аудиторського персоналу фірми, яку перевіряють. 

Основні завдання аудиту зовнішнього аудиту представлено на рис. 6.1. 

 

Рис. 6.1. Основні завдання зовнішнього аудиту  

 

 

виявлення і попередження (профілактика) 
порушень у фінансово-господарській 

діяльності підприємств 
 

перевірка фінансової звітності, 
розрахунків, декларацій та інших 
документів для встановлення їх 

достовірності й відповідності здійснених 
господарських і фінансових операцій 

чинному законодавству 

Основні завдання зовнішнього аудиту  

оцінка ефективності внутрішнього 
контролю 

реальність визначення фінансових 
результатів 

надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, 
права, менеджменту, маркетингу, фінансів
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Внутрішній аудит може виконувати наступні завдання: 

– аналіз системи обліку та внутрішнього контролю; 

– вивчення бухгалтерської оперативної інформації (за окремими 

статтями); 

– вивчення економічної ефективності управлінських рішень на різних 

рівнях господарювання; 

– аналіз адекватності політики у сфері менеджменту; 

– оцінка якості інформації; 

– розробка проектів управлінських рішень; 

– проведення стратегічного аналізу тощо. 

Залежно від частоти проведення аудиту здійснюється поділ видів 

аудиту на первинний аудит та періодичний (той, що виконується певною 

аудиторською фірмою (аудитором) для даного клієнта вже не вперше, а 

послідовно із періоду в період) виникає у зв’язку із тим, що проведення 

аудиту вперше суттєво збільшує ризик і трудомісткість перевірки. Аудитору 

необхідний додатковий час на пізнання специфіки діяльності клієнта, його 

слабких і сильних сторін в організації обліку та внутрішнього контролю. 

Практика аудиторської діяльності свідчить про переваги періодичного 

аудиту. Така співпраця взаємовигідна як аудитору, так і клієнту. 

У залежності від того, що саме (який обсяг чи вид діяльності) перевіряє 

аудитор чи аудиторська фірма, аудит прийнято поділяти на операційний, 

аудит на відповідність та аудит фінансової звітності. 

Операційний аудит, як правило, перевіряє будь-яку частину процедур 

та методів функціонування системи господарювання з метою оцінки її 

продуктивності й ефективності. У операційному аудиті перевірки не 

обмежуються тільки бухгалтерським обліком. Вони можуть включати оцінку 

організаційної структури, рівня комп’ютеризації, методів виробництва, 

маркетингу та будь-якої іншої галузі, за якою аудитор є кваліфікованим. 

Значення операційного аудиту в останні роки зростає, він, як правило, є 

більш мобільним та схожим на консалтинг адміністрації, ніж на те, що 
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традиційно вважається аудитом. 

Метою аудиту на відповідність є з’ясування дотримання у 

господарській системі тих специфічних процедур та правил, які приписані 

персоналу вищестоящим керівництвом (адміністрацією). Результати цього 

виду аудиту, як правило, повідомляються лише працівникам підрозділу, яке 

перевірялося, та керівництву, а не широкому колу користувачів. 

Кожна наука має свої принципи. Принцип (від лат. principium – 

«початок», «основа») – вихідне положення будь-якої теорії, вчення. Це 

основне положення, що випливає із сутності контролю і визначає його 

процес. 

Аудит як розділ науки про господарський контроль застосовує 

принципи контролю та свої специфічні принципи. Вони повинні 

дотримуватись всіма аудиторами при проведені аудиту та наданні 

аудиторських послуг. 

Згідно Кодексу етики професійних бухгалтерів для досягнення цілей своєї 

діяльності аудитори повинні дотримуватися низки фундаментальних 

принципів (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1  

Фундаментальні принципи бухгалтерської професії [5] 
Принципи Характеристика 

1 2 
Чесність Професійний бухгалтер повинен бути відвертим та чесним, надаючи 

професійні послуги 
Об’єктивність Професійному бухгалтерові слід бути справедливим та не дозволяти 

собі необ’єктивності або упередженості, запобігати конфлікту 
інтересів та впливу інших осіб, які шкодитимуть його об’єктивності 

Професійна 
компетентність 

Професійному бухгалтеру слід надавати професійні послуги з 
належною ретельністю, компетентністю та старанністю; він 
зобов’язаний постійно підтримувати професійні знання на рівні, 
потрібному для надання клієнтові чи роботодавцеві послуг 
компетентної особи, яка спирається на сучасні тенденції у практиці, 
законодавстві та методах роботи 

 Конфіденційність Професійному бухгалтеру слід дотримуватися конфіденційності 
інформації, одержаної у процесі надання професійних послуг, та не 
використовувати (чи розголошувати) таку інформацію без належних 
та визначених повноважень або без юридичного чи професійного 
права та обов’язку розкривати цю інформацію 
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Продовження табл. 6.1 
 

1 2 
Професійна 
поведінка 

Професійний бухгалтер повинен діяти так, щоб це відповідало добрій 
репутації професії, повинен утримуватися від поведінки, яка могла 
б дискредитувати професію, що зобов’язує організації – члени 
Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) розробляти стандарти 
етики з врахуванням відповідальності професійного бухгалтера перед 
клієнтами, третіми сторонами, іншими бухгалтерами, працівниками, 
роботодавцями та громадськістю в цілому 

Технічні стандарти Професійний бухгалтер повинен надавати професійні послуги у 
межах відповідних технічних і професійних стандартів. Професійні 
бухгалтери зобов’язані ретельно і кваліфіковано виконувати 
інструкції клієнта (чи роботодавця) у межах, сумісних з вимогами 
щодо чесності, об’єктивності, а у випадку професійних бухгалтерів-
практиків, – і незалежності. Крім того, вони повинні дотримуватися 
технічних та професійних стандартів, що їх поширюють: 
- МФБ (наприклад, Міжнародні стандарти аудиту); 
- Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 
- відповідне законодавство 

 

Кодекс професійної етики у будь-якій професії необхідний для 

забезпечення впевненості громадськості в якості послуг. Тим більше, що 

користувач певних видів послуг сам не може оцінити якості цих послуг через 

їх складність. 

Аудиторська палата України (АПУ) рішенням № 73 від 18 грудня 

1998 р. ввела в дію «Кодекс професійної етики аудиторів України», який 

запроваджує правила надання аудиторських послуг та фундаментальні 

принципи етики, яких повинен дотримуватися аудитор. Норми і 

фундаментальні засади етики, викладені у Кодексі, обов’язкові для 

виконання усіма аудиторами під час надання ними аудиторських послуг. 

Визначальною рисою професії незалежного аудитора є визнання ним 

відповідальності перед українським суспільством. Метою професії 

незалежного зовнішнього аудитора є забезпечення високого фахового рівня 

послуг для досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої на 

задоволення потреб українського суспільства. Для реалізації цієї мети 

необхідно дотримуватись чотирьох основних вимог суспільства до професії 

аудитора – вірогідність (потреба в користуванні достовірною інформацією), 
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професіоналізм, якість послуг і довіра для досягнення мети, що стоїть перед 

аудитором. Аудитор, котрий успішно склав іспити в аудиторській палаті 

України, після одержання сертифіката зобов’язаний виголосити клятву, у 

якій він присягається суворо виконувати свої професійні обов’язки і закони 

України і вимагати цього від інших. 

 

2. Міжнародні стандарти аудиту 

Метою стандартів аудиту є встановлення загальних правил 

аудиторської діяльності щодо організації і методики її проведення. Кожен 

стандарт має визначати певну частину або аспект аудиторської роботи, 

повинен бути коротким і лаконічним, але з достатньою повнотою описувати 

вимоги до регулювання об’єкта стандарту.  

Стандарти аудиту – єдині вимоги до порядку здійснення, оформлення, 

оцінки достовірності інформації, до порядку підготовки чи кваліфікації, а 

також регламентації надання окремих супутніх послуг і підготовки 

результатів аудиту. 

Стандарти визначають загальний підхід до проведення аудиту, 

масштаб аудиту, види звітів аудиторів, питання методики, а також базові 

принципи проведення аудиту, спільні вимоги до якості та надійності аудиту, 

якими повинні керуватися всі представники даної професії, незалежно від 

умов, у яких здійснюється аудит. Застосування аудиторських стандартів 

забезпечує певний рівень гарантії достовірності результатів аудиту. Аудитор, 

що допускає в своїй практиці відхилення від стандартів, повинен бути 

готовим пояснити причину цього. 

Значення стандартів полягає в тому, що вони: визначають 

методологічні засади проведення аудиту; забезпечують високу якість 

аудиторської перевірки; сприяють використанню в аудиторській практиці 

нових наукових досягнень; допомагають користувачам зрозуміти процес 

аудиторської перевірки; створюють громадський імідж професії; усувають 

необхідність контролю з боку держави; допомагають аудитору вести 
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переговори із замовником; забезпечують зв’язок окремих елементів 

аудиторського процесу. 

Усі стандарти мають однакову структуру побудови та містять 

наступні розділи: 

1.  Загальні положення. 

2.  Основні поняття і визначення, що використовуються у стандарті. 

3.  Зміст стандарту. 

4. Практичний додаток. 

Аудиторську діяльність у світовому масштабі регламентують 

Міжнародні стандарти аудиту (МСА). 

Міжнародні стандарти аудиту можуть застосовуватися у якості 

національних або використовуватися поряд з національними. Крім цього, 

МСА використовуються як методична база для створення національних 

стандартів. У найбільш економічно розвинутих країнах (Канаді, 

Великобританії, Ірландії, США тощо) застосовують самостійно розроблені та 

затверджені національні стандарти, які за своїм змістом дуже близькі до 

МСА і можуть значно відрізнятися від них за формою, а МСА беруться до 

уваги професійними організаціями. 

АПУ в 2003 році ухвалила Стандарти аудиту та етики Міжнародної 

федерації бухгалтерів як Національні стандарти аудиту з 1 січня 2004 р. МСА 

призначені для їх використання під час аудиту [6]. Крім того, МСА можуть 

застосовуватися при наданні деяких інших послуг аудиторськими фірмами. 

МСА містять основні принципи і необхідні процедури, а також відповідні 

інструкції, представлені у формі пояснювального та іншого матеріалу. На 

сьогодні діє 35 стандартів і 11 положень з міжнародної аудиторської 

практики (Додатки 8-11). 

Міжнародні стандарти аудиту носять рекомендаційний характер для 

аудиторів усіх країн світу. Окрім охарактеризованих вище стандартів, МСА 

включають стандарти етики або, як їх ще називають, Кодекс етики аудиторів. 

Розробкою професійних вимог до аудиту на міжнародному рівні 
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займається кілька організацій, зокрема, Міжнародна федерація бухгалтерів 

(МФБ), створена в 1977 р. У рамках комітету МФБ Міжнародний комітет з 

аудиторської практики, що діє на правах постійного автономного комітету, 

видає Міжнародні стандарти аудиту, які переслідують двояку мету: сприяти 

розвитку професії аудитора в тих країнах, у яких рівень професіоналізму 

аудиторів нижче загальносвітового, та уніфікувати в міру можливості 

ставлення до аудиту в міжнародному масштабі. 

 

3. Предмет, об’єкти і суб’єкти аудиторської діяльності 

За змістом аудит як одна з форм фінансового контролю включає 

експертну оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства за 

даними бухгалтерського фінансового обліку, фінансової звітності, а також 

надання аудиторських послуг і пов’язаних із ними експертиз, консультацій з 

питань бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, фінансової 

звітності, оподаткування, аналізу господарської діяльності, фінансів, 

управління трудовими ресурсами та інших видів економіко-правового 

забезпечення підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб. 

Предмет дослідження формується в процесі пізнавальної діяльності, 

відображаючи окремі сторони об’єкта дослідження. Характер предмета 

визначається не лише специфікою об’єкта дослідження, але й залежить від 

спрямованості та завдань процесу дослідження.  

Предметом аудиту є уявна конструкція у вигляді позитивного 

судження аудитора про стан і дії об’єктів, які перебувають у сфері 

аудиторської оцінки 

Предмет аудиту конкретизується його об’єктами.  

Під об’єктами аудиторської діяльності розуміють окремі і 

взаємозв’язані економічні, організаційні, інформаційні та інші форми 

функціонування системи, що вивчається, стан яких може бути оцінено 

кількісно та якісно 

Об’єкти аудиту можуть бути різними за складом і структурою, до них 
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відносять: 

– установчі документи організації, які визначають відносини щодо 

регулювання їх фінансової діяльності, формування та змін статутного 

капіталу; 

– розрахунки з оплати праці; 

– ресурси – засоби і предмети праці, трудові ресурси, фінансові 

ресурси, матеріальні активи; 

– економічні результати діяльності; 

– організаційні форми управління;  

– функції управління – планування, облік, контроль, економічний 

аналіз і регулювання, стимулювання.   

Що стосується суб’єктів аудиторської діяльності, то ними можуть бути 

як фізичні, так і юридичні особи.  

Є прості й складні об’єкти дослідження. До простих належать об’єкти, 

які містять кілька елементів. Наприклад, товарна продукція є простим 

об’єктом для контролю, але йому притаманні такі елементи: якість, 

асортимент, конкурентоспроможність на ринку, естетична привабливість. До 

складних належать об’єкти з невизначеною структурою, яка підлягає 

дослідженню. Наприклад, автоматизацію технологічного процесу відносять 

до складних об’єктів аудиту, на вході яких – відомі затрати на впровадження, 

а на виході – вироблена продукція. Але ті елементи, які характеризують її, 

тобто фактори, що впливають на результативні показники (ефективність 

нової техніки), можна встановити при подальшому дослідженні із 

застосуванням методів економічного аналізу. 

Таким чином, предмет аудиту має свою конкретизацію в об’єктах, що 

характеризуються контролюючими параметрами. 

Аудит, як і кожна наука, має свій метод. За допомогою методу аудиту 

досліджується його предмет і об’єкти. Від зміни аудиторських послуг 

змінюються об’єкти контролю, а отже, і порядок використання тих чи інших 

складових елементів методу аудиту (методичних прийомів). 
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Метод (від гр. methodos – дослідження) – це прийом дослідження, який 

визначає підхід до об’єктів, що досліджуються, тобто шлях наукового 

пізнання і встановлення істини. 

Метод аудиту – це прийоми, способи, правила, які дають можливість 

сформувати позитивне судження аудитора, яке містить у собі його позитивне 

уявлення про стан і правильність дій об’єктів, що перебувають у сфері 

аудиторської оцінки; дослідити об’єкти аудиту 

До загальнонаукових належать методи: 

1) наукового мислення (аналіз, синтез, аналогія, спостереження, 

інвентаризація, контрольні заміри, експертиза, документальна перевірка); 

2) фактичного аудиту; 

3) документального аудиту. 

Прийоми фактичного і документального аудиту тісно взаємопов’язані і 

доповнюють один одного.  

Аналіз – це метод дослідження, який містить вивчення предмета через 

уявне та практичне розчленування його на складові частини (ознаки, 

властивості). 

Синтез – означає з грецької мови «об’єднання, створення сукупності». 

Метод синтезу дає змогу вивчити предмет у цілісності, єдності та 

взаємозв’язку його окремих об’єктів, знаходити взаємозв’язки загального з 

частковим.  

Аналогія – це наукове дослідження, яке досягає пізнання ознак 

об’єктів на основі їх подібності з іншими, виявляє ознаки і властивості одних 

об’єктів аудиту і може поширити їх на інші. 

У міжнародних нормативах з аудиту та в зарубіжній спеціальній 

літературі викладено специфічні методи і прийоми аудиту, які широко 

застосовуються у світовій практиці, але маловідомі у нас, мають інше 

тлумачення і особливості застосування в аудиті. Це такі методи, як 

опитування, інспекція, запит, аналітичний огляд, та прийоми – вибіркова 

перевірка, анкетування, тестування. 
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Розглянемо детальніше методи та прийоми аудиту. 

Метод опитування передбачає отримання письмової та усної 

інформації з питань аудиторської перевірки від працівників підприємства – 

його керівника, управлінців, менеджерів, головного бухгалтера та інших 

відповідальних осіб. Отримані відповіді входять до складу аудиторських 

доказів. 

Метод інспекції в зарубіжній літературі та практиці (зокрема у 

Великобританії) передбачає перевірку фізичної наявності матеріальних 

активів, необхідність їх для господарської діяльності клієнта, а також 

перевірку відповідних облікових записів, розрахунків. 

Запит – метод, який деякою мірою застосовується в Україні. 

Письмовий запит може надсилатись до банку, що обслуговує підприємство 

(про підтвердження залишку грошей на рахунках), або дебіторам і 

кредиторам. У зарубіжній практиці запит до банку надсилається за 

стандартною формою «Стандартний лист-заявка на банківський звіт для 

цілей аудиту», в якому містяться питання, що цікавлять аудитора. Крім того, 

широко використовується запит до юриста, який веде справи підприємства-

клієнта (про наявність чи відсутність судових справ, законність укладених 

контрактів). 

Метод аналітичного огляду – не зводиться лише до аналізу 

показників фінансової звітності підприємства, а тим більше не до 

традиційного аналізу через порівняння фактичних даних з даними 

попереднього звітного періоду чи плановими (бюджетними показниками). 

Аудитор визначає тенденції, перспективи діяльності підприємства-клієнта не 

тільки за даними його фінансової звітності, а й за результатами діяльності 

інших споріднених підприємств цієї галузі. 

Прийом вибіркової перевірки в зарубіжній практиці, на відміну від 

нашого традиційного розуміння, має іншу техніку застосування (наприклад, з 

сукупності дебіторської заборгованості перевіряють тільки ті суми, які 

перевищують визначену межу їх значення). У вітчизняній же практиці беруть 
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на вибір певний місяць або певну частину кожного місяця. 

Прийом анкетування – це один із прийомів опитування. Він полягає в 

отриманні від службовців підприємства та третіх осіб відповідей на 

заздалегідь сформульовані запитання. 

Прийом тестування є найпоширенішим у зарубіжній практиці аудиту. 

У своїх робочих паперах (документах) аудитор сам дає відповіді у формі 

«так» або «ні» за певним переліком запитань на кожному етапі аудиторської 

перевірки чи з кожного об’єкта аудиту.  

Вибіркові прийоми аудиту. Для скорочення обсягу робіт та 

зменшення їх вартості аудитори часто використовують  аудиторську вибірку. 

Аудитори перевіряють лише деяку частину всієї сукупності даних. Вибіркова 

перевірка ніколи не дає повної впевненості в надійності результатів, що 

пов’язано з постійним існуванням елементів аудиторського ризику. 

Якщо аудитор приймає рішення про проведення вибіркового 

дослідження, він повинен врахувати таке: 

1) головну мету (завдання) перевірки та чи можна її здійснити, 

застосовуючи вибірку; 

2) відносну ефективність різних методів і прийомів аудиту; 

3) характер неточностей і помилок, які можуть міститись у звітності, та 

яка ймовірність їх виявлення шляхом вибіркового дослідження інформації.  

Вибіркова перевірка може здійснюватись на основі застосування двох 

видів методик: 

1) методики статистичної вибірки; 

2) методики вибірки з використанням професійного судження 

(нестатистична вибірка). 

Статистична вибірка передбачає використання теорії статистики при 

виборі одиниць і генеральної сукупності. 

Методика відбору зразків з використанням професійного судження 

передбачає застосування суб’єктивних оцінок аудитора.  

Методика відбору змінних здебільшого використовується для аналізу 
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кількості або величин змінних генеральної сукупності і може 

застосовуватись для визначення грошового виразу будь-яких виявлених 

помилок. 

Методика відбору зразків з використанням професійного судження 

передбачає застосування суб’єктивних оцінок аудитора. Певною мірою 

можуть використовуватись і математичні методи. 

В окремих випадках початкова сукупність може бути розділена на дві 

окремі під-сукупності, одна з яких перевіряється повністю, тобто суцільним 

методом, а інша – з використанням вибірки. 

Ефективність вибірки може зменшуватись з двох основних причин: 

– необ’єктивності відбору; 

– необ’єктивності сукупності. 

Необ’єктивність відбору можна значно знизити шляхом застосування 

випадкової вибірки, тобто такої, коли кожен елемент сукупності має однакові 

шанси відбору. 

Оцінка необ’єктивної сукупності вимагає врахування завдань перевірки 

й особливостей сукупності, з якої слід зробити відбір. Наприклад, під час 

перевірки завищення сум у звітності головне завдання аудитора – впевнитись 

у тому, що всі записи в облікових регістрах є реальними. 

У разі перевірки на завищення показників ситуація є більш складною, 

оскільки сама повнота бухгалтерської документації ставиться під сумнів, і 

вона не може використовуватись як надійне джерело інформації. 

Існують різноманітні методики вибірки: 

– довільний відбір: йому часто надається перевага, проте він вимагає 

тривалого часу й затрат; 

– систематичний відбір: є грубим наближенням до довільного відбору. 

При цьому необхідно: визначити обсяг вибірки та обсяг (межі) сукупності; 

вибрати довільну точку відліку; застосувати інтервал, визначений для даної 

сукупності; 

– монетарна вибірка – це специфічна форма систематичного відбору 
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одиниць, за якої елементом вибірки є грошова одиниця, а не окрема операція 

чи залишок; 

– відбір групи – при цьому аудитор розглядає групи операцій. Цей 

метод використовується рідко, оскільки не забезпечує перевірки по всій 

сукупності; 

– безсистемний відбір – це відбір без застосування будь-якого 

загальноприйнятого методу забезпечення довільності відбору, але передбачає 

намагання усунути необ’єктивність під час відбору. Це найшвидший і 

найдешевший метод вибірки. 

Дослідження документів – спосіб документальної перевірки 

достовірності й доцільності господарських операцій, відповідності їх 

законодавчим і нормативно-правовим актам. 

При суцільному способі перевірці підлягають усі документи і записи у 

регістрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності (грошові документи 

і кошти, виписки з рахунків у банках, цінні папери і векселі, власний капітал, 

розрахунки за податками і платежами, доходи, товарні втрати і результати 

діяльності, фінансова звітність). 

Несуцільне спостереження (вибіркова перевірка) характеризує всю 

сукупність одиниць за результатами обстеження певної її частини (вибіркової 

сукупності), відібраної випадковим чином за правилами наукової теорії 

вибірки. 

Узагальнення і реалізація результатів аудиту – сукупність прийомів 

синтезування результатів аудиту і прийняття відповідних рішень щодо 

виправлення недоліків і запобігання їх повторенню в майбутньому 

(групування недоліків і правопорушень, економічне обґрунтування, 

систематизація недоліків у висновку аудитора, рішень за результатами 

аудиту). 

Отже, метод аудиту – це сукупність прийомів і способів аудиту за 

процесами розширеного відтворення національного продукту і дотримання 

його законодавчого та нормативно-правового регулювання за умов ринкової 
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економіки. 

 
Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення теорії аудиту.  

2. Які думки існують щодо теорії аудиту та мають місце в економічній літературі? 

3. В чому полягає особливість необхідності ведення аудиту в Україні? 

4. Що розуміють під предметом, методом та об’єктами аудиту? 

5. Для чого чи для кого потрібен добровільний аудит? Думку обґрунтуйте. 

6. Що відрізняє зовнішній та внутрішній аудит? Зробіть порівняльну 

характеристику. 

7. Дайте характеристику Міжнародним стандартам аудиту, розкрийте їх зміст та 

практичне застосування. 

 

Тести: 
1. Система наукового знання, що описує і пояснює теоретичні аспекти системи 

незалежного фінансового контролю – аудиту і зводить відкриті в цій сфері 
закономірні зв’язки до єдиного об’єднуючого початку – це: 

а) наука про аудит; б) предмет аудиту; в) теорія аудиту; г) немає правильної 
відповіді. 

2. Суб’єктами аудиту в Україні є: 
а) підприємства, звітність яких перевіряється;  
б) замовники аудиту; 
в) користувачі звітності; г) аудитори і аудиторські фірми. 
3. Що з переліченого нижче не відносять до видів аудиту: 
а) незалежний і залежний; б) зовнішній та внутрішній; 
в) обов’язковий та добровільний; г) операційний? 
4. Слово «аудит» в перекладі з латинської означає: 
а) той, що говорить; б) той, що вислуховує; 
в) той, що пише; г) той, що читає. 
5. Яке головне завдання аудиту: 
а) проведення ревізії; б) перевірка фінансової (бухгалтерської) річної звітності 

господарюючих суб’єктів; 
в) проведення аналізу; г) правильної відповіді не запропоновано. 
6. Тест. Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» 

забороняється проведення аудиту для замовника: 
а) аудитором, який є консультантом з оподаткування цього замовника; 
б) аудитором, який має особисті майнові інтереси у замовника; 
в) аудитором, який отримав кредит в банку, в якому обслуговується його замовник; 
г) усі відповіді правильні. 
7. Що з переліченого нижче не відносять до фундаментальних принципів 

бухгалтерської професії: 
а) професійна поведінка; б) конфіденційність; 
в) чесність; г) суб’єктивність? 
8. Що з переліченого нижче є першочерговим завданням аудиту: 
а) оцінити надійність системи внутрішнього контролю; 



131 
 

б) з’ясувати ефективність системи бухгалтерського обліку; 
в) упевнитись у правомірності створення підприємства і безперервності його 

функціонування; 
г) переконатись у повноті первинної документації? 
9. Що з переліченого нижче не відносять до видів аудиту: 
а) незалежний і залежний; б) зовнішній та внутрішній; 
в) обов’язковий та добровільний; г) операційний. 
10. Офіційне визнання обов’язкового аудиту в Україні відбулося: 
а) після прийняття Закону України «Про власність»; 
б) після прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність»; 
в) після прийняття Національних нормативів аудиту; 
г) після прийняття Міжнародних нормативів аудиту. 
11. Єдиним в Україні науково-методичним центром у сфері аудиту є: 
а) Навчальний центр обліку та аудиту; 
б) Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України; 
в) Спілка аудиторів України; г) Аудиторська палата України. 
12. Процес аудиту – це: 
а) процес пізнання істини, що полягає в ретельному вивченні здійснених операцій і 

являє собою дослідження фактів минулого; 
б) процес, що забезпечує функціонування конкретного об’єкта відповідно 

прийнятим управлінським рішенням, направлений на успішне досягнення поставленої 
мети; 

в) об’єктивне вивчення фактичного стану справ у різних галузях суспільного і 
державного життя; 

г) немає правильної відповіді. 
13. Метою аудиту є: 
а) висловлення фахової думки аудитора про фінансову звітність; б) виявлення 

помилок у фінансовій звітності; 
в) складання аудиторського звіту; г) надання допомоги підприємствам щодо 

бухгалтерського обліку, податкового та господарського законодавства. 
14. Інвентаризацію, контрольні заміри, вибіркові та суцільні спостереження, 

експертизи, експерименти, службові розслідування відносять до: 
а) органолептичних методів аудиту; б) розрахунково-аналітичних методів аудиту; 
в) документальних методів аудиту; г) методів узагальнення і реалізації результатів 

аудиту. 
15. Статистичні розрахунки, економіко-математичні методи, економічний 

аналіз відносять до: 
а) органолептичних методів аудиту; б) розрахунково-аналітичних методів аудиту; 
в) документальних методів аудиту; г) методів узагальнення і реалізації результатів 

аудиту. 
 

 



132 
 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. 

2. Аудитор, його статус та сертифікація. 

3. Основні етапи проведення аудиторської перевірки та порядок 

укладання договору на проведення аудиту. 

4. Планування аудиторської перевірки. 

5. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: аудиторська фірма, сертифікат аудитора, 

Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, Реєстр суб’єктів аудиторської 
діяльності, договір на проведення аудиту, планування аудиту, аудиторський ризик. 

Основні фахові компетенції: вміння визначати порядок регулювання аудиторської 
діяльності, існуючі підходи до створення її нормативної бази; вміння застосовувати 
основні вимоги законодавства до визнання кваліфікації придатності (сертифікації) 
аудиторів; визначати основні етапи проведення аудиторської перевірки; вміння планувати 
аудит відповідно до етапів (стадій) аудиторської перевірки та складати загальний план 
аудиту; визначати поняття аудиторського ризику та його видів; застосовувати різні моделі 
розрахунку аудиторського ризику. 
 

1. Регулювання аудиторської діяльності в Україні 

Управління аудиторською діяльністю – це процес регулювання 

роботи аудиторських фірм, аудиторів, які одноосібно надають аудиторські 

послуги, та всієї аудиторської спільноти в державі з метою дотримання 

єдиних методологічних вимог. 

Аудиторська діяльність в Україні є саморегулюючою, держава лише 

встановлює перелік вимог до проведення аудиту, а методику його 

проведення визначають Аудиторська палата України, Спілка аудиторів 

України та їх територіальні відділення шляхом затвердження стандартів, 

норм, положень, інструкцій, роз’яснень. 

В Україні регулювання аудиторської діяльності здійснюється на 

підставі Закону України «Про аудиторську діяльність». Загальна схема 
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управління аудиторською діяльністю в Україні представлена на рис. 7.1. 

 

Рис. 7.1. Управління аудиторською діяльністю в Україні  

 

Система нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні 

знаходиться на стадії становлення. Триває процес визначення прав і 

обов’язків органів, що регулюють аудиторську діяльність, визначення ролі і 

функцій громадських організацій. Система нормативного регулювання 

аудиторської діяльності в Україні включає 6 рівнів (рис. 7.2). 

У Законі України «Про аудиторську діяльність» наведено загальні 

положення, визначено порядок сертифікації аудиторської діяльності, 

повноваження, порядок створення, регламентація діяльності Аудиторської 

палати України і Спілки аудиторів України; порядок проведення аудиту та 
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Рис. 7.2. Рівні нормативного регулювання аудиторської діяльності в 

Україні  

 

аудиторів і аудиторських фірм; обов’язки господарюючих суб’єктів при 

проведенні аудиту. 
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Аудиторської палати України тощо [1]. 

До документів АПУ, що регулюють аудиторську діяльність в Україні, 

належать програми, інструкції, положення, зокрема: Положення «Про Реєстр 

аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають послуги», «Про 

постійне удосконалення професійних знань аудиторів України», «Про 

сертифікацію аудиторів», «Про дисциплінарну комісію Аудиторської палати 

України», «Про комісію з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської 

палати України», «Про комісію з стандартів і практики аудиту Аудиторської 

палати України», «Про комісію з питань зв’язків з громадськістю» тощо. 

Основними завданнями діяльності АПУ є:  

– сприяння розвитку аудиту в державі; 

– вирішення принципових питань аудиторської діяльності в Україні на 

єдиній методологічній основі; 

– сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів.  

АПУ виконує наступні функції: 

– затверджує нормативи і стандарти аудиту, програми підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації аудиторів; 

– здійснює сертифікацію громадян України, які мають намір займатися 

аудиторською діяльністю, пересертифікацію практикуючих аудиторів; 

– веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають 

аудиторські послуги, оприлюднює дані Реєстру; 

– встановлює розмір плати за проведення сертифікації осіб, які 

претендують на отримання сертифіката, та за включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські 

послуги; 

– організовує та здійснює перевірку дотримання суб’єктами 

аудиторської діяльності Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу 

професійної етики аудиторів України; 

– створює на території України регіональні відділення, визначає їх 

повноваження і контролює діяльність; 
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– сприяє виданню нормативних, методологічних та інших матеріалів з 

питань аудиторської діяльності; 

– готує пропозиції з питань розвитку аудиту в Україні та вносить їх на 

розгляд відповідних інстанцій; 

– розглядає скарги на діяльність окремих аудиторів та аудиторських 

фірм з питань їх компетенції; 

– бере участь у роботі міжнародних організацій з питань аудиту; 

– веде облік та здійснює контроль постійного удосконалення знань 

аудиторами України. 

Для виконання своїх повноважень АПУ створює постійно діючі комісії, 

тимчасові комісії та робочі групи з питань, віднесених до її компетенції (рис. 

7.3). 

 

Рис. 7.3. Структура Аудиторської палати України  

 

АПУ має 16 регіональних відділень, повноваження яких визначаються 
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комітету статистики України, Міністерства юстиції України та окремих 

фахівців від навчальних, наукових та інших організацій 

Члени АПУ мають право: 

– брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях 

АПУ; 

– вносити пропозиції та проекти рішень для розгляду на засіданнях АПУ; 

– користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання 

своїх функціональних обов’язків; 

– здійснювати науково-методологічні розробки з аудиту за програмою 

АПУ; 

– брати участь у підготовці та перепідготовці, сертифікації та 

пересертифікації аудиторів, експертизі проектів законоположень, перевірці 

дотримання суб’єктами аудиторської діяльності Міжнародних стандартів 

аудиту; 

– отримувати винагороду за науково-методологічну, педагогічну, 

експертну та перевірочну роботу, виконану відповідно до затвердженої 

програми та кошторису Аудиторської палати України; 

– мати інші права на підставі відповідних рішень АПУ. 

Члени АПУ зобов’язані: 

– дотримуватись Закону України «Про аудиторську діяльність», інших 

Законів України, положень Статуту та рішень АПУ; 

– бути присутніми на засіданнях АПУ. Пропуск більше трьох засідань 

поспіль розглядається як підстава для клопотання про дострокове 

припинення повноважень члена АПУ; 

– мати інші обов’язки на підставі відповідних рішень АПУ. 

Персональний склад АПУ підлягає щорічній ротації (призначення нових 

членів АПУ на заміну членів АПУ, що вибули) в кількості не менше трьох 

членів. Ротація здійснюється щороку в період з 1 по 31 жовтня на підставі 

визначення особистого рейтингу членів АПУ шляхом таємного анкетування 

аудиторів України. 
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Для проведення анкетування Аудиторська палата України та Рада 

Спілки аудиторів України на спільному розширеному засіданні створюють 

комісію з анкетування у складі 8 осіб, в тому числі 4 членів АПУ і 4 

представників САУ. Для забезпечення таємності анкетування АПУ 

затверджує єдину форму бланку анкети та журнал видачі анкет, які є 

документами суворої звітності. 

Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат, який очолює 

завідувач. Завідувач АПУ призначається рішенням АПУ. Повноваження 

завідувача Секретаріату АПУ, його права та обов’язки, визначаються 

Положенням про Секретаріат АПУ, який затверджується АПУ.  

АПУ створює Спостережну раду, на яку покладається здійснення 

контролю за діяльністю Секретаріату АПУ, виконання представницьких та 

організаційних функцій відповідно до Положення про Спостережну раду і 

рішень АПУ. Спостережна рада формується у складі трьох членів АПУ. 

Персональний склад Спостережної ради затверджується рішенням АПУ. 

Повноваження Спостережної ради визначаються Положенням про 

Спостережну раду, яке затверджує АПУ.  

Спостережна рада виконує наступні функції:  

– здійснює контроль за діяльністю Секретаріату АПУ;  

– готує пропозиції із забезпечення ефективної роботи АПУ; 

– розглядає проекти матеріалів, підготовлених на засіданнях АПУ;  

– затверджує проект порядку денного чергового засідання АПУ; 

– виконує представницькі та організаційні функції АПУ;  

– забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень АПУ. 

Комісія зі стандартів і практики аудиту у своїй діяльності керується 

Законом України «Про аудиторську діяльність». Статутом Аудиторської 

палати України та Положенням «Про Комісію з стандартів і практики аудиту 

Аудиторської палати України». Рішення про створення Комісії, її кількісний і 

персональний склад приймається Аудиторською палатою України.  

Комісія мас наступні повноваження: 
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– організовує розробку, затвердження та впровадження у практику 

аудиту МСА та рекомендації що до їх впровадження; 

– розробляє і сприяє впровадженню єдиної методологічної бази аудиту 

в Україні; 

– бере участь в розробці та експертній оцінці законодавчих і 

нормативних актів з питань аудиту, програм професійної підготовки та 

перепідготовки аудиторів, встановленні вимог до кваліфікаційного рівня 

представників професії; 

– сприяє залученню до впровадження МСА аудиту кращих науковців 

та практиків, запроваджує різні форми їх морального і матеріального 

стимулювання; 

– погоджує методики проведення різних напрямів аудиту, які 

розробляються та використовуються в Україні, запроваджує рекомендації з 

удосконалення існуючих методик проведення аудиторських перевірок; 

– сприяє впровадженню та дотриманню аудиторами принципів Кодексу 

професійної етики аудиторів; 

Комісія з питань зв’язків з громадськістю у своїй діяльності 

керується Законом України «Про аудиторську діяльність», Статутом 

Аудиторської палати України та Положенням «Про Комісію з питань зв’язків 

з громадськістю». 

Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

– здійснює зв’язок із засобами масової інформації, органами 

законодавчої та виконавчої влади, громадськими організаціями України; 

оприлюднює діяльність АПУ; 

– здійснює нагляд за призначенням та діяльністю регіональних 

представників; 

– готує статті відносно аудиторської діяльності, тематика яких 

викликає зацікавленість, для публікації у відповідних ділових виданнях; 

– здійснює зв’язок з групами, які мають спільні з Аудиторською 

палатою України цілі (Національний центр обліку та аудиту, Інститут 
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розвитку фондового ринку, університети та інші); 

– проводить семінари для редакторів ділових видань і репортерів для 

ознайомлення із завданням та статусом Аудиторської палати України, всієї 

аудиторської спільноти, економічного огляду розвитку України, змін в 

оподаткуванні або пропозицій з інших питань, в яких члени Аудиторської 

палати є обізнаними експертами. 

Дисциплінарна комісія АПУ у своїй діяльності керується Законом 

України «Про аудиторську діяльність», Статутом Аудиторської палати 

України та Положенням «Про дисциплінарну комісію Аудиторської палати 

України». 

Комісія створюється за рішенням Аудиторської палати України, яка 

визначає кількісний та персональний склад комісії. Членами комісії можуть 

бути тільки члени АПУ. 

Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

– розглядає матеріали дисциплінарного провадження за фактами 

порушень аудиторами України вимог Закону України «Про аудиторську 

діяльність», Міжнародних стандартів аудиту та норм професійної етики, які 

надходять від комісій АПУ; 

– за наслідками розгляду матеріалів дисциплінарного провадження 

вносить на засідання АПУ відповідні проекти рішень. 

Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ у своїй діяльності 

керується Законом України «Про аудиторську діяльність», Міжнародними 

стандартами аудиту, Статутом АПУ, Положеннями «Про сертифікацію 

аудиторів», «Про Комісію з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської 

палати України». 

Рішення про створення комісії, її персональний склад приймається 

Аудиторською палатою України. Комісія створюється у складі 5 осіб-членів 

АПУ.  

Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

– розробляє програми курсової підготовки аудиторів; 



141 
 

– розробляє програми основних напрямів щорічного удосконалення 

професійної кваліфікації аудиторів; 

– розглядає документи, подані кандидатами на отримання сертифіката 

аудитора України, для підтвердження освіти та досвіду практичної роботи, а 

також отримання дозволу на участь у кваліфікаційних іспитах; 

– розглядає документи, подані аудиторами на продовження терміну 

чинності сертифікатів; 

– затверджує склад учасників кваліфікаційного іспиту;  

– здійснює добір укладачів екзаменаційних завдань; 

– затверджує завдання кваліфікаційного іспиту; 

– здійснює добір незалежних фахівців, що здійснюватимуть перевірку 

екзаменаційних робіт. 

Комісія АПУ з контролю якості у своїй діяльності керується Законом 

України «Про аудиторську діяльність», Статутом Аудиторської палати 

України, Положенням «Про Комісію Аудиторської палати України з 

контролю якості» та рішеннями АПУ. Комісія створюється за рішенням 

Аудиторської палати України. 

Регіональні відділення АПУ створюються Аудиторською палатою 

України в Республіці Крим, областях і містах Києві та Севастополі. 

Спілка аудиторів України (САУ) – це громадське об’єднання, яке 

об’єднує на добровільних засадах діючих аудиторів. Основним завданням 

діяльності САУ є об’єднання зусиль аудиторів для захисту їх законних прав, 

інтересів та сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні. У своїй 

діяльності САУ керується Статутом САУ, прийнятим з’їздом аудиторів 

України 14 лютого 1992 р. Організаційна структура САУ наведена на рис. 

7.4. 
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Рис. 7.4. Структура Спілки аудиторів України  

 

Не дивлячись на те, що низка функцій АПУ і САУ мають однакову 

спрямованість, вони мають свою специфіку. Порівняння функцій АПУ та 

САУ наведено в табл. 7.1. 

САУ має фіксоване членство в особі окремих аудиторів або їх 

колективів. 

Індивідуальними членами САУ можуть бути громадяни України, які 

мають сертифікат аудитора, визнають Статут САУ, відповідно до нього 

виконують взяті на себе зобов’язання та сплачують членські внески. 

 

Комісія з питань 
аудиторської етики 

Комісії САУ 
1.Комісія зі стандартів та 
практики аудиту 
2.Комісія з питань освіти та 
підвищення кваліфікації 
аудиторів 
3.Комісія зі зв’язків з гро-
мадськістю і міжнародних 
зв’язків 
4.Комісія з контролю якості 
5.Правова комісія 

Територіальні відділення 
САУ: 

1. Вінниця  
2. Дніпропетровськ 
3. Донецьк 
4. Житомир 
5. Ужгород 
6. Запоріжжя 
7. Івано-Франківськ 
8. Київ 
9. Кіровоград 
10. Луганськ 
11. Львів 
12. Миколаїв 
13. Одеса 
14. Полтава 
15. Рівне 
16. Севастополь 
17. Сімферополь 
18. Суми 
19. Тернопіль 
20. Харків 
21. Херсон 
22. Хмельницький 
23. Черкаси 
24. Чернівці 
25. Чернігів 

Виконавча 
дирекція 
САУ 

Рада Спілки 
аудиторів 
України 

Президія 
Спілки 

аудиторів 
України 

Ревізійна 
комісія 

З’їзд 
Спілки аудиторів 

України
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Таблиця 7.1 

Функції професійних організацій аудиторів України  

Функції АПУ САУ 
Методологічна Затвердження норм і стандартів 

аудиту, програм підготовки 
аудиторів 

Розробка на основі узагальнення 
практики науково-обгрунтованої 
методики та рекомендацій з питань 
аудиторської діяльності 

Інформаційна Сприяння виданню нормативних, 
методичних та інших матеріалів з 
питань аудиторської діяльності, 
видавництво навчальної, методичної 
та довідкової літератури з питань 
аудиторської діяльності 

Видавництво навчальної, методичної 
та довідкової літератури з питань 
аудиторської діяльності 

Кадрова Сертифікація Участь у навчальній діяльності, 
сприяння підготовці та 
перепідготовці кадрів 

Організаційна Підготовка пропозицій з питань
розвитку аудиту в Україні та
винесення їх на розгляд 
відповідних інстанцій, реєстрація 
аудиторських фірм та аудиторів, які
одноосібно надають аудиторські 
послуги. Створення регіональних
відділень, визначення їх 
повноважень та контроль 
діяльності. Участь у роботі 
міжнародних організацій з питань 
аудиту. Створення тимчасових 
комісій та робочих груп з питань, 
віднесених до компетенції АПУ 
 

Внесення пропозицій до органів
влади та управління з питань
аудиторської діяльності. Доведення 
законних інтересів своїх членів до 
органів державної влади та 
управління України в АПУ. 
Створення регіональних відділень,
визначення їх повноважень та
контроль діяльності. Забезпечення 
членів Спілки необхідними 
інформаційними, консультативними та 
іншими послугами. Розвиток 
міжнародного співробітництва, участь 
у роботі міжнародних громадських 
організацій. Співробітництво з 
державними і громадськими 
об’єднаннями, підприємствами та 
установами, приватними особами на 
території України та за її межами з 
питань, віднесених до статутних 
завдань САУ 

Контрольна  Розгляд скарг на діяльність 
окремих аудиторів і аудиторських 
фірм з питань їх компетенції та 
застосування стягнень за неналежне 
виконання професійних обов’язків 

Сприяння дотриманню законності та 
проведенню профілактики 
правопорушень серед своїх членів 

 

Колективними членами САУ можуть бути трудові колективи 

аудиторських фірм. Прийом в індивідуальні члени САУ здійснюється 

територіальним відділенням САУ на підставі письмової заяви аудитора. 

Заява вступника розглядається в місячний термін з дня її подання. 
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2. Аудитор, його статус і сертифікація 

Згідно із п. 1 ст. 4 Закону України «Про аудиторську діяльність» [30] 

аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає його 

кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території 

України. 

Сертифікацію (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів 

здійснює Аудиторська палата України. Сертифікат видається аудиторові для 

проведення аудиту всіх видів підприємств, крім банків та банківських 

установ (Серія А). Для здійснення аудиторських перевірок банків та 

банківських установ необхідно мати інший сертифікат (Серія Б), 

кваліфікаційні вимоги для отримання якого визначаються АПУ з 

погодженням із Державним банком України. 

Клопотання про надання сертифіката подаються до АПУ та її 

регіональних відділень особисто з пред’явленням паспорта. До заяви 

додаються офіційно засвідчена копія диплома про вищу освіту, витяг із 

трудової книжки, квитанція про сплату коштів за сертифікацію. Якщо таке 

клопотання подається до регіонального відділення АПУ, то ці документи 

надаються у двох примірниках. 

У разі відсутності хоча б одного з документів чи неналежного їх 

оформлення заява не розглядається. 

Розгляд документів, поданих кандидатами для підтвердження освіти та 

досвіду практичної роботи, а також отримання дозволу на участь у 

кваліфікаційних іспитах здійснює комісія з сертифікації та освіти аудиторів 

АПУ та комісії з сертифікації аудиторів регіональних відділень АПУ. 

За відсутності зауважень щодо поданих документів комісія з 

сертифікації та освіти аудиторів АПУ та комісії з сертифікації аудиторів 

регіональних відділень Аудиторської палати України приймають рішення про 

надання дозволу особі на участь в іспиті. Це оформляється протоколом 

засідання комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ або комісії з 

сертифікації аудиторів її регіональних відділень. 
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Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її 

кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території 

України та внесений в Реєстр «Аудиторських фірм та аудиторів». Право на 

отримання сертифіката аудитора мають фізичні особи, які здобули вищу 

освіту (не нижче освітнього рівня спеціаліста чи магістра), мають певні 

знання з аудиту, досвід практичної роботи не менше трьох років 

безперервного стажу та успішно склали кваліфікаційний іспит (рис. 7.5). 

 

Рис. 7.5. Вимоги до освіти та стажу роботи аудитора  

 

Для отримання сертифіката кандидати повинні успішно скласти 

кваліфікаційний іспит з аудиту і суміжних з аудитом галузей знань 

За результатами складання іспитів АПУ затверджує протоколи комісії з 

сертифікації та освіти аудиторів АПУ, комісії з сертифікації аудиторів її 

регіональних відділень та приймає рішення про видачу або відмову у видачі 

сертифіката. 

Особи, які не склали іспиту, мають право повторно скласти його не 

раніше, як через рік після прийняття рішення АПУ. 

ВИМОГИ ДО ОСВІТИ АУДИТОРА 

Базова освіта 

Практичний 
досвід 

Спеціальна 
професійна 

освіта 

Вища економічна або юридична освіта, отримана в 
навчальному закладі України, який має державну 
акредитацію, або отримана в навчальному закладі іноземної 
держави, дипломи якого мають юридичну силу в Україні

Визначається стажем роботи не менше трьох років у якості: 
керівника, асистента аудитора; бухгалтера; економіста; 
наукового співробітника або викладача економічного 
профілю. До стажу зараховується робота на вищезазначених 
посадах у штаті організації, за сумісництвом або в якості 
індивідуального підприємця

Включає навчання з відривом або без відриву від 
виробництва в певних навчально-методичних центрах та 
організаціях з навчання та перепідготовки аудиторів і 
стажування в аудиторській фірмі
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Після затвердження АПУ результатів іспиту Секретаріат АПУ здійснює 

видачу сертифікатів. Бланк сертифіката є бланком суворої звітності, що 

містить серію та номер.  

Сертифікат підписує голова комісії з сертифікації та освіти аудиторів 

АПУ та завідувач Секретаріату АПУ. Документ скріплюється печаткою АПУ. 

Після цього сертифікат реєструється в книзі обліку сертифікатів АПУ, а його 

відомості заносяться до бази даних. Отримання сертифіката аудитор 

засвідчує підписом у книзі обліку після проголошення та підписання присяги 

аудитора. Термін чинності сертифіката аудитора з правом здійснення аудиту 

підприємств та організацій, за винятком банків, – п’ять років. Термін 

чинності сертифіката аудитора банків – три роки. 

Датою видачі сертифіката вважається дата прийняття АПУ 

відповідного рішення. У разі втрати або значного пошкодження сертифіката, 

термін чинності якого не закінчився, аудитору на підставі його клопотання 

до АПУ може бути виданий дублікат цього документа. 

Відповідно до законодавства України забороняється проведення 

аудиту: 

– аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом 

господарюючого суб’єкта, що перевіряється; 

– аудитором, який має особисті майнові інтереси у господарюючого 

суб’єкта, що перевіряється; 

– аудитором-членом керівництва, засновником або власником 

господарюючого суб’єкта, що перевіряється; 

– аудитором-працівником господарюючого суб’єкта, що перевіряється; 

– аудитором-працівником, співвласником дочірнього підприємства, 

філії чи представництва господарюючого суб’єкта, що перевіряється; 

– аудитором в інших випадках, при яких не забезпечуються вимоги 

щодо його незалежності; 

– членами адміністративних, керівних та контролюючих органів 

аудиторських фірм, які не є аудиторами. 
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 Засновникам, власникам, учасникам, акціонерам забороняється 

втручатися у практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує незалежність 

аудиторів, які здійснюють аудит. 

Аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується не раніше, 

ніж за три, й не пізніше одного місяця до закінчення цього терміну, повинні 

подати до Секретаріату АПУ в одному примірнику чи до його регіонального 

відділення у двох примірниках такі документи: 

– заяву про продовження дії сертифіката встановленого зразка; 

– копію трудової книжки, завірену у встановленому порядку; 

– сертифікат, термін дії якого закінчується; 

– витяг зі Свідоцтва про щорічне удосконалення професійних знань за 

період чинності сертифіката; 

– документ про внесення плати за продовження сертифіката. 

Секретаріат АПУ або секретарі її регіональних відділень розглядають 

подані документи щодо відповідності їх вимогам і передають Комісії з 

сертифікації та освіти аудиторів АПУ та комісіям з сертифікації аудиторів її 

регіональних відділень, які розглядають їх і приймають відповідне рішення.  

Комісії з сертифікації призначають складання кваліфікаційного іспиту 

для продовження строку чинності сертифіката аудитору у разі: 

– практичної роботи аудитором менше, ніж два роки після отримання 

сертифіката; 

– невиконання вимог щорічного удосконалення професійних знань; 

– прострочення аудитором встановлених термінів для подання 

документів на продовження дії сертифікатів до АПУ або її регіональних 

відділень; 

– наявності незаперечених претензій до аудитора з боку АПУ або 

державних органів контролю щодо здійснення аудиторської діяльності; 

– застосування до аудиторів відповідних стягнень щодо обмеження 

здійснення аудиторської діяльності. 

Видачу сертифікатів, строк чинності яких продовжено згідно з 
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рішенням АПУ, здійснює Секретаріат АПУ. У сертифікатах зберігаються 

початковий номер та серія сертифіката; дата та номер рішення АПУ про 

видачу сертифіката; термін чинності сертифіката, а також проставляють 

номер протоколу АПУ, дату і строк, на який продовжено чинність 

сертифіката. 

Якщо в продовженні дії сертифіката відмовлено, Секретаріат АПУ 

письмово повідомляє про це особу, яка подала заяву. 

Сертифікати, термін чинності яких закінчився, знищують за актом, де 

зазначають серію сертифіката, його номер, прізвище, ім’я, по батькові особи, 

якій його видано, та період, протягом якого він діяв. Акт підписує голова 

Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ, а також завідувач 

секретаріату Аудиторської палати України та затверджує голова 

Спостережної ради АПУ. Акт є документом постійного зберігання. 

За неналежне виконання професійних обов’язків АПУ може 

застосувати до аудитора стягнення у вигляді попередження, зупинення дії 

сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката. 

Розгляд питань про застосування стягнень здійснюють (як правило, у 

присутності аудитора) на підставі рішень суду та в разі порушення 

нормативних документів, що регулюють аудиторську діяльність в Україні. 

Попередження оформляють рішенням АПУ з письмовим повідомленням 

аудитора. Повторне порушення є підставою для зупинення дії сертифіката 

або його анулювання. 

Припинення чинності сертифіката строком до одного року означає 

заборону на проведення аудиту та надання аудиторських послуг на 

визначений рішенням АПУ термін. 

Анулювання сертифіката здійснюють шляхом відкликання сертифіката 

та заборони на проведення аудиторської діяльності на території України 

протягом п’яти років. 

Анульований сертифікат аудитор зобов’язаний у 10-денний строк з 

моменту отримання витягу з рішення АПУ та з моменту публікації в пресі 
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повернути до Секретаріату АПУ. Рішення АПУ про накладання стягнення 

або анулювання сертифіката може бути оскаржено в суді. 

Неналежне виконання професійних обов’язків аудитором – це 

порушення чинного законодавства України, нормативів і стандартів аудиту, 

кодексу професійної етики аудиторів та інших вимог Аудиторської палати.  

 

3. Основні етапи проведення аудиторської перевірки та порядок 

укладання договору на проведення аудиту 

У процесі розвитку аудиторської діяльності відбувається еволюція 

методики та техніки аудиту, його переорієнтації із виявлення помилок, 

зловживань, шахрайств на підтвердження законності, об’єктивності 

фінансової звітності. Викриття шахрайства не є метою аудиторської 

перевірки і розглядається аудиторською фірмою чи аудитором лише як одна 

з причин помилок у фінансовій звітності. Аудиту підлягають зони 

підвищеного ризику, тому при аудиті розглядаються лише помилки, що 

суттєво впливають на рішення користувачів. 

На керівництво аудиторських фірм та незалежних аудиторів, що 

здійснюють аудиторську перевірку, покладена відповідальність за 

організацію ефективної системи внутрішнього контролю. 

Основні етапи проведення аудиту представлені у таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2 

Етапи проведення аудиту 
№ 
з/п 

Етап Процедура 

1 Підготовчий Визначення основних напрямків перевірки, підписання договору та 
планування 

2 Проміжний Здійснення поглибленої оцінки системи бухгалтерського обліку та 
внутрішнього контролю 

3 Основний Фізична перевірка активів підприємства та документальна перевірка 
рахунків бухгалтерського обліку, фінансової звітності 

4 Заключний Складання звіту про проведену аудиторську перевірку та 
аудиторського висновку про достовірність перевіреної звітності 
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На підготовчому етапі аудитор знайомиться з бізнесом підприємства-

клієнта, вивчає основні напрями та специфіку його фінансово-господарської 

діяльності (зокрема, отримує інформацію про види продукції, що 

виготовляється, чи послуг, які надаються клієнтам; вивчає головних 

постачальників та покупців, ринки збуту, становище підприємства на ринку і 

його конкурентоспроможність; отримує дані про організаційну структуру 

підприємства, місце розташування, географічне положення; вивчає 

фінансову, торговельну та соціальну політику підприємства).  

На підготовчому етапі аудитор проводить особисті бесіди з 

керівництвом та персоналом підприємства, знайомиться з установчими 

документами, оцінює результати роботи внутрішнього аудитора; аналізує 

стан та перспективи розвитку підприємства, вивчає зовнішню інформацію, 

що стосується діяльності клієнта (публікації в періодичній пресі, про 

підприємство, поточні економічні процеси в галузі і т. п.). 

На основі зібраної інформації аудитор приймає рішення про 

можливість прийняття замовлення на проведення аудиторської перевірки.  

Джерелом отримання інформації про діяльність підприємства для 

аудитора можуть бути: 

 – статут підприємства; 

 – документи про реєстрацію підприємства; 

 – протоколи засідань ради директорів, зборів акціонерів або інших 

аналогічних органів управління підприємства; 

 – документи, які регламентують облікову політику підприємства; 

 – бухгалтерські документи та звітність; 

 – статистична звітність; 

 – документи планування діяльності підприємства; 

 – контракти, договори, угоди; 

 – внутрішні звіти аудиторів, консультантів; 

 – внутрішні інструкції; 

 – акти податкових перевірок; 
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 – документи по арбітражних та судових справах; 

 – документи, які регламентують виробничу й організаційну структуру 

підприємства, список його філій і дочірніх компаній; 

 – свідоцтва, отримані від керівництва, про існування споріднених 

підприємств; 

 – інформація, отримана з різних джерел у ході ознайомлення з 

діяльністю підприємства. 

На проміжному етапі аудитор повинен провести детальний аналіз, 

оцінку надійності та ефективності функціонування системи бухгалтерського 

обліку та внутрішнього контролю, визначити, якою мірою він може довіряти 

інформації, що міститься в облікових записах і документації. При цьому 

аудитор керується МСА 400 «Оцінка ризиків та внутрішній контроль». 

Вивчення системи внутрішнього контролю досягається завдяки: 

– вивченню результатів попередньої аудиторської перевірки; 

– опитуванню членів керівництва та персоналу підприємства; 

– вивченню розпорядчої документації (службові інструкції, положення) 

підприємства-клієнта; 

– перевірки документів і записів в системі обліку і внутрішнього 

контролю; 

– спостереженню за діяльністю і операціями підприємства, виконанням 

бухгалтерських операцій. 

На цьому етапі аудитор розробляє наскрізні тести на відповідність 

внутрішньому контролю.  

Важливим етапом при підготовці загального плану перевірки є 

вивчення системи бухгалтерського обліку, оцінка системи внутрішнього 

контролю, які здійснюються шляхом: 

– аналізу відповідності документації; 

– бесід із керівництвом; 

– опитування персоналу, зайнятого в цих системах. 

Від оцінки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю 
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залежить обсяг перевірки.  

Основний етап аудиту передбачає: 

 – фізичну перевірку активів підприємства; 

 – документальну перевірку рахунків бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. 

Фізична перевірка активів підприємства передбачає оцінку результатів 

інвентаризації. Для цього аудитор чи його асистент спостерігають за 

проведенням інвентаризації, оцінюють дотримання її загальноприйнятої 

методики, перевіряють правильність документування результатів.  

Документальна перевірка рахунків бухгалтерського обліку та звітності 

підприємства здійснюється відповідно до загального плану аудиту. Аудитор 

на основі процедур, проведених на попередніх етапах, складає програми 

контролю окремих ділянок обліку та статей фінансової звітності, враховуючи 

при цьому оцінку систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю 

підприємства-клієнта. Виконання цих програм через застосування 

спеціальних аудиторських процедур та тестів дає можливість зробити 

висновки щодо показників звітності. Результати проведеного аудиту 

узагальнюються в проміжних висновках щодо кожної статті звітності, 

розробляються рекомендації щодо виправлення помилок в облікових 

регістрах та звітності. 

На цьому етапі аудитор також проводить аналіз фінансової звітності за 

період перевірки, який дозволяє оцінити динаміку і тенденції розвитку 

підприємства та його перспективи на майбутнє. 

Заключний етап передбачає складання звіту про проведену 

аудиторську перевірку та аудиторського висновку про достовірність 

перевіреної звітності. 

Аудитор на основі попередньо отриманих аудиторських доказів 

формулює думку про фінансову звітність підприємства. Аудиторський 

висновок формулюється з урахуванням подальших подій, які сталися після 

дати складання звітності, але до дати закінчення аудиторської перевірки. Ці 
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події можуть суттєво вплинути на перевірену звітність (наприклад, 

банкрутство дебітора вимагає віднесення на витрати (збитки) підприємства 

його заборгованості) або на подальше функціонування підприємства 

(наприклад, стихійне лихо, яке сталося після закінчення звітного періоду і 

завдало значної шкоди підприємству). 

Звіт і висновок щодо аудиторської перевірки передається замовникові. 

Закон України «Про аудиторську діяльність» визначає право замовника 

на вільний вибір аудитора. Міжнародний досвід залишає право остаточного 

його вибору за аудитором [30]. 

Таким чином, незалежність аудитора при виборі клієнта є наслідком 

недооцінки принципу аудиторської діяльності в Україні. 

Проте аудиторські фірми України мають вже досвід оцінки вибору 

замовника. Критерії оцінки узагальнюються у листку оцінки властивого 

ризику та ризику контролю, розробленого за зразком, що використовується у 

США та Великобританії.  

Деякі фірми України інформацію про результати попереднього 

обстеження збирають шляхом опитування, що є підставою для подальшого 

вивчення замовника. 

У національній практиці можливий конкурсний вибір аудиторських 

фірм замовником. 

Роль замовника виконує держава, при цьому обов’язковим має бути 

попереднє обстеження замовника. До підписання договору на проведення 

аудиту слід здійснити обмін листом між замовником та аудитором. 

Лист між замовником і аудитором має важливе значення, оскільки це 

новий вид діяльності для України. Його потрібно використовувати з метою 

призначення особливостей аудиту, розподілу відповідальності між 

аудитором та замовником. 

Після вибору та схвалення клієнта укладається договір, на підставі 

якого можуть надаватись аудиторські послуги у вигляді консультацій. 

Складання його регламентується Законом України «Про аудиторську 
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діяльність». 

У договорі визначаються такі розділи: предмет і термін перевірки; 

обсяг аудиторських послуг; розмір і умови оплати; відповідальність сторін. 

Процедури укладання договору на проведення аудиту наведено (рис. 

7.6). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.6. Основні процедури укладання договору на проведення аудиту 
 

Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» аудитор 

повинен повідомити замовників про виявлені під час проведення аудиту 

недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності. Тому в договорі 

потрібно передбачити та конкретизувати порядок і форму надання такої 

інформації. Недоліки повинні повідомлятися листом до керівництва 

підприємства [30]. 

Замовник має підтвердити свою згоду щодо отримання необхідних 

документів від третіх осіб та надання пояснень у письмовій чи усній формі. 

 

4. Планування аудиторської перевірки 

Процес планування як початковий етап проведення аудиту включає 

розробку загального плану з визначенням обсягу, графіків і строків 

проведення перевірки, а також аудиторської програми, яка конкретизує 

обсяг, види та послідовність аудиторських процедур, необхідних для 

формування об’єктивної і обґрунтованої думки про досліджені факти 

Згідно з законодавчими актами АПУ 

Отримання аудитором 
листа від замовника Здійснення 

попереднього 
обстеження у 
замовника

Відсилання листа 
замовнику 

Укладання договору між аудитором і замовником 
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господарського життя, достовірність показників. 

Аудиторський процес складається з трьох основних етапів: 

попереднього планування, (збору і аналізу інформації, необхідної для 

оцінювання достовірності балансу та фінансової звітності), складання 

загального плану та написання звіту (висновку). 

Одним з найважливіших етапів аудиту є планування. Аудитор 

зобов’язаний чітко прогнозувати, контролювати й оприлюднювати процеси 

своєї діяльності для того, щоб забезпечити на кожній стадії роботи найбільш 

ефективні процедури. 

Планування аудиту передбачає визначення його стратегії і тактики, 

складання загального плану аудиторської перевірки, побудову аудиторської 

програми і аудиторської процедури, оцінювання обсягу аудиторського 

контролю.  

Під плануванням аудиту розуміють підготовку головної стратегії і 

конкретних підходів до періоду та часу проведення аудиту. Планування 

ведеться протягом усієї аудиторської перевірки. 

Програма аудиторської перевірки – це основа детального планування 

часу і витрат. 

Плани допомагають проводити роботу в межах часу, необхідного 

клієнту і аудитору, і є підставою для визначення гонорару. Вони мають бути 

достатньо детально розроблені, щоб виконавці могли завершити завдання у 

відносно короткий термін і, таким чином, ефективно розпоряджатися своїм 

часом. Якщо клієнт використовує комп’ютери, аудиторській групі будуть 

необхідні спеціальні навики. Аудитор повинен володіти достатніми знаннями 

в комп’ютерній сфері. 

План аудиту має бути повідомлений аудиторській групі. Графіки, 

процедури, які необхідно виконати, і тип звіту головного аудитора слід 

повідомити групі аудиторів на самому початку перевірки. Аудитор повинен 

обговорити загальну стратегію перевірки з керівництвом клієнта.  

Процес планування може бути здійснений трьома етапами: 
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– попереднє планування аудиту; 

– підготовка і складання загального плану аудиту; 

– підготовка і складання програми аудиту. 

Основними питаннями загального плану аудиту є: 

– обізнаність аудитора з бізнесом клієнта; 

– розуміння обліку і системи внутрішнього контролю; 

– визначення ризиків і їх суттєвості; 

– види, час проведення і повнота процедур; 

– координація, керівництво, супровід і нагляд. 

При підготовці загального плану і програми аудиту важливо, 

насамперед, вивчити особливості системи бухгалтерського фінансового 

обліку та фінансової звітності й дати оцінку системи внутрішнього 

контролю. 

Загальний план аудиту включає такі питання: 

– умови договору на виконання аудиту; 

– зміст аудиторського звіту (висновку), термін його подання; 

– відповідальність аудитора згідно із Законом України «Про 

аудиторську діяльність»; 

– відповідальність замовника (клієнта) за подану фінансову звітність; 

– система і форма бухгалтерського фінансового обліку; 

– фінансова звітність, використана для аудиту; 

– виконавці аудиту; 

– тривалість аудиторської перевірки; 

– бюджет часу і затрат; 

– вплив на аудит Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність», П(С)БО та інших нормативно-правових і законодавчих 

актів; 

– визначення найбільш важливих етапів і завдань аудиту; 

– ступінь довіри до системи бухгалтерського фінансового обліку і 

внутрішнього контролю; 
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– робота внутрішніх аудиторів і масштаби їх залучення; 

– сутність і обсяг аудиторських доказів; 

– умови, що вимагають особливої уваги (можливість помилки, обману); 

– аудиторський ризик; 

– залучення експертів. 

Об’єктами аудиту можуть бути: 

– засновницькі (установчі) документи (статут, ліцензія, патент); 

– формування і зміни зареєстрованого (пайового) капіталу; 

– наявність і використання кредитних ресурсів; 

– необоротні активи, основні засоби, нематеріальні активи; 

– запаси (виробничі запаси, готова продукція, товари); 

– кошти (каса, рахунки в банках, короткострокові векселі, інші активи); 

– власний капітал (статутний, пайовий, додатковий, резервний, 

неоплачений капітал); 

– довгострокові й поточні зобов’язання; 

– витрати, доходи, фінансові результати. 

Складені плани аудитор погоджує з керівництвом підприємства, 

організації, установи. 

 

5. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті 

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає 

практичного способу звести аудиторський ризик до нуля. Аудитор завжди 

намагається, щоб ризик неправильної думки був незначним. Тому він 

повинен спланувати аудит так, щоб ризик неправильного вирішення був 

мінімальним. Для цього аудитору необхідно досягти такої обізнаності 

(компетентності) щодо системи обліку і внутрішнього контролю, яка дала б 

йому змогу правильно спланувати аудит і розробити ефективний підхід до 

його проведення. Крім того, аудиторові слід використовувати професійні 

знання для оцінювання ризику аудиту і підготовки аудиторських процедур, 

необхідних для зменшення ризику до сприятливого рівня. 
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Аудиторський ризик означає, що аудитор може позитивно оцінити 

баланс та інші форми звітності, тоді як вони приховують у собі істотно 

непевну інформацію, яка не відповідає реальності. 

У параграфі 3 МСА 400 «Оцінки ризику та внутрішній контроль» 

зазначено, що аудиторський ризик – це ризик того, що аудитор висловить 

незалежну аудиторську думку в разі, якщо фінансові звіти містять суттєво 

викривлену інформацію. Такі викривлення можуть з’явитися внаслідок 

шахрайства або помилок. МСА 400 визначає три компоненти аудиторського 

ризику: властивий ризик, ризик контролю та ризик невиявлення і подає 

рекомендації стосовно оцінювання таких ризиків. 

Незалежні процедури перевірки – аудиторські процедури, що 

використовуються аудитором для визначення того, чи були фінансово-

господарські операції клієнта належним чином санкціоновані, правильно 

оформленні й відображенні в облікових регістрах. 

Ризики обліку розглядаються аудитором на стадії попереднього 

планування. Аудитору необхідно впевнитись в чесності керівництва, 

розумінні бухгалтерським персоналом правил ведення обліку, в достатній 

кваліфікації працівників. Оскільки однією з головних ознак є принцип 

неперервності діяльності підприємств, під яким розуміється необхідність 

складання історичної, а не ліквідаційної звітності, то аудитор повинен 

оцінити можливість невідповідності звітності підприємства принципу 

неперервності. 

Аудитор не може уникнути внутрішнього ризику обліку чи змінити 

його. Він може лише оцінити його розмір відповідно до кожного рахунку. 

При формуванні думки про ступінь ризику аудитор повинен спиратись 

на аналіз наступних даних: 

1. Результатів аудиту минулих періодів. З цією метою аудитор вивчає 

всі доступні робочі документи аудиту минулих років.  

2. Результатів дослідження у вигляді спеціальних запитань, які були 

поставлені аудитором працівникам організації на етапі попереднього 



159 
 

планування. 

Перелік таких запитань формується аудитором, виходячи з 

особливостей сфери бізнесу клієнта, його специфіки, розмірів тощо. 

Напрямок запитань повинен дозволити провести попереднє вивчення 

ліквідності майна організації, рівня прибутків і збитків, методів 

фінансування, фінансових труднощів, ризику операцій, рівня менеджменту і 

компетентності персоналу. 

Ризик контролю – це ступінь довіри аудитора до внутрішнього 

контролю організації за формуванням економічних показників. 

Ризик контролю полягає в невиявленні помилок системою 

внутрішнього контролю підприємства і повністю залежить від діяльності 

адміністрації. Ризик контролю повинен бути обернено пропорційним ризику 

обліку, оскільки система контролю направлена на пошук помилок, 

допущених системою обліку. Аудитор не може впливати на цей ризик, як і на 

ризик обліку. Він тільки оцінює його, вивчаючи ефективність системи 

контролю. Форми і методи оцінювання ризику внутрішнього контролю 

визначаються аудитором, виходячи з розміру підприємства, його діяльності, 

організаційної структури тощо. 

Кінцева впевненість аудитора щодо величини ризику внутрішнього 

контролю досягається його тестуванням, яке включає: 

– перевірку документів, які підтверджують функціонування 

внутрішнього контролю, наприклад, перевірку документів на наявність 

необхідних підписів; 

– опитування і нагляд за контрольними процедурами, які не знаходять 

письмового підтвердження, з метою визначення їх фактичного існування і 

виявлення осіб, які їх здійснюють; 

– повторення процедур контролю, наприклад, порівняння аудитором 

записів по банківському рахунку з виписками банку. 

Тестування може не проводитись, якщо аудитор з самого початку 

передбачає, що ризик внутрішнього контролю високий внаслідок 
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неефективності цієї системи. Тоді для забезпечення прийнятного ризику 

аудитор може припустити лише підвищений рівень ризику для аудиторських 

процедур. Якщо ж ризик контролю розглядається аудитором як 

припустимий, то, чим він вищий, тим більшу кількість тестів контролю слід 

провести аудитору. Але і при допустимому ризику контролю аудитор має 

право відмови результатів дослідження у вигляді спеціальних питань, які 

були поставлені аудитором працівникам організації на етапі попереднього 

планування. 

Ризик не виявлення  –  це суб’єктивна ймовірність того, що процедури, 

які застосовуються аудитором в процесі перевірки, не дозволять виявити 

існуючі в організації суттєві порушення. 

Значення ризику невиявлення або ризику аудиторських процедур 

визначається величиною ризиків обліку і контролю. Для того, щоб виміряти 

ймовірність невиявлення помилки, аудитор повинен попередньо оцінити 

ймовірність того, що ця помилка присутня в обліку і не виявляється системою 

контролю підприємства. Розраховане ймовірне значення використовується 

аудитором для розрахунку кількості доказів, які необхідно зібрати.  

Інакше кажучи, ризик невиявлення – це та частка похибки у проведенні 

аудиторської перевірки, яку аудитор може собі дозволити при існуючих у 

клієнта системах обліку і внутрішнього контролю, при додержанні умови 

якості проведення робіт і відповідності їх встановленим аудиторським 

нормативам. 

Ризик контролю і власний ризик не залежать від аудитора, і він не може 

на них впливати. Вони існують незалежно від аудиторської перевірки фінансової 

звітності і є результатом діяльності клієнта, незалежно від проведення аудиту. На 

відміну від цих двох складових частин аудиторського ризику, ризик 

невиявляння є результатом проведення аудиторської перевірки, наслідком 

виконаної аудитором роботи. За цей ризик аудитор несе повну 

відповідальність, він визначає ступінь професійного рівня його діяльності. 

Таким чином, правильна оцінка ризику невиявлення є показником 
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ефективності і якості роботи аудитора.  

Міжнародними і національними нормативами аудиту передбачено 

моделювання аудиторського ризику. Орієнтовна модель аудиторського 

ризику може мати вигляд такого алгоритму:  

 ПАР = ВР × РК × РН, (7.1.) 

де: 

ПАР – прийнятний аудиторський ризик (Desiredauditrisk);  

ВР – внутрішньогосподарський ризик (Inherentrisk); 

РК – ризик контролю (Controlrisk); 

РН – ризик невиявлення (Detectionrisk). 

Прийнятний аудиторський ризик виражає ступінь готовності аудитора 

визнати прийнятну можливість наявності у фінансовій звітності матеріальних 

(суттєвих) помилок після завершення аудиту і видачі клієнту стандартного 

аудиторського висновку без застережень. 

Внутрішньогосподарський (властивий) ризик виражає можливість 

наявності у звітності помилок, що перевершують припустиму величину, до 

перевірки системи внутрішньогосподарського контролю. 

Ризик контролю означає ймовірність допущення помилок, що 

перевершують допустиму величину, системою внутрішньогосподарського 

контролю. 

Ризик невиявлення (процедурний ризик) виражає ймовірність 

невиявлення в процесі проведення аудиту помилок, що перевищують 

допустиму величину. 

Викладена модель аудиторського ризику є основою планування аудиту, 

оскільки дає змогу зрозуміти скоріше якісний, ніж кількісний взаємозв’язок 

окремих складових аудиторського ризику й оцінити обсяг майбутньої 

роботи. Модель більш придатна для приблизної оцінки, ніж для точного 

розрахунку аудиторського ризику. 

Мабуть у практиці такі значення аудиторського ризику слід вважати 

граничними. Звідси випливає, що для дотримання цього принципу та 
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складання більш ефективного плану необхідно визначити процедурний ризик 

(ризик невиявлення). Процедурний ризик розраховується на основі 

видозміненої факторної моделі аудиторського ризику: 

 РН = ПАР / ВР × РК  (7.2.) 

Між процедурним ризиком і необхідною кількістю аудиторських 

свідчень існує обернено пропорційна залежність: зменшення процедурного 

ризику веде до необхідності збільшення обсягу даних для тестування. 

Таким чином, аудиторський ризик у цілому перебуває в прямо 

пропорційній залежності від процедурного ризику (ризику невиявлення) і в 

обернено пропорційній залежності від планованого додаткового отримання в 

процесі тестування аудиторських свідчень. Скорочення аудиторського 

ризику веде до скорочення ризику невиявлення, але при цьому збільшується 

обсяг даних для тестування з метою одержання свідчень. 

 
Контрольні запитання: 

1. Якими шляхами та на підставі якої нормативної документації регулюється 

аудиторська діяльність в Україні? Чи досконалим є сучасне законодавство у сфері аудиту? 

2. Який орган здійснює організаційне та методологічне керівництво аудиторською 

діяльністю в Україні? Які функції виконує цей орган? 

3. Дайте загальну характеристику структури Аудиторської палати України. 

4. Якими є основні функції організацій аудиторів України? 

5. Опишіть порядок сертифікації аудиторів в Україні. Вкажіть основні вимоги до 

майбутнього аудитора. 

6. Дайте характеристику сертифікації аудиторів, які мають намір здійснювати свою 

діяльність у банківській сфері.  

7. Дайте визначення процесу планування в аудиті. Вкажіть основні етапи 

планування. 

8. Що таке програма аудиторської перевірки? Що є основним її елементом? 

9. Охарактеризуйте загальний план аудиту, вкажіть основні його завдання. 

10. Охарактеризуйте основні стадії аудиту та вкажіть їх спрямованість. 

11. Дайте детальну характеристику стадій аудиту: початкової, дослідної і 

завершальної. 

12. Що таке аудиторський ризик? Назвіть складові аудиторського ризику. 
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13. Що таке ризик контролю? Як визначити його величину? 

14. Які фактори впливають на ризик невиявлення? 

15. Що таке орієнтовна модель аудиторського ризику? Поясніть методику 

обчислення аудиторського ризику. 

 
Тести: 
1. В Україні регулювання аудиторської діяльності здійснюється на підставі: 
а) Конституції України; б) Господарського кодексу України; 
в) Закону України «Про аудиторську діяльність»; г) Цивільного кодексу України. 
2. Методику проведення аудиторської перевірки встановлює: 
а) Аудиторська палата України; б) Верховна Рада України; 
в) Міністерство фінансів України; г) Кабінет міністрів України. 
3. Законом України «Про аудиторську діяльність» визначено: 
а) порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг; 
б) права, обов’язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм; 
в) обов’язки господарюючих суб’єктів при проведенні аудиту; 
г) всі відповіді вірні. 
4. Незалежним самостійним органом, який здійснює організаційне і 

методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні є: 
а) Аудиторська палата України; б) Кабмін України; 
в) Верховна Рада України; г) Міністерство фінансів України. 
5. Аудиторська палата України функціонує як незалежний самостійний орган 

на засадах самоврядування з: 
а) 2000 р.; б) 1996 р.; в) 1993 р.; г) 1991 р. 
6. Право на отримання сертифіката аудитора мають фізичні особи, які здобули 

вищу освіту, мають певні знання з аудиту, а також: 
а) досвід практичної роботи не менше п’яти років безперервного стажу; 
б) досвід практичної роботи не менше трьох років безперервного стажу; 
в) досвід практичної роботи не менше одного року безперервного стажу; 
г) досвід практичної роботи не менше семи років безперервного стажу. 
7. Чи мають право особи, які не склали кваліфікаційного іспиту АПУ, скласти 

його повторно:6 
а) не мають права;  
б) мають право, будь-коли протягом року; 
в) мають право, але не раніше, ніж через два роки після прийняття рішення АПУ; 
г) мають право, але не раніше, як через рік після прийняття рішення АПУ? 
8. Сертифікати, термін чинності яких закінчився: 
а) знищують у 10-денний термін; б) зберігають у архіві; 
в) знищують за актом; г) немає правильної відповіді. 
9. Аудиторський процес складається з таких основних етапів: 
а) підготовчий, основний, заключний; б) перспективний, нормативний, заключний; 
в) попереднє планування, складання загального плану, написання звіту; 
г) немає правильної відповіді. 
10. Планування аудиту здійснюється: 
а) під час попереднього планування; б) під час складання загального плану; 
в) під час написання звіту; г) протягом усієї аудиторської перевірки. 
11. Програма аудиторської перевірки це: 
а) опис місця проведення аудиту; б) детальний опису витрат; 
в) основа детального планування часу і витрат; г) немає правильної відповіді. 
12. Результативна стадія аудиторського процесу включає в себе: 
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а) складання загального плану чи програми аудиту; б) складання аудиторського 
звіту та висновку;  

в) вивчення об’єкта аудиту; г) коригування програми аудиту. 
13. Аудиторський ризик – це: 
а) ризик того, що аудитор може позитивно оцінити баланс та інші форми звітності, 

тоді як вони приховують у собі істотно непевну інформацію, яка не відповідає реальності; 
б) ризик того, що аудитору не заплатять за аудиторську перевірку; 
в) ризик того, що аудитор може понести адміністративну та кримінальну 

відповідальність за неправдивий аудиторський висновок; 
г) ризик того, що  аудиторська перевірка буде проведена недостатньо якісно. 
14. Під час оцінювання ризиків обліку аудитору необхідно: 
а) впевнитись в чесності керівництва, розумінні бухгалтерським персоналом 

правил ведення обліку, в достатній кваліфікації працівників; 
б) вивчити всі доступні робочі документи аудиту минулих років; 
в) поставити працівникам організації ряд спеціальних запитань; 
г) всі відповіді правильні. 
15. Модель аудиторського ризику має вигляд: 
а) ПАР = ВР + РК - РН; б) ПАР = ВР × РК + РН; 
в) ПАР = ВР × РК - РН; г) ЗАР = ВР × РК × РН. 
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ТЕМА 8. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ 

АУДИТОРА 

1. Поняття про аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них. 

2. Джерела аудиторських доказів і методи їх отримання. 

3. Поняття про склад робочих документів аудитора, їх класифікація. 

4. Узагальнення результатів аудиту. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: аудиторські докази, твердження фінансової звітності, 

аудиторські процедури, робочі документи аудитора, аудиторський файл, підсумкова 
документація. 

Основні фахові компетенції: вміння класифікувати аудиторські докази за певними 
ознаками; оцінювати вплив факторів на достатність аудиторських доказів; визначати 
надійність та джерела аудиторських доказів; вміння отримувати необхідні аудиторські 
докази в певному порядку і послідовності; оцінювати і застосовувати результати роботи 
інших фахівців, які беруть участь в аудиторській перевірці; класифікувати робочі 
документи аудитора; складати та використовувати робочі документи в ході аудиторської 
перевірки; формувати аудиторський файл. 

 

1. Поняття про аудиторські докази, їх класифікація  

та вимоги до них 

Об’єктивна істина повинна бути підтверджена доказами. Аудиторські 

докази одержують шляхом належного поєднання тестів систем контролю та 

процедур перевірки на суттєвість. З юридичної точки зору докази – це 

свідчення, які констатують факти і є незаперечними.  

Аудиторські докази – це документально підтверджена інформація, 

отримана аудитором під час перевірки, яка підтверджує думку аудитора 

щодо фінансового стану суб’єкта господарської діяльності, на підставі якої 

буде ґрунтуватися підготовка аудиторського висновку і звіту. 

Аудиторські докази складаються із первинних документів і облікових 

записів, що кладуться в основу фінансової звітності, а також 

підтверджувальної інформації з інших джерел. 

Докази, отримані самою аудиторською фірмою, є достовірнішими, ніж 

докази, які наведені економічними суб’єктами. 
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У процесі підготовки аудиторського висновку використовують 

документовані докази. Документованими називаються докази, що містяться в 

конкретних документах. Докази у формі документів і письмових свідчень 

зазвичай достовірніші, ніж усні свідчення. 

Аудитор зобов’язаний використовувати докази, які б дали змогу 

забезпечити високу якість аудиторського висновку стосовно передбаченого в 

договорі на проведення аудиту підприємства. Аудиторські докази бувають 

таких видів (рис. 8.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8.1. Види аудиторських доказів 
 

Найбільшу цінність і достовірність для аудиторської фірми становлять 

зовнішні докази, далі за ступенем цінності і достовірності йдуть змішані 

докази і внутрішні докази. 

Аудиторські докази повинні відповідати низці вимог, до яких 

відносять: необхідність, достатність, обґрунтованість, правильність 

(достовірність). 

На підготовчому етапі надання аудиторських послуг важливо 

визначити їх об’єкти і з’ясувати, які докази необхідні, щоб скласти 

аудиторський висновок. 

Під достатністю доказу розуміють обсяг інформації, який достатній 

для визначення стану об’єкта аудиту. Якщо аудиторський доказ одержано за 

результатами аудиторської перевірки руху господарських операцій, то 

Аудиторські докази 

Зовнішні 

Внутрішні

Змішані

інформація, отримана 
аудитором від третіх осіб 

у письмовій формі інформація, отримана 
аудитором від суб’єкта 
у письмовій формі 

інформація, отримана від 
суб’єкта в письмовій 
формі і підтверджена 
третіми особами у 
письмовій формі
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аудитор може бути впевнений у повноті отриманої характеристики об’єкта 

аудиту і скласти відповідний аудиторський висновок. Коли ж аудиторський 

доказ містить дані, отримані за допомогою вибіркового дослідження об’єкта 

контролю, то, приймаючи на їх основі остаточне рішення, аудитор допускає 

певний ступінь ризику. 

Критерії достатності та необхідності взаємно пов’язані і стосуються 

аудиторських свідчень, отриманих як під час тестування систем контролю, 

так і застосовуючи процедури перевірки на суттєвість. Достатність є виміром 

кількості аудиторських свідчень, а необхідність – їх якості і надійності та 

відповідності конкретному твердженню. 

На думку аудиторів, на достатність і необхідність аудиторських 

свідчень впливає низка факторів, а саме: 

– оцінювання аудитором характеру і розміру ризику, властивого на 

рівні як фінансової звітності, так і на рівні залишків на рахунку чи класу 

операцій; 

– характер систем обліку і внутрішнього контролю й оцінювання 

ризиків контролю; 

– значущість питань, які вивчаються і розглядаються; 

– досвід, набутий протягом попередніх аудиторських перевірок; 

– результати аудиторських процедур, включно з можливими 

виявленими випадками шахрайства чи помилок; 

– джерело і надійність отриманої інформації. 

Обґрунтованість аудиторського доказу забезпечується тоді, коли він 

містить дані, наведені в первинних документах і звітах, облікових регістрах, 

формах звітності та інших документах, зміст яких підтверджується 

підписами конкретних виконавців. 

Під правильністю розуміють вимогу, відповідно до якої в 

аудиторському доказі мають бути наведені всебічно (формально, 

арифметично і логічно) перевірені аудитором дані. 

Дотримання вказаних вище вимог забезпечує одержання достовірної 
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інформації про стан суб’єктів аудиту, необхідної для складання 

аудиторського висновку. 

Докази в аудиті можна класифікувати відповідно до правил подачі 

інформації, передбачених чинним законодавством, на прямі та непрямі. 

Прямі – це докази, які підтверджуються первинними документами та 

обліковими регістрами. Наприклад, факт нестачі матеріалів, підтверджений 

інвентаризаційними описами. 

Непрямі – це свідчення, що безпосереднього не стосуються фактів з 

даного питання. Наприклад, надійність системи внутрішнього контролю 

може виступати непрямим доказом відсутності значних помилок у 

фінансовій звітності. 

В залежності від джерела одержання інформації аудиторські докази 

можуть бути внутрішніми, зовнішніми та змішаними (комбінованими). 

Внутрішні – інформація, одержана від клієнта; зовнішні – інформація, 

одержана від третіх осіб; змішані (комбіновані)– це докази, отримані від 

клієнта і підтверджені зовнішніми джерелами. 

Аудитор, маючи відповідну інформацію, повинен бути повністю 

переконаний у тому, що його думка абсолютно правильна і справедлива. Для 

цього він повинен вирішити, чи є його докази достатньо переконливими та 

релевантними. 

Релевантні – це докази, які мають цінність для вирішення поставленої 

проблеми. Наприклад, доказ того, що на підприємстві перекручена звітність 

із собівартості продукції, не є цінним при вирішенні питання щодо 

підтвердження наявності основних засобів. 

На переконливість впливають три основні фактори: достовірність, 

достатність та своєчасність. 

Достовірність характеризує докази з боку довіри до них та правдивості. 

Достовірність операції визначається повнотою і правильністю її оформлення 

у відповідності до діючих правил ведення бухгалтерського обліку. Під 

достовірністю операції можна розуміти ступінь адекватного відображення 
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нею об’єктивно здійснених явищ, подій чи процесів. При наявності в операції 

неточностей, які перекручують дійсні факти (показники), або при відсутності 

тих чи інших фактів (показників) інформацію називають недостовірною. 

Для характеристики достовірності багато авторів використовують 

також термін надійності доказів. Наприклад, якщо аудитор особисто 

перевірив основні засоби на наявність, то одержаний результат буде більш 

надійним, ніж той, який він отримає з аналізу інвентаризаційних описів. 

Достовірні докази повинні бути доречними і стосуватись предмета 

аудиту. Наприклад, аудитор перевіряв своєчасність оплати за відвантажену 

продукцію і методом тестування з’ясував, що в окремих випадках до 

продажу віднесені суми, стосовно яких бухгалтер зробив некоректні 

бухгалтерські проводки. Цей доказ свідчить про недостовірність показника 

звітності ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» «Дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», проте ніяк не характеризує 

своєчасність розрахунків. Тому такі свідчення не будуть мати будь-якого 

відношення до мети аудиту. Сутність доречності визначається метою аудиту. 

Стосовно однієї мети докази можуть бути доречними, а стосовно іншої – ні. 

Якість доказів залежить від їхніх джерел. Найціннішими вважаються 

відомості, зібрані аудитором у результаті вивчення господарських операцій 

клієнта. Аудиторський ризик зменшується, якщо аудитор використовує 

докази, отриманні з різноманітних джерел і різні за формами подання. Якщо 

докази, отримані із одного джерела, суперечать доказам, добутим з іншого 

джерела, аудитору необхідно використовувати додаткові аудиторські 

процедури. Це дасть змогу розв’язати цю суперечність і бути впевненим у 

достовірності зібраних доказів та обґрунтованості отриманих висновків.  

Отримані в ході аудиту докази необхідно обов’язково документувати, 

тобто відображати в робочих документах аудитора.  
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2. Джерела аудиторських доказів і методи їх отримання 

Джерелами аудиторських доказів можуть бути: облікова система, 

підтверджуюча документація, матеріальні активи, адміністрація і персонал 

підприємства, клієнти, постачальники, а також треті особи. 

Ступінь достовірності аудиторських доказів залежить, передусім, від 

джерела їх отримання. Враховуючи це, в усіх випадках при оцінці 

достовірності аудиторських доказів слід керуватися наступними 

твердженнями:  

– зовнішній доказ (наприклад, отримане підтвердження від третьої 

особи) є більш достовірним, ніж внутрішній;  

– внутрішній доказ є більш достовірним, коли супутній вид 

внутрішнього контролю задовільний; 

– доказ, отриманий самим аудитором, є більш достовірним, ніж 

отриманий від підприємства; 

– доказ, отриманий у формі документів і письмових свідчень є більш 

достовірним, ніж усні свідчення. 

Для збору аудиторських доказів застосовуються різні процедури. 

Аудиторська процедура – це певний порядок і послідовність дій аудитора для 

отримання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиту. 

Аудитор отримує аудиторські докази за допомогою застосування однієї 

чи кількох із вказаних нижче процедур: 

– перевірка; 

– спостереження; 

– опитування та підтвердження; 

– підрахунок; 

– аналітичні процедури. 

Перевірка складається із вивчення бухгалтерських регістрів, 

документів чи матеріальних активів. Перевірка бухгалтерських регістрів і 

документів дає аудиторські докази різного рівня надійності залежно від їх 

характеру, джерела отримання, ефективності засобів внутрішнього контролю 
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підприємства. До трьох основних категорій документальних аудиторських 

доказів, які являють собою різний рівень надійності, відносять: 

документальні аудиторські докази, які створені і зберігаються у третіх осіб; 

документальні аудиторські докази, які створені третіми особами і 

зберігаються на підприємстві; документальні аудиторські докази, які 

створені і зберігаються на підприємстві. 

Процедура спостереження полягає в нагляді за процесами чи 

процедурами, які виконуються іншими особами. 

Опитування полягає в пошуку інформації, яку можна отримати від 

обізнаних осіб підприємства чи за його межами. Опитування може варіювати 

від формальних письмових записів, адресованих третім особам, до 

неформального усного опитування працівників підприємства. Відповіді на 

опитування можуть дати інформацію, якою аудитор раніше не володів чи яка 

підтверджує аудиторські докази. 

Підтвердження полягає в отриманні аудиторами підтверджувальної 

інформації, яка міститься в бухгалтерських регістрах. Наприклад, аудитор, як 

правило, шукає пряме підтвердження сум дебіторської заборгованості, 

зв’язуючись із боржниками підприємства. 

Процедура підрахунку полягає в перевірці арифметичної точності 

первинних документів і регістрів обліку або самостійному здійсненні 

підрахунків. 

Аналітичні процедури передбачають аналіз найважливіших 

показників і співвідношень, включаючи підсумкове дослідження відхилень і 

взаємозв’язків, що суперечать іншій інформації, які стосуються даної справи, 

або відхиляються від очікуваних показників.  

Аудиторські докази можна отримати шляхом застосування методів, 

представлених на рис. 8.2. 

При одержанні аудиторських доказів шляхом впровадження тестів 

систем контролю аудитор повинен розглянути достатність та належність  
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Рис. 8.2. Методи отримання аудиторських доказів 

аудиторських доказів для обґрунтування оцінки розміру ризику 

невідповідності внутрішнього контролю. 

При одержанні аудиторських доказів процедурами перевірки на 

суттєвість аудитор повинен оцінити розмір достатності та належності 

аудиторських доказів, одержаних шляхом таких процедур, разом з будь-

якими даними, одержаними в результаті тестів систем контролю, для 

обґрунтування тверджень фінансової звітності. 

Аудиторські докази одержуються стосовно кожного суттєвого 

твердження фінансової звітності. По багатьох об’єктах контролю аудитор 

повинен встановити їх реальний стан. Для цього використовуються наступні 

прийоми: інвентаризація, контрольні заміри, експертна оцінка, обстеження на 

місці, контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво, перевірка 

якості сировини і матеріалів. Аудиторські докази отримують шляхом 

фактичного, документального і комбінованого контролю.  

До прийомів фактичного контролю, результати якого 

використовуються як аудиторські докази, відносяться: інвентаризація; обмір 

виконаних робіт, огляд і обстеження, контрольний запуск сировини і 

матеріалів у виробництво (експеримент), лабораторний аналіз, пояснення і 

довідки, письмовий запит. Висновок аудитора, складений на підставі 

доведеної об’єктивної істини щодо будь-якої дії чи події господарюючого 

суб’єкта, зведе до найменшого ризику. 

Отримання аудиторських доказів

Методи 

‒ фізичний огляд; 
‒ пряме підтвердження; 
‒ аналіз документів від третіх осіб; 
‒ аналіз документів від підприємства; 
‒ арифметичний контроль аудитором; 
‒ аналітичне дослідження – порівняння з даними: минулих років, 
майбутніх років, подібних підприємств; 
‒ усна інформація. 
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3. Поняття про склад робочих документів аудитора, їх класифікація  

Документальне оформлення аудиту складається з двох видів 

документації – робочої та підсумкової (рис. 8.3). 

Робочі документи аудитора – це записи аудитора, здійснені ним під 

час планування, підготовки та проведення перевірок, узагальнення їх даних, 

за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, а 

також документально зафіксована інформація, отримана у процесі аудиту від 

підприємства-клієнта або третіх осіб.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.3. Документальне оформлення аудиту 
 

Основним призначенням робочих документів вважають: розробку 

плану перевірки; підтвердження виконання плану перевірки; систематизацію 

інформації, яка збирається в процесі перевірки; організацію оперативного 

управління процесом перевірки; створення основи для визначення 

ефективності виконаної роботи кожним аудитором; оцінку адекватності 

поточних методів аудиту, які використовуються щодо діючого 

господарського законодавства. 

До робочих документів заноситься інформація, необхідна для 

ефективної організації, проведення та узагальнення результатів аудиту. Це 

всі записи і розрахунки, відображені в зошитах, на дискетах та інших носіях 

інформації, які аудитор використовував в процесі всього аудиту: від 

прийняття рішення про його проведення до надання аудиторського висновку. 

До робочої документації включається інформація, яка, на погляд 

Документи в аудиті 

Робочі 

Підсумкові 

Фіксується проведена робота та отримана 
інформація (наприклад, план та програма аудиту, 
накопичувальні таблиці) 

Передаються замовнику аудиту (наприклад, 
аудиторський висновок, аудиторський звіт) 
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аудитора, є важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську 

перевірку і яка має підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському 

висновку. Робоча аудиторська документація може бути оформлена у вигляді 

стандартних форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних носіях 

інформації. Під час планування та проведення аудиту робоча документація 

допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль за 

процесом її здійснення.  

Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та 

документації, яка передається замовникові перевірки. Аудиторський 

висновок є обов’язковим компонентом підсумкової документації. 

Класифікація робочих документів аудитора наведена у табл. 8.1. 

Таблиця 8.1 

Класифікація робочих документів аудитора  
Класифікаційна ознака Види робочих документів 

1 2 
Час ведення і використання Тривалого використання 

Нетривалого використання 
Спосіб і джерела отримання Від третіх осіб 

Від підприємства-клієнта  
Складені аудитором 

Характер інформації Правового характеру 
Про керівництво та персонал підприємства  
Про структуру й організацію підприємства 
Про економічні засади діяльності підприємства 
Про систему внутрішнього контролю щодо системи 
бухгалтерського обліку 
Аудиторські організаційно-функціональні документи 
Документи оцінки аудиторського ризику 
Аудиторські документи перевірки окремих статей і 
показників річного звіту 
Підсумковий висновок 
Пропозиції та рекомендації 

Призначення Оглядові 
Інформативні 
Підтверджуючі 
Розрахункові 
Порівняльні 
аналітичні 

 Ступінь стандартизації Стандартизовані 
Довільної форми 
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Продовження табл. 8.1 
1 2 

Форма подання Графічні 
Табличні 
Текстові 
Комбіновані 

Техніка складання Ручні 
На машинних носіях 

Рівень відповідальності 
того, хто склав документ 

Підготовлені аудиторами, які здійснюють перевірку 
Підготовлені керівником групи 
Підготовлені особою, яка контролює зміст документів 

Строки складання Документи підготовчого періоду 
Документи робочого періоду 
Документи завершального етапу аудиту 

Місце в документообігу Первинні 
Вторинні  

 

Зміст робочої документації значною мірою є питанням професійного 

судження аудитора, оскільки немає ні можливості, ні необхідності 

документувати кожне спостереження або обстеження. Призначення робочої 

документації наведено на рис. 8.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8.4. Призначення робочої документації  

Аудитор зобов’язаний вести документацію зі справ, які стосуються 

прийняття рішень за результатами проведених аудиторських процедур, що 

пізніше будуть покладені в основу аудиторського висновку. 

Отже, робоча документація допомагає краще здійснити аудиторську 

Призначення робочої документації 

Підтвердження 
документами проведеного 

контролю 

Розробка 
плану 

перевірки 

Організація оперативного 
управління процесом 

перевірки 

Контроль якості 
аудиторської перевірки 

Підкріплення 
робочими 

документами 
висновки перевірки

Збір доказів 

Вирішення спірних 
питань, конфліктів 
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перевірку та контроль над процесом її проведення, в ній реєструються 

результати аудиторських експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих 

аудитором рішень. 

Порядок складання, зміст і форма робочих документів самостійно 

розробляються аудиторською фірмою з врахуванням нормативних 

документів, що регулюють аудиторську діяльність. Робочі документи 

повинні створюватись на носіях, які забезпечують збереженість даних 

впродовж часу, встановленого для зберігання документів в архіві. 

Структура робочих документів аудитора представлена на рис. 8.5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8.5. Структура робочих документів аудитора 

При підготовці робочих документів аудитору необхідно врахувати 

наступне: 

– робочі документи повинні бути грамотно оформленими, зрозумілими, 

охайними, повними і детальними для того, щоб інший аудитор, який немає  

відношення до договору, зміг проаналізувати їх, отримати необхідну 

інформацію про аудит та обсяг виконаних робіт, а також про те, як були 

отримані та сформульовані аудиторські висновки; 

– зміст конкретних робочих документів чи груп пов’язаних документів 

повинен включати: джерело інформації, дані про характер і обсяг виконаної 

роботи і сформульовані висновки, посилання на інші робочі документи; 

– до завершення аудиту всі питання, що містяться в робочих 

документах повинні бути вирішені. Якщо є причини, через які залишаються 

Робочі документи повинні містити:

- найменування документа; 
- найменування підприємства-замовника аудиту; 
- вказівку на період, за який проводиться аудит; 
- дату застосування прийому або складання документа; 
- зміст; 
- підписи осіб, які склали та переоцінили документи з їх 
розшифруванням 
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невирішені питання, аудитор повинен скласти їх список в окремому 

робочому документі і подати на розгляд керівнику аудиторської групи; 

– інформація та коментарі в робочих документах, як правило, являють 

собою факти чи виклад професійної думки. У аудиторському висновку 

необхідно дотримуватись зрозумілої мови, а висновки повинні 

підтверджуватись документальними фактами; 

– робочі документи необхідно розглядати як інтегровану систему 

надання інформації.  

Робочі документи слід оформляти своєчасно: до початку, в ході та по 

завершенні аудиту. До моменту надання аудиторського висновку замовнику 

всі робочі документи необхідно належним чином опрацювати та оформити, 

щоб надати їм юридичної сили. 

У Законі України «Про аудиторську діяльність» не згадується про 

порядок складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського 

досьє. У міжнародних аудиторських стандартах також немає положення 

щодо ведення аудиторських робочих документів: методика їх складання 

зарубіжними аудиторськими фірмами має конфіденційний характер. 

Визначаючи майбутній зміст документації, аудитору доцільно взяти за 

орієнтир ту обставину, що робочими документами користуватиметься, 

наприклад, інший аудитор із незначним досвідом аудиторської діяльності. 

Переглянувши цю робочу документацію, інший аудитор мав би зрозуміти 

сутність проведеної перевірки і зміст прийнятих рішень щодо її результатів 

без визначення окремих деталей процедур перевірки. Окремі деталі процедур 

перевірки інший аудитор може зрозуміти тільки тоді, коли він обговорить їх 

з аудитором, котрий підготував робочу документацію. 

Отже, перед аудитором стоїть завдання: робочі документи необхідно 

грамотно, професійно оформляти, щоб забезпечити зрозумілість змісту, його 

доступність. 

Доцільно використовувати матеріали робочих документів, підготовлені 

клієнтом, що прискорює процес оформлення робочих документів аудитором.  
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3 огляду на це, робочі документи слід поділити на: 

– постійні: клієнта постійно перевірятиме аудитор, робочі документи 

повинні містити інформацію, що стосується, насамперед, перевірки окремих 

питань, що виникають із року в рік (копії статутних та реєстраційних 

документів); 

– поточні: такі, які містять інформацію, що стосується, насамперед, 

аудиторської перевірки поточних періодів фінансово-господарської 

діяльності клієнта (каса, банк, реалізація та ін.). 

При оформленні робочої документації слід дотримуватися таких вимог:  

– на першій сторінці кожного робочого документа вказуються назва 

аудиторської фірми, назва підприємства, період перевірки та дата перевірки 

документації клієнта; 

– кожному робочому документу дається назва, наприклад: «Аудит 

основних засобів», «Аудит порядку проведення інвентаризації»; 

– для прискорення пошуку необхідної робочої документації кожному 

документу присвоюється код (шифр); 

– на кожному документі проставляється прізвище аудитора, який 

фактично підготував його. 

Робочі документи включають: 

– інформацію про юридичну та інформаційну структуру підприємства; 

необхідні витяги або копії юридичних документів, угод і протоколів; 

інформацію про галузь діяльності підприємства та нормативну 

документацію, яка регулює діяльність підприємства; 

– документацію про вивчення та оцінку систем обліку та внутрішнього 

контролю підприємства; 

– документацію про порядок планування аудиту; 

– аналіз важливих показників та тенденцій; 

– документацію, яка відображає час проведення аудиторських операцій 

та отриманий результат за кожною з них; 

– список фахівців, які виконували аудиторські процедури, та час їхньої 
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роботи; 

– висновки сторонніх аудиторів або експертів, яких залучали до 

перевірки окремих питань діяльності підприємства; 

– листування з клієнтом з окремих питань або нотатки про проведені 

бесіди та обговорення; 

– копії листів, надісланих (чи отриманих) до третіх осіб, які мають 

відношення до перевірки; 

– копії фінансових звітів клієнта; 

– опис змісту відповідей аудитора на запитання клієнта; 

– висновки, зроблені аудитором щодо різних аспектів перевірки.  

Необхідно забезпечити достатній рівень розкриття та деталізації 

процедур аудиту в робочих документах із тим, щоб: 

– забезпечити можливість контролю будь-яким аудитором процесу 

проведення аудиторської перевірки поточного року; 

– підтверджувати відповідність проведеної перевірки прийнятим 

аудиторським нормативам; 

– забезпечувати ефективну допомогу будь-яким аудиторам у 

плануванні та проведенні наступних перевірок підприємства; 

– слугувати для аудитора довідковим матеріалом, щоб у разі 

необхідності він міг надати пояснення щодо змісту проведеної перевірки. 

Аудитор повинен організувати надійне зберігання робочих документів, 

щоб забезпечити конфіденційність. Термін зберігання документації 

визначається як практикою аудиторської діяльності, так і строком позовної 

давності у разі, якщо клієнт порушить справу проти аудитора. Мінімальний 

термін зберігання документації має бути не меншим, ніж три роки з моменту 

надання аудиторського висновку клієнтові. 

Робочі документи необхідно зберігати для кожного клієнта. Робочі 

документи аудитора є власністю аудиторської фірми.  

Після завершення аудиту робочі документи залишаються в 

аудиторській фірмі. Вона не зобов’язана надавати клієнту робочі документи. 
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Аудиторська фірма повинна забезпечити надійність та конфіденційність 

зберігання робочих документів. Робочі документи не підлягають вилученню 

у аудиторської фірми, за винятком випадків, передбачених законодавством. 

Згідно МСА 230 «Документація» робочі документи є власністю 

аудитора. В цьому ж МСА передбачено, що на розсуд аудитора частина чи 

витяг з робочих документів можуть надаватися суб’єкту господарювання, але 

вони не замінюють облікових записів суб’єкта господарювання. 

Робочі документи після завершення аудиту передаються до архіву 

аудиторської фірми, де зберігаються протягом п’яти років. Зберігання 

робочих документів здійснюється окремо за кожним аудитором та за 

клієнтом. Документи комплектуються в папки (файли) та зберігаються у 

зброшурованому вигляді. При цьому створюються постійні та тимчасові 

файли кожного клієнта. 

Робочі документи постійного файлу можуть містити як інформацію 

загального характеру стосовно замовника, так і документи, що 

підтверджують операції, здійснені протягом кількох звітних періодів і ті, що 

мають значення для поточного аудиту.  

Поточні файли містять в собі робочі документи, що мають відношення 

до періоду, що перевіряється. До них належать: 

– загальний план аудиту та програма аудиту. Зазвичай ці документи, 

особливо програма аудиту, необхідні для забезпечення кращої координації та 

взаємозв’язку роботи на різних ділянках аудиту; 

– загальна інформація відносно періоду, що перевіряється, та не 

стосується безпосередньо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

Такими документами є, наприклад, записи аудитора з планування аудиту, 

витяги з протоколів засідань загальних зборів акціонерів клієнта, копії 

договорів, не включені до постійного файлу, протокол бесід аудиторів з 

персоналом клієнта, коментарі керівництва аудиторської групи з перевірки 

робочих документів; 

– пробний баланс, адже фінансова звітність складається на підставі 
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даних Головної книги. Аудитор складає перелік рахунків Головної книги 

станом на кінець періоду, що перевіряється та відповідних залишків на 

кінець періоду; 

– коригуючі проводки, які аудитор пропонує внести у випадку 

виявлення суттєвих викривлень фінансової звітності. На практиці аудитори 

складають окремий робочий документ, що містить перелік таких викривлень 

для визначення їх сумарного впливу; 

– допоміжні (підтверджуючі) таблиці і записи. Основна частина 

робочих документів є деталізованими робочими таблицями, переліками, 

аналітичними розрахунками та іншими документами, що підтверджують 

суми конкретних статей фінансової звітності та розкриття інформації по них. 

Використання такого типу робочого документу є важливим, насамперед, для 

документування адекватного проведення аудиту.  

Керівник аудиторської фірми організовує оформлення та передачу 

робочих документів до архіву та забезпечення їх збереженості. Повинні бути 

передбачені заходи з недопущення знищення та пошкодження робочих 

документів, а також з попередження несанкціонованого доступу. 

Аудиторська фірма повинна розробити процедури для забезпечення 

зберігання робочих документів протягом періоду, необхідного для 

дотримання юридичних і професійних вимог щодо зберігання документації. 

Практичними рекомендаціями з даного питання є наступні: 

– документи доцільно зберігати до тих пір, доки вони можуть бути 

корисними, або доки не закінчиться термін позовної давності (оскільки 

робочі документи можуть бути необхідними для захисту в суді); 

– аудиторській фірмі необхідно розробити офіційну політику стосовно 

зберігання робочих документів; 

– робочі документи можуть зберігатися на різних носіях. 

Аудиторські фірми можуть переносити дані з паперових на електронні 

носії інформації для зниження витрат, пов’язаних із зберіганням робочих 

документів. 
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4. Узагальнення результатів аудиту 

Завершальним етапом аудиту є складання аудиторського висновку, 

тобто аудитор оформляє результати своєї перевірки у вигляді висновку і 

звіту. Складання аудиторського висновку є одним із найвідповідальніших 

моментів аудиту, оскільки підбиваються підсумки виконаних аудиторських 

процедур, аналізуються виявлені помилки, визначається їх сукупний вплив 

на фінансову звітність і висловлюється думка аудитора щодо її достовірності, 

повноти, відповідності чинному законодавству. Аудиторський звіт і висновок 

– це «продукт» праці аудитора. 

При формуванні аудиторського висновку слід керуватись такими 

основними законодавчими і нормативними актами: 

– Законом України «Про аудиторську діяльність» [30]; 

– Міжнародним стандартом аудиту 700 «Аудиторський висновок про 

фінансову звітність»; 

– Вимогами до аудиторського висновку, який подається до Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та 

випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації 

публічними акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами 

облігацій (крім комерційних банків), затверджених рішенням Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Крім того, низка інших МСА містить спеціальні пояснення щодо 

відображення тих чи інших обставин у висновку аудитора. 

Аудиторський висновок складається з метою донесення думки 

аудитора про перевірену ним звітність до її зовнішніх користувачів, 

власників, адміністрації підприємства. Основною вимогою до аудиторського 

висновку є його зрозумілість і доступність сприйняття. Тому структура 

аудиторського висновку і формулювання, які використовуються в ньому 

(залежно від його виду), повинні бути одноманітними, типовими. 

Аудиторський висновок – це офіційний документ, засвідчений 

підписом та печаткою аудитора, аудиторської фірми, який складається у 
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встановленому порядку і містить в собі висновок стосовно достовірності 

звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим 

нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 

Відповідно до міжнародних нормативів аудиту та статей Закону 

України «Про аудиторську діяльність» аудитор повинен проаналізувати й 

оцінити висновки, одержані на основі аудиторських доказів для формування 

свого висновку про перевірену фінансову інформацію. Складання 

аудиторського звіту – процес доволі складний. Зміст цього документа 

залежить від конкретних обставин і результатів дослідження господарських 

операцій, його форма у зв’язку з цим може бути довільною, він не є 

офіційним аудиторським документом, а призначений виключно для клієнта і 

може бути оприлюднений тільки з його дозволу. 

Аудиторський звіт за обсягом більш розширений документ, а висновок 

– стислий і короткий. Залежно від мети складання аудиторський висновок 

може мати кілька призначень. Насамперед, це змістовний, цілеспрямований 

висновок незалежного спеціаліста про звіт підприємства, разом з тим 

висновок є правовим актом, оскільки у визначених законодавством України 

випадках лише звіт дає інформацію про результати роботи підприємства, яка 

може розглядатися акціонерами на своїх зборах. 

Аудиторський висновок складається у відповідності до вимог 

міжнародних стандартів. При написанні аудиторського висновку необхідно 

дотримуватись одноманітності форми та змісту аудиторського висновку, що 

полегшує розуміння його користувачами. Заголовок аудиторського висновку 

містить запис про те, що аудиторську перевірку здійснює незалежний 

аудитор (аудитори), та назву фірми або дані про аудитора, який проводив 

аудит. Це є свідченням того, що під час аудиту не було жодних причин, які 

могли б призвести до порушення принципу незалежності перевірки. 

Незалежність міркувань аудитора – обов’язкова вимога об’єктивності 

аудиторського дослідження. Якщо цю умову порушено, аудитор не має права 

робити висновок про перевірену звітність, зібрана інформація не є 
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достатньою і доказовою. 

В аудиторському висновку має бути чітко визначено, кому він 

адресується, хто споживач інформації, яка наведена в аудиторському 

висновку. В аудиторському висновку треба зазначити, що відповідальність за 

складання звітності покладається на керівництво підприємства, яке 

перевіряється, а також вказати на відповідальність аудитора за аудиторський 

висновок, який має бути обґрунтований результатами проведеної перевірки. 

Основні елементи аудиторського висновку визначені пунктами 5-26 

Міжнародного стандарту аудиту 700 «Аудиторський висновок про фінансову 

звітність». Вважається, що аудиторський висновок можна складати у вільній 

формі, але він обов’язково повинен містити необхідні елементи. Розглянемо 

основні елементи аудиторського висновку (рис. 8.6).  
  

Рис. 8.6. Структура аудиторського висновку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.6. Основні елементи аудиторського висновку 

 

Назва (заголовок). Аудиторський висновок повинен мати відповідну 

назву. Обов’язково слід підкреслити, що він виданий незалежним аудитором, 

для того, щоб відрізнити аудиторський висновок від інших звітів, які, 
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можливо, будуть складатися на підприємстві. Тут вказують прізвище 

аудитора, який проводив перевірку, або назву аудиторської фірми, номер і 

дату видачі реєстраційного свідоцтва.  

Адресат. Аудиторський висновок має бути належним чином 

адресований згідно з умовами договору на проведення аудиту та місцевими 

нормативними актами. Традиційно аудиторський висновок адресується 

акціонерам, власникам або раді директорів підприємства, фінансова звітність 

якого перевіряється.  

Вступний розділ. У цьому розділі висновку потрібно зазначити 

перелік звітних форм, які були перевірені аудитором, звітний період та дату, 

на яку складені звіти. Крім того, слід вказати на відповідальність керівництва 

за підготовку та достовірність звітності, а також те, що обов’язком аудитора є 

висловлення об’єктивної незалежної думки щодо цієї звітності на основі 

проведеної ним аудиторської перевірки. 

Розділ, який описує обсяг (характер) аудиторської перевірки. Ця 

частина аудиторського висновку має надавати інформацію про те, що 

аудитор виконав усі необхідні процедури в процесі перевірки за умов, які 

склалися. З цією метою потрібно зробити посилання на те, що перевірку було 

проведено відповідно до МСА або інших стандартів. 

Обов’язково у висновку слід зазначити основні види робіт (напрями 

перевірки), які були виконані аудитором: 

– визначення, чи відповідає фінансова звітність основним принципам 

обліку, встановленим обліковою політикою підприємства, або 

загальноприйнятим принципам обліку; 

– аналіз (шляхом тестування) аудиторських доказів, які дають змогу 

підтвердити зазначені у звітності суми і показники та наведені пояснення до 

них; 

– дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом при 

підготовці фінансової звітності; 

– оцінка надійності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього 
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контролю підприємства, можливості виникнення помилок та їх суттєвого 

впливу на звітність; 

– здійснення вибіркового контролю; 

– оцінка загального подання фінансової звітності. 

У кінці цього розділу аудитор повинен підтвердити, що ним зібрано 

достатньо якісних доказів, які є підставою для висловлення ним об’єктивної 

думки про фінансову звітність. 

Розділ, в якому висловлено думку про фінансову звітність. Тут 

аудитор чітко формулює свою думку щодо того, чи є фінансова звітність 

достовірною, повною, об’єктивною, складеною відповідно до МСФЗ, П(С)БО 

чи інших законодавчих актів. Звернемо увагу на те, що аудитор повинен 

оцінити об’єктивність звітності за всіма суттєвими аспектами. 

Дата видачі аудиторського висновку. Аудиторський висновок 

повинен мати дату його підписання, після неї у цей висновок не може бути 

внесено жодних змін, не узгоджених із підприємством (крім виняткових 

випадків). 

До дати підписання висновку необхідно завершити збирання 

аудиторських доказів, їх оцінювання, а також пошук інформації про наступні 

події, які сталися після дати балансу. Зауважимо, що аудитор (аудиторська 

фірма) не можуть датувати свій висновок раніше, ніж буде затверджена 

фінансова звітність керівництвом підприємства.  

Адреса аудитора (аудиторської фірми). Зазначається юридична 

адреса місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми). В зарубіжній 

практиці часто проставляється тільки назва міста, де знаходиться офіс 

аудитора (партнера), відповідального за перевірку. 

Підпис аудитора (керівника аудиторської фірми). Згідно п. 26 МСА 

700 аудиторський висновок повинен бути підписаний від імені аудиторської 

фірми, особисто від імені аудитора або, у разі необхідності, завірений обома 

підписами. 

В Україні, як правило, аудиторський висновок підписує керівник 
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аудиторської фірми і аудитор, який проводив аудит, із зазначенням номерів 

їх аудиторських сертифікатів. У вітчизняній практиці аудиторський висновок 

також закріплюється печаткою аудиторської фірми або особистою печаткою 

аудитора. Зарубіжний досвід показує, що в окремих випадках може не 

проставлятись прізвище аудитора чи керівника аудиторської фірми, а 

зазначається лише її назва. 

Крім того, у названому вище документі викладено низку вимог до 

змістової частини аудиторського висновку. Поряд із необхідністю 

підтвердження повноти та відповідності фінансової звітності П(С)БО, 

постійності облікової політики підприємства, положенням пунктів 1.4.3 –

1.4.7 Вимог зобов’язують аудитора підтвердити: 

– правильність класифікації та оцінки активів; 

– реальність розміру зобов’язань; 

– проведення інвентаризації зобов’язань; 

– правильність та адекватність визначення власного капіталу, його 

структури та призначення; 

– реальності та точності фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

Усі перелічені аспекти стосуються підтвердження показників балансу 

та звіту про фінансові результати, які є невід’ємною складовою фінансової 

звітності підприємства (акціонерного товариства або підприємства – емітента 

облігацій), яку перевіряє аудитор. Тому, на наш погляд, окремо зазначати ці 

аспекти в аудиторському висновку немає ніякої потреби. 

Досить спірним є також положення п. 1.5 Вимог, в якому вказано, що 

на підставі отриманих облікових даних аудитор повинен зробити аналіз 

показників фінансового стану відкритого акціонерного товариства 

(підприємства – емітента облігацій), а саме: коефіцієнта абсолютної 

ліквідності; коефіцієнта загальної ліквідності; коефіцієнта фінансової 

стійкості (чи незалежності або автономії); коефіцієнта покриття зобов’язань 

власним капіталом. 
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Загальновідомо, що аналіз фінансового стану підприємства може 

проводитись аудитором у межах аудиторської перевірки з метою визначення 

рівня його основних економічних показників і тенденцій розвитку. На цій 

основі, а також з урахуванням інших даних аудитор оцінює можливість 

подальшої діяльності підприємства у найближчому майбутньому. У цьому 

випадку згідно з МСА не потрібно подавати інформацію про показники 

фінансового стану у висновку аудитора. Вона може бути зазначена у його 

рекомендаціях підприємству-клієнту. Крім того, аналіз показників фінансо-

вого стану підприємства може бути здійснений як самостійна аудиторська 

послуга, не пов’язана з аудитом звітності. 

Очевидно, що авторами Вимог ототожнено два різних документи, які 

складаються за результатами аудиторської перевірки: аудиторський звіт та 

аудиторський висновок. 

Ці документи передбачено ст. 7 Закону України «Про аудиторську 

діяльність» [30].  Аудиторський звіт призначений виключно для замовника і 

може бути надрукований лише з його дозволу. Аудиторський висновок 

розрахований на широке коло користувачів. 

Висновок аудитора про перевірену звітність. Аудитор повинен 

підготувати чіткий висновок про перевірену звітність, забезпечити 

відповідність її у всіх суттєвих аспектах інструкціям про порядок складання 

звітності та принципам обліку, що діють в Україні. 

Дата аудиторського висновку. Датою аудиторського висновку є день 

завершення аудиторської перевірки. У цей день аудитор зобов’язаний 

доповісти про результати перевірки керівництву підприємства, що 

перевіряється. Тільки після підписання керівництвом звітів, що додаються до 

аудиторського висновку, і підтвердження їх своїм підписом він проставляє 

дату аудиторського висновку. 

Адреса аудиторської фірми. В аудиторському висновку слід зазначити 

адресу (місцезнаходження) аудиторської фірми або юридичну адресу, а 

також номер і свідоцтво про включення в Реєстр Аудиторською палатою 
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України. 

Підпис аудиторського висновку. Аудиторський висновок підписує від 

імені аудиторської фірми її директор або аудитор, який має на це відповідні 

повноваження. 

Аудиторський висновок рекомендується підписувати ім’ям 

аудиторської фірми, оскільки вона несе юридичну відповідальність за якість 

проведеного аудиту. Аудиторською палатою України у разі неякісного 

проведення аудиторської перевірки аудиторська фірма може бути виключена 

з Реєстру суб’єкта аудиторської діяльності. 

Після підписання аудиторського висновку і вручення примірників 

клієнту аудитор повинен попередити його про відповідальність за 

несвоєчасне подання аудиторського висновку до податкової інспекції у разі 

проведення обов’язкового аудиту. 

Висновок аудитора може бути позитивним, умовно позитивним, 

негативним. Аудитор може також відмовитися від надання висновку. При 

цьому він викладає свою думку у звіті іншої форми. У трьох останніх 

випадках висновок має містити короткий виклад аргументів, що 

обґрунтовують думку аудитора. У разі необхідності уточнення цих 

аргументів можливі посилання на інші документи, надані аудитором клієнту, 

які містять докладнішу інформацію. 

Згідно з МСА 700 висновок аудитора може бути безумовно-

позитивним та модифікованим – безумовно-позитивним з пояснювальним 

параграфом, умовно-позитивним, негативним, відмовою від надання 

висновку про фінансову звітність підприємства. 

Безумовно-позитивну думку слід висловлювати тоді, коли аудитор 

дійшов висновку про те, що фінансова звітність відображає достовірний та 

об’єктивний стан (представлена об’єктивно у всіх суттєвих аспектах) 

відповідно до встановлених основ фінансової звітності. Виходячи з цього, 

можна конкретизувати випадки, коли аудитор складає безумовно-

позитивний висновок. Це може бути при додержанні таких умов: 
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– річна фінансова бухгалтерська звітність складається з таких 

обов’язкових форм: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про 

власний капітал, Примітки (як це передбачено Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та П(С)БО, крім 

малих підприємств, для яких застосовуються положення П(С)БО 25); 

– аудитор отримав достатню кількість аудиторських доказів та всі 

необхідні пояснення від керівництва та персоналу підприємства-клієнта; 

– надана інформація є достатньою для відображення реального стану 

справ на підприємстві; 

– існують адекватні та достовірні дані з усіх суттєвих питань 

аудиторської перевірки звітності; 

– звітність складена на основі достовірних даних поточних облікових 

регістрів та Головної книги, які не містять протиріч; 

– фінансові звіти підготовлені відповідно до загальноприйнятих 

принципів ведення обліку та затвердженої на підприємстві облікової 

політики, яка відповідає вимогам чинного законодавства; 

– показники фінансової бухгалтерської звітності є співставними з 

аналогічними показниками в інших фінансових не бухгалтерських звітах 

(звіті директора, фінансовому огляді та ін.); 

– аудитор може підтвердити можливість подальшого функціонування 

підприємства; 

– при складанні звітності враховано вплив наступних після дати 

балансу подій; 

– якщо відбувалась зміна облікової політики, принципів і методів 

обліку, то це належно розкрито у Примітках до звітності; 

– не були виявлені обставини, які потребують доповнення 

аудиторського висновку пояснюючим розділом або видозмінення 

формулювань.  

Безумовно-позитивний висновок беззаперечно і чітко виявляє 
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задоволення аудитора станом обліку та звітності у суб’єкта перевірки. 

Якщо під час перевірки у аудитора виникли заперечення або сумніви 

щодо правильності тих чи інших використаних суб’єктами перевірки рішень, 

але аудитору було надано аргументоване, переконливе обґрунтування цих 

рішень, то у своєму висновку аудитор не зобов’язаний згадувати ці рішення й 

така ситуація не змінює безумовності позитивного висновку.  

Аудитор не може видати безумовно-позитивний висновок у випадку 

виникнення будь-яких з наведених нижче обставин: 

– невпевненість (аудитор не може сформулювати думку); 

– незгода (аудитор може сформулювати думку, але вона суперечить 

даним перевіреної фінансової інформації). 

Причини невпевненості: 

– обмеження в обсязі аудиторської роботи у зв’язку з тим, що аудитор 

не може одержати всю необхідну інформацію й пояснення (наприклад, через 

незадовільний стан обліку), не має можливості виконати всі необхідні 

аудиторські процедури (наприклад, через обмеження у часі); 

– ситуаційні обставини, невпевненість у правильності висновку щодо 

даної ситуації (наприклад: спірна ситуація; довгостроковий контракт, 

довгострокова програма; багатоваріантність управлінського або 

технологічного рішення). 

Причини незгоди: 

– неприйнятність систем або методів обліку; 

– розходження у судженнях стосовно відповідності фактів або сум у 

фінансовій звітності даного обліку; 

– незгода зі ступенем та способом відображення фактів в обліку та 

звітності; 

– невідповідність проведення або оформлення операцій законодавству 

й іншим вимогам. 

Наявність будь-якого ступеня невпевненості або незгоди є підставою 

для відмови від безумовно-позитивного висновку. Подальший вибір виду 
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висновку залежить від ступеня невпевненості або незгоди: 

нефундаментальний або фундаментальний. 

Невпевненість або незгода стають фундаментальними у тому разі, якщо 

вплив факторів, які викликали невпевненість чи незгоду, на фінансову 

інформацію такий великий, що може суттєво перекручувати справжній стан 

справ у цілому або в основному. Слід також враховувати сукупний ефект 

усіх невпевненостей та незгод. 

Наявність нефундаментальних невпевненостей та незгод дає аудитору 

підстави сформулювати умовно-позитивний висновок із зауваженнями. 

Наявність фундаментальної незгоди є підставою для виконання негативного 

висновку.  

У всіх випадках, коли аудитор формулює висновок, який відрізняється 

від безумовно-позитивного, він має дати опис усіх суттєвих причин свого 

судження (невпевненості та незгоди). Ця інформація повинна бути коротко 

викладена в окремому розділі висновку, який передує формулюванню 

висновку або відмові від висновку. 

Невпевненість та незгода можуть бути суттєвими і несуттєвими. 

Невпевненість або незгода вважаються суттєвими у тому випадку, коли 

вплив чинників на фінансову інформацію, які викликали невпевненість чи 

незгоду, настільки значний, що це може перекрутити уявлення про дійсний 

стан справ на підприємстві у цілому або в основному. Необхідно також 

враховувати сукупний ефект усіх невпевненостей та незгоди на фінансову 

звітність. 

Виходячи з виду невпевненості та незгоди щодо їх суттєвості, аудитор 

приймає рішення, який вид аудиторського висновку ним буде видано за 

результатами перевірки звітності (умовно-позитивний, негативний, відмова 

від думки). 

Умовно-позитивний аудиторський висновок складається при 

наявності несуттєвої невпевненості та несуттєвої незгоди. В усіх випадках 

необхідно дати докладне пояснення невпевненості та незгоди. 
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Негативний аудиторський висновок згідно з п. 39 МСА 700 слід 

висловлювати тільки тоді, коли вплив будь-якої незгоди з керівництвом 

настільки суттєвий і глибокий для фінансової звітності, що, на думку 

аудитора, недостатньо модифікувати висновок, щоб розкрити викривлення 

або неповний характер фінансової звітності. Тобто, видаючи негативний 

висновок, аудитор показує, що, на його думку, фінансова звітність не 

відповідає встановленим вимогам, не є достовірною і об’єктивною, 

показники її суттєво перекручені. При цьому повинна мати місце незгода, яка 

має суттєвий характер. Незгода може стосуватись як фінансової звітності в 

цілому, так і окремих її частин (конкретних звітних форм, певних їх розділів 

або показників). Виявлені аудитором суттєві порушення облікової політики, 

значні перекручення сум у фінансовій звітності, недостатнє розкриття 

інформації, порушення чинного законодавства призводять до видачі 

негативного аудиторського висновку, а виявлені незначні (несуттєві) 

порушення – до складання умовно-позитивного висновку. 

Можливість видачі негативного аудиторського висновку в окремих 

випадках обумовлена в договорі на аудиторську перевірку із зазначенням 

того, що це не впливає на виплату аудитору (аудиторській фірмі) гонорару за 

проведену перевірку. 

Відмова від висловлення думки застосовується в тому разі, коли 

обмеження обсягу перевірки дуже значне (суттєве), в результаті чого аудитор 

не може отримати достатню кількість необхідних аудиторських доказів і 

відповідно сформулювати обґрунтовану об’єктивну думку щодо фінансової 

звітності. Обмеження в обсязі перевірки можуть виникати як з вини 

підприємства (встановлення дуже стислих строків перевірки, відмова 

керівництва надсилати запити для підтвердження дебіторської та 

кредиторської заборгованості; відмова аудитору у спостереженні за 

проведенням інвентаризації; незадовільне ведення обліку, внаслідок чого 

відбувається втрата інформації), так і через об’єктивні обставини (наприклад, 

непередбачений вплив подальших подій). 
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Крім того, відмова від думки висловлюється при порушенні умов 

незалежності аудитора від підприємства-клієнта. Аудитор повинен 

заздалегідь попередити керівника підприємства або обумовити в договорі на 

проведення аудиту, що існує можливість за результатами перевірки надати 

відмову від думки про фінансову звітність. Перед тим, як прийняти рішення 

про видачу відмови від думки, аудитор повинен дуже ретельно 

проаналізувати результати перевірки, впевнитись, що не існує додаткових 

шляхів розширення обсягу перевірки і поповнення необхідних аудиторських 

доказів, переконатись, що складання негативного чи безумовно-позитивного 

висновку за даних обставин є неможливим. 

Модифікація аудиторського висновку. Аудиторський висновок є 

модифікованим, якщо містить додаткові пояснення, але у самому висновку 

про обмеження не йдеться. 

Як правило, модифікований аудиторський висновок має такі моменти: 

– визнання або невпевненість у безперервній діяльності підприємства; 

– зміни принципів обліку протягом періоду перевірки; 

– виправлення, які необхідно внести в облік підприємства за 

результатами аудиту; 

– опис принципів обліку, які відрізняються від діючих в Україні 

принципів обліку (у позитивному висновку); 

– роз’яснення з приводу використання висновків інших аудиторів; 

– пояснення про попередні аудиторські висновки. 

Доповнення до аудиторських висновків. Аудиторський висновок 

вважається розширеним, коли, крім стандартних висловлювань, він містить 

коментарі до інформації, яка не входить в основну звітність, а саме: 

– додатковий параграф (розділ), де акцентується увага на важливій 

інформації; 

– вказівки на відсутність поквартальних даних або відсутність 

аналітичного обліку; 

– вказівки на невідповідність іншої інформації, яка входить у пакет 
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звітності, даним перевірених звітів (невідповідність даних інформації у 

пояснювальній записці даним балансу). 

Види аудиторських висновків наведено на рис. 8.7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 8.7. Види аудиторських висновків про перевірену фінансову звітність 

 

Якщо існує значна неясність стосовно оцінки заборгованості за 

податками, підписаними контрактами, можливості повернення грошових 

коштів для погашення витрат постачальників (підрядників), результату 

судових процесів, важливих обставин тощо, це необхідно чітко і повно 

роз’яснити. Аудитори повинні викласти ці пояснення в кінці аудиторського 

висновку, виділивши додатковий параграф (розділ), щоб привернути увагу 

споживачів аудиторського висновку до існуючої неясності. 

 

 
Контрольні запитання: 

1. Дати характеристику аудиторським доказам та вимогам до них. 

2. Дати характеристику класифікації аудиторських доказів. 

Аудиторський висновок про фінансову звітність 

Безумовно-
позитивний 
висновок 

Модифікований висновок 

Чинники, що 
не впливають 
на думку 
аудитора

 
Чинники,що 
впливають на 
думку аудитора 

(незгода, 
невпевненість) 

 
Безумовно-позитивний висновок з 

пояснюючим параграфом 

Умовно-позитивний 
висновок 

Відмова від 
висловлення думки 

Негативна думка 

 
Викладення всіх 
суттєвих обставин 
відхилення від 
безумовно-
позитивного 
висновку 
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3. Назвати джерела та методику отримання аудиторських доказів. 

4. Дати характеристику рівню суттєвості аудиторських доказів. 

5. Якими документами оформляється процес аудиту? 

6. Чим відрізняються робочі документи аудиту від підсумкових? 

7. Для чого необхідні робочі документи аудитора? 

8. За якими ознаками класифікують робочі документи аудитора? 

9. Які вимоги ставлять до оформлення робочих документів аудитора? 

10. Який порядок і термін зберігання робочих документів аудитора? 

11. В чому полягає мета аудиторського висновку? 

12. Які існують вимоги до оформлення аудиторського висновку? 

13. Яка структура аудиторського висновку? 

14. Які існують види аудиторських висновків? Що в них розкривається? 

 
Тести: 
1. Який з наведених типів аудиторських доказів є найбільш достовірним: 
а) письмове підтвердження залишків на рахунках дебіторської заборгованості, 

отримане безпосередньо аудитором від замовника; 
б) усне повідомлення керівництва щодо оцінювання запасів; 
в) копія прибутково-касового ордера; г) процедури аналітичного огляду? 
2. Процедури отримання аудиторських доказів включають: 
а) інспектування і спостереження; б) запит та підтвердження; 
в) обчислювання та аналітичні процедури; г) усе наведене вище. 
3. Робочі документи аудитора призначені для: 
а) дотримання вимог Кодексу професійної етики аудиторів; б) забезпечення 

обґрунтування висновку аудитора; 
в) поточного контролю і спостереження за процедурами контролю якості послуг, 

що надаються; г) документального засвідчення незалежності аудитора. 
4. Після завершення аудиту робочі документи аудитора: 
а) залишаються в аудитора; б) підлягають знищенню; 
в) передаються замовнику; г) передаються до органів податкової адміністрації. 
5. Робочі документи аудитора є власністю: 
а) підприємства-клієнта; б) аудиторської фірми; 
в) контролюючих органів; г) замовника аудиту.  
6. Робочі документи аудитора - це: 
а) надані клієнтом документи, які включають інформацію про діяльність 

підприємства і використовуються для підтвердження правильності й об’єктивності 
фінансової звітності; 

б) записи, в яких аудитор фіксує проведення процедури перевірки, тести, отриману 
інформацію і відповідні узагальнення; 

в) документи, в яких аудитор фіксує підготовчі процедури до проведення аудиту; 
г) розроблені аудитором тести, анкети, які застосовуватимуться з метою отримання 

інформації про достовірність фінансової звітності. 
7. Відповідальність за складання робочих документів несе: 
а) керівник аудиторської перевірки; б) солідарно вся аудиторська група; 
в) кожний безпосередній виконавець окремо; г) відповідальність за складання 

кожного з робочих документів не передбачена. 
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8. Термін зберігання робочих документів: 
а) не менше 3-х років; б) не менше 10-ти років; 
в) необмежений; г) не менше 5-ти років. 
9. Робочі документи аудитора поділяються на: 
а) тимчасові; б) постійні і поточні; 
в) теперішні і майбутні; г) прості і складні. 
10. Релевантні – це докази, які: 
а) мають цінність для вирішення поставленої проблеми; 
б) докази, в яких аудитор фіксує підготовчі процедури до проведення аудиту; 
в) докази, що містять інформацію про достовірність фінансової звітності; 
г) докази, отримані від клієнта і підтверджені зовнішніми джерелами. 
11. До робочих документів заносяться: 
а) записи про характер, час проведення та обсяг виконаних аудиторських процедур; 
б) інформація, необхідна для ефективної організації, проведення та узагальнення 

результатів аудиту підприємства;  
в) інформація, яку аудитор виконував в процесі всього аудиту; 
г) обсяг виконаних аудиторських процедур. 
12. За яких обставин аудитор має право видати негативний аудиторський 

висновок? 
а) аудитор задоволений станом обліку та звітності на підприємстві; 
б) існує незначна невпевненість у достовірності обліку окремих господарських 

операцій; 
в) існує незначна незгода щодо способу відображення в обліку окремих 

господарських операцій; 
г) аудитор не задоволений станом обліку та звітності на підприємстві. 
13. Який вид висновку повинен обрати аудитор за умови існування причин, 

що не дають можливості сформулювати думку щодо стану обліку та звітності 
підприємства у цілому: 

а) безумовно-позитивний; б) умовно-позитивний; 
в) негативний; г) відмова від висновку? 
14. Що розуміють під датою завершення аудиту: 
а) дату, коли висновок аудитора передають клієнту; 
б) дату, коли аудитор узгодив з клієнтом зміст і форми фінансової звітності; 
в) дату фактичного завершення виконання процедур; 
г) дату опублікування річної звітності клієнта? 
15. Аудиторський висновок подається в обов’язковому порядку аудиторською 

фірмою: 
а) тільки клієнту; б) клієнту і місцевій податковій службі; 
в) клієнту і всім користувачам фінансової звітності клієнта за їх вимогою; 
г) клієнту і до Аудиторської палати. 
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ТЕМА 9. ОБЛІК І АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

1. Поняття, класифікація та оцінка необоротних активів. 

2. Документування господарських операцій з руху необоротних 

активів.  

3. Синтетичний і аналітичний облік необоротних активів. 

4. Поняття та методи нарахування зносу (амортизації) необоротних 

активів. 

5. Методика проведення аудиту операцій з необоротними активами.  

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: необоротні активи, основні засоби, нематеріальні 

активи, довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, довгострокові біологічні 
активи, відстрочені податкові активи, довгострокова дебіторська заборгованість, інші 
необоротні активи, гудвіл, оцінка необоротних активів, первинні документи, облік 
необоротних активів, знос (амортизація), аудит необоротних активів, програма аудиту. 

Основні фахові компетенції: розуміння сутності та знання умов визнання, видів 
оцінки та класифікаційних груп необоротних активів; розуміння сутності зносу 
(амортизації) необоротних активів та порядку нарахування амортизації різними методами; 
уміння документувати та відображати рух необоротних активів в обліку; нарахування 
амортизації різними методами, документування та відображення її в обліку; уміння 
визначати особливості аудиту необоротних активів із метою проведення перевірки 
операцій із необоротними засобами по суті; уміння складати програму аудиту 
необоротних активів; уміння виконувати перевірку правильності віднесення активів до 
основних засобів; уміння перевіряти правильність нарахування амортизації; уміння 
виконувати аналіз ефективності використання необоротних активів. 

 

1. Поняття, класифікація та оцінка необоротних активів 

Активи поділяють на необоротні й оборотні. 

Необоротні активи можна визначити як активи, термін корисного 

використання яких більше одного року або одного операційного циклу, який 

перевищує рік, та які приймають участь у процесі діяльності підприємства і є 

основним чинником, що впливає на обсяг, якість і ефективність діяльності. 

Необоротні активи – це всі активи, що не є оборотними, до складу 

яких включають: основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові 

фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, довгострокові біологічні активи, 
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відстрочені податкові активи, довгострокову дебіторську заборгованість, 

інші необоротні активи, гудвіл (рис. 9.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.1. Складові необоротних активів 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 

інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також 

розкриття інформації про них у фiнансовiй звiтностi, регламентує П(С)БО 7 

«Основні засоби» [12]. 

Основні засоби − матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Об’єкт основних засобів − це закінчений пристрій з усіма 

пристосуваннями і приладдям для нього або окремий конструктивно 

відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних 

функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів 

однакового або різного призначень, що мають для обслуговування загальні 

пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого 

кожен предмет може виконувати свої функції, комплекс − певну роботу 
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тільки у складі комплексу, а не самостійно. 

Для планування, обліку, контролю та аналізу найбільше значення має 

класифікація основних засобів, яка передбачена П(С)БО 7 (п. 5). 

Група основних засобів − сукупність однотипних за технічними 

характеристиками, призначенням та умовами використання основних засобів. 

Основні засоби поділяють на такі групи і підгрупи: 

1. Основні засоби. 

1.1. Земельні ділянки. 

1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані  

з будівництвом. 

1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої. 

1.4. Машини та обладнання. 

1.5. Транспортні засоби. 

1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 

1.7. Тварини.   

1.8. Багаторічні насадження. 

1.9. Інші основні засоби.  

2. Інші необоротні матеріальні активи. 

2.1. Бібліотечні фонди. 

2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи. 

2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди. 

2.4. Природні ресурси. 

2.5. Інвентарна тара. 

2.6. Предмети прокату. 

2.7. Інші необоротні матеріальні активи.  

Наведена класифікація основних засобів має важливе значення для 

обліку, оскільки щодо неї складають звітність про рух основних засобів. Крім 

того, такі дані необхідні для глибокого аналізу використання основних 

засобів і пошуку резервів для підвищення фондовіддачі. 

Наступною, не менш важливою, групою необоротних активів є 
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нематеріальні активи. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку 

інформації про нематеріальні активи та відображення її в системі рахунків 

бухгалтерського обліку визначає П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [13]. 

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми та може бути ідентифікований. 

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають 

матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуватися 

підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року 

(або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, 

торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам. 

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведуть щодо кожного 

об’єкта за такими групами: 

‒ права користування природними ресурсами; 

‒ права користування майном; 

‒ права на комерційні позначення; 

‒ права на об’єкти промислової власності; 

‒ авторське право та суміжні з ним права; 

‒ інші нематеріальні активи. 

Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат 

того звітного періоду, у якому вони були здійснені: 

‒ витрати на дослідження; 

‒ витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; 

‒ витрати на підвищення ділової репутації підприємства; 

‒ вартість видань; 

‒ витрати на створення торгових марок. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 

інформації про фінансові інвестиції, а також розкриття інформації про них у 

фiнансовiй звiтностi, регламентує П(С)БО12 «Фінансові інвестиції» [17]. 

Довгострокові фінансові інвестиції − це активи, які утримуються 
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підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), 

зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора на період більший 

ніж один рік, а також не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. 

Довгострокові фінансові інвестиції згідно з П(С)БО 12 поділяють на ті, 

що обліковують за методом участі в капіталі (фінансові інвестиції в 

асоційовані, дочірні підприємства (з утворенням юридичної особи)) та інші 

інвестиції. 

Капітальні інвестиції – це вкладення на придбання чи створення 

необоротних активів. Складовими капітальних інвестицій є: капітальне 

будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання 

(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання 

(створення) нематеріальних активів, придбання (вирощування) 

довгострокових біологічних активів. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 

інформації про біологічні активи і  про одержані в процесі їх біологічних 

перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію 

та розкриття інформації про них у фінансовій звітності регламентує П(С)БО 

30 «Біологічні активи» [27]. 

Довгострокові біологічні активи − біологічні активи, здатні давати 

сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, 

приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що 

перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. До них 

належать: довгострокові біологічні активи рослинництва, довгострокові 

біологічні активи тваринництва та незрілі довгострокові біологічні активи. 

Відстрочені податкові активи визначає П(С)БО 17 «Податок на 

прибуток» [21]. Відстрочений податковий актив – це сума податку на 

прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок: 

– тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню; 

– перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку 

зменшення податку на прибуток у звітному періоді; 
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– перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими 

скористатися у звітному періоді неможливо. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському  обліку  

інформації про довгострокову дебіторську заборгованість та її розкриття у 

фінансовій звітності регламентує П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 

[15]. 

Довгострокова дебіторська заборгованість − це сума дебіторської 

заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та 

буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Довгострокова 

дебіторська заборгованість включає заборгованість за майно, що передано у 

фінансову оренду, довгострокові векселі одержані, іншу дебіторську 

заборгованість, інші необоротні активи. 

Гудвіл з позицій бухгалтерського обліку визначають як різницю між 

ціною придбання і вартістю матеріальних активів придбаного підприємства 

за вирахуванням його зобов’язань при об’єднанні балансів цих підприємств. 

Згідно з П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» гудвіл − це 

перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій 

вартості придбаних ідентифікованих  активів, зобов’язань і непередбачених 

зобов’язань на дату придбання [22].  

Об’єкт необоротних активів визнається активом, якщо існує 

ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні 

вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно 

визначена. 

Під строком корисного використання (експлуатації) розуміють 

очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть 

використовуватись підприємством, або шляхом їх використання буде 

виготовлений очікуваний підприємством обсяг продукції (товарів, робіт, 

послуг). При визначенні строку корисного використання слід враховувати: 

1) очікуване використання об’єкта підприємством з врахуванням його 

потужності або продуктивності; 
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2) фізичний та моральний знос, що передбачається; 

3) правові обмеження щодо строків використання об’єкта та ін. 

Розрізняють наступні види вартості необоротних активів: 

‒ первісна − історична (фактична) собівартість необоротних активів у 

сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених 

(переданих), витрачених при придбанні або створенні необоротних активів; 

‒ справедлива − сума, за якою актив може бути обміняний при 

здійсненні угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та 

незалежними сторонами. Справедливою вартістю зазвичай є ринкова 

вартість, визначена професійними оцінювачами; 

‒ переоцінена − вартість необоротних активів після проведення їх 

переоцінки; 

‒ вартість, що амортизується − первісна або переоцінена вартість 

об’єкта необоротних активів за вирахуванням ліквідаційної вартості; 

‒ ліквідаційна − сума коштів або вартість інших активів, які 

підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів 

по закінченні передбаченого періоду використання, за вирахуванням 

очікуваних витрат на ліквідацію (продаж) цього об’єкта; 

‒ залишкова (балансова) − різниця між первісною вартістю та сумою 

нарахованого зносу (амортизацією). 

До первісної вартості необоротних активів включають такі 

витрати:  

‒ суми (без непрямих податків), що сплачують постачальнику активів; 

‒ суми, що сплачують підрядникам за виконання будівельно-

монтажних робіт (без непрямих податків); 

‒ реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, здійснені у 

зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт необоротних активів; 

‒ суми ввізного мита; 

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

необоротних активів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); 
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‒ витрати із страхування ризиків, пов’язаних з доставкою необоротних 

активів; 

‒ витрати на встановлення, монтаж, налагодження необоротних 

активів; 

‒ інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням необоротних 

активів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою 

метою. 

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включають 

до первісної вартості необоротних активів, придбаних або створених 

повністю або частково за рахунок позикового капіталу. 

Первісна вартість безоплатно отриманих необоротних активів 

дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з врахуванням витрат, 

які безпосередньо пов’язані з цим об’єктом. 

Первісна вартість придбаного необоротного активу в результаті 

обміну на подібний об’єкт дорівнює залишковій вартості придбаного 

необоротного активу. Первісна вартість необоротного активу, придбаного 

в результаті обміну на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості 

переданого необоротного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових 

коштів чи їх еквівалентів, що була передана під час обміну. 

Первісна вартість необоротного активу, створеного підприємством, 

включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші 

витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього необоротного активу. 

Первісною вартістю необоротних активів, що внесені до статутного 

капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) 

підприємства їх справедлива вартість. 

Після надходження необоротних активів підприємство може мати 

витрати, пов’язані з їх експлуатацією або поліпшенням стану, які 

сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. 

Такі витрати включають до балансової вартості необоротних активів.  

Поліпшення стану основних засобів може відбуватися за рахунок 
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модифікації з метою продовження терміну експлуатації або збільшення 

виробничої потужності, впровадження більш ефективного технологічного 

процесу, заміни окремих частин машин або обладнання тощо. 

 

2. Документування господарських операцій  

з руху необоротних активів  

Для того, щоб своєчасно і повністю мати правдиві дані про стан і 

ефективність використання необоротних активів, необхідно правильно, 

повністю і своєчасно оформляти первинними документами операції їх руху. 

Вимоги до документального оформлення господарських операцій на 

підприємствах усіх видів економічної діяльності регламентують Положенням 

про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [9]. 

На кожному підприємстві, в установі, організації виникає необхідність 

оцінити вартість основних засобів, включивши згодом витрати на 

амортизацію до вартості продукції. При цьому документування 

господарських операцій має забезпечити одержання своєчасної та 

об’єктивної інформації про склад основних засобів, ефективність їх 

використання, виробіток продукції і розрахунки щодо зносу основних 

засобів. 

Існують такі типові форми первинної документації з обліку основних 

засобів (табл. 9.1).  

Таблиця 9.1 

Типові форми первинної документації з обліку основних засобів 
№ форми Назва 

1 2 
ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів 

ОЗ-2 Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих 
об’єктів 

ОЗ-3 Акт на списання основних засобів 
ОЗ-4 Акт на списання автотранспортних засобів 
ОЗ-5 Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини  
ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів  
ОЗ-7 Опис інвентарних карток по обліку основних засобів  
ОЗ-8 Картка обліку руху основних засобів  
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Продовження табл. 9.1 
1 2 

ОЗ-9 Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації) 
ОЗ-14 Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)  
ОЗ-15 Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)  
ОЗ-16 Розрахунок амортизації по автотранспорту  

 

Облік руху основних засобів підприємства здійснюють у бухгалтерії. 

При цьому обліку підлягають всі основні засоби незалежно від використання. 

Типову форму ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів» застосовують для оформлення зарахування 

до складу основних засобів окремих об’єктів, для оформлення внутрішнього 

переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) до іншого, а 

також для виключення їх зі складу основних засобів при передачі іншому 

підприємству (організації). 

Акт оформляють комісією, призначеною розпорядженням (наказом) 

керівника підприємства, в одному примірнику в момент надходження чи 

вибуття кожного окремого об’єкта основних засобів. Після цього форму ОЗ-1 

з доданою технічною документацією передають в бухгалтерію, підписують 

керівником та головним бухгалтером. 

Складання загального акта, яким оформляють прийняття декількох 

об’єктів основних засобів, дозволяється лише при обліку господарського 

інвентаря, інструментів, обладнання тощо,  якщо ці об’єкти однотипні, мають 

однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці. 

Форму ОЗ-1 при безоплатній передачі основних засобів іншому 

підприємству складають в двох екземплярах (обом сторонам). При продажу 

акт складають в трьох примірниках: перші два − залишають у продавця, а 

третій − передають покупцеві. 

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт 

також складають у двох примірниках у тому відділі, який здає основні 

засоби. 

Типову форму ОЗ-3 «Акт на списання основних засобів» застосовують 
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для оформлення вибуття окремих об’єктів основних засобів при повній або 

частковій їх ліквідації. Акт складають у двох примірниках комісією, що 

затверджена наказом керівника підприємства (організації). У ньому вказують 

затрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, отриманих 

внаслідок ліквідації. 

Типову форму ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів» 

застосовують для аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі 

групи основних засобів на підприємстві. Форма містить дані про технічні 

особливості об’єкта, норми амортизаційних відрахувань та ін. Інвентарні 

картки відкривають в одному примірнику на кожен об’єкт основних засобів і 

містять дані щодо найменування об’єкта, його інвентарного номеру, 

підприємства-виробника, первісної вартості, джерела придбання, короткої 

характеристики об’єкта тощо.  

Нематеріальний актив як складова необоротних активів 

характеризується відсутністю матеріальних форм по відношенню до будь-

якого об’єкта, що приймається на облік. 

Право користування землею приймають на облік на підставі 

оформленої у відповідності з встановленим законодавством порядком 

документації, що підтверджує право підприємства на земельну ділянку. 

Право на винахід, корисні моделі, промислові зразки підтверджують 

відповідними патентами та ліцензійними договорами. 

Підтвердженням права на товарний знак є свідоцтво або договір 

уступки, зареєстрований належним чином. 

Для документування операцій з обліку нематеріальних активів 

використовують типові форми документів для обліку основних засобів, до 

яких додають документи, що описують сам об’єкт або порядок його 

використання, а також документи, що підтверджують майнові права 

підприємства. 

На підставі первинних документів рух основних засобів та 

нематеріальних активів протягом звітного періоду відображають в облікових 
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регістрах, інформацію яких потім використовують для заповнення Головної 

книги та форм звітності. 

Щодо документального оформлення фінансових інвестицій, то 

використовують такі документи, як: прибутковий касовий ордер, виписка 

банку, акт приймання-передачі основних засобів, накладна на відпуск 

матеріалів на сторону, довідка бухгалтерії, реєстр, книга обліку цінних 

паперів тощо. 

Документальне оформлення дебіторської заборгованості 

здійснюють на підставі господарських договорів та первинних документів, 

що засвідчують факт здійснення господарської операції: актів про виявлені 

розбіжності при прийманні товарно-матеріальних цінностей, рішень судових 

органів, платіжних документів, виконавчих документів, рахунків-фактур, 

накладних. 

Невід’ємною частиною договору є додатки. Одним з найпоширеніших 

є специфікація − товаросупровідний документ на партію товару, яку 

постачають в асортименті згідно з відповідним транспортним документом. 

 

3. Синтетичний та аналітичний облік необоротних активів 

Для того, щоб своєчасно і повністю мати правдиві дані про стан і 

ефективність використання необоротних активів, необхідно правильно 

організувати їх облік.  

Для обліку й узагальнення інформaції про наявність тa рух власних або 

отриманих нa умовах фінансової оренди об’єктiв і орендованих цілісних 

майнових кoмплексів, які віднесені до склaду основних засобів, а такoж 

об’єктів інвестиційної нерухомості призначенo рахунок 10 «Основні засоби».  

Зa дебетом рахунка 10 відображають надходження (придбаних, 

створених, безоплатнo отриманих) основних засобів нa баланс підприємства, 

які обліковують зa первісною вартістю, суму витрат, якa пов’язана з 

поліпшенням oб’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дoобладнання, 

реконструкція тощо), що призводить дo збільшення майбутніх економічних 
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вигод, первіснo очікуваних від використання об’єктa; суму дооцінки вартості 

об’єктa основних засобів, за кредитом ‒ вибyття основних засобів внаслідок 

продажу, безоплатнoї передачі або невідповідності критеріям визнaння 

активом, а також у разi часткової ліквідації об’єктa основних зaсобів, сума 

уцінки основних засобів. Зa дебетом рахунка 10 також відображають суму 

створеного зaбезпечення, зокрема на передбачену законодавствoм 

рекультивацію порушених земeль. 

Рахунок 10 мaє такі субраxунки: 

‒ 100 «Інвестиційна нерухомість» ‒ вeдуть облік наявності та руxу 

об’єктів інвестиційної нерухомості; 

‒ 101 «Земельнi ділянки» ‒ ведуть облік земельних ділянок; 

‒ 102 «Капітальні витрати нa поліпшення земель» ‒ ведуть облік 

кaпітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративнi, осушувальні, 

іригаційні та іншi роботи); 

‒ 103 «Будинки тa споруди» ‒ ведуть облік наявності та руху будинкiв, 

споруд, їх структурних компонентів тa передавальних пристроїв, а такoж 

житлових будівель; 

‒ 104 «Машини тa обладнання»; 

‒ 105 «Транспортні засоби»;  

‒ 106 «Інструменти, прилади тa інвентар»; 

На субрахункаx 104, 105, 106 ведуть облік відповіднo машин та 

обладнання, транспортних засобiв, інструментів, приладів та інвентарю.  

‒ 107 «Тварини»; 

‒ 108 «Багаторічнi насадження»; 

Нa субрахунках 107 та 108 ведуть облік довгострокових біологічних 

активів, в тому числі багаторічних насаджень, якi не пов’язані iз 

сільськогосподарською діяльністю. 

‒ 109 «Іншi основні засоби» ‒ ведуть облік основних засобів, які нe 

включені до іншиx субрахунків рахунка 10. 

Аналітичний облік основних засобів ведуть щодо кожного об’єкту 
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окремо. 

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» признaчeний для обліку витрат нa 

придбання абo створення матеріальних i нематеріальних необоротниx 

активiв. 

Рахунок 15 має такі субрaхунки: 

‒ 151 «Капітальне будівництво» ‒ відображають витрати на 

будівництво, що здійснюєтьcя як господарським, тaк i підрядним способом 

для власниx потрeб підприємства. На цьому субрахунку тaкож ведуть облік 

устаткування, що підлягaє монтажу в процесі будівництва; 

‒ 152 «Придбaння (виготовлення) основних засобів» ‒ призначений для 

обліку витрат нa придбання або виготовлення власними cилами матеріальних 

активів, облік яких вeдуть нa рахунку 10 (кpім об’єктів будівництва тa 

основного стада); 

‒ 153 «Пpидбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 

aктивів» ‒ відображають витpати підприємства (організації, установи) нa 

придбання або виготовлення власними cилами матеріальних активів, облік 

яких ведуть на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 

‒ 154 «Придбання (створeння) нематеріальних активів» ‒ 

відображають витрати підприємства на пpидбання або створення власними 

силaми активів, облік яких ведуть нa рахунку 12 «Нематеріальні активи»; 

‒ 155 «Придбання (вирощувaння) довгострокових біологічних активів» 

‒ ведуть облік витрaт на придбання або вирощування (створeння) 

довгострокових біологічних активів, облік якиx ведуть на рахунку 16 

«Довгостроковi біологічні активи», у тому чиcлі на вирощування незрілих 

довгострокових біологічниx активів, та формування основного cтада робочої 

і продуктивної худоби (кpім тварин, які обліковують нa рахунку 21 «Поточні 

біологічні aктиви»). 

За дебетoм рахунка 15 вiдображають збільшення зазнаних витрат нa 

придбання або створення матеріальних тa нематеріальних необоротних 

активів, за крeдитом ‒ їх зменшення (введення в дiю, прийняття в 
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експлуатацію придбаних aбо створених нематеріальних активів тощо). 

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведуть відповідно за 

видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, 

нематеріальних активів, а також за окремими об’єктами капітальних 

вкладень (інвентарними об’єктами). 

Надходження основних засобів на підприємство здійснюють кількома 

способами: придбання за плату (купівля), безоплатне одержання, 

будівництво (спорудження) власними силами, одержання як внеску до 

статутного капіталу, інші випадки зарахування на баланс. 

Кореспонденція рахунків з надходження основних засобів внаслідок 

купівлі наведена в таблиці 9.2. 

Таблиця 9.2 

 Кореспонденція рахунків з надходження основних засобів  

внаслідок придбання 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
Перша подія ‒ оплата за основні засоби 

1 Проведено передоплату постачальнику за основні засоби 371 311 
2 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 644 
3 Відображено надходження від постачальника придбаних 

основних засобів 
 

152 
 

631 
4 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 644 631 
5 Відображено суму транспортних, посередницьких, 

монтажних послуг, пов’язаних з придбанням основних 
засобів 

 
152 

 
685 

6 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 685 
7 Проведено взаємозалік заборгованостей 631 371 
8 Зараховано основні засоби на баланс 10 152 

Перша подія ‒ надходження основних засобів 
9 Відображено надходження від постачальника придбаних 

основних засобів 
 

152 
 

631 
10 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 631 
11 Відображено суму транспортних, посередницьких, 

монтажних послуг, пов’язаних з придбанням основних 
засобів 

 
152 

 
685 

12 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 685 
13 Зараховано основні засоби на баланс 10 152 
14 Проведено оплату за придбані основні засоби 631 311 
15 Проведено оплату за транспортування, посередницькі 

послуги 
685 311 
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Безоплатне отримання основних засобів відображають як збільшення 

додаткового капіталу підприємства за кредитом субрахунка 424 «Безоплатно 

одержані необоротні активи». Коли актив забезпечує економічні вигоди, то 

протягом періоду їх отримання суму нарахованого зносу визнають доходом  і 

на цю суму зменшують розмір додаткового капіталу. 

Кореспонденцію рахунків з безоплатного отримання основних засобів 

зображено у таблиці 9.3. 

Таблиця 9.3 

 Кореспонденція рахунків з безоплатного отримання основних засобів  
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Безкоштовно отримано основні засоби 152 424 
2 Відображено суму транспортних, посередницьких, 

монтажних послуг 
 

152 
 

685 
3 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ  641 685 
4 Введено об’єкт в експлуатацію 10 152 
5 Оплачено за послуги 685 311 
6 Нараховано амортизацію в першому місяці експлуатації 23 131 
7 Відображено дохід в розмірі нарахованої амортизації 424 745 

 

Кореспонденцію рахунків з будівництва (спорудження) основних 

засобів власними силами зображено у таблиці 9.4. 

Таблиця 9.4 

 Кореспонденція рахунків з будівництва (спорудження) основних засобів 

власними силами 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Відображено суму витрат на проектні роботи 151 631 
2 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ  641 631 
3 Відображено фактичні витрати на будівництво об’єкта 

основних засобів 
151 205, 13, 

66, 65, 
23, 92 

4 Введено новозбудований об’єкт основних засобів (основні 
засоби) в експлуатацію 

 
10 

 
151 

5 Відображено різницю між собівартістю будівництва та 
справедливою вартістю 

 
977 

 
151 

 

При формуванні статутного капіталу підприємства його учасники 



214 
 

вносять свою частку не тільки грошовими коштами, але й майном (у т.ч. 

основними засобами). 

Кореспонденцію рахунків з одержання основних засобів як внеску до 

статутного капіталу підприємства зображено у таблиці 9.5. 

Таблиця 9.5 

Кореспонденція рахунків з одержання основних засобів як внеску до 

статутного капіталу  
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Відображено розмір статутного капіталу 46 401 
2 Внесено основні засоби як внесок до статутного капіталу 10 46 

 

Вибуття основних засобів може відбуватися внаслідок: продажу, 

ліквідації, безоплатної передачі іншим підприємствам, обміну на інші активи, 

внеску до статутного капіталу інших підприємств. 

Операція продажу основних засобів передбачає отримання доходу за 

проданий об’єкт. Дохід від реалізації основних засобів відображають за 

кредитом субрахунка 712 «Інший дохід від операційної діяльності». За 

дебетом цього рахунка відображають суму ПДВ. Також при реалізації 

основних засобів списують знос; об’єкт переводять до складу оборотних 

активів, утримуваних для продажу (дебет субрахунка 286 «Необоротні 

активи та групи вибуття, утримувані для продажу») та списують залишкову 

вартість об’єкта. 

Ліквідація об’єкта може бути як повною, так і частковою. У разі 

часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісну вартість і знос 

зменшують відповідно на суму первісної вартості і зносу ліквідованої 

частини. Залишкову вартість ліквідованого об’єкта, а також витрати, 

пов’язані з їх ліквідацією, відображають в обліку на рахунку 976 «Списання 

необоротних активів». 

При безоплатній передачі об’єкта основних засобів іншому 

підприємству дохід дорівнює нулю, а залишкову вартість об’єкта основних 
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засобів та витрати, пов’язані з такою передачею, відображають за дебетом 

субрахунка 976. 

Кореспонденцію рахунків з вибуття основних засобів відображено в 

таблиці 9.6. 

Таблиця 9.6  

Кореспонденція рахунків з вибуття основних засобів  
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 
 

Відображено списання нарахованого зносу при вибутті 
основних засобів  

 
13 

 
10 

2 Відображено переведення об’єкта основних засобів до 
складу оборотних активів 

 
286 

 
10 

3 Відображено залишкову вартість об’єкта основних засобів:   
- при їх реалізації 949 286 
- при їх списанні 976 10 
 

Облік інших необоротних матеріальних активів ведуть на рахунку 11 

«Інші необоротні матеріальні активи». Він призначений для обліку та 

узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних 

матеріальних активів, до яких належать групи основних засобів, що не 

обліковують на рахунку 10. Рахунок активний. 

За дебетом рахунка 11 відображають: 

1) надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих інших 

необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); 

2) сума витрат, пов’язана з поліпшенням об’єкта (реконструкція, 

модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, 

первісно очікуваних від використання об’єкта; 

3) сума дооцінки вартості об’єкта необоротних матеріальних активів. 

За кредитом рахунка 11 відображають вибуття інших необоротних 

матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або 

невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової 

ліквідації об’єкта та сума їх уцінки. 

За цим рахунком ведуть такі субрахунки: 
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‒ 111 «Бібліотечні фонди» ‒ ведуть облік наявності та руху 

бібліотечних фондів; 

‒ 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» ‒ відображають 

вартість предметів, строк корисного використання яких більший ніж один 

рік, зокрема спеціальних інструментів і пристосування, вартість яких 

погашають нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою 

(нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об’єктів; 

‒ 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» ‒ ведуть облік 

експлуатаційних тимчасових (нетитульні) споруд; 

‒ 114 «Природні ресурси» ‒ ведуть облік наявності та руху придбаних 

природних ресурсів для видобутку (нафти, газу тощо); 

‒ 115 «Інвентарна тара» ‒ ведуть облік наявності та руху інвентарної 

тари; 

‒ 116 «Предмети прокату» ‒ ведуть облік наявності та руху активів, 

призначених для видачі напрокат; 

‒ 117 «Інші необоротні матеріальні активи» ‒ ведуть облік наявності 

та руху активів, які не обліковують на попередніх субрахунках. 

Аналітичний облік інших необоротних матеріальних активів 

ведуть щодо кожного об’єкта цих активів.  

Кореспонденція рахунків з надходження та вибуття інших 

необоротних матеріальних активів аналогічна кореспонденції рахунків з 

надходження та вибуття основних засобів, єдина відмінність ‒ застосування 

рахунка 11 замість рахунка 10 та субрахунка153 замість субрахунка 152.  

Облік нематеріальних активів ведуть на рахунку 12 «Нематеріальні 

активи». Він призначений для обліку та узагальнення інформації про 

наявність та рух нематеріальних активів. 

За дебетом рахунка 12 відображають придбання або отримання в 

результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) 

нематеріальних активів, які обліковують за первісною вартістю, та суму 

дооцінки таких активів, за кредитом ‒ вибуття внаслідок продажу, 
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безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі 

економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних 

активів. 

Рахунок 12 має такі субрахунки: 

‒ 121 «Права користування природними ресурсами» ‒ ведуть облік 

наявності об’єктів права користування ресурсами природного середовища. 

До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами 

природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне 

середовище; 

‒ 122 «Права користування майном» ‒ ведуть облік наявності прав 

користування майном (право користування земельною ділянкою, право 

користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); 

‒ 123 «Права на комерційні позначення» ‒ ведуть облік наявності прав 

на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо); 

‒ 124 «Права на об’єкти промислової власності» ‒ ведуть облік 

наявності прав на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування 

(топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-

хау, тощо); 

‒ 125 «Авторське право та суміжні з ним права» ‒ ведуть облік 

наявності авторського права та суміжних з ним прав (право на літературні, 

художні, музичні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази 

даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 

мовлення тощо); 

‒ 127 «Інші нематеріальні активи» ‒ ведуть облік інших 

нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення 

діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). 

Аналітичний облік нематеріальних активів ведуть за кожним 

інвентарним об’єктом. 
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Кореспонденція рахунків з надходження та вибуття нематеріальних 

активів аналогічна кореспонденції рахунків з надходження та вибуття 

основних засобів, єдина відмінність ‒ застосування рахунка 12 замість 

рахунка 10 та субрахунка 154 замість субрахунка 152.  

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для 

узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій 

(вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та 

місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території 

країни та за кордоном, тощо. 

Рахунок 14 має такі субрахунки: 

‒ 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в 

капіталі»; 

‒ 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»; 

‒ 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам». 

За дебетом рахунка 14 відображають вартість довгострокових 

інвестицій, за кредитом ‒ їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а 

також одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій 

ведуть за методом участі в капіталі. 

Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій ведуть за 

видами довгострокових фінансових вкладень та об’єктами інвестування. При 

цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість 

отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на 

території країни, так і за кордоном. 

Рахунок 16 «Довгостроковi біологічні активи» призначено для обліку 

й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на 

умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів. За дебетом 

рахунка 16 відображають надходження довгострокових біологічних активів, 

за кредитом ‒ їх вибуття. 

Рахунок 16 має такі субрахунки: 

‒ 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за 
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справедливою вартістю» ‒ ведуть облік наявності та руху довгострокових 

біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, 

зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведуть 

за видами довгострокових біологічних активів рослинництва; 

‒ 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за 

первісною вартістю» ‒ ведуть облік наявності та руху довгострокових 

біологічних активів рослинництва, справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до 

П(С)БО 7 та П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Аналітичний облік 

ведуть за видами таких довгострокових біологічних активів рослинництва; 

‒ 163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва які оцінені за 

справедливою вартістю» ‒ ведуть облік наявності та руху довгострокових 

біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, 

зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведуть 

за видами довгострокових біологічних активів тваринництва; 

‒ 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за 

первісною вартістю» ‒ ведуть облік наявності та руху довгострокових 

біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до  

П(С)БО 7 та П(С)БО 28. Аналітичний облік ведуть за видами таких 

довгострокових біологічних активів тваринництва; 

‒ 165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за 

справедливою вартістю» ‒ ведуть облік наявності та рух незрілих 

довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковують на рахунку 

21), які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати 

на місці продажу. Аналітичний облік ведуть за видами таких незрілих 

довгострокових біологічних активів; 

‒ 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за 

первісною вартістю» ‒ ведуть облік незрілих довгострокових біологічних 

активів (крім тварин, які обліковують на рахунку 21), справедливу вартість 
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яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого вони оцінюються, 

виходячи із суми витрат, зазнаних на їх вирощування. Аналітичний облік 

ведуть за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів. 

На рахунку 17 «Відстрочені податкові активи» ведуть облік суми 

податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних 

періодах внаслідок тимчасових різниць між балансовою вартістю активів або 

зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яку використовують з 

метою оподаткування, та перенесення податкових збитків, не використаних 

для зменшення податку на прибуток у звітному періоді. За дебетом рахунка 

17 відображають суму перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті 

в поточному звітному періоді, над витратами, пов’язаними з нарахуванням 

податку на прибуток у поточному звітному періоді, за кредитом ‒ зменшення 

відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов’язаних з 

нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді. 

Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведуть за 

видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в 

балансі та з метою оподаткування виникла різниця. 

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 

необоротні активи» призначено для обліку дебіторської заборгованості 

фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального 

операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати 

балансу, для обліку активів, використання яких, як очікується, неможливо 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу, а також для обліку інших 

необоротних активів, які не знайшли безпосереднього відображення на інших 

рахунках обліку необоротних активів. 

Рахунок 18 має такі субрахунки: 

‒ 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» ‒ 

відображають чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені 

згідно з П(С)БО 14 «Оренда»; 

‒ 182 «Довгострокові векселі одержані» ‒ ведуть облік векселів, 
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одержаних на забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості; 

‒ 183 «Інша дебіторська заборгованість» ‒ призначений для обліку 

довгострокової дебіторської заборгованості, яку не відображають на інших 

субрахунках рахунка 18, зокрема розрахунків з працівниками за виданими 

довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків; 

‒ 184 «Інші необоротні активи» ‒ ведуть облік активів, використання 

яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, 

зокрема грошових коштів, а також інших активів, які безпосередньо не 

можуть бути відображені на інших рахунках обліку необоротних активів. 

За дебетом рахунка 18 відображають виникнення (збільшення) 

довгострокової дебіторської заборгованості та одержання інших необоротних 

активів, за кредитом ‒ погашення (списання) довгострокової дебіторської 

заборгованості та вибуття інших необоротних активів. 

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та 

інших необоротних активів ведуть за кожним дебітором, за видами 

заборгованості, термінами її виникнення й погашення, за видами інших 

необоротних активів. 

Рахунок 19 «Гудвіл» призначений для узагальнення інформації про 

гудвіл, що виникає при придбанні, відповідно до П(С)БО 19, та/або гудвіл, 

який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, порядок 

обліку та списання якого визначає Положення про порядок бухгалтерського 

обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального 

секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або 

користуються об’єктами державної, комунальної власності. 

Рахунок 19 має такі субрахунки: 

‒ 191 «Гудвіл при придбанні»; 

‒ 193 «Гудвіл при приватизації (корпоратизації)». 

За дебетом субрахунка 191 відображають вартість гудвілу, що виникає 

при придбанні іншого підприємства, за кредитом ‒ втрати від зменшення 

корисності гудвілу і сума списаного гудвілу. 
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За дебетом субрахунка 193 підприємства державного, комунального 

секторів економіки відображають вартість гудвілу, який виник при 

приватизації (корпоратизації), за кредитом ‒ суму списаного гудвілу в 

порядку, визначеному Положенням про порядок бухгалтерського обліку 

окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів 

економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються 

об’єктами державної, комунальної власності. 

Аналітичний облік гудвілу ведуть за об’єктами придбання. 

 

4. Поняття та методи нарахування зносу (амортизації)  

необоротних активів 

Оскільки необоротні активи приносять підприємству економічні 

вигоди протягом кількох років, необхідно розподілити вартість цих активів 

між звітними періодами для забезпечення відповідності доходів і витрат. 

Цього досягають шляхом амортизації.  

Амортизація ‒ це систематичний розподіл вартості, що амортизується, 

необоротних активів протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації). Об’єктом амортизації є всі необоротні активи, що мають 

обмежений строк корисної експлуатації. 

Метод амортизації основних засобів та нематеріальних активів обирає 

підприємство самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання 

економічних вигід від його використання. Якщо такі умови визначити 

неможливо, то амортизацію нараховують із застосуванням прямолінійного 

методу. 

Нарахування амортизації починають з місяця наступного за місяцем, в 

якому необоротний актив став придатним для використання. 

Нарахування амортизації нематеріального активу здійснюють протягом 

строку їх корисного використання, який встановлює підприємство при 

визнанні цього об’єкта активом, але не більше 20 років. 

Відповідно до п. 26 П(С)БО 7 існують такі методи амортизації: 
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1. Прямолінійний метод. За цього методу річну суму амортизації 

визначають шляхом ділення вартості, що амортизується, на очікуваний 

період часу використання об’єкта необоротних активів. 

2. Метод зменшення залишкової вартості. За цим методом суму 

амортизації визначають як добуток залишкової вартості об’єкта на початок 

звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації 

та річної норми амортизації.  

Річну норму амортизації розраховують за формулою: 

 Річна норма амортизації = 1‒  (9.1) 

де n ‒ кількість періодів корисної експлуатації 
 

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості. Згідно з 

цим методом суму амортизації визначають як добуток залишкової вартості 

об’єкта на початок звітного року та норми амортизації, яку обчислюють, 

виходячи зі строку корисного використання об’єкта, і подвоюють. 

4. Кумулятивний метод. За цим методом суму амортизації 

визначають як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного 

коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховують шляхом ділення 

кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання 

об’єкта, на суму чисел років його корисного використання. Сума чисел років 

‒ результат сумування порядкових номерів тих років, протягом яких 

функціонує об’єкт. 

Суму чисел років можна також визначити за такою формулою: 

          (9.2)  
де n ‒ строк корисного використання об’єкта 

 

5. Виробничий метод. За цим методом амортизацію нараховують на 

основі сумарного виробітку об’єкта за весь період його експлуатації у 

відповідних одиницях виміру (кількість виготовленої продукції, 

відпрацьованих годин, кілометрів пробігу). Суму амортизації визначають як 
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добуток фактичного обсягу продукції за звітний період та виробничої ставки 

амортизації. Виробничу ставку амортизації обчислюють шляхом ділення 

вартості об’єкта, що амортизується, на загальний обсяг продукції, який 

підприємство очікує виробити з використанням цього об’єкта. 

Методи зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення 

залишкової вартості та кумулятивний є методами прискореної амортизації, 

які забезпечують списання більшої частини вартості необоротних активів у 

перші роки їх амортизації. Прискорена амортизація означає щорічне 

зниження суми амортизаційних відрахувань. 

Причини застосування прискореної амортизації такі: 

‒ найбільша інтенсивність використання необоротних активів припадає 

на перші роки їх експлуатації, коли вони фізично і морально ще є новими; 

‒ накопичуються кошти для заміни об’єкта, що амортизується, у разі 

його швидкого морального старіння та інфляції; 

‒ забезпечується можливість збільшення частини витрат на ремонт 

об’єктів, що амортизуються, які припадають на останні роки їх використання, 

без відповідного збільшення витрат виробництва. 

Для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та 

індексацію зносу (накопиченої амортизації) необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів, що підлягають амортизації, призначено рахунок 13 

«Знос (амортизація) необоротних активів», який  має такі субрахунки: 

‒ 131 «Знос основних засобів» ‒ узагальнюють інформацію про суму 

зносу тих необоротних активів, облік яких ведуть на рахунку 10; 

‒ 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» ‒ узагальнюють 

інформацію про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведуть на 

рахунку 11; 

‒ 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів» ‒ 

узагальнюють інформацію про суму накопиченої амортизації нематеріальних 

активів; 

‒ 134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» ‒ 
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узагальнюють інформацію про суму амортизації, нарахованої на 

довгострокові біологічні активи, облік яких ведуть на субрахунках 162 та 

164. 

За кредитом рахунка 13 відображають нарахування амортизації та 

індексації зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів, за дебетом ‒ 

зменшення суми зносу (накопиченої амортизації).  

Аналітичний облік зносу (накопиченої амортизації) необоротних 

активів ведуть відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів та нематеріальних активів.  

Суму нарахованої амортизації включають до складу відповідних витрат 

підприємства. При цьому складають такий бухгалтерського запис: 

Д-т 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати»,            

92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати 

операційної діяльності»  

К-т 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».  

Оскільки строк корисної експлуатації необоротних активів ґрунтується 

на попередніх оцінках керівництва підприємства, його слід періодично 

переглядати. Якщо в результаті аналізу з’ясовують, що очікуваний строк 

корисної експлуатації об’єкта суттєво відрізняється від попередніх оцінок 

(внаслідок модернізації устаткування, зміни попиту на продукцію, яку 

виготовляють з його використанням, тощо), слід скоригувати суми 

амортизації в майбутніх періодах. 

Слід також періодично переглядати метод нарахування амортизації 

необоротних активів. Якщо очікуваний спосіб отримання економічної вигоди 

від активу суттєво змінився, потрібно відповідно змінити метод амортизації 

цього активу. Нарахування амортизації за новим методом починають з 

місяця, що настає за місяцем зміни амортизації. 

 

5. Методика проведення аудиту операцій з необоротними активами 

Метою аудиторської перевірки необоротних активів є підтвердження 
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достовірності відображення у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності: 

– початкової вартості необоротних активів; 

– сум нарахованої амортизації основних засобів і нематеріальних 

активів; 

– операцій, пов’язаних з рухом необоротних активів у періоді, що 

перевіряють; 

– витрат на поліпшення основних засобів та ремонт тощо. 

З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю необоротних 

активів аудитор проводить тестування. У тести входять такі питання:  

– чи ведуть на підприємстві регістри аналітичного обліку для різних 

об’єктів необоротних активів;  

– чи закріплені за основними засобами і нематеріальними активами 

матеріально-відповідальні особи;  

– чи є у наявності договори з матеріально-відповідальними особами;  

– чи проводять інвентаризацію основних засобів і нематеріальних 

активів у передбачених законодавством випадках;  

– чи перевіряють відповідність даних регістрів обліку необоротних 

активів даним Головної книги;  

– чи класифіковані основні засоби і нематеріальні активи за групами, 

передбаченими П(С)БО 7, П(С)БО 8;  

– чи підписує головний бухгалтер та чи затверджує керівник акти 

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) і ліквідації основних 

засобів і нематеріальних активів; 

– чи перевіряють нарахування амортизації внутрішні аудитори або інші 

відповідальні особи;  

– чи відображають в обліку факт здавання основних засобів у 

фінансову оренду;  

– хто дає дозвіл на списання основних засобів і нематеріальних активів; 

– чи визначені в обліковій політиці підприємства умови розподілу 

витрат, пов’язаних з ремонтом та модернізацією основних засобів? 
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Головними завданнями аудиту необоротних активів є: 

– перевірка первинних даних щодо основних засобів та 

нематеріальних активів; 

– перевірка правильності віднесення об’єктів основних засобів та 

нематеріальних активів; 

– контроль дотримання чинного законодавства щодо операцій з 

основними засобами та нематеріальними активами; 

– контроль за наявністю і збереженням основних засобів та 

нематеріальних активів; 

– перевірка правильності документального оформлення операцій, які 

пов’язані з рухом основних засобів та нематеріальних активів; 

– контроль правильності відображення господарських операцій із 

надходження, реалізації, списання, ремонту основних засобів та 

нематеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку;  

– перевірка правильності нарахування амортизації (зносу) основних 

засобів та нематеріальних активів; 

– оцінка придатності наявних основних засобів та нематеріальних 

активів для функціонування підприємства; 

– перевірка правильності індексації, переоцінки основних засобів та 

нематеріальних активів; 

– перевірка операцій з орендованими основними засобами та 

нематеріальними активами; 

– з’ясування  джерел фінансування, придбання (створення) основних 

засобів та нематеріальних активів; 

– аналіз показників використання основних засобів та нематеріальних 

активів. 

Об’єктамии аудиторської перевірки операцій з необоротними активами 

є: первинні документи бухгалтерського обліку, що відображають операції 

руху основних засобів та нематеріальних активів; відомість обліку основних 

засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу), таблиці для 
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здійснення розрахунків амортизації та зносу основних засобів; Головна 

книга, регістри бухгалтерського обліку, контракти, угоди про оренду, 

страхові поліси, кошториси та завдання чи плани капітального ремонту 

основних засобів і нематеріальних активів. 

Джерелами аудиту операцій з обліку необоротних активів є: наказ про 

встановлення облікової політики на підприємстві; розпорядчі документи 

керівника підприємства щодо передавання об’єктів основних засобів і 

нематеріальних активів в експлуатацію (наказ, розпорядження, акт, 

службова записка); статут і засновницький договір; первинні документи 

бухгалтерського обліку, що відображають операції руху основних засобів і 

нематеріальних активів; Головна книга, форми річної звітності; контракти, 

угоди про оренду, страхові поліси, кошториси та завдання чи плани 

капітального ремонту основних засобів та нематеріальних активів, 

відповідні облікові відомості, журнали та інші звітні форми. 

Аудит необоротних активів починають з перевірки за фактом. 

Особливу увагу приділяють попереднім матеріалам інвентаризації, 

документальним свідченням проведення консервації та монтажу основних 

засобів, актам інвентаризації орендованих, а також розкомплектованих 

основних засобів. Якщо картина виявляють нечіткою та заплутаною, то 

проводять вибіркову інвентаризацію під наглядом аудитора (табл. 9.7). 

Таблиця 9.7 

Послідовність аудиту необоротних активів  
№ 

етапу 
Зміст аудиторської перевірки необоротних активів  

1 2 

I Ознайомлення з обліковою політикою підприємства щодо обліку необоротних 
активів  

II 
З’ясування порядку забезпеченості бухгалтерії діючими нормативними 
документами щодо обліку необоротних активів та формами уніфікованої 
документації 

III Перевірка договорів на оренду основних засобів, які укладені з фізичними і 
юридичними особами 
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Продовження табл. 9.7 
1 2 

IV 
Аудиторська перевірка документального оформлення договорів про 
матеріальну відповідальність за збереження наявності основних засобів на 
підприємстві та створення постійно діючої комісії зі списання 

V Перевірка наявності картотеки основних засобів за місцями їх експлуатації 

VI Перевірка операцій стосовно нематеріальних активів 

VII Аудит операцій зі збереження, руху основних засобів та затрат на їх ремонт 

VIII З’ясування відповідності залишків необоротних активів у регістрах 
бухгалтерського обліку та формах фінансової звітності 

 

Об’єктом дослідження також будуть свідчення про збільшення 

первісної вартості основних засобів, виявлення несправного обладнання, 

яке спричиняє брак продукції, випущеної з його допомогою, а також 

списання (ліквідація) або заміна основних засобів чи деталей до них. 

Розбіжності в документальному оформленні наявності та руху основних 

засобів виявляють зіставленням сум, що наведені в інвентарних картках, та 

тих, які зазначені в описі інвентарних карток. Якщо існують розбіжності, 

варто з’ясувати причини та встановити винних осіб, а також надати 

конкретні рекомендації щодо виправлення існуючого становища. 

Приклад програми проведення аудиту основних засобів і 

нематеріальних активів. 

Під час проведення аудиту необоротних активів виникає потреба його 

планування, розподілу перевірки на кілька етапів та досягнення на кожному з 

них поставлених цілей. На стадії підготовки аудитору потрібно досконало 

дослідити нормативно-правову базу, звернути увагу на внесені зміни та 

доповнення до законодавчих норм, які регулюють бухгалтерський облік та 

аудит.  

Спочатку аудитору слід впевнитися у правильності організації 

аналітичного обліку і визначити, чи всі основні засоби і нематеріальні активи 

підприємства закріплено за матеріально-відповідальними особами.  
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Аудиторська фірма-виконавець «Інфо-Аудит» 
Підприємство-замовник ТзОВ «Актуал» 
Термін проведення аудиту 10.02. – 15.03.2016 р. 
Кількість людино-годин 48 

 

Програма проведення аудиту  
основних засобів і нематеріальних активів 

Основні етапи 
проведення 

аудиту основних 
засобів і 

нематеріальних 
активів 

 
 

Цілі аудиту на кожному 
етапі 

 
Аналітичні процедури 
аудиторської перевірки 
та джерела аудиторських 

доказів 

Термін 
перевірки і 
кількість 
планових 

людино-годин

Початкова 
(організаційна) 

стадія 

1. Ознайомлення із 
специфікою діяльності 
суб’єкта господарювання 
та його обліковою 
політикою. 
2. Складання плану 
аудиту. 

1. Спостереження, опи-
тування, дослідження 
попередніх аудиторських 
перевірок. 
2. Установчі документи 
підприємства, накази. 

10.02 
(0,5 люд.-год.)

 
Дослідна стадія 

Фактична перевірка 
1. Оцінка результатів 
раніше проведених інве-
нтаризацій основних 
засобів. 
2. Проведення інвентар-
ризації. 

1. Порівняння даних 
інвентаризації з даними 
аналітичного обліку, 
вибіркова перевірка 
основних засобів, нема-
теріальних активів за 
участю аудитора (спо-
стереження). 

10.02 
(1,0 люд.-год.)

Документальна пере-
вірка 
1. Перевірка правиль-
ності та своєчасності 
оприбуткування немате-
ріальних активів. 
2. Перевірка вибуття, 
амортизаційних відра-
хувань. 
3. Перевірка правиль-
ності відображення 
операцій на кореспо-
ндентських рахунках. 
4. Перевірка правиль-
ності відображення 
операцій в регістрах 
бухгалтерського обліку. 

1. Порівняння даних 
регістрів обліку з даними 
Головної книги, 
перевірка відповідності 
даних аналітичного та 
синтетичного обліку, а 
також наявності доку-
ментів на право 
користування об’єктами 
нематеріальних активів. 
2. Інвентаризаційні опи-
си, договори, розрахунки 
бухгалтерії, наказ про 
облікову політику, 
регістри обліку, ліцензії, 
свідоцтва. 

15.03 
(0,2 люд.-год.)

Завершальна 
(результативна)

стадія 

1. Формування розділу 
аудиторського висновку 
щодо інформації про 
необоротні активи. 

1. Аналіз та узагальнення 
отриманої інформації. 
2. Постійні та поточні 
робочі документи ауди-
тора. 

15.03 
(0,5 люд.-год.)
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Аудитор перевіряє правильність ведення інвентарних карток 

індивідуального і групового обліку основних засобів, своєчасне заповнення 

всіх реквізитів у них. Якщо карток на окремі об’єкти немає, аудитор 

пропонує керівництву підприємства відновити аналітичний пооб’єктний 

облік основних засобів. Достовірність даних про наявність і рух основних 

перевіряють зіставленням суми за інвентарною карткою із сумою, показаною 

в описі інвентарних карток. 

Крім того, встановлюють відповідність даних аналітичного обліку 

основних засобів і нематеріальних активів їхньому залишку за рахунками 10, 

12 на відповідні дати. Якщо є розходження між даними аналітичного і 

синтетичного обліку, то аудитор з’ясовує причини, винних осіб, визначає 

наслідки (недонарахування або зайве нарахування амортизації) і пропонує 

усунути недоліки. 

Аудитор також перевіряє повноту і своєчасність проведення 

інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів, правильність 

відображення її результатів у бухгалтерському обліку. Цим самим він 

з’ясовує, чи можна довіряти результатам проведеної інвентаризації, щоб 

зменшити аудиторський ризик. 

Аудитом правильності проведення річної інвентаризації основних 

засобів  і нематеріальних активів слід з’ясувати, чи реально відображені в 

балансі підприємства у статтях «Нематеріальні активи», «Основні засоби» їх 

первісна (балансова) вартість (код рядка 1001, 1011) та залишкова вартість 

(код рядка 1000, 1010), а також сума нарахованого зносу. Причому, ця сума 

стосується як власних, так і орендованих основних засобів. 

Слід документально перевірити операції зі списання основних засобів, 

правильність оформлення їх, законність і доцільність вибуття і відображення 

його в обліку.  

Програму проведення аудиту основних засобів і нематеріальних 

активів можна розподілити на кілька етапів: 

Етап 1 – перевіряють розроблену політику щодо обліку основних 
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засобів і нематеріальних активів. Облікову політику розглядають як спосіб 

регулювання фінансово-економічних і господарських особливостей 

функціонування підприємства в ринкових умовах. 

Облікову політику в частині основних засобів і нематеріальних активів 

формують на основі спрямованості активів у такий спосіб, щоб максимально 

впливати на фінансові результати діяльності підприємства. В обліковій 

політиці необхідно висвітлити питання оцінки основних засобів і 

нематеріальних активів, терміну нарахування амортизації, відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Етап 2 – аудитор перевіряє реєстрацію в бухгалтерському обліку 

об’єктів, які належать до основних засобів і нематеріальних активів, а також 

відповідність ознак, що характеризують їх природу та відповідність 

класифікаційним групам. 

Етап 3 – аудитор перевіряє результат: відображення інвентаризації 

основних засобів і нематеріальних активів на кореспондуючих рахунках, а 

також досліджує результати інвентаризації чи сам бере участь у них як 

спостерігач. 

При інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів 

перевіряють: 

– наявність супровідних документів, що підтверджують права 

підприємства на їх використання; 

– правильність і своєчасність відображення основних засобів і 

нематеріальних активів в обліку. 

Виявлені при інвентаризації невраховані об’єкти інтелектуальної 

власності мають бути оприбутковані на дату її проведення за справедливою 

ціною або дооцінені, якщо вони повністю замортизовані. 

У разі проведення інвентаризації нематеріальних активів і перевірки 

відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку слід 

керуватися нормативними документами. 

Етап 4 – перевіряють правильність оцінювання основних засобів і 
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нематеріальних активів. Оцінювання основних засобів і нематеріальних 

активів здійснюють, виходячи з вартості відповідно договору і порядку 

включення витрат на доведення їх до стану, придатного до використання в 

запланованих цілях. При цьому аудитору слід визначити порядок 

формування первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів. 

Етап 5 – перевіряють правильність заповнення первинних документів 

щодо руху основних засобів і нематеріальних активів. Спочатку аудитор 

перевіряє супроводжувальні документи: авторські та ліцензійні договори, 

договори про передавання ноу-хау, науково-дослідні та дослідно-

конструкторські розробки, установчі договори, ліцензії, свідоцтва тощо.  

Етап 6 – перевіряють правильність нарахування амортизації основних 

засобів і нематеріальних активів і відображення в бухгалтерському обліку. 

Етап 7 – аудитор перевіряє правильність складання кореспонденції 

рахунків по руху основних засобів і нематеріальних активів. 

Етап 8 – проводять перевірку тотожності:  

– показників звітних форм по основних засобах і нематеріальних 

активах; 

– даних звітності та Головної книги: 

– показників Головної книги і регістрів синтетичного й аналітичного 

обліку. 

При здійсненні перевірки основних засобів і нематеріальних активів 

окремим пунктом з’ясовують правильність і точність розрахунку 

амортизаційних відрахувань, чи за цільовим призначенням їх 

використовують, який метод амортизації застосовує підприємство та 

закріплений наказом про облікову політику, чи є він ефективним. Потрібно 

також ознайомитися з відомостями розрахунків сум амортизації, записами у 

Головній книзі. 

Для перевірки достовірності нарахування амортизаційних відрахувань 

потрібно проводити аудит у такій послідовності, що наведена на рис. 9.3. 

Варто акцентувати увагу на визначенні сум зменшення корисності 
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основних засобів і нематеріальних активів та їх ліквідації, чи дійсно був факт 

перевищення залишкової вартості над відшкодованою, чи є на підприємстві 

діюча комісія, що фіксує факти неможливості подальшого використання  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 9.3. Рекомендована послідовність аудиту нарахування амортизації  

за об’єктами основних засобів  

основних засобів і нематеріальних активів в роботі та оформляє відповідні 

документи на ліквідацію, реалізацію (продаж, безоплатну передачу), яким є 

фінансовий результат внаслідок вибуття основних засобів і нематеріальних 

активів. 

Робочі документи аудитора можуть складатися у довільній формі, їх 

структуру і зміст визначають напрямом та метою аудиторського контролю 

необоротних активів, специфікою підприємства-клієнта. 

 
Контрольні запитання: 

1. Що таке необоротні активи? Назвіть складові необоротних активів. 

2. На які групи та підгрупи поділяють основні засоби? 

3. Назвіть види оцінки необоротних активів. 

4. Які витрати включають до первісної вартості необоротних активів? 

5. Назвіть умови визнання необоротних активів. 

6. Які існують типові форми первинної документації з обліку основних засобів? 

7. Назвіть рахунки, призначені для обліку необортних активів. 

8. Що таке амортизація необоротних активів? Які методи нарахування амортизації 

Вам відомі? 

Належність 
об’єкта до 

основних засобів, 
що підлягають 
амортизації 

 
Власник 
об’єкта 
основних 
засобів 

Правила 
(загальні, 

індивідуальні), 
за якими 

нараховують 
амортизацію 

Методи (лінійні, 
прискорений), за 

якими 
нараховують 
амортизацію 

 
Строки нарахування 

амортизації 

Порядок перенесення 
вартості об’єктів 
основних засобів 

Створення і 
використання 

амортизаційного 
фонду 
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9. Яка послідовність аудиту необоротних активів? 

10. Дати характеристику етапам аудиту основних засобів і нематеріальних активів? 

11. В якій послідовності рекомендують проводити аудит нарахованої амортизації 

для перевірки достовірності нарахування амортизаційних відрахувань? 

 
Тести: 
1. Історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових 

коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених 
для придбання (створення) необоротних активів, – це: 
а) переоцінена вартість; б) первісна вартість; 
в) ліквідаційна вартість; г) залишкова вартість. 

2. Який з перелічених методів не належить до методів нарахування 
амортизації необоротних активів: 
а) прямолінійний; б) індексний; в) кумулятивний; г) виробничий? 

3. Необоротні МШП обліковують на рахунку: 
а) 11 «Інші  необоротні матеріальні активи»;  
б) 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;      
в) 20 «Запаси»; г) 12 «Нематеріальні активи». 

4. Не входять до складу основних засобів: 
а) машини та обладнання; б) транспортні засоби; 
в) права користування майном; г) будівлі, споруди та передавальні пристрої. 

5. Основні засоби визнаються в балансі за такої умови: 
а) існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від 
використання об’єкта основних засобів; 
б) коли вартість об’єкта основних засобів може бути достовірно визначена; 
в) а) + б); г) правильної відповіді не запропоновано. 

6. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
основні засоби регламентує: 
а) П(С)БО 2; б) П(С)БО 8; в) П(С)БО 7; г) П(С)БО 6. 

7. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби поділяють на такі групи: 
а) основні засоби, інші необоротні матеріальні активи;      
б) основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції; 
в) основні засоби, незавершені капітальні інвестиції; 
г) правильної відповіді не запропоновано. 

8. Амортизацію нараховують при введенні в експлуатацію об’єкта основних 
засобів: 
а) з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об’єкта на облік; 
б) з дня введення об’єкта в експлуатацію; 
в) через місяць після введення об’єкта в експлуатацію; 
г) з моменту оплати цього об’єкта. 

9. Вартість, що амортизується, − це: 
а) вартість необоротних активів після їх переоцінки; 
б) первісна або переоцінена вартість необоротних  активів за вирахуванням їхньої 
ліквідаційної вартості; 
в) різниця між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації; 
г) сума, за якою можна здійснити обмін активу або оплату зобов’язання в результаті 
операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 
д)  немає правильної відповіді. 

10. Які з об’єктів не входять до складу інших необоротних матеріальних 
активів: 
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а) товарні запаси; б) бібліотечні фонди; в) інвентарна тара; г) предмети прокату? 
11. Процес аудиту необоротних активів включає в себе такі стадії: 

а) організаційна, укладення договору, технологічна; 
б) укладення договору, відомча, результативна; 
в) організаційна, підготовча, результативна; 
г) початкова (організаційна), дослідна, завершальна (результативна). 

12. Який метод фактичного контролю на першому етапі перевірки основних 
засобів і нематеріальних активів застосовуємо: 
а) інвентаризацію; б) документування; в) контрольні заміри; г) калькулювання. 

13. Предметом аудиту операцій з необоротними активами є: 
а) всі операції, які здійснюють на підприємстві протягом місяця; 
б) операції списання зносу нематеріальних активів; 
в) господарські процеси та операції, пов’язані з наявністю та рухом необоротних активів, 
нарахування їх зносу; 
г) купівля та продаж нематеріальних активів невиробничого призначення. 

14. При аудиторській перевірці необхідно з’ясувати, в якому випадку не 
включають до вартості основних засобів витрати на: 
а) придбання основних засобів; б) транспортування основних засобів; 
в) непрямі податки; г) сплату відсотків за користування кредитом. 

15. Аудит основних засобів починають з перевірки: 
а) актів інвентаризації основних засобів; 
б) наявності основних засобів, їх збереження, ефективності використання і правильності 
нарахування зносу; 
в) договорів на поставку основних засобів; г) форм звітності; д) реальності балансу. 
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ТЕМА 10. ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ 

1. Поняття, класифікація та оцінка запасів. 

2. Документальне оформлення та облік руху виробничих запасів. 

3. Поняття та класифікація МШП, документування та облік 

господарських операцій з їх руху. 

4. Послідовність проведення аудиту операцій з виробничими запасами 

та МШП. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та питання: запаси,виробничі запаси, малоцінні та 

швидкозношувані предмети, первісна вартість запасів, чиста вартість реалізації запасів, 
оцінка запасів, сировина й матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, 
паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку, 
мета аудиту виробничих запасів, завдання аудиту виробничих запасів, об’єкти аудиту 
виробничих запасів, аудит стану збереження запасів. 

Основні фахові компетентності: розуміння сутності та знання умов визнання, 
видів оцінки запасів; уміння документувати та відображати рух виробничих запасів та 
МШП; уміння здійснювати аудит виробничих запасів та МШП; уміння перевіряти 
правильність оцінки запасів; уміння визначати предмет та об’єкти аудиту виробничих 
запасів; уміння встановлювати інформаційні потоки облікової інформації з руху 
виробничих запасів; уміння проводити контроль і давати оцінку системі внутрішнього 
контролю та бухгалтерського обліку виробничих запасів; уміння проводити перевірку 
стану збереження виробничих запасів; уміння перевіряти правильність застосованої 
оцінки виробничих запасів; уміння складати робочі підсумкові документи за результатами 
аудиту виробничих запасів. 

 

1. Поняття, класифікація та оцінка запасів 

Бухгалтерський облік запасів регулюється Законом України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».  

Згідно з п. 4 П(С)БО 9 запаси – це активи, які: 

‒ утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності; 

‒ перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 
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‒ утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

Запаси визнаються активом за обов’язкового дотримання двох умов: 

‒ якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому 

економічні вигоди, пов’язані з використанням запасів, тобто якщо сировина 

(або інші запаси) не буде використана в процесі виробництва, наприклад, 

унаслідок втрати необхідних якостей, її слід вилучити зі складу активів і 

віднести до інших операційних витрат звітного періоду. До введення в дію 

П(С)БО 9 така сировина обліковувалась як запаси до моменту її списання або 

продажу; 

‒ якщо вартість запасів може бути достовірно визначена. Це означає, 

що така вартість не повинна мати суттєвих помилок і упередження 

(необ’єктивності), і користувачі можуть покластися на неї в тій мірі, в якій 

вона відображає, або очікується, що буде відображати, дійсний стан справ. 

У П(С)БО 9 використовуються такі терміни: 

Одиниця бухгалтерського обліку запасів – це їх найменування або 

однорідна група. Такою одиницею може бути вид, сорт, марка запасу, тобто 

кожен номенклатурний номер. 

Первісна вартість запасів – сума фактичних витрат на їх придбання 

або виготовлення. 

Чиста вартість реалізації запасів – це очікувана ціна реалізації запасів 

в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на 

завершення їх виробництва та реалізацію. 

Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив чи 

погасити заборгованість за операцією між проінформованими, зацікавленими 

та незалежними сторонами. 

У бухгалтерському обліку запаси поділяють на: 

‒ сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та 

інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, 

виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й 
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адміністративних потреб; 

‒ незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і 

складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. 

Незавершене виробництво на підприємствах, які виконують роботи та 

надають послуги, складається з витрат на виконання 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 договірним актом; 

‒ товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством з метою подальшого продажу; 

‒ малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються не 

більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше 

одного року; 

‒ поточні біологічні активи, сільськогосподарська продукція і 

продукції лісового господарства, якщо вони оцінюються за цим стандартом. 

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

передбачена додаткова стаття«Виробничі запаси», де відображається вартість 

запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і 

допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих 

виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, 

призначених для споживання у ході нормального операційного циклу. 

Джерелами появи виробничих запасів на підприємстві є придбання зі 

сторони або самостійне виготовлення, а основне їх призначення − 

використання під час виробництвапродукції, виконання робіт і надання 

послуг, а також управління підприємством. 

Виробничі запаси являють собою досить складну категорію, яка по 

різному тлумачиться вченими.Проте в усіх визначеннях зустрічається 

визначення матеріальної основи виробничих запасів – «предмети праці», 

«актив», «матеріальні цінності», «сировина, матеріали». 
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На підприємстві може знаходитися велика кількість різноманітних 

виробничих запасів, які використовуються відповідно по різному. Одні з них 

повністю споживаються,інші – змінюють лише свою форму, входять до 

складу виробу без будь-яких змін або жсприяють виготовленню виробів і не 

включаться в їх масу або хімічний склад. Томуважливим моментом в 

організації обліку виробничих запасів є їх класифікація, яка забезпечує 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо їх ефективного 

використання у процесі діяльності суб’єкта господарювання. 

В економічній літературі найчастіше зустрічаються такі класифікації 

виробничихзапасів: виходячи з призначення і ролі окремих видів виробничих 

запасів на різних стадіях операційного циклу підприємства (економічна 

класифікація); залежно від технічних ознак (технічна класифікація); 

відповідно до сфери діяльності господарюючогосуб’єкта; залежно від 

способу включення у собівартість (основні та допоміжні). 

Для організації облікового процесу запаси класифікують за такими 

ознаками (рис. 10.1). За призначенням і причинами утворення науковці 

поділяють виробничі запаси на постійні і сезонні. Постійні ‒ це частина 

виробничих і товарних запасів, що забезпечують безперервність виробничого 

процесу між двома черговими поставками. Сезонні ‒ запаси, що утворяться 

при сезонному виробництві продукції чи при сезонному транспортуванні. 

За місцем знаходження виробничі запаси класифікують на складські, у 

виробництві та в дорозі.  

За рівнем наявності на підприємстві вчені виділяють нормативні та 

понаднормові виробничі запаси. Нормативні ‒ запаси, що відповідають 

запланованим обсягам запасів, необхідним для забезпечення безперебійної 

роботи підприємства. Понаднормові ‒ запаси, що перевищують їх 

нормативну кількість. 

За наявністю на початок і кінець звітного періоду слід виокремити 

початкові та кінцеві виробничі запаси. Початкові ‒ величина запасів на  
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Рис. 10.1. Класифікація виробничих запасів  

початок звітного періоду. Кінцеві ‒ величина запасів на кінець звітного 

періоду. 

Відносно до балансу дослідники розглядають балансові та 

позабалансові виробничі запаси. Балансові ‒ запаси, що є власністю 

підприємства і відображаються в балансі. Позабалансові ‒ запаси, що не 

належать підприємству і знаходяться у нього через певні обставини. 

За ступенем ліквідності виробничі запаси поділяють на ліквідні та 

неліквідні. Ліквідні виробничі та товарні запаси, що легко перетворюються 

Виробничі запаси 

За призначенням і причинами 
утворення 

-Постійні 
-Сезонні 

За місцем знаходження 

За рівнем наявності 
напідприємстві 

За наявністю на початок і кінець 
звітного періоду 

Відносно до балансу  

За ступенем ліквідності 

За походженням 

За обсягом 

За сферою використання 

-Складські  
-У виробництві  
-В дорозі 

 

- Нормативні 
- Понаднормові 

-Початкові 
-Кінцеві 

-  Балансові 
-  Позабалансові  

- Ліквідні 
- Неліквідні 

- Первинні  
- Вторинні 

-Вільні 
-Обмежені 

-У невиробничій сфері 
-У сфері виробництва  
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на грошові кошти у короткий термін і без значних втрат первісної вартості 

таких запасів. Неліквідні  виробничі та товарні запаси, які неможливо легко 

перетворити на грошові кошти у короткий термін і без значних втрат 

первісної вартості таких запасів. 

За походженням існують первинні і вторинні виробничі запаси. 

Первинні ‒ запаси, що надійшли на підприємство від інших підприємств і не 

підлягали обробці на цьому підприємстві. Вторинні матеріали та вироби, що 

після первинного використання можуть застосовуватися вдруге у 

виробництві (відходи виробництва та споживання продукції). 

За обсягом виробничі запаси класифікують на вільні та обмежені. 

Вільні запаси, що знаходяться у надлишку на підприємстві. Обмежені запаси, 

що знаходяться в обмеженій кількості на підприємстві. 

За сферою використання виділяють виробничі запаси у сфері 

виробництва й у невиробничій сфері. У сфері виробництва ‒ запаси, що 

знаходяться у процесі виробництва (виробничі запаси, незавершене 

виробництво). У невиробничій сфері запаси, що не використовуються у 

виробництві. 

Звідси можна зробити висновок, що виробничі запаси, як елемент 

запасів, виступають активами, що придбані зі сторони або самостійно 

виготовлені й утримуються підприємством для продажу, використання у 

процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, 

обслуговування виробництва та адміністративних потреб за умовиїх повного 

споживання в одному операційному циклі. 

Розглядаючи підходи до класифікації виробничих запасів, можна 

зазначити, що у бухгалтерському обліку класифікацію виробничих запасів 

доцільно здійснювати за субрахунками. 

Досить ґрунтовно представлена класифікація виробничих запасів 

згідно з Планом рахунків, який складений на основі наукового обґрунтування 

класифікації виробничихзапасів рис. 10.2. 
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Рис. 10.2. Класифікація виробничих запасів згідно з Планом рахунків 

Сировина і матеріалице предмети праці, з яких виготовляють 

продукцію, вони утворюють матеріальну  основу продукції. 

Купівельні напівфабрикати і комплектуючі виробице предмети праці 

придбані для комплектування продукції, що випускається, які потребують 

додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. 

Паливо виділяють в окрему групу з причини його великого 

економічного значення та специфіки споживання. Паливо поділяють на 

технологічне (для технологічних потреб, коли воно використовується 

безпосередньо у технологічному процесі і зумовлює зміни матеріалів); 

моторне (для енергетичних потреб, коли паливо сприяє виробітку теплової 

енергії) і господарське (для опалення). 

До тарних матеріалів належать матеріали, призначені для пакування 

товарів, виготовлення або ремонту тари. 

Виробничі 
запаси 

Сировина і матеріали 

Купівельні напівфабрикати і 
комплектуючі вироби 

Паливо 

Тара й тарні матеріали 

Будівельні матеріали 

Матеріали, передані в 
переробку 

Запасні частини 

Матеріали 
сільськогосподарського 

призначення 

Інші матеріали 
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До будівельних матеріалів відносять конструкції і деталі, обладнання і 

комплектуючі вироби, які належать до монтажу, та інших матеріальних 

цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, 

виготовлення будівельних деталей і конструкцій. 

Матеріали, передані в переробку включають в себе: матеріали 

передані в переробку на сторону та які надалі включаються до складу 

собівартості отриманих з них виробів; затрати на переробку матеріалів, які 

оплачуються стороннім організаціям. 

Запасні частини служать для ремонту і заміни спрацьованих деталей 

машин та обладнання. 

Незавершене виробництво виступає у вигляді незакінчених обробкою і 

складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. 

Матеріали сільськогосподарського призначення включають 

мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками й хворобами 

сільськогосподарських культур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, що 

використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин. 

Тут також відображаються саджанці, насіння й корми (покупні й власного 

вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі 

тварин безпосередньо в господарстві. 

Інші матеріали включають: бланки суворого обліку (за вартістю 

придбання) відходи виробництва (обрубки, обрізка, стружка тощо), 

невиправний брак, матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних 

засобів, які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні 

частини на цьому підприємстві (металобрухт, утиль), зношені шини тощо. 

Згідно П(С)БО 9 оцінку запасів за їх окремими видами слід розглядати 

на наступних етапах їх руху: 

‒ при надходженні запасів; 

‒ при вибутті запасів; 

‒ на дату складання звітності. 

Придбані або виготовлені запаси зараховуються на баланс 
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підприємства за первісною вартістю, яка складається із суми фактичних 

витрат на їх придбання або виготовлення. 

П(С)БО 9 визначає, які саме витрати формують первісну вартість 

виробничих запасів (рис. 10.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.3. Порядок формування первісної вартості запасів за видами 

витрат 

 

Первісною вартістю запасів, які прибрані за плату, є собівартість 

запасів, яка складається з таких фактичних витрат: 

‒ суми, які сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю); 

‒ суми, які сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші 

послуги у зв’язку з пошуком та придбанням запасів; 

‒ суми ввізного мита; 

‒ суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не 

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ ЗАПАСІВ 

ВИТРАТИ, ЩО ФОРМУЮТЬ 
ПЕРВІСНУ ВАРТІСТЬ 

ВИТРАТИ, ЩО НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ 
У ПЕРВІСНУ ВАРТІСТЬ 

• суми, що сплачуються згідно з 
договором постачальнику 
(продавцю), за мінусом 
непрямих податків; 

• суми ввізного мита; 
• суми непрямих податків у 
зв’язку з придбанням запасів, 
які не відшкодовуються 
підприємству; 

• транспортно-заготівельні 
витрати; 

• інші витрати, безпосередньо 
пов’язані з придбанням запасів і 
доведенням їх до стану, в якому 
вони придатні для використання 
в запланованих цілях 

• понаднормові втрати й нестачі 
запасів; 

• фінансові витрати (за винятком 
фінвитрат, які включаються до 
собівартості кваліфікаційних 
активів відповідно до П(С)БО 31 
«Фінансові витрати»); 

• витрати на збут; 
• загальногосподарські та інші 
подібні витрати, безпосередньо 
не пов’язані з придбанням і 
доставкою запасів та 
приведенням їх до стану, 
придатному для використання в 
запланованих цілях. 
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відшкодовуються підприємству;  

‒ затрати по заготівлі, на навантажувальні та розвантажувальні роботи, 

транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати по 

страхуванню і ризику транспортування запасів; 

‒ інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання за 

призначенням. До таких витрат, зокрема, належать прямі витрати 

підприємства на доробку і підвищення якісних характеристик запасів. 

Первісною вартістю запасів, виготовлених власними силами 

підприємства, є собівартість їх виробництва, яка визначається згідно з 

П(С)БО 16 «Витрати».  

Первісною вартістю запасів, які внесені до статутного капіталу, 

визнається узгоджена  засновниками (учасниками) підприємства їх 

справедлива вартість.  

Первісною вартістю запасів, отриманих підприємством 

безоплатно, визнається їх справедлива вартість. 

Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу 

вартість, то первісною вартістю одержаних запасів є їх справедлива вартість. 

Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів 

включається до складу витрат звітного періоду. Первісна вартість запасів, які 

придбані в обмін (або частковий обмін) на неподібні запаси, дорівнює 

справедливій вартості переданих запасів, збільшених (зменшених) на суму 

грошових коштів або їх еквівалентів, яка була передана (одержана) в процесі 

обміну.  

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат 

того періоду, у якому вони були здійснені (установлені): понаднормативні 

втрати і недостачі запасів; відсотки за користування позиками; витрати на 

збут; загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не 

пов’язані з придбанням і доставкою запасів і приведенням їх до стану, 

придатного до використання за призначенням. 
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В залежності від способу надходження на підприємство первісна 

вартість запасів визначається по-різному (рис 10.4). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.4.  Порядок формування первісної вартості  запасів 

 

Для правильності оцінки виробничих запасів при їх надходженні 

особливу увагу приділяють обліку транспортно-заготівельних витрат (надалі 

– ТЗВ), які на практиці включаються до первісної вартості запасів при їх 

оприбуткуванні. Але у тих випадках, коли такі витрати відносяться до різних 

видів запасів, розподіляють їх суму пропорційно до витрат, які відносяться 

до вартості сировини і товарів. Для рівномірного списання накопичені суми 

ТЗВ  належать щомісячному розподілу між сумами залишку запасів на кінець 

звітного періоду та сумою запасів, які вибули у звітному місяці.  

Порядок формування первісної вартості запасів 

Придбаних за грошові 
кошти та їх еквіваленти 
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визначається  за П(С)БО16 «Витрати» 
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Балансова вартість переданих запасів, 
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вартість, то первісною вартістю 
отриманих запасів є їх справедлива 
вартість. Різниця між балансовою і 
справедливою вартістю переданих запасів 
включається до складу витрат звітного 
періоду

Придбаних в результаті 
обміну на подібні активи 

Придбаних у результаті 
обміну на неподібні 

Справедлива вартість переданих запасів, 
збільшена (зменшена) на суму грошових 
коштів або їх еквівалентів, яка була 
передана (одержана) в процесі обміну 
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Сума ТЗВ, яка відноситься до запасів, що вибули визначається як 

добуток середнього відсотка ТЗВ та вартості запасів, що вибули, з 

відображенням їх на тих же рахунках обліку, у кореспонденції з якими 

відображено вибуття цих запасів. 

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті згідно 

П(С)БО 9 їх оцінка здійснюється за одним із таких методів: 

– ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 

– середньозваженої собівартості; 

– собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

– нормативних затрат; 

– ціни продажу. 

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. 

Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться по кожній 

одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок 

звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну 

кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці 

запасів. 

Метод ФІФО – запаси використовуються у послідовності надходження 

на підприємство. 

Метод нормативних затрат полягає у застосуванні норм витрат на 

одиницю продукції, які встановлені підприємством з урахуванням 

нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і 

діючих цін. 

Методза цінами продажу заснований на застосуванні підприємствами 

роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. 

Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між вартістю 

реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. 

Сума торговельної націнки реалізованих товарів – це добуток вартості 
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реалізації товарів на середній відсоток торговельної націнки. 

Підприємство має право самостійно вибирати один із варіантів методу 

оцінки та обрати одну із систем списання – постійну або періодичну, 

розбіжність між якими полягає у послідовності розрахунку таких двох 

елементів обліку, як  визначення кредитового обороту та залишків на кінець 

періоду. 

Так, якщо підприємстві періодично списує запаси, то діє за такою 

формулою: 

 
Залишки                Надходження     Залишки на кінець Вартість, 
на початок     +     матеріалів -   місяця за даними       = яку необхідно            (10.1) 
місяця         за період      інвентаризації  списати 

 

При постійному списуванні використовують наступну формулу: 
Залишки              Надходження     Вартість       Залишки на  
на початок   +     матеріалів           -    яку необхідно        =   кінець   (10.2) 
місяця        за період      списати       місяця 
  

Використовуючи різні формули оцінки запасів, можна одержати різні 

значення валовогоприбутку. 

Оцінка запасів на дату балансу з метою збереження її об’єктивності 

відображається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою 

вартістю реалізації. 

 

2. Документальне оформлення та облік руху виробничих запасів 

Для своєчасного і достовірного подання інформації про наявність і рух 

виробничих запасів на підприємстві бухгалтерська служба повинна 

забезпечити правильне документальне оформлення та систематичний облік 

надходження, видатку і переміщення виробничих запасів. 

Документальне оформлення надходжень матеріалів, сировинних та 

паливних ресурсів, їх наявності та витрачання є досить складним процесом, 

оскільки структура документообігу повинна бути такою, щоб забезпечити 
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вчасне надходження необхідної інформації для обліку, контролю та 

оперативного управління рухом виробничих запасів. 

Для обліку запасів застосовують форми первинних документів, 

представлених у табл. 10.1. 

Таблиця 10.1 

Первинні документи для обліку запасів 
№ 
з/п 

Код Назва документу 

1 М-1 Журнал обліку вантажів, що надійшли 

2 М-2а Акт списання бланків довіреностей 
3 М-3 Журнал реєстрації довіреностей 
4 М-4 Прибутковий ордер 
5 М-7 Акт про приймання матеріалів 
6 М-8 Лімітно-забірна картка 
7 М-9 Лімітно-забірна картка 
8 М-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів 
9 М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів 
10 М-12 Картка складського обліку матеріалів 
11 М-13 Реєстр приймання-здачі документів 
12 М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі 
13 М-15 Акт про приймання устаткування 
14 М-15а Акт приймання-передачі устаткування до монтажу 
15 М-16 Матеріальний ярлик 
16 М-17 Акт про виявлені дефекти устаткування 
17 М-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від 

установлених норм запасу
18 М-19 Матеріальний звіт 
19 М-21 Інвентаризаційний опис  
20 М-23 Акт  про витрату давальницьких матеріалів 
21 М-26 Картка обліку устаткування для установлення 
22 М-28 Лімітно-забірна картка № 
23 М-28а Лімітно-забірна картка № 

 

При опрацюванні первинних документів звертається увага на: 

– відповідність виконання умов укладеного контракту; 

– правильність таксування первинних документів для визначення 

облікової ціни отриманих товарно-матеріальних цінностей із врахуванням 

послуг посередника, транспортних витрат, мита; 
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– наявність та правильність оформлення податкової накладної, якщо 

отримувач є платником ПДВ. 

Переважну більшість виробничих запасів підприємства купують у 

постачальників на підставі укладених договорів (контрактів, угод). На 

відвантажені (відпущені) матеріальні цінності постачальник виписує 

рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи (у яких 

вказуються назва, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, сорт, 

ціна кожного виду матеріальних цінностей, що відпускаються, ставка і сума 

ПДВ, загальна сума, що підлягає до оплати), а також податкову накладну. 

Податкова накладна надає право покупцеві, зареєстрованому як платник 

ПДВ, на включення до податкового кредиту суми ПДВ, сплачену 

постачальнику при придбанні матеріальних цінностей (робіт, послуг). 

Інформація, що знаходиться в прийнятих до обліку первинних 

документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку, в 

регістрах синтетичного та аналітичного обліку методом подвійного запасу. 

Для обліку виробничих запасів застосовується рахунок 20 «Виробничі 

запаси» – балансовий, основний, активний, матеріальний, відноситься до 

групи рахунків господарських засобів, за дебетом якого відображається 

надходження та дооцінка запасів, за кредитом – вибуття та уцінка запасів; 

сальдо дебетове, означає собівартість наявних на звітну дату виробничих 

запасів, відображається у II розділі активу балансу; має такі субрахунки: 

‒ 201 «Сировина й матеріали» ‒ ведеться облік наявності і руху 

сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що 

виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні, а 

також допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні 

продукції або для господарських потреб (забудовники облік будівельних 

матеріалів ведуть на субрахунку 205 «Будівельні матеріали»); 

‒ 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби» ‒ ведуть 

облік наявності і руху купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, 

придбаних підприємствами для виробництва продукції; конструкцій і 
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деталей (металевих, дерев’яних, залізобетонних тощо), що використовуються 

підрядними будівельними організаціями під час виконання будівельно-

монтажних та ремонтних робіт; спеціальне обладнання, інструменти, 

пристрої тощо, які використовують науково-дослідні та конструкторські 

організації та ін. 

Вироби, придбані для додаткового комплектування готової продукції, 

не включаються до її собівартості і обліковуються на рахунку 28 «Товари». 

Обладнання і пристрої загального призначення обліковуються на рахунках 10 

«Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» або 22 

«Малоцінні і швидкозношувані предмети»; 

‒ 203 «Паливо» ‒ призначений для обліку твердого і рідкого палива 

(нафтопродукти), що використовується для технологічних потреб 

виробництва, роботи автотранспорту, опалення приміщень тощо, а також 

оплачених талонів на нафтопродукти і газ; 

‒ 204 «Тара й тарні матеріали» ‒ ведуть облік усіх видів тари, а також 

тарних матеріалів, які використовуються для виготовлення тари та її 

ремонту; 

‒ 205 «Будівельні матеріали» ‒ не враховується обладнання, яке не 

потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні 

механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, 

вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на 

придбання такого обладнання, що не потребує монтажу, відображаються 

безпосередньо на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» у міру надходження їх 

на склад чи інше місце зберігання, експлуатації. 

Устаткування й будівельні матеріали, що передані підряднику для 

монтажу й виконання будівельних робіт, списується з субрахунку 205 на 

рахунок 15 після підтвердження їх монтажу й використання; 

‒ 206 «Матеріали, передані в переробку» ‒ обліковуються матеріали, 

передані в переробку на сторону та які надалі включаються до складу 

собівартості отриманих з них виробів. Затрати на переробку матеріалів, які 
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оплачуються стороннім організаціям, відображаються безпосередньо за 

дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, що отримані з переробки. 

Аналітичний облік матеріалів, що передані в переробку, ведеться в розрізі, 

що забезпечує інформацію про підприємства-переробники і контроль за 

операціями з переробки і відповідними витратами. Передача матеріалів у 

переробку відображається тільки на субрахунках рахунку 20; 

‒ 207 «Запасні частини» ‒ ведуть облік придбаних і виготовлених 

запасних частин, вузлів і деталей, призначених для проведення ремонту, 

заміни зношених частин обладнання і транспортних засобів, а також 

автомобільних шин, обмінного фонду двигунів, вузлів і агрегатів, що 

створюються в ремонтних підприємствах та підрозділах. 

Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які 

враховані в ціні автомобіля і включені в його інвентарну вартість, 

обліковуються в складі основних засобів. 

Аналітичний облік обмінного фонду машин, вузлів та агрегатів 

ведеться за групами: придатні для експлуатації (нові та відновлені); що 

підлягають відновленню (на складі); що знаходяться в ремонті;  

‒ 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» ‒ ведуть облік 

мінеральних добрив; отрутохімікатів для боротьби зі шкідниками 

сільськогосподарських рослин, біопрепаратів та медикаментів для тварин; 

кормів тварин (власного виробництва і купованих); насіння і саджанців для 

посіву і висаджування. 

‒ 209 «Інші матеріали»ведуть облік відходів виробництва, 

непоправного браку, зношених шин, металобрухту та інших матеріальних 

цінностей, оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації. 

Синтетичний облік придбаних запасів на рахунку 20 та його 

субрахунках підприємства обліковують за фактичною собівартістю їх 

придбання (заготівлі), яка, як зазначалося раніше, включає: вартість 

придбання і транспортно-заготівельні витрати (витрати з транспортування, 

навантаження, розвантаження, доставки до складів підприємства, включаючи 
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націнку постачальницьких і посередницьких організацій, вартість послуг 

товарних бірж і брокерських контор, мито і митні збори тощо).  

Ця собівартість виявляється, як правило, тільки наприкінці місяця після 

відображення всіх заготівельних операцій і розподілу їх між окремими 

видами запасів.  

  Наприкінці місяця вартість використаних у виробництві запасів і 

списаних за обліковими цінами, а також вартість залишку запасів на складах 

коригують до фактичної собівартості (шляхом списання транспортно-

заготівельних витрат або відхилення планової собівартості запасів від 

фактичної). 

Запаси можуть надходити на підприємство з різних джерел: придбання 

у постачальника, внесок до статутного капіталу, безоплатне одержання 

тощо.Кореспонденцію рахунків з надходження виробничих запасів внаслідок 

придбання відображено у табл. 10.2. 

Таблиця 10.2 

Кореспонденція рахунків з надходження виробничих запасів 

внаслідок придбання 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 2 3 4 

Перша подія ‒ оплата за виробничі запаси 
1 Проведено передоплату постачальнику за виробничі запаси 371 311 
2 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 644 
3 Відображено надходження від постачальника придбаних 

виробничих запасів 
 

20 
 

631 
4 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 644 631 
5 Відображено суму транспортних, посередницьких, послуг, 

пов’язаних з придбанням виробничих запасів 
 

20 
 

685 
6 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 685 
7 Проведено взаємозалік заборгованостей 631 371 

Перша подія ‒ надходження виробничих запасів 
8 Відображено надходження від постачальника придбаних 

виробничих запасів 
 

20 
 

631 
9 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 631 
10 Відображено суму транспортних, посередницьких, 

монтажних послуг, пов’язаних з придбанням виробничих 
запасів 

 
20 

 
685 

11 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 685 
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Продовження табл. 10.2 
1 2 3 4 
13 Проведено оплату за придбані виробничих запасів 631 311 
14 Проведено оплату за транспортування, посередницькі 

послуги 
685 311 

 

Інші шляхи надходження виробничих запасів в обліку відображаються 

проведеннями: 

‒ внесок до статутного капіталу 

Д-т 20 «Виробничі запаси» 

К-т 46 «Неоплачений капітал»; 

‒ безкоштовнеотримання: 

Д-т 20 «Виробничі запаси» 

К-т 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів». 

– придбання у постачальника підзвітною особою за грошові кошти:  

Д-т 20 «Виробничі запаси» 

К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами»; 

– запаси, виявлені під час інвентаризації:  

Д-т 20 «Виробничі запаси» 

К-т 719 «Інші доходи від операційної діяльності». 

Первинні документи, призначені для оформлення операцій з 

надходження, внутрішнього переміщення та відпуску запасів, є підставою 

для ведення бухгалтерського та оперативного складського обліку. 

Документи щодо обліку виробничих запасів надходять до бухгалтерії, 

де вони підлягають перевірці за змістом операцій і правильністю їх 

оформлення. 

У відповідності до П(С)БО 9 списання виробничих запасів може 

відбуватись за такими напрямами, наведеними у табл. 10.3. 

При списанні запасів внаслідок передачі до зареєстрованого капіталу 

іншого підприємства на суму внеску вмписується накладна та податкова 

накладна. 
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Таблиця 10.3 

Кореспонденція рахунків з вибуття виробничих запасів 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Відпущено виробничі запаси у виробництво 23 20 
2 Списано виробничі запаси на капітального будівництва 15 20 
3 Списано виробничі запаси на виправлення браку 24 20 
4 Списано виробничі запаси на загальногосподарські потреби 92 20 
5 Списано виробничі запаси на забезпечення збуту продукції 93 20 
6 Списано виробничі запаси наінші потреби 94 20 
7 Реалізовано виробничі запаси 

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 
377 
712 

712 
641 

8 Безоплатно передано виробничі запаси 949 20 
 Списано виробничі запаси внаслідок невідповідності 

критеріям визнання активом 
946 20 

 

3. Поняття та класифікація МШП, документування та  

облік господарських операцій з їх руху 

У відповідності до П(С)БО 9 «Запаси» до складу запасів відносять 

малоцінніта швидкозношувані предмети (МШП), які використовуються не 

більше 1 року або одного операційного циклу, якщо він не перевищує 1 рік, а 

саме: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спецодяг. 

Такі МШП обліковуються за дебетом рахунку 22 «Малоцінні та 

швидкозношувані предмети». 

Якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує 1 рік, їх 

включають до складу необоротних активів і амортизують. 

Необоротні малоцінні активи обліковуються у відповідності до П(С)БО 

7 «Основні засоби», на них не поширюються норми П(С)БО 9. Такі МШП 

обліковуються на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні 

активи». 

На МШП, які відносяться до запасів не нараховується знос, а вартість 

переданих в експлуатацію МШП виключається зі складу активів з 

подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за 

місцямиексплуатації та відповідальними особами протягом терміну 

фактичного використання цих предметів:  
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Д-т 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 

«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут»  

К-т 22 «МШП». 

Відповідно до ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських 

операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення 

господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час 

здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо 

після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на 

підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові 

документи. При веденні аналітичного обліку надходження, передачі МШП в 

експлуатацію, обліку в експлуатації тощо слід використовувати первинні 

документи, форми яких затверджено Наказом Міністерства статистики 

України від 22 травня 1996 року № 145 «Про затвердження типових форм 

первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів». Для аналітичного обліку МШП використовуються такі форми: 

МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу 

інструментів (пристроїв)»; 

МШ-2 «Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів»; 

МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточування інструментів 

(пристроїв)»; 

МШ-4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів»; 

МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на 

придатні»; 

МШ-6 «Особова картка №____обліку спецодягу, спецвзуття та 

запобіжних пристроїв»; 

МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття 

та запобіжних пристроїв»; 

МШ-8 «Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних 

предметів». 
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Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів по 

однорідних групах, встановлених виходячи з потреб підприємства. 

У бухгалтерському обліку МШП відображаються за первісною 

вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання. 

Кореспонденція рахунків з відображення руху МШП відображена в 

таблиці 10.4. 

Таблиця 10.4 

Кореспонденція рахунків з відображення руху МШП 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Придбано МШП за плату у постачальника 

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 
22 
641 

631 
631 

2 Здійснено оплату одержаних МШП 631 311 
3 Одержано МШП як внесок до статутного капіталу 22 46 
4 Відображення суми безоплатно одержаних МШП 22 745 
5 Вибуття МШП для виробництва продукції 23 22 
6 Вибуття МШП для загальногосподарських потреб 91 22 
7 Вибуття МШП для капітального будівництва 15 22 
8 Вибуття МШП для забезпечення збуту продукції 93 22 
9 Оприбутковано повернуті МШП для подальшого 

використання 22 716 

10 Оприбутковано металобрухт, отриманий від списання МШП 209 716 
 

Основним напрямом вибуття МШП з балансу підприємства є введення 

їх в експлуатацію. При передачі МШП в експлуатацію їх вартість списується 

з балансу, а облік в експлуатації ведеться виключно у кількісному вимірнику 

на позабалансовому рахунку. 

 

4. Послідовність проведення аудиту операцій з виробничими 

запасами та МШП 

Метою аудиту операцій із запасами є встановлення: достовірності 

первинних даних щодо наявності та руху виробничих запасів, напівфабрикатів, 

МШП, готової продукції, товарів, повноти та своєчасності відображення 

первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності 

ведення обліку запасів відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності 
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відображення залишку записів у звітності господарюючого суб’єкта. 

Для досягнення основної мети аудиту, а також задоволення потреб 

користувачів в отриманні повної, правдивої та неупередженої інформації 

щодо запасів аудитору необхідно виконати певні завдання. Розглянемо 

детальніше основні завдання аудиту операцій, пов’язаних із запасами, які 

представлено на рис. 10.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.5. Основні завдання аудиту запасів 

Загальне визначення завдання аудиту запасів полягає у встановленні 

достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності 

всіх господарських фактів відносно залишків і руху запасів. 

Виходячи з цілей, яких необхідно досягти аудитору при дослідженні 

операцій із запасами, формуються об’єкти аудиту (рис. 10.6). 

перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, 
пов’язаних із формуванням собівартості продукції 

оцінка повноти та правильності відображення господарських операцій із запасами 
в бухгалтерському обліку та звітності

Основні завдання аудиту операцій із запасами 

перевірка фактичної наявності запасів 

перевірка організації складського господарства, стану збереження запасів 

перевірка повноти оприбуткування запасів при належності документів, які 
підтверджують їх придбання 

перевірка організації контролю за зберіганням, використанням і погашенням 
довіреностей 

перевірка законності списання запасів при втратах 

перевірка організації обліку заготівлі, придбання та витрачання запасів 

перевірка правильності оформлення надходження та відпуску запасів 

перевірка правильності визначення первісної вартості запасів при їх придбанні 

перевірка дотримання лімітів з відпуску запасів 

перевірка правильності ведення синтетичного та аналітичного обліку витрат на 
виробництво і реалізацію продукції, які включаються до собівартості 
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Рис. 10.5. Об’єкти аудиту операцій із запасами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.6. Об’єкти аудиту операцій із запасами підприємства 

 

Об’єкти аудиту операцій із запасами підприємства 

Елементи облікової політики: 
- перелік витрат, що не включаються до первісної вартості запасів; 
- порядок відображення в обліку запасів, що не принесуть підприємству 
економічної вигоди в майбутньому; 
- порядок обліку випуску готової продукції; 
- метод оцінки та списання виробничих запасів; 
- порядок визначення первісної вартості запасів, виготовлених власними 
силами; 

Операції з обліку запасів: 
- виробничі запаси і МШП; 
- витрати виробництва і брак у виробництві; 
- готова продукція; 
- товари; 
- продукція сільськогосподарського виробництва; 
- напівфабрикати 

Первинні документи: 
- довіреність (ф. № М-2); 
- прибутковий ордер (ф. № М-4); 
- товарно-транспортна накладна (ф. № 1-ТН); 
- акт про приймання матеріалів (ф. № М-7); 
- рахунок-фактура; 
- накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20); 
- картка складського обліку матеріалів (ф. № М-12); 
- матеріальний ярлик (ф. № М-16); 
- лімітно-забірна картка (ф. № М-8); 
- лімітно-забірна картка (ф. № М-9); 
- акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (ф. № М-10); 
- акт-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. № М-11) 

Облікові регістри та звітність: 
- Журнал 5, Журнал 5А та Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів – записи в 
регістрах ведуться на підставі первинних та зведених облікових документів; 
- Головна книга та форми річної звітності (Форма № 1 «Баланс», Форма № 2 
«Звіт про фінансові результати»)

Інші документи: 
- акти інвентаризації; 
- інформація про порушення порядку ведення бухгалтерського обліку, 
недостачі, зловживання, які знайшли підтвердження в актах ревізій, перевірок, 
висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів 
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Джерелами аудиту операцій з запасами є первинні документи: журнал 

обліку надходження вантажів; доручення; журнал обліку виданих доручень, 

прибутковий ордер, акт про прийняття матеріалів; вимоги; прихідні накладні; 

накладні на внутрішнє переміщення; видаткові накладні; податкові накладні; 

матеріальні звіти; відомість обліку залишків матеріалів на складах; договори; 

розрахунки показників; дані аналітичного і синтетичного обліку.  

Розглянемо детальніше джерела аудиту запасів, які представлено на 

рис. 10.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.7. Джерела аудиту запасів 

Облікові регістри: дані синтетичного і аналітичного обліку за рахунками 20 
«Виробничі запаси», 631 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 372 
«Розрахунки з підзвітними особами» та інші документи, в яких відображається 
облік матеріальних цінностей, 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 

накладна-вимога – накладна на відпуск матеріалів на сторону. Складається у разі 
відпуску цінностей зі складу, при внутрішньому переміщенні та надходженні на 
склад матеріалів від розбору тимчасових споруд, від ліквідації основних засобів

товарно-транспортна накладна – супровідний документ на матеріали, на основі 
якого здійснюється оприбуткування 

первинні документи бухгалтерського обліку: прибуткові касові ордери; акти про 
прийняття матеріалів; податкові накладні; звіти матеріально відповідальних осіб, 
контракти та угоди 

Головна книгата форми річної звітності (Форма № 1 «Баланс») 

наказ про встановлення облікової політики на підприємстві

доручення – документ, який видає підприємство лише власним працівникам на 
одержання товарно-матеріальних цінностей, де мають бути перелічені всі 
цінності, які потрібно отримати

лімітно-забірна картка – оформляється зі складу на виробництво, виписується на 
кожний вид запасів і в кінці місяця на підставі лімітно-забірних карток 
підраховується кількість та сума відпущених  матеріалів за місяць 

прибутковий ордер, оформлення якого здійснюється матеріально відповідальною 
особою для оприбуткування всіх матеріалів, що надійшли на склад підприємства 

Джерела аудиту запасів 
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Отже, важливим моментом у діяльності аудитора є перевірка повноти 

оприбуткування виробничих запасів, де аудитори з’ясовують, чи 

відповідають підсумкові суми, відображені у відомостях обліку виробничих 

запасів, даним інших облікових регістрів; поряд із цим, доцільно перевірити 

погодженість записів у синтетичному і аналітичному обліку за балансовими 

рахунками і субрахунками, на яких обліковуються виробничі запаси. 

Для перевірки обліку рухувиробничих запасів, в першу чергу, аудитор 

ознайомлюється з організацією складського господарства і контрольно-

пропускною системою на підприємстві. 

Під час перевірки виробничих запасів на складі аудитор з’ясовує: 

– чи ведуться завідувачем складу в картках складського обліку записи 

щодо прийняття і відпуску виробничих запасів; 

– чи відповідає встановленим принципам метод обліку виробничих 

запасів, що використовується на підприємстві.  

Аудитор перевіряє первинні документи, на підставі яких здійснюються 

записи по відповідних рахунках (табл. 10.5). 

Таблиця 10.5 

Перелік документів, на підставі яких здійснюються  

записи на рахунках  
Шифр та назва 

рахунку 
Документи 

1 2 
20 «Виробничі 

запаси» 
Журнал обліку вантажів, що надійшли; довіреність; акт списання 
довіреностей; прибутковий ордер; акт про приймання матеріалів; 
лімітно-забірна картка; акт-вимога на заміну (додатковий 
відпуск) матеріалів; накладна-вимога на відпуск (внутрішнє 
переміщення) матеріалів; картка складського обліку матеріалів; 
відомість обліку матеріалів на складі; матеріальний ярлик; 
сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку 
матеріалів від встановлених норм запасу; матеріальний звіт; акт 
закупівлі ТМЦ 

22 «Малоцінні та 
швидкозношувані 

предмети» 

Відомість про поповнення (вилучення) постійного запасу 
інструментів (пристроїв); картка обліку МШП; замовлення на 
ремонт або заточування інструментів (пристроїв) та їх обмін на 
придатні; особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та 
запобіжних засобів; відомість обліку видачі (повернення) 
спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів 
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Продовження табл. 10.5 
1 2 

23 «Виробництво» Рахунок фактичної собівартості готової продукції (калькуляція); 
документи відхилень від норм витрат; розкрійні листи 

24 «Брак у 
виробництві» 

Акт про брак; повідомлення, листок про брак; відомість про 
брак; акт про виявлення дефектів устаткування 

25 «Напівфабрикати» Відомість руху напівфабрикатів 

26 «Готова 
продукція»; 
28 «Товари» 

Накладна на здачу готової продукції на склад; відомість випуску 
готової продукції; приймально-здавальні документи; акт 
приймання; товарно-транспортна накладна; рахунки-фактури; 
прибутково-видаткова накладна; свідоцтво про якість товару; 
сертифікат відповідності державній системі сертифікації 

 

Аудит виробничих запасів доцільно починати з перевірки процесу 

інвентаризації, яку проводять згідно з укладеним договором з аудиторською 

фірмою або силами і коштами підприємства-замовника. Суть аудиторської 

перевірки зводиться до того, наскільки правильно вона проводилась, як 

відображені її результати. Це дає можливість виявити недостачі або 

надлишки запасів та інші відхилення, якщо такі мають місце на підприємстві. 

Для проведення інвентаризації призначають робочу комісію у складі не 

менше трьох осіб за обов’язковою участю матеріально-відповідальної особи. 

Перед початком інвентаризації матеріально-відповідальна особа складає звіт 

і розписку про те, що до початку проведення інвентаризації всі документи 

здані до бухгалтерії і неоприбуткованих та несписаних виробничих запасів на 

складі немає. 

До початку інвентаризації в картках складського обліку повинні бути 

відображені всі операції з руху виробничих запасів: за кожним з них виведені 

залишки на день інвентаризації; первинні документи з руху запасів необхідно 

здати до бухгалтерії для їх бухгалтерської обробки. 

Аудитор стежить за правильністю проведення інвентаризації та сам 

записує результати. Оформлені інвентаризаційні описи він передає в 

бухгалтерію для складання порівняльної відомості. Якщо на об’єкті, де 

проводять інвентаризацію, облік ведеться у кількісно-сумовому вираженні, 

то у порівняльну відомість записують тільки ті виробничі запаси, за якими 
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виявлені відхилення від облікових даних, решту записують одним рядком на 

загальну суму. 

Наявність виробничих запасів визначається підрахунком, зважуванням, 

обліком залежно від одиниць вимірювання. Аудитор стежить за 

правильністю проведення інвентаризації та сам записує результати. 

Оформлені інвентаризаційні описи він передає в бухгалтерію для складання 

порівняльної відомості.  

На підставі порівняльної відомості оформляють результати 

інвентаризації. 

Результати інвентаризації стосовно встановлених нестач, надлишків, 

втрат від псування майна підприємства повинні відображатися у протоколі 

інвентаризаційної комісії та затверджувались керівником підприємства у 

п’ятиденний термін. 

Затверджені результати перевірки виробничих запасів відображаються 

у бухгалтерському обліку в тому місяці, в якому проведена інвентаризація. 

Правильна організація інвентаризаційної роботи, своєчасне і якісне 

відображення її результатів має велике значення для поліпшення загальних 

результатів фінансово-господарської діяльності підприємства. Результати 

інвентаризації майна на складах  бухгалтер відображає на підставі 

порівняльних відомостей. 

Послідовність аудиту виробничих запасів представлена у табл. 10.6. 

Таблиця 10.6 

Послідовність аудиту виробничих запасів 
№ 

етапу 
Зміст аудиторської перевірки виробничих запасів 

1 2 

I Ознайомлення з обліковою політикою підприємств щодо надходження та вибуття 
виробничих запасів 

II 
З’ясування порядку забезпеченості бухгалтерії діючими нормативними 
документами щодо обліку виробничих запасів та формами уніфікованої 

документації 

III 
Аудиторська перевірка документального оформлення договорів про матеріальну 
відповідальність за збереження наявності виробничих запасів на підприємстві та 

створення постійно діючої комісії зі списання 
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Продовження табл. 10.6 
1 2 

IV Проведення інвентаризації виробничих запасів (складання інвентаризаційного 
опису, порівняння результатів інвентаризації з наявністю виробничих запасів) 

V 
Визначення правильності оцінювання виробничих запасів в обліку відповідно до 

П(С)БО 9 «Запаси», які придбані, обліковуються в балансі і за їх первісною 
вартістю, а ті, що виготовлені власними силами, – за їх фактичною собівартістю 

VІ Правильність відпуску запасів зі складу за одним із методів (який зазначено в 
обліковій політиці підприємства) 

VІІ Перевірка правильності і повноти оприбуткування виробничих запасів 
VIII Перевірка правильності відображення в регістрах бухгалтерського обліку 

IX З’ясування відповідності залишків виробничих запасів у регістрах 
бухгалтерського обліку та формах фінансової звітності 

 

Наступним етапом перевірки виробничих запасів є визначення 

правильності їх оцінки в обліку. Відповідно до П(С)БО 9 запаси, які 

придбані, обліковуються в балансі за їх первісною вартістю, а ті, що 

виготовлені власними силами, –за їх фактичною собівартістю. 

Собівартість запасів розраховується, виходячи з: ціни придбання; 

витрат на оплату посередницьких послуг; витрат на оплату праці 

працівників, що зайняті придбанням запасів; витрат, пов’язаних з пошуком  і 

придбанням виробничих запасів; маркетингових та рекламних витрат; сум 

обов’язкових податків, зборів і платежів, які пов’язані з придбанням запасів; 

витрат та пересортування запасів; інших витрат, які пов’язані з придбанням 

запасів. 

Не належать до суми фактичної собівартості запасів понаднормові 

витрати і нестачі запасів, відсотки за користуванням кредитом та інші 

витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням запасів. 

Організація проведення аудиту виробничих запасів представлена на 

рисунку 10.8. 

Наступним етапом аудиторської перевірки є правильність відпуску 

запасів зі складу.Метод оцінювання виробничих запасів відображається в 

наказі щодо облікової політики підприємства. 
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Рис. 10.8. Організація проведення аудиту виробничих запасів 

 

Наступним етапом роботи аудитора на підприємстві є перевірка 

правильності і повноти оприбуткування виробничих запасів. Для цього 

аудитор завіряє суми, відображені у відомостях обліку матеріальних активів, 

з даними бухгалтерського обліку. Особлива увага приділяється перевірці 

операцій за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 

перевіряються його дебетові та кредитові обороти та правильність 

визначення залишку на кінець звітного періоду. 

Особливо ретельно перевіряється дотримання порядку передачі запасів 

у виробництво, що призводить до зловживань. 

Оприбуткування виробничих запасів аудитор повинен перевіряти за 

1 Організація складського 
господарства 

2 Оцінка  
запасів 

 

3 

Порівняльні відомості 
результатів інвентаризації 4 

Перевірка правильності заповнення 
первинних документів 

1. Метод визначення вартості вибуття запасів за 
ідентифікованою собівартістю відповідної 
одиниці запасів; 
2. Метод собівартості перших за часом 
надходжень запасів (ФІФО); 
4. Метод оцінки вибуття запасів за цінами 
продажу 

5 

Перевірка правильності відображення 
операцій на кореспондентських рахунках 

Перевірка правильності відображення 
операцій в регістрах бухгалтерського обліку 

7 

8 

Бухгалтерський 
баланс 

Головна 
книга 

Інвентаризаційний 
опис 

Аудит виробничих запасів  

Регістри аналітичного і синтетичного обліку 

- первісна оцінка запасів 
- переоцінка запасів 
- метод оцінки вибуття запасів 

6 

Інвентаризація 
виробничих 
запасів 

Облікова 
політика 

Методи оцінки  
виробничих запасів 
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кожним документом. За документами, прикладеними до виписок банку, 

аудитор повинен встановити дату оплати розрахункових документів 

постачальників і назву запасів. За матеріальними звітами наступного місяця 

перевірити повноту їх оприбуткування. 

Основними документами для оприбуткування виробничих запасів є 

супровідні документи постачальників, прикладені до звітів матеріально-

відповідальних осіб: товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, 

специфікації, пакувальні ярлики, посвідчення якості, приймальні квитанції. 

Однією із складових аудиту є вивчення правильності їх оцінки, що 

здійснюється згідно П(С)БО 9. 

Для виявлення методів оцінювання продукції на складі доцільно 

перевірити документи за цими операціями. Якщо оцінювання продукції на 

складі здійснювалось на основі фактичної собівартості, то слід визначити, за 

яким методом проводились розрахунки.  

Аудитор повинен ретельно проаналізувати правильність оцінювання 

виробничих запасів і з’ясувати, чи включені до собівартості їх придбання 

транспортно-заготівельні витрати, комісійні винагороди, що сплачені 

організаціям-постачальникам. 

При аудиторській перевірці потрібно встановити наявність фактів 

включення у вартість запасів витрат на утримання складів, відділів 

постачання і збуту та на відрядження працівників для оформлення договорів 

на поставку запасів.  

Правильна їх оцінка залежить від організації і постановки аналітичного 

і синтетичного обліку. Тому під час аудиторської перевірки аудитор з’ясовує, 

чи ведеться облік на рахунку 20 у розрізі субрахунків і за кожним 

найменуванням, номенклатурним номером.  

Для перевірки здійснених операцій щодо списання і відпуску 

матеріалів у виробництво аудитор використовує нагромаджувальні відомості 

щодо витрачання матеріалів зі складів, що виписуються на підставі 

видаткових документів (лімітно-забірної карти, вимоги на заміну матеріалів, 
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забірних листів). 

Одним із найважливіших питань аудиторської перевірки є правильність 

організації та методики обліку МШП. 

Проведення аудиторської перевірки оборотних МШП встановлює 

правомірність віднесення матеріальних цінностей до МШП. 

Послідовність проведення аудиту з МШП наступна: 

1. Визначення належності номенклатури оборотних МШП до запасів, 

що відображаються у другому розділі активу балансу «Оборотні активи». 

Аудитором перевіряється номенклатура МШП і виявляються предмети, 

які не належать до першої групи, тобто до «оборотних активів». 

2. Порядок організації оперативного кількісного обліку МШП за 

місцями їх експлуатації та за відповідальними особами протягом терміну їх 

фактичного використання. 

3. Перевірка складського оперативного обліку оборотних МШП та їх 

оцінка. Перевіряючи облік оборотних МШП, аудитор повинен пам’ятати, що 

рух цих предметів на складах обліковується з використанням тих методів, що 

й стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей. 

4. Методика аудиту надходження та використання оборотних МШП. 

5. Заключний етап співставлення аналітичних і синтетичних даних з 

обліку оборотних МШП. На цьому етапі передбачається звірка сум з обліку 

оборотних МШП, що фактично обліковується на місцях їх збереження, з 

обліковими даними, які відображені в регістрах бухгалтерського обліку 

(журналах, відомостях, Головній книзі). Після підтвердження відповідності 

цих даних здійснюється співставлення і арифметична перевірка облікових 

даних у Головній книзі і оборотній відомості за рахунками із звітними 

даними, відображеними у балансі. 

 
Контрольні запитання: 

1. Що таке запаси? 

2. Що відносять до виробничих запасів? 
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3. Як оцінюють виробничі запаси при їх надходженні? 

4. Які види оцінки виробничих запасів при їх вибутті ? 

5. Які використовують документи з руху виробничих запасів? 

6. Дайте характеристику рахункам обліку виробничих запасів. 

7. Яка послідовність аудиту виробничих запасів? 

8. Які є етапи проведення аудиту із виробничих запасів? 

9. В чому полягають процедури аудиту правильності переоцінки запасів? 

10. Яка послідовність проведення аудиту з МШП? 

 
Тести: 
1. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та 

отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг 
називається: 
а) операційним циклом; б) циклом формування капіталу; 
в) середнім терміном зберігання запасів; г) циклом обігу. 

2. Яка проводка відповідає операції: «Списана фактична собівартість 
реалізованої продукції»: 
а) Д-т 791 – К-т 901; б) Д-т 901 – К-т 26; в) Д-т 901 – К-т 23; г) Д-т-901 – К-т-791? 

3. Кореспонденція рахунків: Д-т 20  К-т 63 відображає: 
а) придбання сировини через підзвітних осіб; 
б) надходження матеріалів від постачальників; 
в) погашення заборгованості постачальникам за сировину; г) а, б. 

4. Безоплатно отримані запаси оцінюються за вартістю: 
а) справедливою; б) первісною; в) балансовою; г) ліквідаційною. 

5. Для отримання запасів від постачальника через довірену особу 
підприємство виписує: 
а) накладну; б) довіреність; в) прибутковий ордер; г) видатковий ордер. 

6. Надходження запасів на підприємство оформляється: 
а) накладною; б) товарно-транспортною накладною; 
в) прибутковим касовим ордером; г) видатковим касовим ордером. 

6. До первісної вартості придбаних запасів включаються витрати: 
а) суми, що сплачуються постачальнику; б) понаднормові втрати запасів; 
в) проценти за користування позиками; г) витрати на транспортування. 

7.  Які витрати не включаються до первісної вартості запасів: 
а) витрати на транспортування, навантаження і розвантаження; 
б) суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються 
підприємству; 
в) суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги, пов’язані з 
придбанням запасів; 
г) правильної відповіді не запропоновано. 

8. Що є метою аудиту операцій із запасами: 
а) метою аудиту запасів є визначення повноти бухгалтерського обліку, своєчасності 
надання достовірної інформації про активи, зобов’язання, фінансовий стан підприємства; 
б) метою аудиту запасів є визначення  правильності ведення обліку та відповідності 
обліковій політиці, достовірності відображення стану; 
в) метою аудиту запасів є визначення та з’ясування достовірності первинних даних щодо 
наявності та руху, повноти та своєчасності відображення первинних даних в зведених 
документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку та відповідності 
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обліковій політиці, достовірності відображення стану; 
г) метою аудиту запасів є визначення та з’ясування достовірності первинних даних щодо 
наявності та руху, повноти та своєчасності відображення  первинних даних в зведених 
документах та облікових регістрах? 

9. Які основні джерела інформації для аудиту операцій із запасами: 
а) наказ про облікову політику, первинні документи із обліку запасів, облікові регістри, 
акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, звітність; 
б) первинні документи із обліку запасів, облікові регістри, акти та довідки попередніх 
ревізій; 
в) акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, звітність; 
г) акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, звітність, табель обліку 
використання робочого часу та розрахунку заробітної плати, особова картка, 
розрахунково-платіжна відомість? 

10. Метою аудиту операцій із запасами є встановлення: 
а) достовірності первинних даних щодо наявності та руху виробничих запасів, МШП і 
т.п.; 
б) правильності ведення обліку запасів відповідно до прийнятої облікової політики; 
в) достовірності відображення залишку запасів у звітності; г) всі відповіді вірні. 

11. Аудит матеріальних цінностей доцільно починати з перевірки: 
а) процесу інвентаризації; б) фінансової звітності; 
в) нормативно-правової бази; г) професійної компетенції працівників підприємства. 

12. На основі інвентаризаційних описів аудитора складається: 
а) баланс; б) порівняльна відомість; в) лімітно-забірна картка; г) матеріальний ярлик. 

13. Результати інвентаризації стосовно встановлених нестач, лишків, втрат від 
псування майна підприємства відображаються у: 
а) протоколі інвентаризаційної комісії; б) порівняльній відомості; 
в) аудиторському висновку; г) акті інвентаризації. 

14. Запаси, які придбані, обліковують в балансі відповідно до П(С)БО 9 за: 
а) первісною вартістю; б) фактичною собівартістю; 
в) залишковою вартістю; г) не обліковуються в балансі. 

15. Метод оцінки виробничих запасів відображається в:  
а) примітках до фінансової звітності; б) наказі про облікову політику; 
в) балансі; г) договорі з постачальниками. 
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ТЕМА 11. ОБЛІК І АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ, РОЗРАХУНКІВ 

1. Організація грошового обігу і розрахунків. Порядок ведення касових 

операцій, їх документальне оформлення та облік. 

2. Порядок відкриття рахунків у банках. Документальне оформлення та 

облік операцій на рахунках у банках. Характеристика основних форм 

безготівкових розрахунків. 

3. Визначення та визнання дебіторської заборгованості. Облік 

розрахунків з покупцями і замовниками та іншими дебіторами. 

4. Послідовність проведення аудиту операцій з готівковими, 

безготівковими та розрахунковими операціями. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: грошові кошти, розрахункові операції, готівка, каса, 

національна валюта, іноземна валюта, кредитори, дебітори, кредиторська заборгованість, 
дебіторська заборгованість, поточний рахунок, ліміт каси, цільове використання готівки, 
готівковий обіг, план перевірки грошових коштів, акти інвентаризації грошових коштів, 
первинні документи, реалізована продукція, штрафні санкції, підзвітні особи, акт 
інвентаризації каси. 

Основні фахові компетенції: розуміння сутності та знання готівкових та 
безготівкових розрахунків; розуміння сутності кредиторської та дебіторської 
заборгованості; уміння документувати та відображати касові операції в обліку;уміння 
документувати та відображати в обліку операцій на рахунках у банках; уміння 
здійснювати контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівки;перевіряти 
ведення касової книги та касових документів; оприбуткування надходжень готівки; 
цільове використання готівки; витрачання готівки з виручки на виплати, пов’язані з 
оплатою праці; враховувати можливі порушення обліку касових операцій. 

 

1. Організація грошового обігу і розрахунків. Порядок ведення касових 

операцій, їх документальне оформлення та облік 

Грошові кошти – це готівка (банкноти та монети національної валюти), 

кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. 

Розрахунки, які виникають між підприємством та його контрагентами в 

процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, можуть проводитися 

як у готівковій, так і в безготівковій формах.  

Готівкові розрахунки суб’єкта господарювання передбачають 
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використання готівки і, як правило, проводяться за участю фізичних осіб. 

Безготівкові розрахунки здійснюються, переважно, між юридичними 

особами шляхом перерахування грошових коштів з рахунку платника на 

рахунок отримувача з використанням послуг банківських установ, у яких 

відкрито поточні рахунки учасників розрахункової операції. Безготівкові 

розрахунки можуть проводитися за операціями як товарного (за реалізовані 

товари, роботи та послуги), так і нетоварного характеру (за платежем до 

бюджету і позабюджетних фондів, за банківськими кредитами, сплатою 

відсотків за залученими коштами тощо). 

Основними завданнями обліку грошових коштів є: 

– своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових 

коштів і розрахунків; 

– виконання операцій з грошовими коштами по розрахунках з 

постачальниками і покупцями; 

– контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни; 

– оперативний, повсякденний контроль за збереженням наявних 

грошових коштів і цінних паперів в касі підприємства; 

– інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на 

рахунках бухгалтерського обліку; 

– контроль за цільовим призначенням використання грошових коштів; 

– контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, 

банками, персоналом; 

– контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених в 

договорах зпокупцями і постачальниками; 

– своєчасна звірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для 

виключення простроченої заборгованості. 

Підприємства, які здійснюють розрахунки в готівковій формі, мають 

касу і організують облік наявності та руху грошових коштів. Організація та 

облік готівкового обороту регламентується «Положенням про ведення 

касових операцій в національній валюті в Україні», яке затверджене 
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постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 року 

№ 637, зі змінами і доповненнями від 01.09.2013року. 

Каса підприємства – приміщення або місце, призначене для приймання, 

видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових 

документів, де, як правило, ведеться касова книга. 

Схема організації  обліку касових операцій представлена на рис 11.1. 
 

 

Рис. 11.1. Загальна схема організації  обліку касових операцій 
 

До початку записів касова книга оформляється: сторінки нумеруються, 

аркуші прошнуровуються і скріплюються печаткою підприємства. На 

останній сторінці касову книгу підписує керівник й головний бухгалтер. 

Касові операції оформляються прибутковими і видатковими касовими 

ордерами. Для прибуткування готівки в касу оформляється прибутковий 

касовий ордер. До нього заповнюється квитанція, яка завіряється печаткою 

підприємства і вручається особі, що внесла готівку. Якщо готівка надійшла з 

банку, квитанція не заповнюється, або ж заповнюється і без печатки 

прикріплюється до виписки банку. 

Керівник підприємства 

Касир 
 

 
Каса підприємства 

Головний 
бухгалтер 

Надходження готівки : 
- від продажу; 
- від підзвітних осіб; 
- від дебіторів та 
кредиторів; 
- з поточногорахунку.

Витрачення готівки: 
-в підзвіт креди-
торам; 
-оплата праці; 
-на рахунки в банку; 
- оплата витрат. 

Первинні документи 
(Касова книга, Звіт) 

Бухгалтерія 
(Запис в регістри 

обліку) 

Інвентаризація готівки Головна книга 

Фінансова звітність 
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Для видачі готівки з каси оформляється видатковий касовий ордер. 

Касові документи складаються в одному примірнику. Дійсні лише в 

день виписки. Виписуються в бухгалтерії, реєструються в спеціальній книзі і 

передаються касиру для виконання. 

Кожний касовий ордер записується касиром у касову книгу під копірку 

в двох примірниках. Другий примірник касової книги служить звітом касира, 

який разом із касовими ордерами здається в бухгалтерію. 

Для каси кожного підприємства встановлюється банком ліміт. Це 

граничний розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець 

робочого дня. Для контролю за дотриманням ліміту залишок готівки 

визначається в касовій книзі щоденно. 

Готівка в касі зберігається виключно в межах ліміту залишку готівки, 

тобто максимально дозволеної суми коштів, яка може залишатися в касі 

підприємства на кінець робочого дня. Розмір ліміту підприємство 

встановлює самостійно і узгоджує з банком. Грошові кошти, що 

перевищують ліміт залишку готівки в касі, підлягають здачі до банку для 

зарахування їх на поточний рахунок підприємства. Здавати готівку до банку 

підприємство може самостійно або з використанням послуг інкасаторської 

служби банку. До отримання виписки з поточного рахунка з підтвердженням 

зарахування зданої до банку готівки такі кошти обліковуються як грошові 

кошти в дорозі. 

Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють готівкові 

розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО), 

за допомогою яких реалізуються фіскальні функції (з нарахування ПДВ) та 

реєструються проведені операції з продажу товарів, робіт, послуг та 

іноземної валюти. 

Документальне оформлення операцій з готівковими коштами 

здійснюється з використанням прибуткових і видаткових касових ордерів, 

журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, касової книги, 
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книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей, грошових та фіскальних 

чеків, розрахункових квитанцій, об’яв на внесення готівки, супровідних 

відомостей (на здавання готівки інкасаторам), платіжних та розрахунково-

платіжних відомостей.  

Для обліку касових операцій використовується рахунок 30 «Готівка» – 

балансовий, основний, активний, грошовий, відноситься до групи рахунків 

господарських засобів, за дебетом відображається надходження готівкових 

коштів до каси підприємства, за кредитом – виплати в порядку витрачання 

готівки, сальдо дебетове, означає залишок готівки в касі на відповідну дату, 

відображається в II розділі активу балансу; має такі субрахунки: 

‒ 301 «Готівка в національній валюті»; 

‒ 302 «Готівка в іноземній валюті». 

Звіт касира з доданими касовими документами ретельно перевіряється 

в бухгалтерії і служить основою для бухгалтерського обліку касових 

операцій на рахунку 301 «Готівка в національній валюті». 

Якщо на підприємстві є в наявності готівка в іноземній валюті, 

відкривається окрема касова книга. Бухгалтерський облік готівки в іноземній 

валюті ведеться на рахунку 302 «Готівка в іноземній валюті». 

За дебетом рахунка 30 (субрахунків 301 і 302) відображаються операції 

з надходження готівки в касу. Найбільш типовими операціями за дебетом 

рахунка 30 «Готівка» є: 

– Д-т 30 «Готівка» – кредит рахунків: 

– 31 «Рахунки в банках» – надходження в касу готівки з поточного 

рахунка в банку 

– 37 «Розрахунки з різними дебіторами» – повернення в касу 

невикористаних авансів підзвітних осіб та повернення працівниками 

оформленої через підприємство безпроцентної позики 

– 42 «Додатковий капітал» – отримання готівкою безповоротної 

фінансової допомоги та деякі інші. 

За кредитом рахунка 30 (301, 302) відображаються операції з виплати 
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готівкою з каси. Найбільш типовими операціями за кредитом рахунка 30 є: 

– Д-т 31 «Рахунки в банках» – передача готівки з каси на поточний 

рахунок 

– Д-т 66 «Розрахунки по оплаті праці» – виплачена заробітна плата та 

допомогу по тимчасовій непрацездатності працюючим 

– Д-т 65 «Розрахунки зі страхування» – виплата разової допомоги 

працюючим за рахунок страхового фонду 

– Д-т 68 «Розрахунки за іншими операціями» – погашено готівкою 

заборгованість перед іншими кредиторами та деякі інші. 

Бухгалтерські записи за касовими операціями більш детально 

представлені в табл. 11.1. 

Таблиця 11.1 

Бухгалтерські записи за касовими операціями 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит 
1. Надійшли готівкові гроші до каси: 
- з поточного рахунку в банку  
- в погашення завданих збитків  
- в повернення невикористаної суми підзвіту  
- у сплату внесків засновниками  
- в погашення заборгованості покупців  
- в погашення позик, наданих працівникам  
- на погашення короткострокових векселів  
- в погашення довгострокової дебіторської заборгованості 
- від орендарів за здані в оренду необоротні активи 

 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 

 
311 
375 
372 
46 
361 
377 

341 181,182, 
183 
377 

2. Видано з каси готівку: 
- на виплату зарплати працівникам  
- підзвіт на господарські потреби  
- на виплату дивідендів учасникам  
- для викупу акцій власної емісії  
- на погашення заборгованості за векселями  
- на погашення заборгованості перед постачальниками  
- в оплату транспортно-заготівельних витрат  
- за проведення поточного ремонту необоротних активів 
- за проведення капітального ремонту необоротних активів 

 
661 
372 
671 

45 621,511 
631 
685 

 
23,91, 

92,93,94 
15 

 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 

 
301 

 
3. Інкасовано готівку з каси для зарахування на поточний 
рахунок у банку 

333 301 

 

Контроль касових операцій здійснюють за допомогою інвентаризації 
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касової готівки, яка проводиться спеціальною комісією в складі заступника 

директора, головного бухгалтера підприємства, касира та оформляється 

відповідним актом в двох примірниках.  

Лишки готівки оприбутковуються і оформляються записом:  

Дт 301 Кт 719. 

Нестача готівки стягується з матеріально відповідальної особи і 

оформляються записом: Дт 375 Кт 301. 

Касові документи, разом зі звітом касира на паперових носіях 

комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються і переплітаються в 

окремі папки для зберігання протягом 36 місяців по закінченні календарного 

року в архіві.  

 

2. Порядок відкриття рахунків у банках. Документальне оформлення та 

облік операцій на рахунках у банках. Характеристика основних форм 

безготівкових розрахунків 

Для зберігання вільних грошових коштів і здійснення безготівкових 

розрахунків кожному підприємству під час його організації відкривається в 

банку поточний (розрахунковий) рахунок. Для його відкриття банку 

надаються такі документи: заява банківської форми, посвідчення про 

реєстрацію підприємства, статут, затверджений нотаріально і з відмітками 

податкової адміністрації, посвідчення про реєстрацію в статистичному 

органі; картка зі зразками підписів керівника і головного бухгалтера, якщо 

він передбачений штатним розкладом. У разі відсутності призначеного 

головного бухгалтера підпис залишає лише керівник і ставиться на картці 

кругла печатка підприємства. 

Поточному рахунку кожного підприємства банком присвоюється номер 

(код), який потім проставляється на всіх документах, якими оформлюються 

господарські операції за цим рахунком. Може бути відкрито два і більше 

поточних рахунків, кожному з них присвоюється окремий номер, а один з 

них є основним. У разі наявності двох і більше поточних рахунків в 
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національній валюті власник рахунків протягом трьох робочих днів повинен 

визначити один основний. 

Безготівкові розрахунки оформляються такими бухгалтерськими 

документами банківської форми: платіжними дорученнями, вимогами-

дорученнями, платіжними вимогами, заявами на акредитив, розрахунковими 

чеками, векселями. Для одержання готівки з поточного рахунка 

оформлюється грошовий чек, а для внеску готівки – об’ява на внесок готівки. 

Після відкриття поточного рахунка банк видає (продає) підприємству 

чекову книжку, яка являє собою бланки суворої звітності і зберігається в 

сейфі як і готівкові гроші. Чек являє собою розпорядчий документ банку на 

виплату готівки. Виплата здійснюється суворо за цільовим призначенням 

коштів: на виплату заробітної плати, витрати з відрядження, на господарські 

потреби. До чека виписується корінець, який лишається при чековій книжці. 

Кожний бланк чека контролюється банком. Виправлення в ньому не 

допускаються, в разі допущення помилки зіпсований чек залишається при 

чековій книжці. 

Об’ява на внесок готівки виписується в банку касиром чи іншою 

особою, що вносить готівку. Цей документ являє собою три частини 

однакової форми: одна повертається представнику підприємства як 

квитанція, що підтверджує одержання суми банком, друга частина 

залишається банку, а третя – повертається підприємству разом із випискою. 

Виписка банку з поточного рахунку – це зведений документ грошових 

операцій. У ній зареєстровані всі операції, як безготівкові так і готівкові. 

Виписка надається підприємству щоденно або в інші терміни залежно від 

кількості операцій. В ній зазначаються дати на початок виписки і кінець, 

сальдо – також на початок і кінець виписки та всі операції за дебетом і 

кредитом. 

Кожна одержана виписка повинна бути оброблена: перевірено сальдо 

початкове даної виписки з кінцевим попередньої, з’ясовано зміст кожної 

операції і проставлено кореспондуючі рахунки, проведено арифметичну 
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перевірку правильності оборотів і визначення кінцевого сальдо. При 

визначенні кореспондуючих рахунків слід мати на увазі, що суми 

проставлені у виписці за дебетом, означають кредит і навпаки. Це 

пояснюється тим, що банк дає виписку з свого рахунка, який для банку є 

пасивним. 

Виписка банку служить основою для бухгалтерського обліку грошових 

коштів на поточному рахунку. 

Для обліку операцій на рахунках у банках використовується рахунок31 

«Рахунки в банках» – балансовий, основний, активний, грошовий, 

відноситься до групи рахунків господарських засобів, за дебетом 

відображається зарахування грошових коштів на рахунки в банках, за 

кредитом – списання коштів з банківських рахунків підприємства, сальдо 

дебетове, означає залишок грошових коштів на рахунках у банках, 

відображається в II розділі активу балансу, він має такі субрахунки: 

– 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 

– 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»; 

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

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

Найбільш розповсюдженими типовими записами за рахунком 311 

«Поточні рахунки в національній валюті» є: 

Дебет 311 за кредитом рахунків: 

– 36 – зарахування виручки від покупців за реалізовану продукцію і 

виконані роботи; 

– 50 – зарахування довгострокової позики; 

– 60 – зарахування короткострокової позики; 

– 67 – надходження в плату дебіторської заборгованості (наприклад, 

орендної плати та інше); 

– 30 – надходження готівки з каси; 

– та деякі інші. 

Кредит рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті» у дебет 
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рахунків: 

– 63 – оплата заборгованості постачальників за одержані матеріали та 

підрядчиків за виконані роботи; 

– 64– погашення заборгованості перед бюджетом за податками; 

– 65 – погашення заборгованості перед соціальними фондами; 

– 685 – погашення кредиторської заборгованості; 

– 30 – надходження готівки в касу, та інші. 

При комп’ютерній формі обліку згідно з первинним документами 

видаються відомості за дебетом і кредитом рахунка 311 у розрізі 

кореспондуючих рахунків. В умовах ручної обробки інформації операції за 

дебетом рахунка 311 нагромаджуються у відомості № 2, а за кредитом 

рахунка 311– в журналі-ордері № 2. В ці регістри операції записуються з 

виписок банку. Кожна виписка окремим рядком, при цьому операції з 

однаковою кореспонденцією рахунків підсумовуються. 

Підприємствам, які мають у своєму грошовому обігу іноземну валюту, 

відкривається в банку поточний рахунок в іноземній валюті. Може бути 

відкритий для зберігання коштів в одній валюті (наприклад, доларовий 

рахунок, для зберігання франків, марок і т. д.) або ж у різних валютах. 

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому ж 

банку, де відкритий і основний поточний рахунок у національній валюті, для 

його відкриття потрібні тільки заява банківської форми і картка зі зразками 

підписів керівника і головного бухгалтера. Якщо ж поточний рахунок в 

іноземній валюті відкривається в іншому банку, для його відкриття потрібні 

всі ті документи, що й для відкриття поточного рахунка в національній 

валюті. Застосовуються й типові банківські документи для оформлення руху 

грошових коштів на поточному рахунку в іноземній валюті. Лише у виписці 

банку з поточного рахунка надходження і списання коштів відображається в 

національній та іноземній валютах за курсом Національного банку на день 

виписки. Оскільки курс валют змінюється, виникає необхідність 

відображення в обліку курсових різниць, що виникають з моменту 
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здійснення господарської операції та її оплати, а також на звітні дати. 

Для бухгалтерського обліку наявності та руху грошових коштів в 

іноземній валюті передбачений рахунок 312 «Поточний рахунок в іноземній 

валюті». Кореспонденція рахунків з руху грошових коштів в іноземній 

валюті аналогічна тій, що й за поточним рахунком у національній валюті. 

Курсові різниці, які виникають, обліковуються на рахунках: 

– в разі зростання курсу гривні: кредит рахунка 714 «Дохід від 

операційної курсової різниці» (з операцій зв’язаних із операційною 

діяльністю) або кредит рахунка 744 «Дохід від поопераційної курсової 

різниці» (операцій, пов’язаних із інвестиційною та фінансовою діяльністю); 

– в разі спаду курсу гривні: дебет рахунка 945 «Втрати від операційної 

курсової різниці» (з операцій пов’язаних із операційною діяльністю) або 

дебет рахунка 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць (з операцій, 

пов’язаних із інвестиційною та фінансовою діяльністю). 

Якщо 50 процентів грошової виручки, що надійшла від іноземного 

покупця, замінюється Національним банком на гривні (покупка валюти за 

курсом Нацбанку), то на рахунку 312 відкривається окремий аналітичний 

рахунок «Розподільчий валютний рахунок», на дебет якого зараховується вся 

виручка, а за кредитом по 50 процентів перераховується на дебет рахунка 311 

і 312 . При цьому «Розподільчий валютний рахунок» закривається. 

Для зберігання грошових коштів спеціального призначення можуть 

відкриватись в банку й інші поточні рахунки в національній або іноземній 

валюті. На цих рахунках обліковуються кошти, одержані на наукові 

дослідження, на сумісну діяльність. 

Облік грошових коштів на інших рахунках ведеться на рахунку 313 і 

314. 

Типові господарські операції та їх відображення в бухгалтерському 

обліку представлено в табл. 11.2. 

Безготівкові розрахунки між підприємствами здійснюються в 

національній валюті України через банк шляхом перерахування коштів з   
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Таблиця 11.2 

Бухгалтерські записи за операціями на рахунках у банках 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит 
1. На підставі виписки банку відображено зарахування 
інкасованих коштів на рахунок у банку 

311 333 

2. На поточний рахунок надійшли грошові кошти:  
- в погашення заборгованості покупців  
- аванс від покупців  
- одержаного банківського кредиту  
- в погашення позик, наданих працівникам  
- на погашення короткострокових векселів  
- в погашення довгострокової дебіторської заборгованості  
- від орендарів за здані в оренду необоротні активи  
- внесків засновників  
- від перепродажу акцій власної емісії  

 
311 
311 
311 
311 
311 
311 

 
311 
311 

 
361 
681 

50,60 
377 

341 181,182, 
183 
377 
46 
46 

3. 3 поточного рахунку перераховано грошові кошти:  
- в погашення заборгованості перед постачальниками  
- аванс постачальникам  
- на особові рахунки працівників для виплати заробітної плати  
- в погашення банківських кредитів  
- на придбання цінних паперів інших підприємств  
- на виплату дивідендів учасникам  
- для викупу акцій власної емісії  
- на погашення заборгованості за векселями  
- на погашення заборгованості перед іншими кредиторами  
- в погашення заборгованості перед бюджетом та фондами 
соціального страхування  
- на сплату відсотків за кредитами та борговими 
зобов’язаннями  
- в оплату витрат майбутніх періодів (передплата періодичних 
видань, орендні платежі тощо)  
- в оплату поточних витрат 

 
631 
371 
661 

 
50,60,61 

14,35 
671 

511,621 
685 
685 

 
64,65 

 
684 

91,92, 
93,94 

 
311 

 
311 

 
311 
311 
311 
311 
311 
311 

 
311 

 
311 
311 
311 

4.Оприбутковано грошові документи (поштові марки, конверти 
з марками, проїзні квитки, путівки на санаторно-курортне 
лікування та відпочинок), придбані підзвітною особою 

331 372 

5.Відображено ПДВ у вартості придбаних грошових 
документів 

641 372 

6. Використано грошові документи в адміністративних цілях 92 331 

 
рахунку платника на рахунок одержувача і здійснюються з допомогою таких  

форм розрахункових документів: платіжними вимогами-дорученнями; 

чеками; векселями; акредитивами; платіжними вимогами; інкасовими 

дорученнями (розпорядженнями), меморіальним ордером, банківськими 

платіжними картками. 
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Підприємство для здійснення розрахунків самостійно обирає  

передбачені платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і 

зазначає їх під час укладання договорів. 

Розрахунки платіжними дорученнями є найбільш поширеними, а саме:  

підприємствами проводяться розрахунки з постачальниками і підрядчиками у 

випадку передоплати чи за домовленістю; з бюджетом по податках і інших 

розрахунках; за послуги і ін.  

Платіжне доручення – документ, який письмово засвідчує доручення 

клієнта про перерахування визначеної суми зі свого розрахункового рахунку. 

Платіжна вимога – доручення комбінований документ, який 

складається з двох частин: верхня частина – вимога постачальника; нижня 

частина - доручення платника про перерахування коштів. 

Меморіальний ордер – розрахунковий документ,який складається 

заініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з  

рахунку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до 

ЗаконуУкраїни «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та 

нормативно-правових актів Національного банку. 

Розрахунковий чек – документ, що містить розпорядження власника 

розрахункового рахунку установі банку (банк – емітент), яка веде його 

рахунок, сплатити чекодержателю, тобто отримувачу, зазначену суму. 

Акредитив – форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням 

свого клієнта зобов’заний: виконати платіж третій особі (бенефіціар); надати 

повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. 

Сьогодні все більшого поширення набувають розрахунки за допомогою 

банківських платіжних карток (БПК). Банківські платіжні картки можуть 

застосовуватись : 

– для здійснення безготівкових розрахунків; 

– для отримання готівки; 

– для видачі заробітної плати працівникам. 

Підприємства під час своєї діяльності можуть мати як дебіторську, так і 
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кредиторську заборгованості – з одним і тим же підприємством. У цьому 

випадку проводиться взаємозалік сум заборгованостей. 

 
3. Визначення та визнання дебіторської заборгованості.  

Облік розрахунків з покупцями і замовниками та іншими дебіторами 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 

інформації про дебіторську заборгованість та розкриття її у фінансовій 

звітності визначає П(С)БО10 «Дебіторська заборгованість», Затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. 

№237,зареєстрований у Мінюсті України 25 жовтня 1999 р. за №725/4018. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість» визначає методологічні засади формування у 

бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її 

розкриття у фінансовій звітності. 

Норми цих Положень (стандартів) застосовуються підприємствами, 

організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності 

(крім бюджетних установ). 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 застосовується з 

урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської 

заборгованості, встановлених іншими положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. 

Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку 10, мають таке значення: 

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником 

або за якою минув строк позовної давності. 

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або 

Інших активів. 

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів 
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підприємству на певну дату. 

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської 

заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та 

буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. 

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської 

заборгованості, яка виникає вході нормального операційного циклу або буде 

погашена протягом дванадцяти місяців здати балансу. 

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення 

боржником. 

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – сума 

поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з 

вирахуванням резерву сумнівних боргів. 

Обтяжливий контракт – контракт, витрати (яких не можна уникнути) на 

виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього 

контракту. 

Сума погашення – недисконтована сума грошових коштів або їх 

еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов’язання в 

процесі звичайної діяльності підприємства. 

Теперішня вартість –дисконтована сума майбутніх платежів (за 

вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде 

необхідна для погашення зобов’язання у процесі звичайної діяльності 

підприємства. 

Дебіторська заборгованість визнається активом якщо існує ймовірність 

отримання підприємством майбутніх економічних вигід та може бути 

достовірно визначена її сума. 

Загальна схема класифікації дебіторської заборгованості наведена у 

рис. 11.2. 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації  
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Рис. 11.2. Класифікація дебіторської заборгованості 

продукції, товарів. робіт і послуг та оцінюється за первинною вартістю. У 

разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи послуги з 

утворенням від цього різниця між справедливою вартістю дебіторської 

заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх 

еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, 

послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за 

нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування. 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

Види дебіторської заборгованості 

Поточна дебіторська заборгованість 

Заборгованість повязана з 
роеалізацією продукції, 
товарів робіт послуг 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

Заборгованість не повязана з реалізацією 
продукції, товарів, робіт, послуг 

Заборгованість за 
розрахунками з 
бюджетом 

Заборгованість з 
нарахованих 
доходів

Заборгованість 
за продукцію, 
товари, роботи, 

послуги 

Заборгованість за 
виданими  авансами Заборгованість за 

продукцію, товари, 
роботи, послуги 
забезпечена 
векселями 

Заборгованість із 
внутрішніх 
розрахунків 

Заборгованість за 
майно, що 
передане 
у фінасову 
аренду

Заборгованість 
Заборгованість 
забезпечена 

довгостроковими 

Інша 
довгострокова 
заборгованість 

Заборгованість за якою 
минув строк позовної 

давності

Інша поточна 
заборгованість 

Заборгованість за якою 
термін оплати ненастав 

Заборгованість не 
сплачена в термін 
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послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, 

Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється 

величина резерву сумнівних боргів. 

Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи з 

платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації 

дебіторської заборгованості. 

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період 

відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних 

витрат. 

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги з активів здійснюється з одночасним зменшенням 

величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого 

резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги списується з активів на інші операційні 

витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської 

заборгованості включається до складу Інших операційних доходів. 

Поточна дебіторська заборгованість, не пов’язана з реалізацією 

продукції, товарів, робіт послуг, що визнана безнадійною списується з 

балансу з відображенням втрат у складі інших операційних витрат. 

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються 

проценти, відображається б балансі за їхньою теперішньою вартістю. 

Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її 

погашення. 

Облік розрахунків з різними дебіторами підприємство здійснює на 

рахунку №37 «Розрахунки з різними дебіторами». Облік розрахунків у 

бухгалтерії ведеться за поточною дебіторською заборгованістю з різними 

дебіторами та авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, 

за відшкодуванням завданих збитків та за іншими операціями. 

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» має такі субрахунки: 

371 «Розрахунки за виданими авансами»;  
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372 «Розрахунки з підзвітними особами»;  

373 «Розрахунки за нарахованими доходами»; 

374 «Розрахунки за претензіями»;  

375 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»; 

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»; 

378 «Розрахунки з державними цільовими фондами»; 

379 «Розрахунки за операціями з деривативами». 

Форми та порядок розрахунків з покупцями і замовниками за 

відвантажену їм продукцію та виконані роботи визначаються заздалегідь 

укладеними договорами. Договір – це юридичний і економічний документ, 

що визначає номенклатуру і обсяг поставки чи роботи, строки, ціни, вид 

транспортування, форму розрахунків, а також санкції за невиконання умов 

договору. 

Оформляється виникнення дебіторської заборгованості транспортними 

документами на відвантаження продукції, актами виконаних робіт і 

платіжними документами. 

Наприкінці звітного періоду дебіторська заборгованість аналізується і 

групується за даними аналітичного обліку на звичайну, сумнівну і 

безнадійну. 

Нормальна дебіторська заборгованість повинна бути сплачена в строк, 

передбачений договором. 

Сумнівна заборгованість – це прострочена дебіторська заборгованість, 

щодо якої існує ймовірність непогашення боржником. На фактичну суму цієї 

заборгованості пропонується в бухгалтерському обліку створювати резерв 

сумнівних боргів. Створення та використання цього резерву ведеться на 

рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». Цей рахунок використовується для 

корегування оцінки дебіторської заборгованості покупців і замовників за 

товарних операціями та інших дебіторів за нетоварними операціями. 

За кредитом рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» обліковується 

створення резерву: 
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Д-т 944 «Сумнівні та безнадійні борги»; 

К-т 38 «Резерв сумнівних боргів». 

Сума резерву, що створюється визначається одним з двох методів: 

прямим або за коефіцієнтом сумнівності. Перший метод застосовується на 

невеликих підприємствах, де можна з даних аналітичного обліку визначити 

тих дебіторів, відносно яких існує ймовірність непогашення. На 

підприємствах з великою кількістю дебіторів резерв сумнівних боргів 

визначається на основі класифікації заборгованості за товари і послуги за 

строками її непогашення. Коефіцієнт сумнівності встановлюється за даними 

попереднього періоду. 

Якщо резерв створено, прострочена сумнівна дебіторська 

заборгованість списується на дебет рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів»: 

Д-т 38 «Резерв сумнівних боргів» 

К-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» 

К-т 37 «Розрахунки з різними дебіторами». 

Безнадійна дебіторська заборгованість в кінці звітного періоду 

відноситься на дебет рахунка 944 «Сумнівні та безнадійні борги» і врешті-

решт впливає на зменшення доходів. 

Для обліку розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію і 

замовниками за виконані роботи (послуги) передбачений рахунок 36 

«Розрахунки з покупцями і замовниками». Рахунок має субрахунки: 

– 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 

– 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». 

На дебет рахунка 36 відноситься відпускна договірна ціна реалізованої 

продукції чи виконаних робіт, включаючи податок на додану вартість і 

акцизний збір: 

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» 

К-т 70 «Дохід від реалізації». 

Сума податків, що виникають у процесі реалізації, зменшує дохід 

підприємства і відображається на рахунках: 
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Д-т 70 «Дохід від реалізації» 

К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами». 

За кредитом рахунка 36 обліковується оплата покупцями і замовниками 

заборгованості за продукцію чи роботи. Згідно з виписки банку з поточного 

рахунка в національній чи іноземній валюті: 

Д-т 31 «Рахунки в банках»  

К-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». 

Дебетове сальдо за рахунком 36 показує дебіторську заборгованість 

покупців і підрядчиків за відвантажену їм продукцію і виконані роботи. 

Аналітичний облік розрахунків за рахунком 36 здійснюється окремо 

щодо кожної юридичної чи фізичної особи, якій відвантажено продукцію чи 

виконано роботи. 

Розрахунки з підзвітними особами виникають в основному при оплаті 

дрібних господарських витрат і витрат на відрядження. Перелік осіб, яким 

видається аванс під звіт, встановлюється наказом керівника, що служить 

документом на видачу авансу на господарські потреби, а в разі видачі авансу 

на відрядження оформлюється, крім того, і посвідчення про відрядження. 

Підзвітні особи – це працівники, які одержали грошовий аванс для 

оплати витрат, доручених підприємством. 

Фактичні витрати, оплачені підзвітними особами, підтверджуються 

товарними і фіскальними чеками магазинів, квитанціями відділень зв’язку, 

актами купівлі-продажу – на підтвердження господарських витрат; 

проїзними документами, квитанціями готелів тощо – на підтвердження 

витрат на відрядження. Зведеним документом витрат, оплачених підзвітними 

особами, є авансовий звіт, який складається не пізніше 3-х робочих днів після 

повернення з відрядження і на наступну добу після одержання авансу на 

господарські потреби. 

Облік розрахунків із підзвітними особами ведеться на рахунку № 372 

«Розрахунки з підзвітними особами». На дебет цього рахунка відноситься 

сума виданого авансу: 
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Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 

К-т 30 «Готівка». 

За кредитом рахунка 372 обліковуються витрачені суми: 

а) на відрядження: 

– Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» – за відрядження цехового 

персоналу; 

– Д-т 92 «Адміністративні витрати» – за відрядження загально-

господарського персоналу. 

б) на господарські витрати: 

– Д-т 20 «Виробничі запаси»; 

– Д-т 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» – на вартість 

придбаних запасів або оплачених витратах на їх перевезення, зберігання; 

– Д-т 15 «Капітальні інвестиції» – при оплаті витрат на капітальне 

будівництво, придбання основних засобів та нематеріальних активів; 

– К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 

Щодо кожного авансового звіту визначається результат використання 

авансу. Якщо сума авансу перевищує витрати, невикористана сума 

повертається у касу: 

– Д-т 30 «Готівка»; 

– К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 

Якщо ж сума фактичних витрат перевищує суму авансу, перевитрата 

повертається підзвітній особі з каси: 

– Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами»; 

– К-т 30 «Готівка». 

Аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами здійснюється у 

розрізі особових рахунків і щодо кожної авансової суми окремо. 

 

4. Послідовність проведення аудиту операцій з готівковими, 

безготівковими та розрахунковими операціями 

У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання 



292 
 

різного роду зобов’язань у грошовій формі відбуваються різноманітні 

розрахунки та платежі. Грошові розрахунки, які здійснюються 

підприємствами усіх форм власності, можуть здійснюватись у готівковій і 

безготівковій формах. Розмежування грошового обігу на безготівковий і 

готівковий стає інструментом регулювання об’єкта грошового обігу – 

грошової маси. Більша частина грошового обігу припадає на безготівковий 

обіг, який охоплює всі сфери господарських відносин підприємств і 

організацій, банківських і фінансових установ, населення. 

Метою аудиторської перевірки розрахунків на поточному рахунку 

є встановлення: правильності відкриття поточних рахунків; своєчасності, 

законності, достовірності та доцільності відображення на рахунках банку 

здійснених операцій із надходженням чи списанням коштів; обґрунтування 

отримання кредитів та позик, цільового їх використання, своєчасності 

погашення; дотримання стану платіжно-розрахункової дисципліни щодо 

укладання договорів 

Іншими словами, мета аудиту грошових коштів – надання аудитором 

обґрунтованого висновку щодо законності, достовірності, доцільності 

касових операцій, операцій на рахунку в банку, операцій з коштів у дорозі, 

операцій з грошовими документами. 

Перевіряючи правильність ведення бухгалтерського обліку грошових 

коштів підприємства, аудитор керується законом і дотримується норм 

чинного законодавства України. 

Готівка, яка одержується із власних поточних рахунків, має 

витрачатися виключно на визначенні в чеку цілі. Розрахунки готівкою 

підприємств усіх форм власності, а також індивідуальних підприємців з 

громадянами мають проводитися з оформленням прибуткових і видаткових 

касових ордерів, касового чи товарного чеків, квитанції, договору купівлі-

продажу, актів закупівлі, виконання робіт (надання послуг) або інших 

документів, що засвідчують факт купівлі товару, виконання роботи, надання 

послуги. 
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Основні завдання аудиту грошових коштів представлено на рис. 11.3. 
 

 

Рис. 11.3. Основні завдання аудиту грошових коштів 

 

При здійсненні аудиту готівково-розрахункових операцій аудитору 

необхідно: дати оцінку стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням 

грошових коштів та інших цінностей в касі підприємства; залежно від оцінки 

стану внутрішнього контролю встановити метод організації аудиту: суцільний, 

вибірковий чи комбінований, та встановити необхідність проведення фактичного 

контролю.Оснонві об’єкти аудиту грошових коштів представлено на рисунку 

11.4. 

Основними завданнями аудиту грошових коштів є: 

перевірка разом з адміністрацією підприємства забезпечення умов зберігання 
готівки та грошових документів у касі

перевірка правильності, своєчасності та повноти оприбуткування отриманої 
готівки з банку та від інших осіб

контроль за дотриманням правил документального оформлення операцій з руху 
грошових коштів 

контроль за дотриманням ліміту готівки в касі, умов видачі грошових  коштів на 
поточні потреби та інші цілі

перевірка дотримання встановленого порядку збереження чекових книжок, а 
також отримання за ними готівкових коштів

перевірка дотримання ліміту готівки в касі, умов видачі грошових коштів на 
поточні потреби та інші цілі 

перевірка стану обліку касових операцій, ведення касової книги, книг 
аналітичного обліку інших цінностей, які зберігаються в касі 

перевірка дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків 

перевірка наявності договорів про повну матеріальну відповідальність касирів 

установити законність і достовірність операцій з надходження і списання коштів з 
банківських рахунків та правильність їх відображення
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Рис. 11.4. Об’єкти аудиту операцій із грошовими коштами 

Також необхідно перевірити: забезпечення умов зберігання готівки та 

інших цінностей в касі при надходженні їх з банку і при здаванні їх у банк; 

Об’єкти аудиту грошових коштів 

Елементи облікової політики: 
– зазначена кількість проведення інвентаризацій каси підприємства; 
– голова і члени інвентаризаційної комісії 

Операції з обліку розрахунків: 
- 301 «Готівка в національній валюті»; 
- 302 «Готівка в іноземній валюті»; 
- 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 
- 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»,  
- 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;  
- 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»;  
- 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;  
- 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

Первинні документи: 
- рахунки; 
- договори; 
- платіжні доручення; 
- чекова книжка; 
- банківські виписки; 
- прибутковий касовий ордер №КО-1; 
- видатковий касовий ордер №КО –2; 
- журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів №КО –3 і 
КО –3а; 
- касова книга №КО –4; 
- книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей №КО –5; 
- розрахунково-платіжні відомості; 
- авансові звіти

Облікові регістри та звітність: 
- Журнал 1, Відомість 1.1; 
- Головна книга; 
- форми річної звітності (Форма №1 «Баланс», Форма №2 «Звіт про 
фінансові результати», Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів) 

Інші документи: 
- акти інвентаризації готівки в касі; 
- договір про матеріальну відповідальність; 
- індивідуальний графік роботи касира підприємства; 
- аудиторський висновок за результатами раніше проведеної перевірки; 
- трудові угоди на виконання й оплату певних робіт



295 
 

забезпечення порядку збереження чекових книжок; забезпечення контролю 

за випискою чеків і отримання за ними грошей; дотримання порядку 

документального надходження грошей у касу і їх видачі; своєчасність 

оприбуткування готівкових грошей; дотримання ліміту готівки в касі й умов 

видачі грошей під звіт на операційні та інші потреби; стан обліку касових 

операцій; застосування реєстраторів розрахункових операцій. Розглянемо 

детальніше джерела аудиту грошових коштів, які представлено на рис. 11.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.5. Джерела аудиту грошових коштів 

 

 

Рис. 11.5. Джерела аудиту грошових коштів 

 

Отже, при аудиті операцій з грошовими коштами використовуються 

такі документи: касові плани, прибуткові, видаткові касові ордери і 

виправдовуючі документи, додані до них, касові книги і звіти касира, 

банківські виписки по поточних та інших банківських рахунках, інші 

банківські документи, чекові книжки, корінці використаних чеків і 

наказ про облікову політику підприємства

виписки банків із відповідних рахунків, що є підставою для здійснення 
прибутково-видаткових операцій (копії платіжних доручень, меморіальних 
ордерів, корінці грошових і розрахункових чеків) 

квитанції на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій

розрахунково-платіжні відомості на виплату заробітної плати, відпускних, 
матеріальної допомоги, стипендій та інших виплат, трудові угоди на виконання 
й оплату певних робіт 

прибуткові і видаткові касові ордери, касова книга, звіти касира, журнал 
реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, книга обліку прийнятих і 
виданих касиром грошей, авансові звіти 

облікові регістри за рахунками 301, 302, 311, 312, 313, 314, 333, 334, дані 
синтетичного та аналітичного обліку 

Головна книга та форми річної звітності (Форма №1 «Баланс», Форма №2 «Звіт 
про фінансові результати», Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів) 

акти інвентаризації готівки в касі, договір про матеріальну відповідальність

Джерела аудиту розрахункових операцій 
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анульовані чеки, журнали реєстрації касових ордерів, а також дані 

синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по всіх операціях з 

грошовими коштами, звіти про використання реєстраторів розрахункових 

операцій (розрахункових книжок), акти перевірок каси контролюючими 

органами. 

Аудит касових операцій розпочинається з перевірки фактичної 

наявності грошей в касі. Аудит розрахункових операцій розпочинається з 

перевірки дотримання порядку відкриття розрахункових рахунків в банку і 

перевірки виписок за весь визначений період, які повинні знаходитися в 

бухгалтерії. Одночасно вивчаються документи підприємств-клієнтів, доданих 

до виписок банку. При вивченні банківських документів визначають 

законність і обґрунтованість операцій і правильність віднесення витрат на 

відповідний рахунок.  

При здійсненні аудиту грошових коштів використовують різні методи 

фактичного і документального аудиту. При цьому технічні методи 

дослідження вибирають за власним бажанням, головне, щоб результати були 

достовірними і відображали фактичний фінансовий стан підприємства. 

Вибір методичних прийомів проведення аудиту залежить від 

особливостей роботи підприємства, форми ведення бухгалтерського обліку, 

його фінансового стану та інших показників. 

Методи і техніку проведення аудиту визначають в кожному 

конкретному випадку у відповідності з програмою аудиту і іншими 

конкретними умовами роботи підприємства. Метод вивчення бухгалтерських 

документів залежить від об’єму документообігу. 

Таблиця 11.3 

Послідовність аудиту грошових коштів 
№ 

етапу 
Зміст аудиторської перевірки грошових коштів 

1 2 

I Організація обліку касових операцій (збереження коштів в касі підприємства) 

II Інвентаризація грошових коштів каси 
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Продовження табл. 11.3 
1 2 

III Перевірка правильності оприбуткування готівки в касу підприємства (дотримання 
касової дисципліни) 

IV Перевірка дотримання залишку готівки в касі 

V Перевірка цільового (нецільового) використання коштів 

VІ Повнота оприбуткування готівки в касу підприємства 

VІІ Перевірка правильності відображення господарських операцій на рахунках 
бухгалтерського обліку  

VIII Перевірка зіставлення первинних аналітичних і синтетичних даних з регістрами 
бухгалтерського обліку 

IX Повнота та правильність відображення грошових коштів у формах фінансової 
звітності 

 

Однак при аудиторській перевірці проведення інвентаризації не 

належить до числа обов’язкових процедур, які використовує аудитор для 

підтвердження достовірності даних, що числяться за статтею «Готівка» 

активу балансу [10]. Аудитор у даному випадку може скористатися 

результатами внутрішнього контролю. Порядок проведення аудиту грошових 

коштів в касі представлено на рисунку 11.6. 

На відміну від контролюючих органів аудитор повинен дотримуватися 

принципу конфіденційності, всі встановлені порушення фіксувати в звіті 

керівництву клієнта та, при необхідності, в аналітичній частині 

аудиторського висновку, але не розголошувати інформацію і не сповіщати 

податкові органи. 

Аудитор зобов’язаний повідомити клієнта про можливі стягнення за 

виявлені порушення і допомогти їх усунути. Основні порушення готівкового 

обігу, за які накладаються стягнення, показані в табл. 11.4. 

На першій стадії аудиту розрахункового рахунку аудитор перевіряє 

наявність всіх виписок банку з рахунків підприємства, а також наявність 

необхідних реквізитів, підписів, штампів банку. 

При аудиті касових операцій аудитор повинен розглянути: організацію 

збереження грошових коштів у касі; здійснення угод із матеріально  
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Рис. 11.6. Порядок проведення аудиту грошових коштів в касі  

 

відповідальними особами (наявність договорів із касирами); кваліфікацію та 

практичний досвід касирів, що забезпечують роботу каси; порядок 

надходжень та видатків грошових коштів; забезпечення реальності ведення 

обліку за напрямками діяльності підприємства; дотримання необхідних 

процедур організації здійснення господарських операцій з грошовими  

Аудит касових операцій 
 

Перевірка та оцінка 
системи внутрішнього 

контролю 

Аналіз активів перевірки 
дотримання порядку ведення 

операцій з готівкою 

Вибір методів організації перевірки: суцільний, 
вибірковий, комбінований 

Встановлення слабких місць 

Аудит касових операцій 

Перевірка прибуткових і 
видаткових касових ордерів

Перевірка обліку 
касових операцій 

Перевірка журналу-
ордера по касових 

операціях 

Перевірка 
машинограм з 

касових операцій

Перевірка касових 
документів за формою і по 

суті  

Перевірка дотримання 
касової дисципліни

Перевірка записів в 
касовій книзі 

Перевірка 
зберігання 

грошових коштів 

Складання акту 
перевірки каси 

Перевірка обліку розра-
хункових операцій із зас-

тосуванням РРО 

Перевірка стану 
аналітичного обліку 

Пояснення посадових осіб 

Висновки і пропозиції 

Перевірка касової 
готівки 

Підготовка аудиторського 
звіту і висновку 
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Таблиця 11.4 

Основні порушення готівкового обігу, за які накладаються 

стягнення 
Порушення Розмір санкції 

Перевищення встановлених лімітів залишків 
готівки в касах 

Двократний розмір сум виявленої 
понадлімітної готівки за кожний день 

Неоприбуткування (неповне оприбуткування) 
в касах готівки 

Штраф в п’ятикратному розмірі не 
оприбуткованої суми 

Витрачання готівки з виручки, яка отримана 
від реалізації продукції (робіт, послуг), та 
інших касових надходжень на виплату 
заробітної плати, матеріального 
стимулювання, допомог усіх видів, 
компенсацій 

В розмірі здійснених виплат 

Перевищення встановлених термінів 
викорис-тання виданої під звіт готівки, а 
також за видачу під звіт готівки без повного 
звіту по раніше виданих грошових коштах 

В розмірі 25 % виданих під звіт сум 

 

коштами; дотримання вимог до первинних та зведених документів, що 

забезпечують наявність доказів про їх здійснення; використання та 

збереження бухгалтерської документації з обліку грошових коштів. 

Ретельне вивчення вищезазначених питань дасть змогу аудитору 

визначити думку про стан господарських операцій з грошовими коштами на 

підприємстві, визначити недоліки в їх організації та можливі напрямки 

ліквідації порушень, зловживань. 

Друга стадія аудиту грошових коштів у касі передбачає проведення 

інвентаризації грошових коштів, що знаходяться у касі підприємства. 

Виявлення нестачі, крадіжки грошей, прихованої неоформленими 

документами і розписками виявляється шляхом інвентаризації готівки. 

У кінці її проведення необхідно скласти відомість інвентаризації 

грошових коштів та цінних паперів, що знаходяться у касі, перевірити 

попередній результат з інвентаризації грошей в Акті попередньої перевірки 

грошових коштів у касі та обов’язково зафіксувати результати інвентаризації 

в робочих документах аудитора. 
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На цій стадії аудитор повинен вивчити накази керівника про 

проведення інвентаризації каси та визначення складу комісії, питання 

своєчасності проведення інвентаризації каси, наявність проведення раптових 

інвентаризацій кас керівництвом підприємства. 

При аудиті розрахункового рахунка аудитором звертається увага 

на вчасність оприбуткування в касу грошей, отриманих з банку за чеком. 

Мають місце випадки, коли окремі бухгалтери в змові з касиром забирали 

гроші, отримані за чеками, але для того, щоб обороти по виписці банку 

збігалися з відповідним журналом, суму отриманих грошей списували в 

кредит рахунка «Розрахунки з іншими кредиторами», на якому відображали 

кредиторську заборгованість, особливо з минувшим строком позовної 

давності. Необхідно звіряти обороти за дебетом і кредитом відповідних 

рахунків, оскільки залишок може не змінюватися, якщо зменшити обороти на 

однакову суму. Необхідно також встановити, чи відповідають номери і суми 

використаних чеків корінцям книжок, а в разі виявлення анульованих або 

зіпсованих чеків з’ясувати, чи є відмітка про це в корінцях. 

Третя стадія перевірки визначає правильність та достовірність 

заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів. При цьому 

неприпустимі будь-які виправлення, закреслення, помарки тощо. Прибуткові 

та видаткові касові ордери повинні бути належно оформлені. Документи на 

видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером 

підприємства або особами, ними уповноваженими. 

Аудитором уважно перевіряється використання бланків прибуткових 

касових ордерів, їх облік та зберігання, а також наявність та порядок ведення 

журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, які 

обов’язково звіряються з даними записами у касовій книзі. 

Перевіряючи порядок ведення касової книги, необхідно впевнитися, що 

підприємство має тільки одну касову книгу. Під час перевірки звіту касира і 

доданих до нього документів аудитор зіставляє номери останніх прибуткових 

і видаткових касових ордерів, доданих до звіту, із записами в журналі 
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реєстрацій, щоб переконатись у повноті обліку останніх касових операцій. 

Якщо буде виявлено розбіжності у сумі або нумерації ордерів, з’ясовують 

причину.  

Перевіряючи грошові кошти, що надійшли на рахунок банку, слід 

установити правильність їх обліку і повноту зарахування. Для обліку 

банківських операцій використовується рахунок «Рахунки в банках». 

Перераховану покупцями виручку звіряють з записами в облікових 

регістрах за рахунками обліку розрахунків з покупцями і замовниками: 

«Розрахунки з покупцями і замовниками», «Розрахунки за авансами 

одержаними» і за рахунками обліку доходів.  

Четверта стадія – перевірка дотримання ліміту залишку готівки в касі 

– обов’язкове питання аудиту. 

При цьому аудитором визначається: розмір ліміту, встановлений 

підприємством самостійно та затверджений наказом по підприємству на 

поточний рік; строки і порядок здавання виручки, своєчасність повернення 

до банку невитрачених коштів, які видані на оплату праці, інші виплати. 

Тобто аудитор повинен впевнитися у дотриманні підприємством ліміту 

залишку готівки в касі. Під час визначення понадлімітних залишків готівки в 

касі застосовують спосіб порівняння залишків на кінець дня у звіті касира з 

встановленим лімітом за кожний день. Якщо аудитор виявив перевищення 

дозволеного ліміту залишків готівки в касі, то він з’ясовує причини цього 

порушення та суму понадлімітних залишків, а також сприяє усуненню 

допущених недоліків. 

Відповідно до Указу Президента України «Про застосування штрафних 

санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» за перевищення 

встановленого ліміту залишку готівки в касі передбачено стягнення штрафу у 

двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожен день. 

Обов’язком аудитора є також перевірка правильності сплати коштів за 

товарно-матеріальні цінності, для цього порівнюють суми, вказані в 

платіжних документах, із даними виписки банку і записами на рахунку 63 
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«Розрахунки з постачальниками» або на рахунку 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами». 

При цьому за прибутковими документами перевіряють їх повноту і 

правильність оприбуткування. Якщо є сумніви в справжності документів чи 

достовірності операцій, необхідно провести зустрічну перевірку їх у 

постачальників продукції. 

На п’ятій стадії, перевіряючи касову дисципліну, аудитор звертає 

увагу на можливі випадки використання грошей за нецільовим призначенням 

(наприклад, на господарські потреби) із сум, що призначені на виплату 

заробітної плати. Джерелами перевірки дотримання касової дисципліни для 

аудитора служать наступні документи: звіт касира, касова книга, виписки 

банку, прибуткові та видаткові касові ордери, рахунки-фактури, авансові 

звіти, розрахунково-платіжні відомості, акти на закупівлю товарів. У разі 

виявлення аудитором нецільового використання грошових коштів, він 

повинен з’ясувати причини цього порушення. 

Згідно Указу Президента України «Про застосування штрафних 

санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» за використання 

отриманих в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням 

передбачені фінансові санкції у розмірі витраченої готівки. 

При перевірці розрахункового рахунка аудитор перевіряє чекові 

книжки та з’ясовує правильність, своєчасність та повноту оформлення. 

Перевіряючи розрахунки за акредитивами, доцільно зіставити залишки 

сум і оборотів за виписками банку з записами в реєстрах бухгалтерського 

обліку. Одночасно необхідно встановити причини, які сприяли 

використанню акредитивної форми розрахунків, за умовами контракту, чи 

використовується постачальниками як санкція за несвоєчасні платежі. Потім 

перевіряється повнота і своєчасність використання і повернення залишку 

акредитива, а також повнота оприбуткування матеріальних цінностей, які 

надійшли постачальнику.  

Шоста стадія аудиту передбачає перевірку відображення 
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господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку і в касі 

підприємства. А також передбачає перевірку повноти оприбуткування 

готівки в касі підприємства. 

Аудитор повинен визначити повноту та своєчасність оприбуткування 

готівки, яка надходить з різних джерел: за реалізовану продукцію; одержання 

грошей з поточних рахунків; невикористаних підзвітних сум; депоновану 

заробітну плату. 

З цією метою аудитор звіряє дані прибуткових касових ордерів та 

касової книги з: 

– даними відомості реалізації продукції, відвантажувальних документів 

та податкових накладних; 

– корінцями грошової чекової книжки підприємства та банківськими 

виписками, журналом №1 та відомістю до нього; 

– авансовими звітами та журналом-ордером №3; 

– відомостями на заробітну плату. 

У разі встановлення фактів неповного або несвоєчасного 

оприбуткування готівки у касах Указ № 436/95 передбачає фінансові санкції 

у 5-кратному розмірі неоприбуткованої суми.  

Особлива увага аудитором приділяється перевірці операцій видачі 

готівки на розрахунки з іншими підприємствами та з виплати заробітної 

плати готівковою, виручкою чи іншими грошовими надходженнями. 

Остання стадія перевірки є зіставлення первинних, аналітичних і 

синтетичних облікових документів із даними, відображеними у звітності 

підприємства, із метою установлення їх відповідності. 

За порушення підприємствами норм обігу готівки, що встановлюються 

Національним банком України, застосовуються фінансові санкції згідно з 

Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за 

порушення норм із регулювання обігу готівки» №436/95 від 12 червня 1995р. 

Основним методом визначення реальності та обґрунтованості сум 

дебіторської заборгованості, що відображені на рахунках, є інвентаризація. 
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Тому саме з аналізу матеріалів проведеної інвентаризації, починається 

перевірка стану розрахунків. 

До аудиторських процедур по суті, які необхідно використовувати для 

підвищення ефективності та повноти здійснення перевірки  розрахунків з 

вітчизняними покупцями, можна віднести: 

– звірку залишків заборгованості в облікових регістрах з даними 

головної книги. За результатами перевірки складається робочий документ 

аудитора «Відомість звірки щодо підтвердження дебіторської 

заборгованості»; 

– перевірку документів попередніх актів звірок на відповідність їх 

аналітичному та синтетичному обліку. Після завершення перевірки 

складається робочий документ аудитора «Перелік актів звірки на 

підтвердження дебіторської заборгованості»; 

– визначення переліку головних дебіторів та їх 

систематизація;отримання підтвердження наявності заборгованості за 

допомогою запитів; 

– перевірку реєстраційного журналу договорів стосовно їх наявності; 

– перевірку достовірності відвантаження продукції та правильності 

заповнення документації і своєчасності подання її до бухгалтерії;перевірку 

регістрів в яких відображається своєчасність та повнота оплати рахунків. 

Складання «Відомості звірки повноти та своєчасності оплати рахунків 

покупцями»; 

– перевірку операцій, здійснених із використанням векселів; 

– перевірку відповідності бухгалтерських записів щодо закриття 

дебіторської заборгованості, відвантаження дебіторської заборгованості в 

балансі на інших рахунках;  

– виявлення різниць між документами, які отримані за запитами від 

імені замовника аудиторських послуг, та актами звірок і залишків в 

аналітичному обліку дебіторської заборгованості; 

– перевірку достовірності відображення в балансі дебіторської 
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заборгованості та відображення усієї інформації у «Примітках до річної 

фінансової звітності»; 

– перевірка результатів проведення інвентаризації дебіторської 

заборгованості. 

При перевірці методу створення резерву сумнівних боргів, потрібно 

визначити доцільність використання даного методу, правильність 

нарахування резерву сумнівних боргів та відповідність  розрахунку 

коефіцієнта сумнівності боргів. 

Для визначення коефіцієнта сумнівності кожне підприємство враховує 

особливості своєї діяльності та досвід минулих років непогашення 

дебіторської заборгованості. 

Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків 

поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіцієнта 

сумнівності, що склався за цією групою. 

Дебіторська заборгованість обліковується за фактичною собівартістю і 

визнання її залежить від принципу нарахування. А саме: незалежно від 

оплати в момент відображення продукції, передачі послуг чи права власності 

на них, підприємство показує отримання доходу а в разі відсутності оплати – 

одночасно і дебіторську заборгованість. Тому перевірка методики списання 

безнадійних боргів і створення резерву сумнівних боргів, зазначеної  в 

положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 10 «Дебітори», допомагає 

визначити правильність (реальність) оцінки дебіторської заборгованості. 

Для перевірки даних із створення резерву сумнівних боргів, аудитор 

визначає відсоток безнадійної дебіторської заборгованості. По закінченню 

річної діяльності підприємство визначає суму безнадійних боргів і створює 

резерви за рахунок витрат поточного року, для їх покриття. Особливою 

статтею перевірки є – перевірка визнання заборгованості безнадійною, якщо 

є впевненість її непогашенні або минув строк позивної давності. Тому 

аудитор повинен визначити такі борги, причини їх виникнення, а також 

перевірити їх списання та інші операційні витрати звітного періоду. 
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Також, необхідно перевірити достовірність відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку заборгованості, що раніше була визнана сумнівною. 

Перевірити відповідність залишку за рахунком 38 «Резерв сумнівних боргів» 

з даними, відображеними у балансі. 
 

Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення поняттю грошові кошти. 

2. Що відносять до еквівалентів грошових коштів? 

3. Охарактеризуйте визначення, пов’язані з обліком грошових коштів. 

4. Які види розрахунків ви знаєте? 

5. Які форми розрахунків вам відомі? 

6. Дайте характеристику формам бухгалтерського обліку. 

7. Що таке дебіторська заборгованість? 

8. Охарактеризуєте основні поняття, пов’язані з обліком дебіторської 

заборгованості. 

9. Які документи використовують при обліку касових операцій? 

10. Які документи використовують при обліку коштів на рахунках у банку? 

11. В чому полягає мета аудиту грошових коштів? 

12. Назвати об’єкти аудиту грошових коштів. 

13. Які основні завдання аудиту операцій з грошовими коштами? 

14. Яка послідовність аудиту грошових коштів? 

15. Перерахуйте етапи проведення аудиту із грошовими коштами. 

16. Які Ви знаєте найтиповіші помилки та факти обману бухгалтерів щодо 

безготівкових розрахунків? 

17. Охарактеризуйте етапи аудиторської перевірки дебіторської заборгованості? 

 
Тести: 
1. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називається: 

а) кредиторською; б) дебіторською; в) бюджетною; г) відстроченою. 
2. Активні рахунки призначені для обліку: 

а) заборгованості підприємства перед підзвітними особами; 
б) кредиторської заборгованості; 
в) дебіторської заборгованості; г) капіталу. 

3. Оформлення касових операцій здійснюється наступними документами: 
а) прибутковим касовим ордером; б) лімітно-забірною карткою; 
в) платіжним дорученням; г) випискою банку. 

4. Аналітичний облік по рахунку 37 ведеться: 
а) за термінами виникнення і погашення заборгованості; 
б) за країнами розташування кредиторів; 
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в) за валютою розрахунків; г) за валютою розрахунків. 
5. Сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно розміщених у 

товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності, складає: 
а) статутний капітал; б) власний капітал; 
в) пайовий капітал; г) нерозподілений прибуток. 

6. Записи на синтетичному рахунку 30 «Готівка» здійснюються на підставі: 
а) касової книги; 
б) відривних аркушів касової книги та доданих до них первинних документів; 
в) первинних документів по надходженню та витрачанню коштів; г) банківської виписки. 

7. Відносини між банком та підприємством обумовлюються: 
а) в усній домовленості; б) у договорі на розрахунково-касове обслуговування; 
в) у договорі-дорученні; г) у договорі-вимозі. 

8. Яким документом оформляється розпорядження банку про перерахування 
визначеної суми на рахунок іншого підприємства: 
а) платіжним дорученням; б) випискою банку; 
в) чеком; г) платіжною вимогою. 

9. Що є об’єктом аудиту грошових коштів? 
а) елементи облікової політики, операції з обліку розрахункових операцій, первинні 
документи, облікові регістри та звітність, інші документи; 
б) П(С)БО, законодавство України, методичні рекомендації; 
в) фінансова звітність; г) первинні документи. 

10. Які рахунки перевіряються при аудиті грошових коштів у касі 
підприємства? 
а) 301, 302; б) 311, 312; в) 60, 61; г) 44, 79. 

11. Якій перевірці підлягають операції за рухом грошових коштів? 
а) вибірковій; б) повній; в) суцільній; г) частковій. 

12. Яким нормативним документом слід керуватися при проведенні аудиту 
касових операцій? 
а) НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 
б) Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 
в) Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»; 
г) Положенням «Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні». 

13. З чого розпочинається аудит касових операцій? 
а) з інвентаризації грошей в касі; б) із складання плану і програми аудиту; 
в) із надсилання листа-пропозиції клієнту; г) із укладення договору на проведення аудиту. 

14. В якому документі аудитор фіксує всі встановлені порушення? 
а) аудитор не фіксує виявлені порушення, а лише повідомляє про це керівництво суб’єкта; 
б) у звіті аудитора; 
в) у робочих документах аудитора; г) немає правильної відповіді. 

15. Який розмір санкції за перевищення встановлених лімітів залишків 
готівки в касах: 
а) 25% від суми перевищення; 
б) 2-кратний розмір сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день; 
в) 5-кратний розмір сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день; 
г) в розмірі перевищення встановленого ліміту? 
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ТЕМА 12. ОБЛІК І АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

1. Економічна сутність та види власного капіталу. 

2. Первинний облік власного капіталу. 

3. Синтетичний та аналітичний облік власного капіталу. 

4. Послідовність проведення аудиту операцій з формування і       

використання власного капіталу. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: власний капітал, зареєстрований (пайовий) капітал, 

статутний капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал, 
нерозподілені прибутки (непокриті збитки), вилучений капітал, неоплачений капітал, 
облік власного капіталу, аудит власного капіталу. 

Основні фахові компетенції: розуміння сутності власного капіталу; знання 
складових власного капіталу; уміння обліковувати власний капітал при створенні та 
ліквідації підприємства та інших змінах його складу та розміру; уміння визначати 
документи, регістри, форми звітності, які становлять предметну область аудиторського 
дослідження власного капіталу; уміння проводити тестування системи внутрішнього 
контролю і бухгалтерського обліку; уміння складати програму аудиту власного капіталу; 
уміння оформляти робочі документи під час проведення аудиту власного капіталу. 

 

1. Економічна сутність та види власного капіталу 

Первісне значення слова «капітал» походить від латинського слова 

capitalist, що означає «головний». У початкових роботах економістів капітал 

розглядався як основне багатство, основне майно.  

Наявність капіталу є умовою створення та розвитку бізнесу. 

Підприємство, що відокремлено від інших здійснює господарську діяльність, 

повинно володіти капіталом. Структура і динаміка власного капіталу є 

найсуттєвішим показником, що визначає фінансовий стан підприємства.  

Власний капітал ‒ це власні джерела фінансування підприємства, які 

без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками) 

або залишені ними на підприємстві з чистого прибутку.  

У НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» дається таке 

визначення власному капіталу: «власний капітал ‒ це та частина в активах 

підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань» [7]. Це 
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визначення власного капіталу можна показати у вигляді такого рівняння: 

Власний капітал = Активи - Зобов’язання.  

У зв’язку з необмеженим терміном використання власний капітал є 

джерелом довгострокового фінансування господарської діяльності 

підприємства, що свідчить про відповідальність засновників за ризики 

підприємницької діяльності в межах належної їм частки в статутному 

капіталі, є гарантом платоспроможності в межах його розміру.  

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської 

діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших та 

найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:  

‒ функція заснування та введення в дію підприємства ‒ власний 

капітал є фінансовою основою для початку діяльності нового суб’єкта 

господарювання; 

‒ функція відповідальності та гарантії ‒ кредитне забезпечення для 

кредиторів підприємства; 

‒ захисна функція ‒ чим більший власний капітал, тим краще 

підприємство захищене від впливу загрозливих для його існування факторів, 

оскільки саме за рахунок власного капіталу можуть покриватися збитки 

підприємства; 

‒ функція фінансування та забезпечення ліквідності ‒ внесками у 

власний капітал, разом зі спорудами, обладнанням, цінними паперами та 

іншими матеріальними цінностями (можуть бути грошові кошти). Їх 

використовують для фінансування операційної та інвестиційної діяльності 

підприємства, а також для погашення заборгованості за позиками. Це, своєю 

чергою, підвищує ліквідність підприємства, з одного боку, та потенціал 

довгострокового фінансування, з іншого;  

‒ база для нарахування дивідендів і розподілу майна ‒ одержаний 

протягом року прибуток або розподіляють та виплачують власникам 

корпоративних прав у вигляді дивідендів, або спрямовують на збільшення 

статутного чи резервного капіталу. Нарахування дивідендів, як правило, 
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здійснюють за встановленою ставкою відповідно до частки акціонера 

(пайовика) в статутному капіталі. Аналогічним чином здійснюють розподіл 

майна підприємства у разі його ліквідації чи реорганізації;  

‒ функція управління та контролю ‒ статутний капітал забезпечує 

право на управління виробничими факторами та майном підприємства; 

– рекламна (репрезентативна) функція ‒ солідний власний капітал 

підприємства сприяє збільшенню довіри до нього не тільки з боку інвесторів, 

а й з боку постачальників факторів виробництва і споживачів готової 

продукції. Крім того, підприємству із солідним власним капіталом набагато 

легше залучити кваліфікований персонал. 

Власний капітал показує частину майна підприємства, яку фінансують 

за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства. По своїй суті він 

є не тільки основою для створення підприємства, а й стабільністю і 

продовженням його господарської діяльності. 

Враховуючи функції власного капіталу можна зазначити, що його 

розмір визначає ступінь незалежності та впливу його власників на 

підприємство, а для кредиторів є показником відповідальності і стабільності 

підприємства. Чим більший власний капітал і менша кредиторська 

заборгованість, тим кращі стосунки у підприємства з різними юридичними і 

фізичними особами. 

Наявність власного капіталу швидко визначається за балансом, 

наприклад, можна розрахувати коефіцієнт маневреності власного капіталу, 

коефіцієнт оборотності власного капіталу, коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу тощо. Але якщо необхідна більш детальна інформація 

щодо змін, які відбулися у власному капіталі та їх причини, тоді беруть до 

уваги показники звіту про власний капітал. 

Власний капітал формують за рахунок внутрішніх і зовнішніх 

джерел. До внутрішніх належать нерозподілений прибуток, амортизаційні 

відрахування і кошти, отримані від реструктуризації активів. Тобто, власний 

капітал створюють і збільшують за рахунок коштів, одержаних від діяльності 



311 
 

підприємства (прибуток, амортизаційні суми, стійкі пасиви). Зовнішніми 

джерелами формування власного капіталу є внески засновників і 

безповоротна фінансова допомога. До такої фінансової допомоги відносять 

державні бюджетні субсидії, страхові відшкодування, благодійні внески 

тощо.  

Отже, існує два шляхи створення власного капіталу: 

‒ внесення власниками підприємства грошей та інших активів 

(вкладений капітал); 

‒ накопичення суми доходу, що залишається на підприємстві 

(накопичений капітал).  

Найважливішим елементом власного капіталу є зареєстрований 

(пайовий) капітал, адже це джерело фінансування підприємств. 

Зареєстрований капітал ‒ це виділені підприємству або залучені ним 

на засадах, визначених чинним законодавством, фінансові ресурси у вигляді 

грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні 

активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на правах власності або 

повного господарчого відання та зафіксовані в установчих документах. 

Зареєстрований капітал характеризує фінансовий стан підприємства. 

Розмір зареєстрованого капіталу визначають за домовленістю між 

засновниками, фіксують в установчих документах як сукупність внесків 

(часток, акцій за номінальною вартістю, пайових внесків) засновників 

(учасників) підприємства та реєструють у відповідних органах. Сума 

зареєстрованого капіталу, а також рішення про його збільшення або 

зменшення мають бути зареєстровані у Державному реєстрі господарських 

одиниць i за вартістю відповідати даним фінансової звітності, зокрема 

балансу. До зареєстрованого капіталу можуть вноситись грошові кошти, 

цінні папери, основні засоби, матеріали, нематеріальні активи. 

Розмір зареєстрованого капіталу підприємства визначають обсягом 

виробництва товарів і послуг на ньому. Зміна величини такого капіталу 

можлива лише у випадках, регламентованих законодавством. Зокрема, 
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статутний капітал можна збільшити при: введенні в дію нових потужностей; 

реконструкції та модернізації обладнання; безкоштовному отриманні коштів 

від інших підприємств; дооцінці засобів; отриманні коштів внаслідок злиття 

декількох підприємств. 

Основними цілями збільшення зареєстрованого капіталу для суб’єктів 

господарювання є: 

– реалізація інвестиційних проектів, модернізації існуючих 

потужностей, переобладнання та розширення підприємства шляхом 

залучення додаткових фінансових ресурсів; 

– акумуляція капіталу для придбання корпоративних прав інших 

підприємств як з метою одержання додаткового доходу, так і з метою 

посилення впливу на їх діяльність; 

– збільшення бази для нарахування дивідендів з метою проведення 

політики стабільних дивідендів та збільшенням дивідендних виплат;  

– поліпшення або відновлення ліквідності та платоспроможності 

підприємства шляхом залучення грошових коштів від розміщення нових 

корпоративних прав; 

‒ підвищення відповідальності перед кредиторами та збільшення 

кредитоспроможності суб’єкта господарювання; 

– залучення коштів інвесторів для освоєння нових видів діяльності і 

зменшення власних ризиків в цих напрямках; 

– врегулювання механізму використання переважних прав власників на 

участь в збільшенні капіталу та встановлення курсу емісії корпоративних 

прав; 

– приведення ринкового курсу корпоративних прав до прийнятного 

рівня шляхом зміни пропозиції корпоративних прав на ринку. 

Іншим елементом власного капіталу є додатковий капітал. Він 

представляє собою емісійний дохід, інший вкладений капітал, накопичені 

курсові різниці, вартість безкоштовно отриманих необоротних активів від 

інших юридичних або фізичних осіб. Якщо підприємство не є акціонерним, 
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то додатковий капітал на таких підприємствах, в основному, 

використовується для дооцінки активів та безкоштовно отриманих 

необоротних активів. 

Додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у 

статутному капіталі, вказаної в установчих документах товариства, якщо 

інше не передбачено установчими документами.  

Капітал у дооцінках відображає суму дооцінки (уцінки) та індексації  

основних засобів та інших необоротних активів, а також внески засновників 

та учасників понад розмір статутного капіталу і без рішення про його 

збільшення й перереєстрацію та інші види додаткового капіталу. Також до 

іншого додаткового капіталу належать курсові різниці, що виникають в разі 

внесення іноземної валюти у статутний капітал. 

Наступний елемент власного капіталу ‒ резервний капітал. Він 

становить частину власного капіталу підприємства, яку створюють за 

рахунок щорічних відрахувань від прибутку.   

У широкому розумінні до резервного капіталу належать усі складові 

капіталу, призначені для покриття можливих у майбутньому непередбачених 

збитків і втрат. У вузькому розумінні з резервним капіталом ідентифікують 

капітал, який формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку.  

Резервний капітал є джерелом для соціального розвитку підприємства, 

відшкодування втрат, а також для виплати дивідендів і поповнення капіталу 

у випадках недостатності прибутку. Це свого роду страховий капітал, який, 

наприклад, можна використати для покриття збитків у випадку дефіциту 

нерозподіленого прибутку. Залишок невикористаних коштів резервного 

капіталу переходить на наступний календарний рік. 

Неоплачений капітал ‒ це сума зобов’язань засновників за внесками 

до статутного капіталу. Він виникає тоді, коли на певну дату не всі випущені 

корпоративні права розміщені серед учасників підприємства або не всі 

корпоративні права оплачені учасниками повністю.  

Після проведення установчих зборів і реєстрації випуску акцій та 
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статуту товариства попередні внески передплатників переходять з розряду 

заборгованості до категорії власного капіталу, а самі передплатники 

набувають статусу акціонера і втрачають можливість вимагати свої внески у 

товариства. Відповідно, відбувається списання кредиторської заборгованості 

товариства перед передплатниками на зменшення їх заборгованості як 

акціонерів по сплаті внесеного капіталу товариства. 

Останній елемент власного капіталу ‒ нерозподілений прибуток. 

Нерозподілений прибуток  ‒ це прибуток, реінвестований у 

господарську діяльність підприємства. Його визначають як суму чистого 

прибутку, що залишається у підприємства після поповнення статутного 

капіталу, резервного капіталу, нарахування дивідендів та проведення інших 

виплат власникам.  

Нерозподілений прибуток виступає в ролі інвестицій у власний бізнес 

або його використовують для погашення заборгованості компанії.  

Збільшення нерозподіленого прибутку в складі власного капіталу 

прикрашає фінансове становище підприємства для інвесторів, кредиторів та 

інших користувачів фінансової звітності, оскільки це свідчить про ефективну 

роботу підприємства.  

Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що 

підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і незалежне від 

зовнішніх джерел фінансування. Якщо нерозподілений прибуток займає дуже 

велику частку в структурі власного капіталу, то така ситуація може у 

майбутньому призвести до фіктивного банкрутства тому, що такий прибуток 

може бути розподілений між учасниками. У такому випадку власний капітал, 

відображений в пасиві балансу, значно зменшиться і можливо навіть буде 

набагато нижчим, ніж позиковий капітал. 

Нерозподілений прибуток може бути переведений до резервного 

капіталу або розподілений на інші цілі підприємства протягом звітного року.  

За формами інвестування розрізняють капітал у грошовій, матеріальній 

і нематеріальній формах, використовуваний для формування статутного 
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капіталу підприємства. Інвестування капіталу в цих формах дозволено 

законодавством при створенні нових підприємств, збільшенні обсягу їхніх 

статутних капіталів. 

Найбільш поширеною є грошова форма інвестування власного капталу. 

Універсальність цього виду інвестиційних ресурсів полягає в тому, що вони 

можуть бути трансформовані в будь-яку іншу форму активів, необхідних 

підприємству для здійснення інвестиційної діяльності. 

При матеріальній формі інвестування використовуються капітальні 

активи (машини, обладнання, приміщення), сировина, матеріали, 

напівфабрикати тощо. 

Щодо нематеріальної форми, то підприємство залучає різноманітні 

нематеріальні активи, які не мають речової форми, але беруть безпосередню 

участь в його господарській діяльності й формуванні прибутку. До цього 

виду інвестованого капіталу відносять права користування окремими 

природними ресурсами, патентні права на використання винаходів, «ноу-

хау», права на промислові зразки й моделі, товарні знаки, комп’ютерні 

програми та інші нематеріальні види майнових цінностей. 

Власний капітал також поділяють на основний і оборотний. Це 

класифікація за об’єктом інвестування власного капіталу. 

Основний капітал ‒ це частина постійного капіталу, яка складається з 

вартості засобів праці (будівель, споруд, машин, устаткування) та 

обертається протягом кількох періодів виробництва. Вона переносить свою 

вартість на готовий продукт частинами.  

Оборотний капітал суб’єкта підприємництва (підприємства) ‒ грошові 

кошти і мобільні активи, що перетворюються на грошові кошти протягом 

одного виробничого циклу, які забезпечують неперервність процесу 

виробництва й обігу та отримання прибутку від звичайної діяльності.  

Капітал можна трактувати в трьох аспектах: 

1) економічний аспект ‒ вартість, що продукує додаткову вартість; 

2) юридичний аспект ‒ атрибут відносин власності; 
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3) обліковий аспект ‒ джерело формування активів суб’єкта 

господарювання.  

У зв’язку із виникненням комп’ютерів, нових технологій, розвитком 

науки, проникненням їх у процес виробництва створено таке поняття як 

інтелектуальний капітал. 

Інтелектуальний капітал підприємства ‒ це сукупність інтелектуальних 

ресурсів (матеріальних і нематеріальних) і здатностей до їх реалізації, що 

визначають спроможність підприємства розвиватися на основі інформації та 

знань.  

На інтелектуальний капітал впливають такі чинники, як: робоча сила, 

нематеріальні активи, фінансово-інвестиційний капітал, високі технології та 

інше.  

Отже, інтелектуальний капітал може бути частиною власного капіталу, 

який є на підприємстві, так як нематеріальний актив, знання відіграють не 

менш важливу роль, ніж активи, які працюють на нього. 

 

2. Первинний облік власного капіталу 

Операції з обліку власного капіталу не так часто трапляються на 

підприємстві, як операції за розрахунками з покупцями та замовниками, 

постачальниками, підзвітними особами, з оплати праці, за податками і 

платежами тощо. Тому документуванню цих операцій приділено менше 

уваги. Формування та використання власного капіталу відбувається на 

кожному підприємстві: під час заснування підприємства ‒ у вигляді 

формування статутного капіталу; у подальшій діяльності ‒ для визначення 

фінансового результату, розподілу прибутку, формуванні резервного та 

додаткового капіталу тощо.  

Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку всі операції з власним капіталом мають 

бути документально оформлені [9]. 

Для обліку змін у власному капіталі використовують первинні 
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документи, затверджені для відповідного виду активів. Первинні документи 

складають на бланках типових форм, затверджених Міністерством 

статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених 

міністерствами і відомствами України. 

Первинні документи для обліку операцій з власним капіталом, 

відповідно до змін, які спричиняють господарські операції у складі активів та 

пасивів підприємства можна розділити на такі групи: 

‒ операції, які призводять до змін як у складі власного капіталу, так і у 

складі активів підприємства (акт приймання-передачі основних засобів, 

накладна, акт про приймання матеріалів, прибутковий касовий ордер, 

виписка банку, довідка бухгалтерії); 

‒ операції, які призводять до змін лише у складі власного капіталу 

(накази, розпорядження, засновницький опис майна, довідка бухгалтерії). 

До типових форм внутрішніх первинних документів з обліку складових 

власного капіталу належать реєстр власників підприємства, акт вилучених 

часток власного капіталу, реєстр заборгованості за внесками, сплаті 

статутного капіталу. 

Основними документами для обліку формування статей власного 

капіталу є: 

‒ для неоплаченого капіталу, пайового капіталу: статут, довідки 

бухгалтерії, видаткові та прибуткові касові ордери, установчі договори, 

накладні, акти оприбуткування, накази; 

‒ для додаткового капіталу: акти приймання-передачі основних 

засобів, довідки бухгалтерії, накладні, виписки банку, накази, установчі 

договори, акти переоцінок необоротних активів; 

‒ для вилученого капіталу: видаткові та прибуткові касові ордери, 

платіжні доручення, виписки банку, довідки бухгалтерії; 

‒ для резервного капіталу: довідки бухгалтерії, виписки банку, накази, 

установчі договори, рішення зборів учасників. 

Розглянемо типові господарські операції та їх документування в табл. 
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12.1. 

Таблиця 12.1 

Первинні документи з обліку операцій з власним капіталом 

Господарська операція Документ 
Вплив операції на складову 

власного капіталу 

1 2 3 
Зміна облікової політики Бухгалтерська  

довідка  
Збільшує або зменшує 
нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)  

Виправлення помилок Бухгалтерська  
довідка  

Збільшує або зменшує 
нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

Переоцінка основних 
засобів, незавершеного 

будівництва та 
нематеріальних активів 

Бухгалтерська  
довідка 

Збільшує або зменшує 
інший додатковий капітал 

Вибуття раніше 
дооцінених об’єктів 
необігових активів 

Акт приймання-передачі 
основних засобів, 
бухгалтерська довідка 

Зменшення додаткового 
капіталу та збільшення 
нерозподіленого прибутку  

Збільшення статутного 
капіталу за рахунок 
індексації основних 

засобів 

Рішення зборів  
акціонерів, нова  
редакція статуту 

Збільшує статутний капітал 
та зменшує інший 
додатковий капітал  

Визначення фінансового 
результату за звітний 

період 

Бухгалтерська  
довідка  

Одержання прибутку або  
збитку 

Відрахування прибутку до 
резервного капіталу 

Рішення зборів  
учасників  

Зменшення нерозподіленого 
прибутку та збільшення 
резервного капіталу 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

Рішення зборів  
учасників, нова  
редакція статуту 

Зменшення нерозподіленого 
прибутку та збільшення 
статутного капіталу 

Погашення заборгованості 
з капіталу: 

- грошовими коштами 
- основними засобами 

 
- нематеріальними 

активами 
 
 
 

- виробничими запасами 

 
 
Виписка банку 
Акт приймання-передачі 
основних засобів  
Акт введення в 
господарський обіг об’єкта 
права інтелектуальної 
власності у складі 
нематеріальних активів 
Акт про приймання  
матеріалів, накладна  

Зменшення неоплаченого 
капіталу 

Реєстрація статутного 
капіталу 

Статут Збільшення статутного 
(пайового) капіталу та 
неоплаченого капіталу  
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Продовження табл. 12.1 
1 2 3 

Списання невідшкодова-
них збитків за рахунок: 

- пайового капіталу 
- іншого вкладеного 

капіталу 
- резервного капіталу 

Рішення  
засновників  

Зменшення збитків та 
зменшення пайового, 
іншого вкладеного, 
резервного капіталу 

Безкоштовно отримані 
активи 

Акт приймання-передачі 
основних засобів 

Збільшення іншого 
додаткового капіталу 

Визнання доходу від 
безоплатно одержаного 
необігового активу 

Розрахунок  амортизації, 
бухгалтерська  
довідка 

Зменшення іншого 
додаткового капіталу 

 
Власний капітал може складатися із статутного, додаткового і 

резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, цільового фінансування. 

Інформацію про власний капітал та його елементи відображають у першому 

розділі пасиву балансу.  

Сьогодні для характеристики тієї частини власного капіталу, розмір 

якої вказаний у засновницьких документах, використовують поняття 

«статутний капітал». 

Формування статутного капіталу за рахунок внесків засновників є 

обов’язковим пунктом в установчих документах підприємства. Величина 

статутного капіталу, вказана в установчих документах, підлягає обов’язковій 

реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць. 

 

3. Синтетичний і аналітичний облік власного капіталу 

Інформацію про власний капітал наводять в пасиві балансу за першим 

розділом «Власний капітал». Для обліку власного капіталу призначені 

рахунки класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань».  

Для обліку власного капіталу передбачені наступні рахунки: 

‒ 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»;  

‒ 41 «Капітал у дооцінках»;  

‒ 42 «Додатковий капітал»;  

‒ 43 «Резервний капітал»;  
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‒ 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»;  

‒ 45 «Вилучений капітал»;  

‒ 46 «Неоплачений капітал». 

Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» призначено для 

обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного та іншого 

зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до 

законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але 

ще не зареєстрованого статутного капіталу.  

За кредитом рахунка 40 відображають збільшення зареєстрованого і 

пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не 

зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом ‒ його зменшення. 

Рахунок 40 має такі субрахунки: 

‒ 401 «Статутний капітал»; 

‒ 402 «Пайовий капітал»; 

‒ 403 «Інший зареєстрований капітал»; 

‒ 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу». 

Всі операції, пов’язані з формуванням, змінами, ліквідацією статутного 

капіталу, відображають на субрахунку 401. Сальдо цього рахунка має 

відповідати розміру статутного капіталу. Зміни статутного капіталу 

проводять у встановленому чинним законодавством порядку з обов’язковим 

внесенням відповідних змін до установчих документів. 

Статутний капітал ‒ це сукупність в грошовому вираженні внесків 

(часток, акцій за номінальною вартістю) засновників (учасників) в майно при 

створенні підприємства для забезпечення його статутної діяльності. 

На державному підприємстві статутний капітал ‒ це державні кошти, 

виділені підприємству у постійне користування і розпорядження з метою 

здійснення статутної діяльності. Загальний розмір засобів, закріплених за 

підприємством при його створенні, вказується у статуті. Звідси й назва ‒ 

статутний капітал.  

Бухгалтерський облік статутного капіталу починають з моменту 
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реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та 

організацій України і припиняють в день виключення підприємства із 

Державного реєстру в результаті завершення діяльності у випадку 

банкрутства, реорганізації, ліквідації тощо. 

За кредитом субрахунка 401 відображають збільшення статутного 

капіталу, за дебетом ‒ його зменшення (вилучення). Синтетичний облік 

статутного капіталу ведуть в журналі 7, аналітичний облік ‒ за видами 

капіталу, за кожним засновником, учасником, акціонером тощо. 

Субрахунок 402 призначений для відображення та узагальнення 

інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, 

колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного 

кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені 

установчими документами. 

Пайовий капітал ‒ це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, 

добровільно розміщених у товаристві для провадження його господарсько-

фінансової діяльності.  

На субрахунку 402 обліковують частину вартості майна, яка була 

розпайована (не розпайована) між його членами, а також зростання 

(зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства. 

Синтетичний облік пайового капіталу ведуть у журналі 7, аналітичний 

‒ у відомості за видами капіталу (види майна, надходження внесків членів 

кооперативу) та у розрізі колективних та індивідуальних членів. Оборотна 

відомість повинна відображати дані розрахунків кожного члена кооперативу 

за пайовими внесками, дивідендами та їх отриманням, сальдо заборгованості 

на початок та кінець періоду. 

Субрахунок 403 призначений для обліку зареєстрованого капіталу 

інших підприємств, зокрема приватних, формування якого передбачено в 

установчих документах. 

На субрахунку 404 обліковують внески, що надходять для формування 

статутного капіталу після його оголошення і до реєстрації відповідних змін 
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до установчих документів. 

Сальдо субрахунка 404 після реєстрації статутного капіталу в 

установленому порядку списують у кореспонденції із кредитом субрахунка 

401. Якщо підприємству відмовлено у реєстрації статутного капіталу, то у 

кореспонденції з дебетом цього субрахунка відображають операції з 

повернення активів, які надходили як внески. 

Наступний рахунок для обліку власного капіталу ‒ рахунок 41 

«Капітал у дооцінках». На цьому рахунку узагальнюють інформацію про 

дооцінки (уцінки) необоротних активів та фінансових інструментів, які 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

відображають у складі власного капіталу і розкривають у звіті про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід). Залишок на цьому рахунку 

зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх 

корисності тощо. 

Рахунок 41 включає такі субрахунки: 

‒ 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» ‒ узагальнюють інформацію 

про дооцінки об’єктів основних засобів, уцінки таких об’єктів в межах сум 

раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого 

прибутку; 

‒ 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» ‒ узагальнюють 

інформацію про дооцінки об’єктів нематеріальних активів; 

‒ 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів» ‒ призначений для 

обліку змін балансової вартості об’єкта хеджування, тобто активів, 

зобов’язань або майбутніх операцій, які створюють для підприємства ризик 

зміни справедливої вартості цих активів і зобов’язань або зміни грошових 

потоків, пов’язаних з майбутньою операцією. Значення коефіцієнта 

хеджування грошових потоків визначається національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку. Суми дооцінки (уцінки) фінансових 

інструментів відносяться до первісної вартості фінансових активів чи 

фінансових зобов’язань або до складу інших доходів (витрат); 
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‒ 414 «Інший капітал у дооцінках» ‒ узагальнюють інформацію про 

інший капітал у дооцінках, який не відображений на інших субрахунках. 

Вхідний залишок на субрахунках рахунка 41 формується шляхом 

перенесення відповідної інформації з рахунка 42. 

 Додатковий капітал ‒ це сума, на яку вартість реалізації випущених 

акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також сума капіталу, який 

вкладено засновниками понад статутний капітал.  

Рахунок 42 «Додатковий капітал» призначено для узагальнення 

інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує 

їхню номінальну вартість, а також про суми необоротних активів, безоплатно 

отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. 

За кредитом рахунка 42 відображають збільшення додаткового 

капіталу, за дебетом ‒ його зменшення. 

Рахунок 42 має наступні субрахунки: 

‒ 421 «Емісійний дохід»; 

‒ 422 «Інший вкладений капітал»; 

‒ 423 «Накопичені курсові різниці»; 

‒ 424 «Безоплатно отримані необоротні активи»; 

‒ 425 «Інший додатковий капітал». 

На субрахунку 421 обліковують різницю між продажною і 

номінальною вартістю первісно розміщених акцій. Викуплені власні акції 

оприбутковують: дебет субрахунка 451 «Вилучені акції» і кредит рахунків 30 

«Готівка» або 31 «Рахунки в банках». У разі перепродажу акцій: дебет 

рахунків 30 або 31 на фактично одержану суму від продажу акцій, кредит 

субрахунка 451 на номінальну вартість проданих акцій, і кредит субрахунка 

421 на різницю між виручкою і номінальною вартістю проданих акцій. 

На субрахунку 422 обліковують інший вкладений засновниками 

підприємства капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески без 

рішень про зміни розміру статутного капіталу. 

На субрахунку 423 обліковують суму дооцінки (уцінки) активів, яку 
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здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку. На суму дооцінки початкової вартості 

основних засобів дебетують рахунок 10 «Основні засоби» і кредитують 

субрахунок 423. На суму збільшення зносу об’єкта в результаті проведеної 

дооцінки: дебет субрахунка 423 і кредит рахунка 13 «Знос (амортизація) 

необоротних активів». 

На субрахунку 424 обліковують вартість необоротних активів, 

безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. При безоплатному 

одержанні необоротних активів дебетують рахунки 10, 11 «Інші необоротні 

матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» і кредитують субрахунок 

424. 

На субрахунку 425 обліковують інші види додаткового капіталу, які не 

можуть бути включені до наведених вище субрахунків. 

Рахунок 43 «Резервний капітал» використовують для узагальнення 

інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства.  

Резервний капітал не реєструється підприємством і може утворюватися 

за рахунок фінансового результату підприємства і додаткового капіталу. 

Призначення резервного капіталу полягає в тому, щоб створити певний 

фінансовий резерв для погашення можливих збитків у майбутньому або 

використання на покриття непередбачених витрат та сплати боргів при 

ліквідації підприємства. 

За кредитом рахунка 43 відображають створення резервів, а за дебетом 

‒ їх використання. Сальдо цього рахунка відображає залишок резервного 

капіталу на кінець звітного періоду. 

Аналітичний облік резервного капіталу ведуть за його видами та 

напрямками використання. 

При створенні резервного капіталу запис роблять за кредитом рахунка 

43 і за дебетом рахунків 42 або 44 залежно від джерела створення резервного 

капіталу. 

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 
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використовують для обліку нерозподілених прибутків чи непокритих збитків 

поточного та минулих років, а також використаного в поточному році 

прибутку. За кредитом рахунка відображають збільшення прибутку від усіх 

видів діяльності, а за дебетом ‒ збитки та використання прибутку.  

Нерозподілений прибуток ‒ це накопичена сума чистого прибутку за 

вирахуванням всіх збитків та дивідендів, виплачених акціонерам.  

Рахунок 44 має три субрахунки: 

‒ 441 «Прибуток нерозподілений» ‒ відображають наявність та рух 

нерозподіленого прибутку; 

‒ 442 «Непокриті збитки» ‒ відображають непокриті збитки; 

‒ 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» ‒ відображають 

розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за 

облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання 

прибутку в поточному періоді. 

На суму використаного прибутку запис роблять за дебетом субрахунка 

443 і за кредитом різних рахунків залежно від напрямку використання 

прибутку:  

‒ 40 ‒ використано на поповнення статутного капіталу, пайового 

капіталу; 

‒ 43 ‒ спрямовано у резервний капітал;  

‒ 67 «Розрахунки з учасниками» ‒ нараховано дивіденди. 

Використання прибутку списують за рахунок прибутку: дебет 

субрахунка 441 і кредит субрахунка 443. Прибуток, що залишився 

нерозподілений, обліковують за субрахунком 441. Якщо підприємство має 

збиток, то його відображають як дебетовий залишок за субрахунком  442. 

Вилучений капітал ‒ фактична собівартість акцій власної емісії або 

часток, викуплених товариством у його учасників.  

Для обліку вилученого капіталу передбачено рахунок 45 «Вилучений 

капітал». На цьому обліковують вилучений капітал у разі викупу власних 

акцій (часток) в акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення 
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статутного капіталу) тощо.  

Неоплачений капітал ‒ це заборгованість власників (учасників) за 

внесками до статутного капіталу.  

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» використовують для узагальнення 

інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За 

дебетом рахунка відображають заборгованість засновників (учасників) 

господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, 

а за кредитом ‒ погашення заборгованості за внесками до статутного 

капіталу. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведуть за видами 

розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним 

засновником (учасником) підприємства. 

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій власного 

капіталу представлена в табл. 12.2. 

Таблиця 12.2 

Типова кореспонденція рахунків обліку господарських операцій  

власного капіталу 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет Кредит 

Відображено розмір статутного капіталу згідно із засновницькими 
документами 46 401 

Безоплатне одержання необоротних активів 10, 11 424 
Надійшли внески від засновників у рахунок їх вкладу до 
статутного капіталу: 

-грошима 
-основними засобами 
-виробничими запасами і товарами 

 
 

30, 31 
10 

20, 28 

 
 

46 
46 
46 

Нараховано дивіденди 443 671 
Збільшення статутного капіталу за рахунок нарахованих 
дивідендів 671 46 

Зменшення статутного капіталу 401 
46 

46 
441 

Відображено фінансові результати: 
-прибуток 
-збиток 

 
79 
442 

 
441 
79 

Відображено використання прибутку 441 443 
Використано прибуток для створення резервного капіталу 443 43 
Дооцінка первісної вартості основних засобів 10 423 
Збільшення суми зносу дооцінених основних засобів 423 131 
Дооцінка запасів 20, 28 423 
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На основі інформації регістрів синтетичного та аналітичного обліку 

формується Звіт про власний капітал (форма №4), який містить дані про 

залишки сум власного капіталу за видами на початок і на кінець звітного 

періоду, а також дані про зміни у складі власного капіталу, що відбулися 

протягом звітного періоду. 

 

4. Послідовність проведення аудиту операцій з формування і 

використання власного капіталу 

Мета аудиту власного капіталу підприємства полягає у встановленні 

достовірності даних, зафіксованих в установчих документах щодо вартості 

активів і частки засновників, які є внесками власників підприємства щодо 

повноти і своєчасності відображення даних про власний капітал в первинних 

документах та облікових регістрах, і достовірності відображення стану 

власного капіталу у звітності суб’єктів господарської діяльності. 

Завданнями аудиту операцій, пов’язаних із формуванням і 

використанням власного капіталу, є: 

‒ відповідність внесків засновників установчим документам; 

‒оцінка повноти відображення здійснених операцій в бухгалтерському 

обліку і фінансовій звітності; 

‒ наявність підтверджувальної документації щодо внесків засновників 

(власників) підприємства; 

‒ перевірка встановлення повноти внесків засновників до статутного 

капіталу; 

‒ перевірка правильності розподілу прибутків між учасниками 

(власниками) підприємства; 

‒ перевірка правильності відображення операцій, пов’язаних з власним 

капіталом у регістрах бухгалтерського обліку і фінансовій звітності. 

Об’єктами аудиту операцій, пов’язаних із формуванням і 

використанням власного капіталу підприємства, є:  
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‒ установчі документи (статут підприємства, протоколи засідань 

засновників, наказ про облікову політику підприємства); 

‒ операції з обліку власного капіталу підприємства; 

‒ первинні документи обліку власного капіталу;  

‒ облікові регістри та звітність. 

Джерелами аудиту формування і використання власного капіталу 

підприємства є: установчі документи;  первинні документи обліку власного 

капіталу; облікові регістри за рахунками 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, дані 

синтетичного та аналітичного обліку; Головна книга та форми річної 

звітності (ф. №1 «Баланс», ф. №4 «Звіт про власний капітал»). 

Здійснюючи аудит власного капіталу, виходять з того, що він 

формується на основі внесків власників підприємства у вигляді грошових 

коштів, майна, нематеріальних активів у розмірах, визначених установчими 

документами. Надходження внесків засновників необхідно перевірити 

аудитору на підставі даних первинних документів і записів за кредитом 

рахунка 67 «Розрахунки з учасниками» в кореспонденції з дебетом рахунків 

основних засобів, грошових коштів, нематеріальних активів, виробничих 

запасів. Кожний внесок повинен підтверджуватися документами, на які 

обов’язково роблять посилання відносно формування статутного капіталу.  

Наступний етап аудиту – перевірка своєчасності внесків у 

зареєстрований капітал засновниками підприємства. Момент фактичного 

надходження внесків у зареєстрований капітал: 

– для грошей – дата зарахування їх на рахунок у банку чи внесення у 

касу підприємства; 

– для матеріальних і нематеріальних активів – дата складання акта 

приймання-передачі основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів 

чи інших документів, підтверджуючих надходження об’єктів на 

підприємство. 

Повноту внесків засновників у зареєстрований капітал підприємства 

аудитору слід перевіряти шляхом зіставлення їх розміру, що зафіксований в 
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установчих документах і числиться на рахунку 40, із величиною 

заборгованості за рахунком 67 і встановленими строками  її погашення. 

Керуючись НП(С)БО 1, аудитору необхідно перевірити правильність 

розподілу прибутку між учасниками (власниками) підприємства або 

спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу.  

Власний капітал зменшується внаслідок виходу учасника, випуску чи 

анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення 

номінальної вартості акцій або з інших причин, тому здійснюючи аудит 

статутного капіталу, слід перевірити наявність і обґрунтованість змін у 

зареєстрованому капіталі й установчих документах підприємства.  

Завершальним етапом аудиту є узагальнення виявлених відхилень в 

обліку статутного капіталу і обґрунтування пропозицій щодо їх усунення. 

 
Контрольні запитання: 

1. Що таке власний капітал? 

2. Назвіть та охарактеризуйте функції власного капіталу. 

3. Якими шляхами може створюватися власний капітал? 

4. Назвіть складові власного капіталу. 

5. Що таке зареєстрований (пайовий) капітал? 

6. Що таке статутний капітал? 

7. Охарактеризуйте інші складові власного капіталу. 

8. Якими документами оформляють рух власного капіталу? 

9. Які рахунки використовуються для обліку власного капіталу? 

10. Як здійснюють аналітичний облік власного капіталу? 

11. У якій формі фінансової звітності визначається власний капітал? 

12. В чому полягає мета аудиту власного капіталу?  

13. Назвіть об’єкти аудиту власного капіталу. 

14. Які основні завдання та джерела аудиту власного капіталу? 

15. Яка послідовність аудиту власного капіталу? 

 
Тести: 
1. Внески засновників нематеріальними активами до статутного капіталу 

відображаються в обліку записом: 
а) Д-т 10 ‒ К-т 46; б) Д-т 46 ‒ К-т 40; в) Д-т 30 ‒ К-т 46; г) Д-т 12 ‒ К-т 46.        
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2. Дебетовий оборот рахунка 46 означає: 
а) суму статутного капіталу згідно установчих документів; 
б) суму заборгованості засновників (учасників) господарського товариства за внесками до 
статутного капіталу; 
в) суму виплачених дивідендів засновникам (учасникам); 
г) погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу. 

3. Власний капітал підприємства � це: 
а) різниця між борговими зобов’язаннями та вартістю майна підприємства; 
б) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань;                
в) майно підприємства; г) немає правильної відповіді. 

4. До власного капіталу не належить: 
а) неоплачений капітал; б) вилучений капітал; в) залучений капітал; г) резервний капітал.  

5. Формування статутного капіталу за рахунок внесків засновників 
(учасників) фіксується у: 
а) засновницьких документах підприємства;  
б) Державному реєстрі господарських одиниць; 
в) статуті підприємства; г) немає правильної відповіді. 

6. Сума, яку на дату реєстрації підприємства заявлено, але фактично не 
внесено засновниками, являє собою: 
а) резервний капітал; б) неоплачений капітал;                
в) пайовий капітал; г) інший додатковий капітал. 

7. Для обліку статутного капіталу використовують рахунок (субрахунок): 
а) 401;  б) 402; в) 403; г) 404. 

8. Вилучений капітал � це: 
а) капітал, вилучений після ліквідації підприємства; 
б) грошові кошти, що розподіляються між керівниками після ліквідації підприємства; 
в) фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним 
товариством у його учасників;      
г) немає правильної відповіді. 

9. Нерозподілений прибуток � це: 
а) сума прибутку, що постійно інвестується у виробництво та використовується тільки у 
крайніх випадках для подолання непередбачених збитків; 
б) прибуток, що залишається після виплати доходів власникам та формування резервного 
капіталу;            
в) сума прибутку, реінвестована у підприємство; г) правильні відповіді а), б), в); 
д) правильні відповіді б), в); є) правильні відповіді а), б). 

10. Резервний капітал не являє собою:  
а) частину капіталу, яка використовується для покриття непередбачених збитків та втрат у 
майбутньому; 
б) частину капіталу, яка спрямовується на виплату боргів при ліквідації підприємства; 
в) частину капіталу, яка спрямовується на виплату дивідендів при недостатності 
нерозподіленого прибутку; 
г) правильної відповіді не запропоновано.         

11. Надходження внесків засновників необхідно перевірити аудитору на 
підставі даних первинних документів і записів за кредитом рахунка: 
а) 66 «Розрахунки за виплатами працівників»; б) 67 «Розрахунки з учасниками»; 
в) 68 «Розрахунки за іншими операціями»; г) немає правильної відповіді. 

12. Здійснюючи аудит власного капіталу, виходять із того, що він формується 
на основі внесків власників підприємства у вигляді: 
а) грошових коштів; б) майна; в) нематеріальних активів; г) всі відповіді правильні. 

13. Керуючись яким П(С)БО аудитору необхідно перевірити правильність 
розподілу прибутку між учасниками (власниками) підприємства:  
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а) НП(С)БО 1 «Звіт про власний капітал»; б) П(С)БО 15 «Дохід»; 
в) П(С)БО 31 «Фінансові витрати»; г) правильної відповіді не запропоновано? 

14. Узагальнення виявлених відхилень в обліку статутного капіталу і 
обґрунтування пропозицій щодо їх усунення, це �:  
а) підготовчий етап; б) основний етап;  
в) завершальний етап; г) немає правильної відповіді. 

15. Результати перевірок аудитору потрібно відображати у: 
а) звіті аудитора; б) робочих документах;  
в) всі відповіді правильні; г) немає правильної відповіді. 
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ТЕМА 13. ОБЛІК І АУДИТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

1. Економічний зміст та класифікація зобов’язань. 

2. Документування, синтетичний та аналітичний облік довгострокових 

зобов’язань. 

3. Документування, синтетичний та аналітичний облік поточних 

зобов’язань. 

4. Послідовність проведення аудиту операцій з довгостроковими і 

поточними зобов’язаннями. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, 

непередбачені зобов’язання, доходи майбутніх періодів, забезпечення, оцінка зобов’язань, 
первинні документи, облік зобов’язань, розрахунки з оплати праці, 
розрахункизістрахування, розрахунки за податками і платежами, розрахунки з 
постачальниками і підрядниками, єдиний соціальний внесок, податкова соціальна пільга, 
кредит банку, аудит зобов’язань. 

Основні фахові компетенції: розуміння сутності та знання класифікаційних груп 
зобов’язань; уміння документувати та відображати в обліку поточні та довгострокові 
кредити банку, розрахунки з постачальниками і підрядниками, за податками і платежами, 
за страхуванням, з оплати праці; уміння користуватися нормативними документами при 
проведенні аудиту зобов’язань; уміння визначати документи, регістри, форми звітності, 
які становлять предметну область аудиторського дослідження зобов’язань підприємства; 
уміння проводити тестування системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку; 
уміння складати програму аудиту зобов’язань підприємства; уміння оформляти робочі 
документи під час проведення аудиту зобов’язань підприємства.  

 

1. Економічний зміст та класифікація зобов’язань 

Зобов’язання ‒ важливий елемент балансу. Статті зобов’язань у балансі 

є джерелом облікової інформації і відіграють суттєву роль при визначенні та 

оцінці фінансового стану підприємства, рівня його платоспроможності, 

загальної та абсолютної ліквідності.  

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про зобов’язання та її розкриття в фінансовій звітності визначені 

П(С)БО 11 «Зобов’язання», згідно з яким зобов’язання ‒ це заборгованість 

підприємств, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як 
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очікується, призведе до зменшення ресурсів суб’єкта господарювання, що 

втілюють в собі економічні вигоди [16].  

На практиці зобов’язання реєструють в обліку тільки в тому разі, якщо 

за ними виникає заборгованість, тобто вони виникають після отримання 

товарів, робіт, послуг, авансу та нарахування заробітної плати, податків, 

зборів тощо, тобто як наслідок минулих подій. 

Визнають зобов’язання і відображають за дотриманням таких 

умов: 

1) оцінка зобов’язання може бути достовірно визначена;  

2) існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому 

внаслідок погашення зобов’язання.  

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає 

погашенню, то після закінчення терміну позовної давності його слід списати 

та включити до складу доходу звітного періоду.  

При нарахуванні витрат у підприємства виникає значна частина 

зобов’язань. Наприклад, зобов’язання за рахунками зі сплати податків, 

обов’язкових платежів, заробітної плати, створення забезпечень визнають 

разом із нарахуванням витрат.  

При визначенні та оцінці фінансового стану підприємства, рівня його 

платоспроможності використовують зобов’язання як джерело економічної 

інформації.  

Для правильного ведення бухгалтерського обліку зобов’язань 

важливим є визначення моменту їх виникнення. Зобов’язання реєструють в 

обліку бухгалтерським записом тільки тоді, коли у зв’язку з ним виникає 

заборгованість. 

З метою бухгалтерського обліку П(С)БО 11 «Зобов’язання» передбачає 

таку класифікацію зобов’язань: довгострокові, поточні, непередбачені 

зобов’язання, доходи майбутніх періодів (рис. 13.1).  

Довгострокові зобов’язання ‒ всі  зобов’язання, які не є поточними 

зобов’язаннями.  
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Рис. 13.1. Класифікація зобов’язань  

До довгострокових зобов’язань належать: довгострокові кредити 

банків, інші довгострокові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання, 

довгострокові  забезпечення.  

Зобов’язання, на яке нараховують відсотки та яке підлягає погашенню 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як 

довгострокове зобов’язання, якщо первісний термін  погашення був більше 

ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода 

про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове. 

Довгострокове зобов’язання за кредитною угодою (якщо угода 

передбачає погашення зобов’язання на вимогу кредитора (позикодавця) у 

разі порушення певних умов, пов’язаних з фінансовим станом позичальника), 

умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо: 

 – позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не 

вимагати погашення зобов’язання внаслідок порушення; 

 – не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, 

відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення 

теперішньої вартості залежить  від  умов та виду зобов’язання. 

Поточні зобов’язання ‒ зобов’язання, які будуть погашені протягом 

операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 

дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Поточні зобов’язання 

існують на будь-якому підприємстві незалежно від напрямку діяльності. 

непередбачені 
зобов’язання 

доходи майбутніх 
періодів 

довгострокові 
зобов’язання 

поточні     
зобов’язання 

Зобов’язання 
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До поточних зобов’язань належать: короткострокові кредити банків, 

поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, 

товари, роботи, послуги, розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку 

на прибуток, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх 

розрахунків, короткострокові векселі видані, поточні забезпечення, інші 

поточні зобов’язання. 

 Короткострокові кредити банків надають на строк до одного року. В 

українській банківській практиці вони є найпоширенішими. Згідно з 

критерієм забезпечення розрізняють кредити забезпечені й незабезпечені. 

Більшість банківських кредитів надають під певне забезпечення. 

Формами забезпечення банківських кредитів, в основному, є рухоме і 

нерухоме майно позичальника. 

Незабезпечені кредити становлять невелику частку в позичковому 

портфелі банків. Вони можуть надаватися при високому ступені довіри банку 

до позичальника. 

Основними завданнями фінансового обліку зобов’язань перед банком 

є: 

– своєчасне та правильне документування операцій з отримання, 

відображення в обліку кредитів; 

– щомісячне нарахування відсотків за кредит, їх сплата та 

відображення в обліку; 

– облік цільового використання одержаних кредитів; 

– облік непогашеної заборгованості та відображення пені; 

– облік витрат по сплаті за розрахунково-касове обслуговування та інші 

послуги банку. 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 

характеризує стан розрахунків з поточних зобов’язань, переведених зі складу 

довгострокових, при настанні терміну погашення протягом дванадцяти 

місяців з дати балансу. 

У своїй діяльності підприємство вступає у відносини з 
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постачальниками та підрядниками та іншими кредиторами.   

Розрахунки з постачальниками та підрядниками ‒ це взаємні 

розрахунки підприємств за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, 

надані послуги. Вони є переважними  і від безперебійності та планомірності 

організації даних розрахунків вирішальною мірою залежить стан усіх 

розрахунків підприємства, його фінансовий стан та платоспроможність. 

Постачальники ‒ це юридичні або фізичні особи, які здійснюють 

постачання товарно-матеріальних цінностей, надають послуги, виконують 

роботи. 

Підрядники ‒ це спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які 

виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі 

договорів підряду на капітальне будівництво. 

При виборі постачальника з метою зменшення ризику і підвищення 

надійності поставок потрібно враховувати такі моменти як: вартість товару 

(включаючи витрати на зберігання, транспортування і страхування), умови 

платежу, гарантійні строки, ремонт і післяпродажне обслуговування, 

відповідність продукції постачальника стандартам якості, можливість 

закупок безпосередньо у виробників або оптовиків, географічне місце 

розташування постачальника, основні види діяльності та фінансовий стан, 

виробничу потужність та обсяги випуску продукції за останні роки. 

Завданнями обліку розрахункових операцій з постачальниками та 

підрядниками є: 

– своєчасне документальне оформлення розрахункових операцій; 

– ведення аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з 

постачальниками з дотриманням принципів бухгалтерського обліку; 

– своєчасне і достовірне відображення розрахункових операцій у 

податковому обліку; 

– своєчасна взаємна звірка розрахунків з кредиторами і дебіторами; 

– недопущення нереальної кредиторської та дебіторської 

заборгованості; 
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– недопущення порушення строків оплати нерезидентами експортного 

товару, строків отримання оплаченого імпортного товару, а також строків 

отримання імпортного товару за бартерними операціями; 

– своєчасне і якісне проведення річної інвентаризації розрахунків із 

постачальниками; 

– дотримання умов постачання, передбачених у договорі або контракті 

купівлі-продажу, в яких має міститися письмова згода сторін про поставку 

товарів, а також зобов’язання сплатити за нього грошову суму. 

Виконання названих вище завдань забезпечує комплексність обліку 

розрахунків з постачальниками, сприяє всебічному контролю за ними. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом характеризує розрахунки підприємства за усіма видами платежів 

до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за 

фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету.  

До податкових надходжень відносяться обов’язкові платежі, які 

відповідно до чинного податкового законодавства стягує держава з фізичних 

і юридичних осіб для фінансування публічних видатків. 

Згідно з Податковим кодексом України, [8] податком є обов’язковий 

безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників 

податку відповідно чинного законодавства. 

Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного 

бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними 

спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб 

державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими 

уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. 

В Україні встановлені загальнодержавні та місцеві податки та збори.  

До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені 

Податковим кодексом України, і є обов’язковими до сплати на усій території 

України, а саме: 

‒ податок на прибуток підприємств; 
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‒ податок на доходи фізичних осіб; 

‒ податок на додану вартість; 

‒ акцизний податок; 

‒ екологічний податок; 

‒ рентна плата; 

‒ мито. 

Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і 

місцевих бюджетів здійснюють відповідно до Бюджетного кодексу України. 

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до 

переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим 

кодексом України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх 

повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних 

територіальних громад: податків ‒ податок на майно, єдиний податок; зборів 

‒ збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. 

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих 

бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. 

 Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що 

справляються в установленому Податковим Кодексом порядку, становить 

податкову систему України. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 

праці характеризує розрахунки за всіма видами заробітної плати, премій, 

допомог тощо).  Методологічні основи формування інформації про 

розрахунки з оплати праці визначає П(C)БО 26 «Виплати працівникам» [25]. 

Згідно із Законом України «Про оплату праці» заробітна плата − це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу [37].  

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників 

застосовують показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці відносять 

нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі 
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(оцінені у грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, 

який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела 

фінансування цих виплат. 

Фонд оплати праці складається з: 

‒ основної заробітної плати − це винагорода за виконану роботу 

відповідно до прийнятих норм праці. Її встановлюють у вигляді тарифних 

ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для 

службовців; 

‒ додаткової заробітної плати − це винагорода за роботу понад 

встановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість і за особливі умови 

праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, 

передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням 

виробничих завдань і функцій; 

‒ інших заохочувальних та компенсаційних виплат, до яких належать 

виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та 

матеріальні виплати, не передбачені актами чинного законодавства або які 

здійснюються понад встановлені вказаними актами норми. 

Під системою оплати праці розуміють спосіб обчислення розмірів 

винагороди, що підлягає виплаті працівникам підприємства згідно із 

здійсненими ними витратами праці або за результатами роботи. 

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: 

тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні 

характеристики. Її використовують для розподілу робіт залежно від їх 

складності, а працівників − залежно від їх кваліфікації та за розрядами 

тарифної сітки. 

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: 

‒ тарифної ставки робітника першого розряду, яку встановлюють у 

розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної 

заробітної плати; 
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‒ міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів 

тарифних ставок (посадових окладів). 

Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) розробляє 

Міністерство соціальної політики України. 

Штатний розпис (схема посадових окладів), як правило, застосовують 

для оплати праці керівників, фахівців і службовців. Посадові оклади 

встановлює адміністрація підприємства відповідно до кваліфікацій і посад 

працівників. 

Тарифна система оплати праці має такі дві основні форми: 

‒ погодинна − згідно з тарифною ставкою оплачують роботу за 

одиницю часу (як правило, це година); 

‒ відрядна − за основу розрахунку заробітної плати беруть кількість 

виконаної роботи і розцінку за одиницю продукції. 

Як відрядна, так і погодинна форми оплати праці мають декілька 

різновидів. 

При погодинній оплаті праці розрізняють просту погодинну (оплату 

праці  залежить від кількості відпрацьованого часу і кваліфікації працівника) 

і погодинно-преміальну (поряд з виплатою посадових окладів або ставки за 

одиницю часу роботи, за досягнення певних кількісних та якісних показників 

працівнику виплачують надбавку до заробітної плати, тобто премію у 

відсотках до нарахованої заробітної плати) форми оплати праці. 

Відрядна форма оплати праці має декілька різновидів, які залежать від 

способу обліку і порядку оплати виготовлюваної продукції, а саме: 

‒ пряма відрядна (відрядну розцінку визначають діленням годинної 

ставки, що відповідає розряду конкретної роботи, на годинну норму 

виробітку (або множенням цієї ставки на норму часу). Заробіток працівника 

при прямій відрядній оплаті праці визначають множенням розцінки на 

кількість виробленої продукції); 

‒ відрядно-прогресивна (передбачає збільшення відрядної розцінки зі 

збільшенням виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг 
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протягом встановленого робочого дня, зміни); 

‒ відрядно-преміальна (передбачає виплату робітнику-відряднику, крім 

заробітку за відрядними розцінками, премії за перевиконання кількісних і 

якісних показників); 

‒ акордна (застосовується, коли виконавцю заробітну плату 

нараховують за певну виконану роботу); 

‒ опосередковано-відрядна (застосовують для проміжних робітників, 

розмір заробітної плати яких ставлять в залежність від результатів праці 

робітників, яких вони обслуговують). 

Рівень мінімальної ставки на підприємстві не може бути нижче 

державного, але може перевищувати його за умови додержання норм і 

гарантій, передбачених законодавством, генеральною і галузевими 

(регіональними) угодами. При цьому такий рівень фіксують в колективному 

договорі та є підставою для розроблення тарифних ставок і окладів з 

урахуванням кваліфікації працівників, видів і складності робіт тощо. 

Мінімальна заробітна плата � це законодавчо встановлений 

мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) 

норму праці. 

Мінімальна заробітна плата не включає доплат за роботу в надурочний 

час, у важких шкідливих умовах праці, премії до ювілейних дат, матеріальну 

допомогу та інші подібні виплати. 

Мінімальна заробітна плата на 2017 рік в Україні вcтановлюється 

Закoном «Про державний бюджет України на 2017 рік» у розмірі 3200 грн. 

Оплата праці працівникам спричиняє додаткові зобов’язання 

підприємства за єдиним соціальним внеском. Сплачуються внески 

(нарахування) на фонд заробітної плати одночасно з виплатою заробітної 

плати.   

Податкова соціальна пільга ‒ сума, на яку платник податку на доходи 

фізичних осіб має зменшити суму свого загального місячного 

оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від 
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одного працедавця у вигляді заробітної плати. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками характеризує розрахунки з учасниками та засновниками 

підприємства, що пов’язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, 

повернення часток тощо). 

Короткострокові векселі видані використовують для обліку 

розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим 

кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за 

іншими операціями, на яку підприємством видані векселі (письмове 

безумовне зобов’язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право 

її власнику вимагати сплати визначеної у векселі суми від особи, яка видала 

вексель, у відповідний строк і у відповідному місці). 

Поточні зобов’язання відображають у балансі за сумою їх погашення.  

Сума погашення ‒ недисконтована сума грошових коштів або їх 

еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов’язання в 

процесі звичайної діяльності підприємства. 

Теперішня вартість ‒ дисконтована сума майбутніх платежів (за 

вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде 

потрібна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності 

підприємства.  

Погашення зобов’язання можна здійснювати шляхом: 

– сплати кредиторові грошових коштів;  

– відвантаження готової продукції, товарів або надання послуг у 

рахунок отриманого авансу від покупця або в порядку заліку заборгованості;  

– переведення зобов’язань у корпоративні права, які належать 

кредитору (елементи капіталу), тощо.  

Іноді погашення одного зобов’язання призводить до виникнення 

іншого зобов’язання.  

У балансі поточні зобов’язання відображають за строком їх погашення, 

у III розділі пасиву балансу «Поточні зобов’язання і забезпечення».  
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Забезпечення ‒ зобов’язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу. 

Забезпечення створюють для відшкодування наступних (майбутніх) 

операційних витрат на: виплату відпусток працівникам, додаткове пенсійне 

забезпечення, виконання гарантійних зобов’язань, реструктуризацію, 

виконання зобов’язань при  припиненні діяльності, виконання зобов’язань 

щодо обтяжливих контрактів (контракт, витрати на виконання якого 

перевищують очікувані економічні вигоди) тощо. 

Суми створених забезпечень визнають витратами (за винятком суми 

забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів 

відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби»). 

Забезпечення створюють при виникненні внаслідок минулих подій 

зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, 

що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути 

розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для 

покриття майбутніх  збитків  від діяльності підприємства. 

Забезпечення  використовують для відшкодування лише тих витрат, 

для покриття яких воно було створено. Залишок забезпечення переглядають 

на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригують. У разі відсутності 

ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов’язань сума 

такого забезпечення підлягає сторнуванню. 

Непередбачене зобов’язання ‒ це: 

1) зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та 

існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не 

відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими 

підприємство не має повного контролю; або 

2) теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не 

визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання 

потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, 

або оскільки суму зобов’язання не можна достовірно визначити. 
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Непередбачені зобов’язання відображають на позабалансових рахунках 

підприємства за обліковою оцінкою.  

 

2. Документування, синтетичний та аналітичний облік  

довгострокових зобов’язань 

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими 

залученими позиковими коштами в інших осіб, які не є поточними 

зобов’язаннями, ведуть на рахунку 50 «Довгострокові позики». Цей рахунок 

балансовий, пасивний, призначений для обліку джерел даних. 

Рахунок 50 на суми отриманих позик кореспондує з рахунком активів, 

у формі яких вони отримані (як правило, це грошові кошти), а також за 

кредитом цього рахунка відображають переведення короткострокових позик 

до складу довгострокових. Рахунок 50 дебетують на суми погашення позик у 

кореспонденції з рахунками обліку коштів або інших активів, якими замість 

коштів розраховується підприємство, а також за дебетом цього рахунка 

відображають переведення до поточної заборгованості за довгостроковими 

зобов’язаннями. 

Рахунок 50 має такі субрахунки: 

‒ 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»; 

‒ 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»; 

‒ 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». 

На субрахунках 501, 502 відображають суми довгострокової 

заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та 

іноземній валюті. 

На субрахунках 503, 504 відображають суми відстроченої 

заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, 
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відповідно в національній та іноземній валюті. 

На субрахунках 505, 506 відображають суми довгострокової 

заборгованості щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім 

кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті. 

Аналітичний облік довгострокових кредитів і позик (якщо такий 

потрібен) ведуть за їх видами і термінами погашення у розрізі кредитних 

організацій та інших кредиторів. Кредити і позики, не погашені у строк, 

враховують відокремлено. 

Операції із зобов’язань за довгостроковими позиками документують за 

допомогою таких первинних документів: виписка банку, акт переоцінки, 

видатковий касовий ордер, платіжне доручення, накладна, розрахунок та 

довідка бухгалтерії, претензія тощо. 

У таблиці 13.1 приведено типову кореспонденцію за рахунком 50. 

Таблиця 13.1 

 Кореспонденція рахунків за довгостроковими позиками 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Отримано довгостроковий кредит на поточний рахунок 

банку 
311 50 

2 Відображено належні до сплати відсотки за кредит  951 684 
3 Сплачено відсотки за користування кредитом  684 311 
4 Списано на фінансовий результат нараховані відсотки за 

кредит  
792 951 

5 Довгострокову заборгованість за кредитом переведено до 
складу поточної заборгованості, оскільки до закінчення 
строку її погашення залишається менше року з дати балансу 

50 611 

6 Погашення поточної заборгованості довгостроковим 
кредитом  

611 31 

7 Погашення довгострокового кредиту  50 31 
 

Аналітичний облік довгострокових кредитів ведуть в оборотній 

відомості, де повинні знайти відображення банки, що надають позики, види 

кредитів, сума, строки погашення, відсотки сплачені та інші дані.  

Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими 

кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за 
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іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими 

векселями та не є поточним зобов’язанням, ведуть на рахунку 51 

«Довгострокові векселі видані». 

Рахунок 51 має такі субрахунки: 

‒ 511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті»; 

‒ 512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті». 

На рахунку 51 за кредитом відображають видачу векселя в 

забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та 

за іншими операціями, за дебетом ‒ погашення заборгованості, забезпеченої 

виданим векселем. 

Аналітичний облік довгострокових векселів виданих ведуть за 

кожним виданим векселем. 

Облік розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими 

власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати 

балансу ведуть на рахунку 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», 

який має такі субрахунки: 

‒ 521 «Зобов’язання за облігаціями» ‒ за кредитом ведуть облік 

боргових зобов’язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом ‒ 

погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій; 

‒ 522 «Премія за випущеними облігаціями» ‒ за кредитом ведуть облік 

одержаних премій (перевищення вартості продажу облігації над її 

номінальною вартістю) за випущеними облігаціями, за дебетом ‒ амортизація 

премії з визнанням фінансових доходів; 

‒ 523 «Дисконт за випущеними облігаціями» ‒ за дебетом ведуть облік 

наданого дисконту (перевищення номінальної вартості облігації над вартістю 

її продажу) за випущеними облігаціями, за кредитом ‒ амортизація дисконту 

з визнанням фінансових витрат. 

Аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями 

ведуть за їх видами та термінами погашення. 

Рахунок 52 призначено для обліку позик, отриманих шляхом випуску 
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облігацій ‒ боргових цінних паперів, що засвідчують внесення її власником 

грошових коштів і підтверджують зобов’язання відшкодувати йому 

номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому термін з 

виплатою фіксованого відсотка, що не залежить від результатів діяльності їх 

емітента. 

Для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за 

необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди, а також за 

оборотні матеріальні активи, кошти та цінні папери, отримані за договором 

оренди цілісного майнового комплексу, призначено рахунок 53 

«Довгострокові зобов’язання з оренди», який має такі субрахунки: 

‒ 531 «Зобов’язання з фінансової оренди»; 

‒ 532 «Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів». 

За кредитом рахунку 53 відображають нарахування заборгованості 

перед орендодавцем за одержані об’єкти довгострокової оренди, за дебетом ‒ 

її погашення, переведення до короткострокових зобов’язань, списання тощо. 

Аналітичний облік довгострокових зобов’язань з оренди ведуть за 

кожним орендодавцем та об’єктом орендованих необоротних активів. 

Облік розрахунків з орендодавцем на рахунку 53 переважно стосується 

тільки фінансової оренди (передача орендарю всіх ризиків та вигод, 

пов’язаних з правом користування та володіння активом) і фінансового 

лізингу (лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне 

користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший строку, за 

який амортизується 60% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день 

укладення договору), оскільки відносини операційної оренди і операційного 

лізингу практично не бувають довгостроковими.  

Облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуть в наступних 

періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю 

активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яку 

використовують з метою оподаткування, ведуть на рахунку 54 «Відстрочені 

податкові зобов’язання». За кредитом рахунка 54 відображають суму 
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податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до 

оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом ‒ зменшення відстрочених 

податкових зобов’язань за рахунок нарахування поточних податкових 

зобов’язань. 

Визначення суми відстроченого податкового зобов’язання 

здійснюється згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Аналітичний 

облік відстрочених податкових зобов’язань ведуть за видами активів або 

зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей 

оподаткування виникла різниця. 

Для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами і 

за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточними 

зобов’язаннями, призначений рахунок 55 «Інші довгострокові 

зобов’язання». Зокрема, на цьому рахунку відображають відстрочену 

відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов’язкових 

платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо. 

За кредитом рахунка 55 відображають збільшення довгострокових 

зобов’язань, за дебетом ‒ їх погашення, переведення до короткострокових, 

списання тощо. 

Аналітичний облік інших довгострокових зобов’язань ведуть за 

кожним кредитором та видами залучених коштів. 

 

3. Документування, синтетичний та аналітичний облік  

поточних зобов’язань 

Для отримання кредиту у банку клієнт, як правило, подає такі 

документи: 

1) лист (клопотання, заявку, заяву) про надання кредиту; 

2) бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування, довідку-розрахунок 

повернення кредиту та нарахованих відсотків; 

3) копії документів, що обґрунтовують необхідність отримання кредиту 

(договори, рахунки-фактури на поставку товарно-матеріальних цінностей чи 
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обладнання, з метою придбання яких береться кредит); 

4) фінансову звітність (баланс і звіт про фінансові результати 

підприємства) за останнє півріччя (рік); 

5) документи, що гарантують повернення кредиту в разі нерента-

бельності проекту, що кредитується; 

6) кредитний договір. 

Якщо поточний рахунок позичальника відкрито в іншому банку, то, 

крім перелічених вище документів, він подає до банку: засновницькі 

документи із зазначенням юридичної адреси, картку зі зразками підписів, 

завірену банком, довідку банку про залишки коштів на рахунках і наявність 

заборгованості за позиками. 

Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків (комісій) 

здійснюється позичальником з поточного (валютного) рахунка. Якщо 

поточний рахунок позичальника відкрито в іншому банку, погашення боргу 

за кредитом і сплата відсотків здійснюються за платіжним дорученням 

позичальника. У разі неможливості сплати боргу позичальником він 

стягується з гарантів (поручителів) у встановленому законодавством 

порядку. 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 

первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. 

Первинні документи, у яких відображають отримання кредиту, його 

погашення та сплату відсотків за кредитом, формують на підставі договорів 

(табл. 13.2). 

Таблиця 13.2 

Первинні документи для відображення в обліку кредитних операцій 

Господарська операція Первинний документ 

1 2 
Отримання кредиту 

(зарахування на 
поточний рахунок) 

 Виписка банку 

Використання кредитних 
коштів 

Платіжне доручення, виписка банку, видатковий касовий 
ордер 
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Продовження табл. 13.2 
1 2 

Погашення кредиту Платіжне доручення, виписка банку 
Сплата відсотків за 

кредитом 
Бухгалтерська довідка, платіжне доручення, виписка банку 

Підтвердження цільового 
використання кредитних 

коштів 

Первинні документи на оприбуткування товарно-
матеріальних цінностей та основних засобів, отриманих 
послуг та робіт (накладна, товарно-транспортна накладна, 
акт, звіт про використання коштів, наданих під звіт або на 
відрядження тощо) 

 

Для відображення в обліку розрахунків у національній і іноземній 

валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує 

дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких 

минув, використовують рахунок 60 «Короткострокові позики».  

За кредитом рахунка відображають суми одержаних кредитів (позик), 

за дебетом ‒ суму їх погашення та переведення до довгострокових 

зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик). 

Рахунок 60 має такі субрахунки: 

‒ 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»; 

‒ 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». 

Аналітичний облік короткострокових позик ведуть за 

позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та 

строками їх погашення. 

Розглянемо кореспонденцію рахунків за короткостроковими 

банківськими кредитами (табл. 13.3). 

Для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними 

зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку 
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Таблиця 13.3 

 Кореспонденція рахунків за короткостроковими позиками 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Отримано короткостроковий кредит на поточний рахунок 

банку 
311 60 

2 Відображено належні до сплати відсотки за кредит  951 684 
3 Сплачено відсотки за користування кредитом  684 311 
4 Списано на фінансовий результат нараховані відсотки за 

кредит  
792 951 

5 Використання кредиту для погашення заборгованості 
постачальників (без надходження на поточний рахунок 
підприємства) 

631 60 

6 Погашення короткострокового кредиту  60 31 
 

погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу, призначено рахунок 

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», який 

має такі субрахунки: 

‒ 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 

національній валюті» ‒ ведуть облік частини довгострокових зобов’язань, 

заборгованість за якими виражена в національній валюті; 

‒ 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 

іноземній валюті» ‒ ведуть облік частини довгострокових зобов’язань, 

заборгованість за якими виражена в іноземній валюті. 

За кредитом рахунка 61 відображають ту частину довгострокових 

зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати 

балансу, за дебетом ‒ погашення поточної заборгованості, її списання тощо. 

Аналітичний облік поточної заборгованості за довгостроковими 

зобов’язаннями ведуть за кредиторами та видами заборгованості. 

Облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та 

іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи 

та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі, ведуть на 

рахунку 62 «Короткострокові векселі видані», який має такі субрахунки: 

‒ 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»; 
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‒ 622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті». 

За кредитом рахунка 62 відображають видачу векселів в забезпечення 

поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в 

забезпечення інших операцій, за дебетом ‒ погашення заборгованості за 

виданими векселями, її списання тощо. 

Аналітичний облік короткострокових векселів виданих ведуть за 

кожним виданим векселем та за строками їх погашення. 

Для правильної організації бухгалтерського обліку зобов’язань 

важливим є визначення моменту виникнення зобов’язання. У 

бухгалтерському обліку зобов’язання реєструють лише тоді, коли у зв’язку з 

ним виникає заборгованість. Як правило, заборгованість виникає після 

одержання прав використання товарів і послуг.  

Порядок проходження документації, пов’язаної з укладанням договорів 

на підприємстві, повинен бути встановлений наказом або положенням, в 

залежності від кількості договорів.  

Основними документами з оприбуткування товарно-матеріальних 

цінностей від вітчизняного постачальника є накладні, товарно-транспортні 

накладні, залізничні накладні, акти про приймання матеріалів, податкові 

накладні тощо. 

Імпортні товарно-матеріальні цінності на складі покупця 

оприбутковують на підставі зовнішньоекономічного договору купівлі-

продажу, вантажної митної декларації, приймального акта і акта експертизи 

торговельно-промислової палати, комерційних документів (рахунків-фактур, 

інвойсів, що підтверджують митну вартість товару), транспортних 

накладних. При купівлі товару за іноземну валюту обов’язково складають 

довідку бухгалтерії про наявність курсових різниць при перерахуванні 

грошей. 

У разі виявлення недостачі товарно-матеріальних цінностей складають 

рекламаційний акт. 

Платіжними документами, які використовують при операціях оплати, є 
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рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки банків, акредитиви, інкасо, 

видаткові касові ордери тощо. 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані 

товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ведуть на 

рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».  

За кредитом рахунка 63 відображають заборгованість за одержані від 

постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті 

роботи, послуги, за дебетом ‒ її погашення, списання тощо. 

Рахунок 63 має такі субрахунки: 

‒ 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»  ‒ ведуть облік 

розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, 

надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками; 

‒ 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» ‒ ведуть облік 

розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані 

товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги; 

‒ 633 «Розрахунки з учасниками ПФГ» ‒ учасник промислово-

фінансової групи веде облік розрахунків за одержані від учасників ПФГ 

товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). 

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та 

підрядниками ведуть окремо за кожним постачальником та підрядником в 

розрізі кожного документа (рахунка) на сплату. 

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма 

видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників 

підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід 

бюджету, призначено рахунок 64 «Розрахунки за податками й 

платежами». На цьому рахунку також узагальнюють інформацію про інші 

розрахунки з бюджетом, зокрема за субсидіями, дотаціями та іншими 

асигнуваннями. 

За кредитом рахунка 64 відображають нараховані платежі до бюджету, 

за дебетом ‒ належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплау, 
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списання тощо. 

Рахунок 64 має такі субрахунки: 

‒ 641 «Розрахунки за податками» ‒ ведуть облік податків, які 

нараховують та сплачують відповідно до чинного законодавства (податок на 

прибуток, податок на додану вартість, інші податки); 

‒ 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» ‒ ведуть облік 

розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які справляються 

відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 

«Розрахунки за страхуванням»; 

‒ 643 «Податкові зобов’язання» ‒ ведуть облік суми податку на додану 

вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої 

оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та 

нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню 

(виконанню); 

‒ 644 «Податковий кредит» ‒ ведуть облік суми податку на додану 

вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове 

зобов’язання. 

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть 

за їх видами. 

При веденні бухгалтерського обліку податку на додану вартість (ПДВ) 

використовують дані первинних документів (податкової накладної), 

групують їх в облікових регістрах, а в кінці звітного періоду відображають 

інформацію про податок на додану вартість у фінансовій та податковій 

звітності.  

Планом рахунків передбачено такі субрахунки, за допомогою яких 

ведеться облік ПДВ, як 641, 643, 644.  

У випадку постачання готової продукції, товарів, робіт чи послуг, 

інших матеріальних цінностей, в оплату за які кошти від покупця на дату 

поставки підприємство не одержало, суми податкових зобов’язань з ПДВ 

відображають платники цього податку за кредитом субрахунка 641 у 



355 
 

кореспонденції з дебетом рахунків для обліку доходів. 

Субрахунок 641 може також кореспондувати з дебетом субрахунка 643 

в момент отримання підприємством коштів від покупців в оплату продукції, 

робіт та інших активів, що підлягають поставці. Після поставки попередньо 

оплаченої продукції рахунки обліку доходів дебетуються в кореспонденції з 

кредитом субрахунка 643. 

Суму, на яку платник податку має право зменшити податкове 

зобов’язання з ПДВ звітного періоду, згідно із законодавством називають 

податковим кредитом з ПДВ. За дебетом субрахунка 641 відображають суму 

ПДВ за отриманими товарами (роботами, послугами), вартість яких 

відноситься на витрати (або підлягає амортизації), але оплата за якими в 

даному звітному періоді не здійснена або відсутні податкові накладні 

незалежно від факту оплати за матеріали та послуги, у кореспонденції з 

кредитом рахунків для обліку зобов’язань. За кредитом субрахунка 644 

відображають суми ПДВ за оплаченими товарами, роботами, послугами та 

наявні податкові накладні, у кореспонденції з дебетом рахунка 641. Після 

поставки попередньо оплаченої продукції рахунки обліку зобов’язань 

кредитуються в кореспонденції з дебетом субрахунка 644. 

За дебетом субрахунка 641 відображають суми податкового кредиту з 

ПДВ, на які має право підприємство, за кредитом ‒ суми податкових 

зобов’язань з ПДВ. 

У кінці звітного періоду порівнюють обороти за дебетом і кредитом 

субрахунка 641. Якщо кредитовий оборот більший за дебетовий, то різниця 

між ними дорівнює сумі ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету 

підприємством. Якщо дебетовий оборот більший за кредитовий, то різниця 

між ними дорівнює сумі ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету. Тобто, 

платник податку сплачує в бюджет різницю між податковим зобов’язанням і 

податковим кредитом.  

Узагальнимо типові бухгалтерські проведення з обліку ПДВ (табл. 

13.4). У 2017 році ставка ПДВ становить 20%.   
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Таблиця 13.4 

 Кореспонденція рахунків з обліку ПДВ 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
Реалізація з післяоплатою 

1 Відвантажено продукцію покупцям 36 70 
2 Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ 70 641 
3 Отримано оплату від покупців 31 36 
4 Визначено фінансовий результат від реалізації 70 79 

Реалізація з передоплатою 
5 Отримано аванс (передоплату) від покупців 311 681 
6 Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ 643 641 
7 Відвантажено продукцію покупцям 36 70 
8 Списано суму раніше відображених податкових зобов’язань 

щодо ПДВ 
70 643 

9 Проведено взаємозалік заборгованостей 681 36 
10 Визначено фінансовий результат від реалізації  70 79 

Придбання з післяоплатою 
11 Придбано активи  10, 11, 

12, 20, 
22, 28 

63, 685 

12 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 63, 685 
13 Сплачено за придбані активи 63, 685 311 

Придбання з передоплатою 
14 Перераховано аванс (передоплату) постачальнику 371 311 
15 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 644 
16 Отримано активи 10, 11, 

12, 20, 
22, 28 

63, 685 

17 Списано суму раніше відображеного податкового кредиту 
щодо ПДВ 

644 63, 685 

18 Проведено взаємозалік заборгованостей 63, 685 371 
 

З нарахованої заробітної плати працівників здійснюють обов’язкові 

утримання, до яких належить податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). 

Синтетичний облiк розрахунків за ПДФО ведуть на субрахунку 641. В 

обліку утримання податку на доходи фізичних осіб відображають 

проведенням: 

Д-т 661 ‒ К-т 641. 

Аналітичний облік розрахунків з ПДФО ведуть у розрізі кожного 

працівника.  

Основним первинним документом для розрахунку ПДФО є 
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розрахунково-платіжна відомість. Дані цього первинного документа 

опрацьовують та на підставі них визначають суми ПДФО, що мають бути 

сплачені до бюджету.  

З 2016 року впроваджено єдину ставку ПДФО ‒ 18% бази 

оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому 

числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховують 

(виплачують, надають) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за 

цивільно-правовими договорами. 

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного 

оподаткованого доходу, який отримано на території України, від одного 

працедавця у вигляді зарплати на суму податкової соціальної пільги. 

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, розмір якого не 

перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, діючого на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (протягом 

2017 року ‒ 1600×1,4=2240 грн.).  

Величина податкової соціальної пільги дорівнює 50% розміру 

прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 

встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. У 2017 році 

звичайний розмір податкової соціальної пільги становить 800 грн. 

(1600×50%), 150%  податкової соціальної пільги ‒ 1200 грн.; 200% 

податкової соціальної пільги ‒ 1600 грн. Податкова соціальна пільга 

встановлюється один раз на рік і не змінюється у зв’язку зі зміною розміру 

мінімальної заробітної плати протягом року. 

Формування інформації в бухгалтерському обліку про активи і 

зобов’язання з податку на прибуток та їх розкриття у фінансовій звітності 

визначає П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Згідно з цим стандартом 

поточний податок на прибуток – це сума податку на прибуток, визначена у 

звітному періоді відповідно до податкового законодавства. Діюча податкова 
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ставка податку на прибуток ‒ 18%. 

Відстрочений податок на прибуток ‒ сума податку на  прибуток,  

що  визнана  відстроченим  податковим зобов’язанням і відстроченим  

податковим активом. 

Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на 

прибуток ведуть на рахунку 98 «Податок на прибуток». За дебетом рахунка 

відображають нараховану суму податку на прибуток, за кредитом ‒ 

включення її до фінансових результатів на рахунку 79. 

Основні бухгалтерські проведення з обліку сум податку на прибуток 

наведені в табл. 13.5.                                                                                                        

Таблиця 13.5 

Кореспонденція рахунків з обліку податку на прибуток 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Нараховано податок на прибуток  98 641  
2 Податок на прибуток списано на фінансовий результат 79 98 
3 Сплачено визначену суму податку на прибуток  641 311 

 
Основна заробітна плата виплачується працівнику як винагорода за 

виконану роботу відповідно до прийнятих норм праці, а додаткова ‒ як 

винагорода за працю в позаурочний та нічний час, в вихідні та святкові дні, 

надбавки за особливі умови праці. 

Відповідно до Кодексу законів про працю робота в надурочний час, в 

святкові і неробочі дні оплачується в подвійному розмірі. 

Слід зауважити, що у разі якщо працівник працював у святковий або 

неробочий день, роботодавець може надати інший день відпочинку за 

бажанням працівника. В той же час компенсацію надурочних робіт шляхом 

надання відгулу законодавство не допускає. 

Розмір доплати за роботу у нічний час встановлюється колективним 

договором та не може бути нижче, ніж 20% посадового окладу за кожну 

годину. При оплаті праці в нічні години слід враховувати, що до нічного часу 

в Україні відносять період з 22 години вечора до 6 години ранку. 



359 
 

На рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» ведуть 

узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які 

належать як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, ‒ з 

оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не 

одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат 

працівникам, за іншими поточними виплатами. 

Рахунок 66 має такі субрахунки: 

‒ 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

‒ 662 «Розрахунки з депонентами»; 

‒ 663 «Розрахунки за іншими виплатами». 

За кредитом рахунка 66 відображають нараховану працівникам 

підприємства основну та додаткову заробітну плату, премії, допомогу по 

тимчасовій непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам 

виплати, за дебетом ‒ виплату основної та додаткової заробітної плати, 

премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо; вартість одержаних 

матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати (погашення 

заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); утримання 

податку на доходи фізичних осіб, платежів за виконавчими документами та 

інші утримання з виплат працівникам. 

Заборгованість підприємства з виплат працівникам у разі одержання 

підприємством готівки для виплати через касу підприємства та неотримання 

її працівниками в установлений строк відображається за дебетом субрахунків 

661 і 663 та кредитом субрахунка 662. 

На субрахунку 663 ведуть облік розрахунків за виплатами, що не 

належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому 

безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності. 

Аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам ведуть за 

кожним працівником, видами виплат та утримань. 

Із заробітної плати, крім ПДФО, тимчасово утримують 

загальнодержавний збір  ‒ військовий збір. Ставка збору становить 1,5% від 
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об’єкта оподаткування. 

Нарахування і сплату військового збору проводять в тому ж порядку, 

що і нарахування та сплату ПДФО. 

Окремого рахунка для відображення військового збору в Плані 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій не передбачено. 

Військовий збір слід обліковувати на субрахунку 642. 

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по розрахунках за 

виплатами працівникам представлено у табл. 13.6. 

Таблиця 13.6 

Кореспонденція рахунків з обліку 

 розрахунків за виплатами працівникам 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Нараховано заробітну плату працівникам підприємства 23, 91, 

92, 93 
661 

2 Нараховано ЄСВ 23, 91, 
92, 93 

65 

3 Утримано військовий збір 661 642 
4 Утримано ПДФО 661 641 
5 Виплачено заробітну плату працівникам підприємства 661 301 
6 Перераховано ЄСВ до бюджету 651 311 
7 Перераховано ПДФО до бюджету 641 311 
8 Перераховано військовий збір до бюджету 642 311 

 

З 1 січня 2016 року Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесено 

низку змін до Закону України «Про  збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема встановлена 

єдина ставка нарахування ЄСВ ‒ 22%. Ставка для нарахування ЄСВ за 

працівниками-інвалідами залишилася в розмірі 8,41% бази оподаткування. 

Скасовано утримання ЄСВ із доходів громадян (3,6%).  

Максимальна величина місячного доходу, на який нараховується ЄСВ 
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збільшено з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної 

особи. З огляду на новий розмір прожиткового  мінімуму для працездатної 

особи на 2017 рік максимальна величина для нарахування ЄСВ складає 40000 

грн.  

Облік розрахунків за відрахуванням на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, за індивідуальним страхуванням персоналу 

підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за 

страхуванням ведуть на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням». За 

кредитом рахунка 65 відображають нараховані зобов’язання за страхуванням, 

а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом ‒ погашення 

заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві. 

Порядок справляння та використання зборів на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та на інші види страхування регулює чинне 

законодавство. 

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» має такі субрахунки: 

‒ 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного 

соціального страхування» ‒ ведуть облік розрахунків за єдиним внеском на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо; 

‒ 652 «За соціальним страхуванням» ‒ ведуть облік розрахунків з 

Фондом соціального страхування України за збором на обов’язкове соціальне 

страхування; 

‒ 654 «За індивідуальним страхуванням» ‒ ведуть облік розрахунків зі 

страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу 

підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного 

страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за 

договорами та по обов’язковому страхуванню, що встановлюється 

законодавством; 

‒ 655 «За страхуванням майна» ‒ ведуть облік розрахунків за 

страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі 

страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям. 
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Аналітичний облік розрахунків за страхуванням ведуть за кожним 

видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах 

страхування. 

Основні бухгалтерські проведення з обліку ЄСВ представлені в табл. 

13.6. 

Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та 

засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом власного капіталу 

(дивіденди, повернення часток тощо) призначено рахунок 67 «Розрахунки з 

учасниками». За кредитом рахунка відображають збільшення заборгованості 

підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом ‒ її 

зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо. 

Рахунок 67 має такі субрахунки: 

‒ 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» ‒ обліковують 

дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у 

статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених 

установчими документами, джерел; 

‒ 672 «Розрахунки за іншими виплатами» ‒ підприємства ведуть облік 

інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування 

майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв’язку з 

одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів 

підприємства. 

Аналітичний облік розрахунків з учасниками ведуть за кожним 

засновником та учасником та за видами виплат. 

На рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» ведуть облік 

розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63-

67. 

Рахунок 68 має такі субрахунки: 

‒ 680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу» ‒ ведуть облік визнаних відповідно 

до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 
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діяльність» зобов’язань, прямо пов’язаних з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу; 

‒ 681 «Розрахунки за авансами одержаними» ‒ ведуть облік одержаних 

авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а 

також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків 

постачальника за продукцію і виконані роботи; 

‒ 682 «Внутрішні розрахунки» ‒ ведуть облік всіх видів поточних 

розрахунків з дочірніми і асоційованими підприємствами; 

‒ 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» ‒ ведуть облік 

внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і 

господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском 

матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею 

витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати 

працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків; 

‒ 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» ‒ ведуть облік 

нарахованих відсотків за: використання коштів або товарів (робіт, послуг), 

отриманих у кредит; використання майна, отриманого в користування 

(орендні, лізингові операції тощо); іншими операціями; 

‒ 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» ‒ ведуть облік операцій, які 

не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 68, а саме: з 

різними організаціями за операціями некомерційного характеру 

(навчальними та науково-дослідними закладами тощо); за іншими 

операціями. 

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведуть 

окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, 

з якими здійснюють розрахунки. 

 

4. Послідовність проведення аудиту операцій з довгостроковими і 

поточними зобов’язаннями 

Мета аудиту операцій із зобов’язаннями полягає у виявленні 
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достовірності первинних даних щодо наявності зобов’язань перед 

кредиторами, реальності наявних зобов’язань, законності і доцільності 

проведених розрахунків, повноти і своєчасності відображення даних в 

первинних документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку 

зобов’язань і його відповідності прийнятій на підприємстві обліковій 

політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, 

достовірності відображення стану зобов’язань у звітності господарюючого 

суб’єкта. 

Предметом аудиту операцій із зобов’язаннями є господарські 

процеси та операції, пов’язані з розрахунками з постачальниками та 

підрядниками, з персоналом, бюджетом, іншими кредиторами, а також 

відносини, що виникають при цьому між сторонами. 

Завданнями аудиту операцій з довгостроковими та поточними 

зобов’язаннями є: 

‒ оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни за всіма видами 

розрахунків з кредиторами підприємства; 

‒ виявлення наявності, правильності оформлення договорів та інших 

документів, що визначають права та обов’язки сторін з постачання 

матеріальних запасів, виконання робіт (надання послуг), а також дотримання 

зазначених в даних документах умов; 

‒ оцінка повноти відображення здійснених операцій в бухгалтерському 

обліку і перевірка правильності даних у звітності; 

‒ оцінка системи розрахунків з персоналом та її ефективності, стану 

синтетичного та аналітичного обліку операцій з оплати праці та розрахунків з 

персоналом підприємства за період, що перевіряється; 

‒ виявлення правильності організації обліку робочого часу і виробітку 

(виконаного обсягу робіт) на підприємстві; обґрунтованості нарахування 

заробітної плати, проведення утримань з неї; 
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‒ перевірка дотримання податкового законодавства за операціями, 

пов’язаними із розрахунками з оплати праці, з бюджетом, за соціальним 

страхуванням та забезпеченням; 

‒ виявлення дотримання чинного законодавства, правомірності, 

доцільності та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних 

посадових осіб при здійсненні розрахункових операцій з постачальниками та 

підрядниками, бюджетом, персоналом підприємства, іншими кредиторами; 

‒ розробка заходів щодо реалізації результатів контролю з метою 

попередження відхилень від норм чинного законодавства. 

Основними джерелами інформації для здійснення аудиту операцій із 

довгостроковими і поточними зобов’язаннями є первинні документи з 

обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками: наказ про облікову 

політику підприємства; первинні документи з обліку довгострокових і 

поточних зобов’язань; облікові регістри, що використовуються для 

відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов’язань; акти 

та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, 

що узагальнює результати контролю; звітність підприємства. 

Для виконання умов договору аудит операцій із довгостроковими і 

поточними зобов’язаннями доцільно розпочинати з інвентаризації. 

Метою проведення інвентаризації довгострокових і поточних 

зобов’язань є з’ясування правильності розрахунків з кредиторами, 

обґрунтованості сум кредиторської заборгованості, виявлення реальності 

заборгованості перед персоналом підприємства з оплати праці та за іншими 

операціями. 

Об’єктами інвентаризації виступають дані щодо стану розрахунків по 

зобов’язаннях на певну дату, а також суми кредиторської заборгованості, в 

розрахунках за невідфактурованими поставками, розрахунках за недостачами 

і втратами, з персоналом підприємства, за претензіями, одержаними 

кредитами та позиками. 

Інвентаризація розрахунків з бюджетом, постачальниками і 
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підрядниками та інших зобов’язань полягає у виявленні по відповідних 

документах залишків заборгованості та ретельній перевірці обґрунтованості 

сум, що обліковуються на цих рахунках. 

В ході проведення інвентаризації кредиторської заборгованості аудитор 

з’ясовує терміни виникнення зобов’язань по рахунках кредиторів, їх 

реальність і осіб, винних в порушенні строків їх погашення. Аудитори також 

повинні: 

‒ оформити виписки, що вказують на реальне існування кредиторської 

заборгованості, та надіслати їх всім кредиторам підприємства за 

погодженням із замовником. Підприємства-кредитори протягом 10 днів з дня 

одержання цих виписок повинні підтвердити таку заборгованість або заявити 

свої заперечення з цього приводу; 

‒ якщо це обумовлено в договорі, вимагати від постачальників надати 

розрахунково-платіжні документи за невідфактурованими поставками (після 

перевірки бухгалтерією підприємства таких поставок). Постачальниками 

надаються відповідні документи або робиться заява про відсутність 

заборгованості. Якщо надання документів неможливе, постачальники 

повідомляють причини цього. 

Якщо в ході інвентаризації виявлено суми кредиторської 

заборгованості зі строком позовної давності, що минув, аудитор може 

запропонувати списати з балансу ці суми у встановленому порядку. 

При інвентаризації розрахункових взаємовідносин з 

постачальниками і підрядниками необхідно перевірити правильність і 

повноту оприбуткування майна, що надійшло, випадки переплат і недоплат, 

помилково занесені суми за неотримане майно або отримане від інших 

підприємств. 

Під час перевірки зобов’язань за векселями слід виявити, чи дотримано 

чітко встановленої форми векселя, в іншому разі ‒ останній втрачає 

вексельну силу. 

Тобто, якщо у векселі відсутній який-небудь з обов’язкових реквізитів 
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(найменування, строк платежу, місце здійснення платежу, кому або за чиїм 

наказом платіж повинен бути здійснений, дата і місце складання векселя; 

підпис працівника, який видає вексель), аудитор з’ясовує причину і винних 

осіб, оскільки відсутність бодай одного з них робить вексель недійсним. 

Перевіркою дотримання установленого порядку ведення обліку і 

використання отриманих векселів слід з’ясувати своєчасність розрахунків за 

відвантажені товари чи надані послуги і правильність кореспонденції 

рахунків при цьому. 

Аудитору слід також врахувати, що погашення заборгованості, 

забезпеченої виданими векселями, відображається за дебетом рахунка 51 і 

кредитомсубрахунків 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 312 

«Поточні рахунки в іноземній валюті». 

Оперативний контроль за платежами з отриманих і виданих векселів 

ведеться за допомогою картотеки, упорядкованої за строками погашення 

заборгованості. 

 Аудит кредиторської заборгованості підприємства. Питому вагу в 

складі джерел фінансування підприємства мають позикові кошти, у тому 

числі й кредиторська заборгованість. Тому аудитору необхідно також 

вивчати, перевіряти поряд з дебіторською заборгованістю і кредиторську 

заборгованість, її склад, структуру.  

Кредиторська заборгованість – це найвагоміша частина зобов’язань 

підприємства, до яких включаються довгострокові і поточні зобов’язання. 

Під час перевірки кредиторської заборгованості мають бути розв’язані 

такі завдання: 

‒  вивчення реальності кредиторської заборгованості – як 

довгострокової, так і поточної; 

‒  виявлення причин і строків утворення заборгованості; 

‒  перевірка наявності простроченої кредиторської заборгованості; 

‒  вивчення кредиторської заборгованості, за якою минув строк 

позивної давності; 
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‒  з’ясування правильності списання заборгованості, строк позовної 

давності якої минув, перевірка достовірності відображення за відповідними 

статтями балансу суми кредиторської заборгованості; 

‒  перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості 

та оформлення і відображення в обліку заборгованості за одержаними 

авансами. 

Джерелами інформації для перевірки кредиторської заборгованості є 

договори поставки продукції (робіт, послуг), акти звірки розрахунків, 

протоколи про залік взаємних вимог, акти інвентаризації розрахунків, 

векселі, копії платіжних документів, книга купівлі, книга продажу, облікові 

регістри (відомості, журнали, машинограми), Головна книга, звітність, а 

також первинні документи й облікові регістри з обліку розрахунків із 

постачальниками, різними кредиторами, розрахунки за претензіями, з 

відшкодування матеріального збитку. 

Аудит кредиторської заборгованості проводиться в кілька етапів. 

Необхідно виявити, чи не була відображена в балансі прострочена 

заборгованість? Це здійснюється зіставленням термінів розрахунків, які 

вказані в договорах, рахунках-фактурах. 

Якщо виявлено кредиторську заборгованість, щодо якої минув строк 

позовної давності, перевіряється правильність її списання. Для 

підтвердження реальності кредиторської заборгованості аудитор може 

розіслати листи кредиторам для підтвердження залишку. 

Надходження і підтвердження коштів перевіряється за даними журналу 

№1. У такий же спосіб виявляється наявність заборгованості з простроченим 

трирічним терміном давності і перевіряється правильність її списання. 

Перш ніж досліджувати кредиторську заборгованість, необхідно 

перевірити достовірність інформації за видами і строками заборгованості. 

Для цього використовуються  пряме підтвердження, вивчення контрактів, 

договорів. У процесі аудиту дається оцінка умов заборгованості – з погляду 

їх реальності і повноти. Звертається увага на строки, обмеження 
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використання ресурсів, можливість залучення додаткових джерел 

фінансування. 

Під час аудиту необхідно з’ясувати, чи існують договори за 

проведеними операціями з постачальниками та підрядниками, чи правильно 

вони оформлені; за наявності заборгованості необхідно з’ясувати дату та 

причину виникнення простроченої заборгованості: чому не проведені 

своєчасні розрахунки, чи не має штучної заборгованості, повторного 

оприбуткування матеріалу та послуг. 

Під час аудиту кредитів банків перевіряються повнота і правильність 

використання кредитів, ефективність та своєчасність їх повернення. Кредити 

надаються , як правило, безготівкові – через оплату розрахунково-грошових 

документів, а їх погашення може здійснюватись одноразово або за графіком.  

Аналізуються дані рахунків 50 та 60, уточнюється виконання умов 

кредитних договорів, стан погашення заборгованості з кредитів і процентів, 

визнається цільове використання позик. Під час аудиту використання 

кредитів перевіряються дані журналу №2 та первинні документи. 

За наявності прострочених кредитів надання нових не допускається. За 

обслуговування кредитної лінії позичальник сплачує банку-кредитору 

комісійні, що нараховуються на всю суму наданого кредиту.  

Процентні ставки за користування кредитом, обумовлені в кредитному 

договорі, нараховуються банком і сплачуються позичальником не рідше 

одного разу у квартал платіжним дорученням. У разі відмови від сплати 

боргів за позиками банк стягує борги у претензійно-позовному порядку. 

Контроль за виконанням умов укладеного з позичальником кредитного 

договору здійснює банк.  

Для проведення ефективної перевірки операцій підприємства щодо 

отримання і використання кредитів, позик аудитору необхідно скласти 

програму перевірки, яка може бути такою: 

– оцінка правильності оформлення укладених господарських договорів; 

– перевірка даних реєстрів обліку кредитів і позик та звіряння їх з 
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рахунками Головної книги; 

– підтвердження величини заборгованості за кредитами і позиками; 

– перевірка цільового використання кредитів та позик, повноти і 

своєчасності розрахунків за ними, правильності обліку процентів за 

використання позикових коштів для цілей оподаткування; 

– перевірка правильності кореспонденції рахунків з обліку кредитів і 

позик та відсотків за ними. 

Джерелами інформації можуть бути: 

– кредитні договори та договори  позик; 

– журнали рахунків, машинограми; 

– Головна книга, баланс. 

Аудитор повинен пам’ятати, що отримання підприємством 

банківського кредиту оформляється кредитним договором, в якому 

вказується: об’єкт кредитування, строк видачі та повернення кредиту, форма 

забезпечення зобов’язань, процентні ставки та порядок їх сплати, права та 

обов’язки сторін, інші умови. 

Можливі порушення та зловживання: 

– відсутність договору позики або складання його з порушеннями, 

відсутність договору з банком про пролонгацію кредиту; 

– неналежне ведення обліку (неправильна кореспонденція рахунків, 

відсутність аналітичного обліку); 

– неправильний облік витрат щодо сплати відсотків за кредитами та 

позиками під час включення їх до собівартості; 

– нецільове використання коштів кредитів банків; 

– несвоєчасне погашення банківських позик та неправильне 

відображення їх в обліку; 

– помилки під час списання з балансу кредиторської заборгованості, 

строк позовної давності якої минув. 

Під час аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості  

складається розрахунковий баланс, де порівнюють кредиторів (джерела 
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засобів) з дебіторами (розміщення засобів). При цьому передбачається, що 

дебіторська заборгованість може бути перекрита кредиторською. 

На початок і кінець року розраховують коефіцієнт співвідношення 

дебіторської і кредиторської заборгованості. Він вважається одним з 

показників, що характеризує платоспроможність підприємства і 

розраховується як відношення розрахунків з дебіторами до розрахунків з 

кредиторами. 

На підставі цього балансу аудитор має змогу виявити не лише загальну 

суму заборгованості, а й простежити її динаміку з окремих напрямків, 

наприклад, заборгованість за розрахунками з бюджетом, з оплати праці, 

заборгованість органам страхування.  

B ході документальної перевірки розрахункових і кредитних операцій з 

метою виконання умов договору аудитору, насамперед, слід ознайомитися з 

переліком юридичних і фізичних осіб, з якими підприємство, що 

перевіряється, веде розрахунки; вивчити динаміку кредиторської 

заборгованості та виявити, чи відповідають дані, отримані за розрахунками, 

даним бухгалтерського обліку. Це дає змогу з’ясувати якість внутрішнього 

контролю за розрахунками з боку бухгалтерії, виявити випадки викривлень 

звітних даних за розрахунками. 

Документальну перевірку розрахункових і кредитних операцій 

доцільно проводити у такій послідовності: 

1. За даними аналітичного обліку виявляють суми кредиторської 

заборгованості. Для цього аудитор за погодженням із замовником може 

запросити у кредиторів підтвердження про належні їм суми, що потім 

знаходить відображення у робочих документах аудитора. 

2. Звіряють залишок заборгованості, яка обліковується на балансі на 

початок періоду перевірки з кожного виду розрахунків, із залишком в 

облікових регістрах і з актами взаємозвірки розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. 

3. Перевіряють записи з кожного виду розрахунків у регістрах, а також 
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документах, які послужили підставою для цих записів. Таку перевірку 

потрібно проводити за кожним рахунком і місяцем послідовно, тобто кожний 

запис аналітичного рахунка кожної суми того чи іншого виду розрахунків 

потрібно звірити з документами, а також із записами в Головній книзі з 

відповідними кореспондуючими рахунками. 

4. Перевіряють законність проведених операцій щодо кожної суми 

заборгованості. 

5. Перевіряють правильність отриманих від кредиторів претензій, 

причому аудитору слід відобразити результати перевірки в робочих 

документах. 

Для вирішення поставлених перед аудитором завдань перевірку 

рекомендується починати з розрахунків із постачальниками та підрядниками, 

після чого перевіряються розрахунки з бюджетом, органами соціального 

страхування, з оплати праці та з іншими кредиторами. Нижче наведено 

особливості аудиту таких розрахунків. 

Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками. При аудиті 

записів по рахунку 63 потрібно перевірити: 

‒ наявність і правильність оформлення договорів; 

‒ причини виникнення заборгованості, дату її погашення; 

‒ випадки не вимагання кредитором заборгованості і правильність її 

списання; 

‒ оформлення рахунків-фактур (виділення окремим рядком сплаченого 

ПДВ); 

‒ наявність на складі невідфактурованих поставок, оплата за якими не 

зазначена, або сум за матеріали і товари, фактично оплачені та ‒ отримані, 

але такі, що вважаються в дорозі; 

‒ облік бартерних операцій; 

‒ оформлення Журналу обліку отриманих від постачальників рахунків-

фактур і Книги придбання; 

‒ оформлення документів при обліку імпортних операцій (предмет 
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контракту, кількість товару, ціна товару, місце виконання контракту, умова 

платежу, якість товару, гаранти, упакування, маркірування товарів тощо); 

‒ відповідність цін в документах і в договорах постачання; 

‒ списання витрат з рахунків на собівартість продукції; 

‒ віднесення штрафних санкцій за порушення умов договорів 

постачання (терміни, якість вантажу, неправильне оформлення документів, 

недостачі тощо); 

‒ наявність договору, проектно-кошторисної документації, джерела 

фінансування тощо при розрахунках з підрядниками. 

Під час проведення аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками аудитору слід знати про можливі помилки і відхилення від 

чинного законодавства, що можуть виникнути стосовно даного розділу 

обліку, найтиповіші з яких: 

‒ несвоєчасна реєстрація оперативного факту на носії інформації та в 

обліковому реєстрі; 

‒ реєстрація господарських операцій в документах не уніфікованої 

форми (у випадку, якщо для даної операції уніфікований документ 

передбачений); 

‒ відсутність необхідних реквізитів, які надають документу юридичної 

сили; 

‒ порушення, допущені при оформленні первинного документа 

(заповнення документів засобами, які не допускають їх тривалого зберігання, 

порушення при внесенні виправлень в первинний документ); 

‒ порушення строків зберігання документації в архіві; 

‒ неправильне оформлення справ з первинною обліковою 

документацією; 

‒ перекриття заборгованості одному контрагенту авансами, 

одержаними від іншого контрагента; 

‒ несвоєчасне списання заборгованості, строком позовної давності якої 

минув; 
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‒ відсутність коригування стосовно списаних на витрати товарно-

матеріальниих цінностях (роботах, послугах), раніше відображених як 

невідфактуровані поставки, документи за якими надійшли і мають 

невідповідність з раніше відображеними в обліку показниками; 

‒ несвоєчасно заявлені претензії постачальникам, відображення в 

претензіях нереальних сум; 

‒ відсутність аналітичного обліку розрахунків із постачальниками 

стосовно неоплачених в строк розрахункових документів, невідфактурованих 

поставок, авансів виданих, виданих векселів, прострочених з оплатою 

векселів тощо; 

‒ порушення методології обліку в частині неправильно складених 

кореспонденцій рахунків. 

Аудитору слід перевірити, чи ведеться на підприємстві: 

‒ книга реєстрації отриманих рахунків; 

‒ книга реєстрації отриманих накладних від постачальників; 

‒ книга реєстрації договорів; 

‒ книга реєстрації претензій. 

Аудит розрахунків за податками й платежами. Загальну перевірку 

операцій за податками й платежами проводять в такій послідовності: 

На початку перевірки аудитору необхідно з’ясувати, за якими 

платежами й податками підприємство веде розрахунки з бюджетом. 

Правильність застосування ставок податків, зборів та платежів, правильність 

розрахунків сум податків встановлюється шляхом перерахунку сум, 

порівняння з нормативними матеріалами, вивчення характеру виробництва, 

категорії підприємства. 

Перевірка правильності, повноти та своєчасності перерахування 

(сплати) податків, зборів, платежів до бюджету може встановлюватися 

шляхом перевірки платіжних документів, податкових декларацій тощо. 

Для цього аудитор може: застосовувати порівняння на відповідність 

сум в кореспонденції рахунків з документами, що є підставою для запису 
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(акти виконаних робіт, розрахунково-платіжні документи); вивчити терміни 

відображення ПДВ на предмет наявності чи відсутності передчасного 

зарахування сум ПДВ (наприклад, за основними засобами, що вводяться в 

експлуатацію, до приймання об’єкта); перевірити правильність відображення 

сум ПДВ. 

Важливим також є встановлення правильності складання та 

своєчасності пред’явлення до податкової інспекції звітності по видах 

податків, зборів, платежів. 

По рахунку 64 аудитору слід з’ясувати: 

‒ правильність визначення бази оподаткування; 

‒ порядок арифметичних підрахунків при нарахуванні податків і 

обґрунтованість ставок і пільг; 

‒ своєчасність платежів до бюджету. У випадку несвоєчасної сплати ‒ 

можливість використання положень про «податкову амністію» 

‒ обґрунтованість нарахування штрафів з боку податкової інспекції та 

пред’явлення підприємству фінансових санкцій. 

Аудит розрахунків з оплати праці та розрахунків за іншими 

операціями. Метою проведення аудиту розрахунків з оплати праці є: 

‒ перевірка реальності операцій щодо зарплати, відображеної в обліку; 

‒ перевірка повноти відображення в обліку операцій щодо заробітної 

плати; 

‒ перевірка правильності нарахувань на заробітну плату та утримань з 

неї; 

‒ перевірка своєчасності видачі заробітної плати; 

‒ перевірка правильності бухгалтерського обліку заробітної плати; 

‒ перевірка достовірності залишків, відображених у фінансовій 

звітності підприємства, стану розрахунків із заробітної плати та з 

державними цільовими фондами. 

При вивченні розрахунків з оплати праці аудитору необхідно 

перевірити: 
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‒ наявність колективного договору, положення про оплату праці, 

положення про преміювання; 

‒ наявність наступних документів: наказів про прийом, звільнення, 

табелів обліку робочого часу, штатного розкладу (при погодинній оплаті), 

нарядів та розцінок (при відрядній оплаті), договорів цивільно-правового 

характеру (трудових угод); 

‒ таксування розрахункових відомостей; 

‒ при ручному обліку – відповідність прізвищ і сум у розрахункових і 

платіжних відомостях; 

‒ факти видачі заробітної плати натурою (відзначити для перевірки 

обчислення ПДВ, застосування звичайної ціни); 

‒ при наявності видачі позик – договори й суттєві умови в них 

(зворотність і терміни); відповідність наказів і фактичних виплат; 

‒ при відрядній оплаті праці – відповідність обсягів виконаних робіт і 

бази нарахування відрядної оплати праці; 

‒ при роботі протягом неповного місяця – правильність нарахування 

заробітної плати за посадовими окладами; 

‒ правомірність надання додаткових відпусток; 

‒ правильність нарахування заробітної плати за відпустку, компенсацій 

за невикористану відпустку; 

‒ правильність нарахування виплат за листками тимчасової 

непрацездатності; 

‒ правильність утримання за виконавчими листами; 

‒ складання Переліку виявлених помилок та порушень; 

‒ зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у 

регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі. 

Розрахунки за іншими операціями. Розрахунки за іншими 

операціями, які обліковуються на рахунку 68, перевіряються по кожному 

виду платежів окремо. По кожній сумі кредиторської заборгованості 

вивчаються причини виникнення боргу та обґрунтованість здійснених 
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господарських операцій. 

Перевірка операцій з довгостроковими та короткостроковими 

кредитами. При перевірці кредитних операцій аудитором засвідчується 

величина заборгованості по кредитах, оцінюється, якою мірою ці кредити 

забезпечені об’єктами кредитування. Аудитору потрібно упевнитись в 

правильності оформлення строкових зобов’язань, вивчити кредитні договори, 

а також довідки про об’єкти кредитування, направлені у відповідні банки, 

перевірити обґрунтованість обліку кредитних операцій. 

В підсумку аудиторська перевірка боргових зобов’язань зводиться до 

засвідчення законності операцій із залучення підприємством позикового 

капіталу, реальності його боргів, здатності до погашення зобов’язань, що 

виникли. За результатами перевірки аудитор може висловити свою думку про 

прийнятність умов надання позики економічному суб’єкту та ефективність її 

використання, що сприяє підвищенню іміджу підприємства. 

 
Контрольні запитання: 

1. Яким П(С)БО визначаються методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття в фінансовій 

звітності?  

2. Що таке зобов’язання?  

3. Назвіть умови визнання зобов’язань.  

4. Як здійснюється оцінка зобов’язань? 

5. На які класифікаційні групи поділяються зобов’язання? 

6. Охарактеризуйте основні складові довгострокових зобов’язань. 

7. Що таке кредит банку? Які види кредиту ви знаєте? 

8. Які документи має надати підприємство для отримання кредиту? 

9. Як здійснюється облік довгострокових та короткострокових позик банку? 

10. Що належить до поточних зобов’язань? 

11. Як здійснюється облік розрахунків з постачальниками і підрядниками? 

12. Що таке заробітна плата? Які форми заробітної плати ви знаєте?  

13. Назвіть та охарактеризуйте складові фонду оплати праці. 

14. Як документально оформляється нарахування та виплата заробітної плати? 
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15. Які відрахування здійснюються від суми нарахованої заробітної плати і як це 

відображається в обліку? 

16. Які види утримань проводяться із заробітної плати і як це відображається в 

обліку? 

17. Охарактеризуйте основні податки та збори. Як здійснюється бухгалтерський 

облік розрахунків за податками? 

18. Якою є мета та завдання аудиту довгострокових та поточних зобов’язань? 

19. Що аудитор відносить до об’єктів та джерел інформації операцій з 

довгостроковими та поточними зобов’язаннями? 

20. Якою є послідовність проведення аудиту операцій з довгостроковими і 

поточними зобов’язаннями? 

21. Якими повинні бути дії аудитора в ході проведення інвентаризації 

кредиторської заборгованості? 

22. Якими є завдання та джерела інформації аудитора під час перевірки 

кредиторської заборгованості? 

23. Охарактеризуйте послідовність дій аудитора при дослідженні кредиторської 

заборгованості. 

24. Якими, на вашу думку, можуть бути порушення та зловживання при аудиті 

дебіторської і кредиторської заборгованості? 

25. Опишіть послідовністьпроведення документальної перевірки розрахункових і 

кредитних операцій. 

26. Які особливості проведення аудиту розрахунків за податками і платежами? 

 

Тести: 
1.П(С)БО 11 має назву: 

а) «Об’єднання підприємств»; б) «Зобов’язання»; 
в) «Дебіторська заборгованість»; г) немає правильної відповіді. 

2. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і 
погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що 
втілюють у собі економічні вигоди, � це: 
а) дебіторська заборгованість; б) забезпечення; 
в) зобов’язання; г) немає правильної відповіді. 

3. Яким документом регулюються кредитні відносини: 
а) заявою про надання кредиту; б) кредитним договором; 
в) установчими документами; г) усі наведені вище варіанти правильні? 

4. Винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором 
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу, � 
це: 
а) заробітна плата; б) оплата праці; 
в) доходи фізичних осіб; г) витрата на заробітну плату. 

5. Форми оплати праці: 
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а) основна, додаткова; б) погодинна, відрядна; 
в) пряма, прогресивна, акордна; г) основна, преміальна, бригадна, прогресивна. 

6. Що є об’єктом оподаткування податком на додану вартість у виробничому 
підприємстві: 
а) фактична собівартість продукції; б) собівартість реалізованої готової продукції; 
в) виручка (дохід) від реалізації продукції; г) обсяг виготовленої продукції? 

7. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання 
звітного періоду � це: 
а) постійна різниця; б) тимчасова різниця; 
в) податковий кредит; г) податкове зобов’язання. 

8. Здійснення нарахування на заробітну плату робітників єдиного соціального 
внеску відображають проводкою: 
а) Д-т 661 – К-т 651; б) Д-т 23 – К-т 651; 
в) Д-т 23 – К-т 661; г) Д-т 92 – К-т 651.      

9. Заробітна плата виплачується: 
а) всім громадянам України; б) всім працівникам підприємства; 
в) працівникові підприємства за виконану ним роботу; г) працівникові за прогули. 

10. Розмір єдиного соціального внеску в частині нарахувань, який 
утримується з роботодавця на фонд оплати праці, становить: 
а) 3,6%; б) 18%; в) 20%; г) 22%.       

11. Джерелами інформації для аудиту операцій з довгостроковими і поточними 
зобов’язаннями є: 
а) наказ про облікову політику; 
б) первинні документи з обліку довгострокових і поточних зобов’язань; 
в) звітність підприємств; г) всі відповіді вірні. 

12. Завданнями аудиту операцій з довгостроковими і поточними 
зобов’язаннями є: 
а) оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни за всіма видами розрахунків з 
кредиторами підприємства; 
б) визначення правильності оформлення договорів з постачання матеріальних запасів, 
виконання робіт та надання послуг; 
в) перевірка дотримання податкового законодавства з операцій, пов’язаних із 
розрахунками щодо оплати праці, з бюджетом, за соціальним страхуванням та 
забезпеченням; 
г) правильна відповідь а і б; д) всі відповіді правильні. 

13. Господарські процеси та операції, пов’язані з розрахунками з 
постачальниками та підрядниками, з персоналом, бюджетом, є: 
а) об’єктами аудиту операцій із зобов’язаннями; 
б) предметом аудиту операцій із зобов’язаннями; 
в) джерелом інформації для аудиту операцій із зобов’язаннями; 
г) правильної відповіді не запропоновано. 

14. Що з переліченого не є завданням аудитора при перевірці кредиторської 
заборгованості? 
а) з’ясування причин і строків утворення кредиторської заборгованості; 
б) перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості; 
в) вивчення реальної кредиторської заборгованості; 
г) перевірка правильності ведення рахунків 47, 48, 50. 

15. Метою проведення аудиту розрахунків з оплати праці є: 
а) перевірка реальності операцій із заробітної плати, що відображені в обліку; 
б) перевірка повноти відображення в обліку операції із заробітної плати; 
в) перевірка своєчасності видачі зарплати; г) всі відповіді правильні. 
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ТЕМА 14. ОБЛІК І АУДИТ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Економічний зміст та класифікація доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності. 

2. Синтетичний та аналітичний облік доходів і витрат. 

3. Облік формування та використання фінансових результатів 

діяльності. 

4. Послідовність проведення аудиту доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності. 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та поняття: доходи, витрати, фінансові результати, прибуток, 

збиток, операційна діяльність, фінансова діяльність, інвестиційна діяльність, оцінка 
доходів і витрат, первинні документи, синтетичний облік доходів і витрат, аналітичний 
облік доходів і витрат, внутрішній контроль, аудит доходів, витрат та фінансових 
результатів, програма аудиту. 

Основні фахові компетенції: розуміння сутності та знання класифікації доходів і 
витрат; знання умов визнання, складу, оцінки та класифікації доходів і витрат; розуміння 
сутності фінансових результатів та порядку їх формування; знання класифікації витрат за 
елементами та уміння відображати їх в обліку та фінансовій звітності; уміння відображати 
доходи та витрати від різних видів діяльності в обліку, розраховувати собівартість 
реалізованої продукції, розподіляти загальновиробничі витрати; уміння проводити 
тестування системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку; уміння складати 
програму аудиту доходів, витрат та фінансових результатів; уміння оформляти робочі 
документи під час проведення аудиту доходів, витрат та фінансових результатів;  уміння 
готувати інформацію за результатами аудиту доходів, витрат та фінансових результатів 
для складання підсумкових документів. 

 

1. Економічний зміст та класифікація доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності  

В умовах ринкових відносин досить важливим є той факт, що рівень 

ефективності діяльності будь-якого підприємства характеризують фінансові 

результати, одержані внаслідок господарювання, якими можуть бути як 

прибутки, так і збитки.  

Фінансовий результат ‒ це інтегрований показник, який формується в 

процесі порівняння доходів від реалізації об’єктів діяльності підприємства і 
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витрат на їх створення. 

Фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток або збиток. 

Прибуток ‒ це позитивна різниця між доходами від здійснення певної 

діяльності і витратами на цю діяльність. Він відображає мету діяльності 

підприємства. 

Прибуток є важливим джерелом фінансування виробничого і 

соціального розвитку підприємства. Як джерело розширеного відтворення 

прибуток використовують на створення фондів нагромадження та 

споживання, за рахунок яких здійснюють подальше зростання і 

вдосконалення матеріально-технічної бази, покращують умови праці та 

побуту, підвищують матеріальний і культурний рівень працівників. Він 

служить джерелом сплати податків, які є головним джерелом формування 

надходжень до бюджету (державного, місцевого). За рахунок прибутку 

погашаються боргові зобов’язання підприємства перед банком та 

інвесторами.  

Перевищення витрат від господарської діяльності над доходами від неї 

призводить до збитків. Збиток ‒ це негативна різниця між доходам від 

здійснення певної діяльності та витратами на цю діяльність. 

Будь-яка економічна категорія має велику кількість визначень. Це 

пояснюється існуванням різних наукових шкіл та напрямків, які мають власні 

точки зору. Чітке визначення сутності та змісту понять є запорукою 

запобігання помилок при прийнятті важливих управлінських рішень. 

Особливо це стосується такої складної категорії, як фінансовий результат.  

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», в якому визначено, що «прибуток 

− сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати», а «збиток − 

це перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких 

здійснені ці витрати» (п. 3) [7]. 

Фінансові результати поділяються, насамперед, за видами діяльності, 

внаслідок якої вони виникають. Згідно з НП(С)БО 1 вся діяльність 
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підприємства є звичайною (табл. 14.1). 

Таблиця 14.1  
Види діяльності підприємства 

Звичайна діяльність 
Операційна діяльність Інша діяльність 

Основна діяльність Інша операційна 
діяльність Фінансова 

діяльність 
Інвестиційна 
діяльність функції 

виробництво управління збут 
 

Звичайною вважається будь-яка основна діяльність підприємства, а 

також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. 

Звичайна діяльність включає операційну, фінансову та інвестиційну. 

Операційна діяльність − це основна діяльність підприємства, а також 

інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

До основної діяльності належать операції, пов’язані з виробництвом 

або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 

створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. 

Інша операційна діяльність включає реалізацію іноземної валюти, 

інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційну оренду 

активів, операції з операційними курсовими різницями, створення резервів 

сумнівних боргів, одержання або сплату санкцій тощо. 

Інвестиційною діяльністю вважають придбання та реалізацію тих 

необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою 

частиною еквівалентів грошових коштів. 

Іншими словами, інвестиційна діяльність − це вкладення капіталу з 

метою отримання доходу. Слід зазначити, що відповідно до НП(С)БО 1 у 

Звіті про фінансові результати доходи від інвестиційної діяльності наводять у 

двох статтях «Дохід від участі в капіталі» та «Інші доходи», а витрати − 

відповідно у статтях «Втрати від участі в капіталі» та «Інші витрати». 

Фінансова діяльність охоплює операції, які призводять до зміни 

розміру і складу власного капіталу та позик підприємства − залучення 

позикових коштів, сплата відсотків по них, а також одержані відсотки, 
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дивіденди тощо.  

НП(С)БО 1 встановлено економічний зміст статей доходів і витрат та 

порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період. Вимоги до Звіту 

про фінансові результати визначають і вимоги до організації та ведення 

бухгалтерського обліку доходів і витрат підприємства. Як у Звіті про 

фінансові результати, так і в бухгалтерському аналітичному обліку 

виділяють статті, що дають можливість визначити фінансовий результат від 

основної та іншої діяльності (фінансової та інвестиційної). Така класифікація 

доходів і витрат має важливе значення для об’єктивної оцінки діяльності 

підприємства. 

Доходами за НП(С)БО 1 вважають збільшення економічних вигод у 

вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до 

зростання власного капіталу, крім зростання капіталу за рахунок внесків 

власників (п. 3). Нормативним документом, який визначає методологічні 

засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи 

підприємства та її розкриття у фінансовій звітності є П(С)БО 15 «Дохід», в 

якому наводиться таке визначення: «Дохід визнається під час збільшення 

активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного 

капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників 

підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена» 

(п. 5). 

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 

‒ сума податку на додану вартість, акцизного податку, інших податків і 

обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й 

позабюджетних фондів; 

‒ сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим 

аналогічним договором на користь комітента тощо; 

‒ сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

‒ сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

‒ сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це 
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передбачено відповідним договором; 

‒ надходження, що належать іншим особам; 

‒ надходження від первинного розміщення цінних паперів.  

При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку 

суттєвим є правильне тлумачення чистого доходу. Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) розраховують шляхом 

вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів або 

податків з обороту ті інших вирахувань з доходу. 

В бухгалтерському обліку доходи класифікують за такими групами: 

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

б) інші операційні доходи; 

в) фінансові доходи; 

г) інші доходи. 

Для обґрунтування методики обліку доходів і результатів діяльності 

класифікація доходів підприємства залежно від виду діяльності наглядно 

зображена на рис. 14.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Рис. 14.1. Класифікація доходів за видами діяльності  
 

Звичайна діяльність 

Фінансова 
діяльність 

Інша 
діяльність 

Дохід від 
участі в 
капіталі 

Фінансові 
доходи 

Інші 
доходи

Операційна діяльність 

Доходи від 
реалізації готової 
продукції, товарів, 

робіт, послуг 

Основна 
діяльність 

Інша 
діяльність 

Інші  
операційні 
доходи

Фінансові 
доходи 

Інвестиційна 
діяльність 

Діяльність підприємства 

Звичайна діяльність 



385 
 

Склад доходів, що належать до відповідної групи, обґрунтовано 

НП(С)БО 1, згідно з яким «дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) − це загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, 

товарів, робіт, послуг, тобто без урахування наданих знижок, повернення 

проданих товарів і податків із продажу (ПДВ, акцизного податку тощо)». 

Інші операційні доходи − суми інших доходів від операційної 

діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції, 

робіт і послуг: 

‒ дохід від операційної оренди активів; 

‒ дохід від операційних курсових різниць; 

‒ дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) 

тощо. 

Фінансові доходи − дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від 

фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в 

капіталі). 

Інші доходи − дивіденди, відсотки фінансових інвестицій, необоротних 

активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та 

інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з 

операційною діяльністю підприємства. 

Зрозуміло, що для визначення кінцевого фінансового результату 

діяльності підприємства, окрім доходів, необхідно організувати облік витрат, 

пов’язаних з одержанням цих доходів. 

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

− це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 

зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 

власниками) (п. 3). 

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку 

інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності 

визначає П(С)БО 16 «Витрати», в якому наводиться таке визначення: 
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«Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або 

збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу 

підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 

розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно 

оцінені» (п. 6).  

Витрати відображають у бухгалтерському обліку одночасно зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витрати визнають 

витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для одержання 

якого їх здійснено, витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом 

певного періоду, відображають у витратах того звітного періоду, в якому їх 

було здійснено. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох 

звітних періодів, витрати визнають шляхом систематичного розподілу його 

вартості між  відповідними звітними періодами. 

Витрати − це процес споживання або використання матеріалів, товарів, 

робіт і послуг у процесі одержання доходу. Їх здійснення прямо або 

опосередковано пов’язують з процесами виробництва та реалізації продукції. 

Слід відзначити, що згідно п. 9 П(С)БО 16 витратами не визнаються 

й не включаються до звіту про фінансові результати: 

‒ платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими 

аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо; 

‒ попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

‒ погашення одержаних позик; 

‒ інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, що не 

відповідають ознакам, наведеним у п. 6 цього Положення (стандарту); 

‒ витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Усі витрати підприємства поділяють на виробничі, операційні та інші 

витрати діяльності (рис. 14.2). Їх склад визначається п. 11-31 П(С)БО 16. 
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Рис. 14.2. Класифікація витрат за видами діяльності 

У відповідності до П(С)БО 16 «Витрати» собівартість реалізованої 

продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених 

постійних загальновиробничих витрат та понаднормативних виробничих 

витрат.  

До виробничої собівартості продукції включають: 

1) прямі матеріальні витрати; 

2) прямі витрати на оплату праці; 

3) інші прямі витрати; 

4) змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати. 

До складу прямих матеріальних витрат включають вартість 

сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної 

продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, 

допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшують на 

вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюють 

у вище зазначеному порядку. 

До складу прямих витрат на оплату праці включають заробітну 

плату та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, 
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виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені 

до конкретного об’єкта витрат. 

До складу інших прямих витрат включають всі інші виробничі 

витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта 

витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних 

і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості 

остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, 

напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на 

виправлення такого технічно неминучого браку. 

До складу загальновиробничих витрат включають: 

1. Витрати на управління виробництвом. 

2. Амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення. 

3. Амортизацію нематеріальних активів загальновиробничого 

призначення. 

4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, 

операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів 

загальновиробничого призначення. 

5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва.  

6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та 

інше утримання виробничих приміщень. 

7. Витрати на обслуговування виробничого процесу. 

8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього 

природного середовища. 

9. Інші витрати. 

Виробничу собівартість продукції зменшують на справедливу вартість 

супутньої продукції, яку реалізують, та вартість супутньої продукції в оцінці 

можливого її використання, що використовують на самому підприємстві. 

З метою визначення виробничої собівартості продукції на підприємстві 

здійснюють систему розрахунків, яка називається калькулювання (один з 

методичних прийомів бухгалтерського обліку). Процес калькулювання 
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собівартості продукції включає розмежування витрат на виробництво між 

закінченою продукцією й незавершеним виробництвом; розрахунок витрат 

на забраковану продукцію; оцінювання відходів виробництва і побічної 

продукції; визначення суми витрат, яка належать до готових виробів; 

розподіл витрат між видами продукції; розрахунок собівартості одиниці 

продукції. Перелік і склад статей калькулювання (обчислення у грошовій 

формі) виробничої собівартості продукції, робіт, послуг установлює 

підприємство. 

Загальновиробничі витрати поділяють на постійні і змінні. 

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на 

обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються 

прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні 

загальновиробничі витрати розподіляють на кожен об’єкт витрат з 

використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу 

діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного 

періоду. 

До постійних загальновиробничих витрат відносять витрати на 

обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними 

(або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні 

загальновиробничі витрати розподіляють на кожен об’єкт витрат з 

використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу 

діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені 

постійні загальновиробничі витрати включають до складу собівартості 

реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума 

розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не 

може перевищувати їх фактичну величину. 

Перелік тасклад змінних і постійних загальновиробничих витрат 

установлює підприємство. 

За способом включення до собівартості витрати поділяють на прямі та 

непрямі. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які 
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безпосередньо включають до її собівартості на підставі первинних 

документів, називаються прямими. 

Непрямі витрати – це витрати на виробництво, які не можуть бути 

віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно 

доцільним шляхом і потребують розподілу. 

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включають до 

собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на 

адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 

До адміністративних витрат відносять такі загальногосподарські 

витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: 

‒ загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на 

проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); 

‒ витрати на службові відрядження і утримання апарату управління 

підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; 

‒ витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів загальногосподарського використання (операційна 

оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 

водопостачання, водовідведення, охорона); 

‒ винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки 

майна тощо); 

‒ витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс 

тощо); 

‒ амортизація нематеріальних активів загальногосподарського 

використання; 

‒ витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

‒ податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові 

платежі  (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до 

виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); 

‒ плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, 

а також витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти;  
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‒ інші витрати загальногосподарського призначення. 

Витрати на збут включають такі витрати, пов’язані з реалізацією 

(збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): 

‒ витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на 

складах готової продукції; 

‒ витрати на ремонт тари; 

‒ оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та 

працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 

‒ витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 

‒ витрати на передпродажну підготовку товарів; 

‒ витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 

‒ витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг 

(операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 

охорона); 

‒ витрати на транспортування, перевалку і страхування готової 

продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з 

транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) 

поставки; 

‒ витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 

‒ витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової 

продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;  

‒ витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами 

підрозділів (філій, представництв) підприємства; 

‒ інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. 

До інших операційних витрат включають: 

‒ витрати на дослідження та розробки  відповідно до П(С)БО 8 

«Нематеріальні активи»; 

‒ собівартість реалізованих виробничих запасів,  яка для  цілей 

бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, 
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пов’язаних з їх реалізацією; 

‒ сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до 

резерву сумнівних боргів; 

‒ втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти 

за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною 

діяльністю підприємства); 

‒ втрати від знецінення запасів; 

‒ нестачі й втрати від псування цінностей; 

‒ визнані штрафи, пеня, неустойка; 

‒ витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення; 

‒ інші витрати операційної діяльності. 

До фінансових витрат відносять витрати на проценти (за 

користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за 

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

запозиченнями (крім фінансових витрат, які включають до собівартості 

кваліфікаційних активів  відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові витрати». 

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні 

або спільні підприємства, які обліковують методом участі в капіталі.   

До складу інших витрат включають витрати, які виникають під час 

діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з 

виробництвом  та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких 

витрат належать: 

‒ собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість 

та витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій); 

‒ втрати від зменшення корисності необоротних активів; 

‒ втрати  від безоплатної передачі необоротних активів; 

‒ втрати від неопераційних курсових різниць; 

‒ cума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; 

‒ витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж 

тощо); 
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‒ залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів; 

‒ інші витрати діяльності.  

Податки на прибуток визнають витратами згідно з П(С)БО 17 «Податок 

на прибуток».  

У процесі ведення підприємством обліку витрат можуть 

використовуватись такі варіанти: 

1) З використанням лише рахунків класу 8 «Витрати за елементами». 

Такий варіант обліку витрат може використовуватись невеликими 

підприємствами, що займаються одним видом діяльності (виробництво 

одного чи кількох видів продукції, надання послуг, торгівля тощо), обсяг якої 

незначний за умови, що користувачам достатньо інформації лише за видами 

економічно однорідних витрат. 

Витрати згідно П(С)БО 16 групують за такими елементами: 

‒ матеріальні витрати; 

‒ витрати на оплату праці; 

‒ відрахування на соціальні заходи; 

‒ амортизація; 

‒ інші операційні витрати. 

2) З використанням тільки рахунків класу 9 «Витрати діяльності». 

Рекомендується підприємствам середнього розміру, що використовують 

НП(С)БО 1 як основу для складання фінансової звітності, за умови 

щоквартального проведення перегрупування витрат за економічними 

елементами для потреб складання фінансової звітності. У даному випадку 

використовують такі узагальнені статті витрат: собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, 

інші операційні витрати, фінансові витрати, інші витрати, витрати з податку 

на прибуток. 

3) З використанням рахунків класу 8 і класу 9. Використовуються 

великими підприємствами, які мають окрім значних обсягів виробництва 

різні види діяльності та виготовляють різноманітну номенклатуру продукції. 
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Рахунки класу 9 використовуються для формування витрат за видами 

діяльності, класу 8 − для перегрупування їх за економічними елементами.  

Доходи і витрати відображають у бухгалтерському обліку та 

включають до Звіту про фінансові результати згідно з принципом 

нарахування, відповідності й періодичності доходів і витрат. Принцип 

відповідності передбачає, що обов’язковою супровідною умовою одержання 

доходу є здійснення підприємством витрат для його отримання. Цей принцип 

забезпечує визначення фінансового результату звітного періоду (доходу) 

одночасно з витратами, які здійснено для отримання цих доходів. Наприклад, 

у момент реалізації одночасно відображають виручку від реалізації продукції 

(дохід) і списують собівартість цієї продукції (витрати). 

Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських 

операцій визнають, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або 

сплачуються грошові кошти), і відображають в бухгалтерському обліку та 

фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. 

Для визначення фінансових результатів, виходячи з принципу 

періодичності, доходи і витрати підприємства розподіляють за звітними 

періодами наростаючим підсумком. Згідно з НП(С)БО 1 звітним періодом є 

календарний рік, але для наявності оперативної інформації для прийняття 

управлінських рішень установленні проміжні звітні періоди: місяць, квартал. 

Правильне застосування вказаних принципів дає можливість 

достовірно визнати і порівняти суму доходу і відповідних витрат кожного 

звітного періоду. 

 

2. Синтетичний та аналітичний облік доходів і витрат 

Бухгалтерський облік доходів здійснюють на рахунках класу 7 «Доходи 

і результати діяльності», які призначені для узагальнення інформації про 

доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства.  

На рахунках цього класу, крім рахунка 76 «Страхові платежі», 

протягом звітного року за кредитом відображаютьсуму загального доходу 
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разом із сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що 

включені до ціни продажу, за дебетом ‒ щомісячне відображення належної 

суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або 

щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові 

результати». 

В силу здійснення підприємством різних видів діяльності, а саме: 

виробництво готової продукції, торгівля, надання послуг, доходи 

відображають в бухгалтерському обліку за кожним видом діяльності окремо, 

але обов’язково в зіставленні з відповідальними витратами. 

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової 

продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від оренди об’єктів інвестиційної 

нерухомості, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального 

бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, наданих 

покупцям, та про інші вирахування з доходу, призначено рахунок 70 

«Доходи від реалізації».  

Рахунок 70 має такі субрахунки: 

‒ 701 «Дохід від реалізації готової продукції» ‒ узагальнюють 

інформацію про доходи від реалізації готової продукції; 

‒ 702 «Дохід від реалізації товарів» ‒ підприємства торгівлі та інші 

організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів; 

‒ 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» ‒ підприємства і організації, 

що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про 

доходи від реалізації робіт і послуг, зокрема, дохід від орендних платежів за 

оренду об’єктів інвестиційної нерухомості, про результати зміни резервів 

незароблених премій; 

‒ 704 «Вирахування з доходу» ‒ за дебетом відображають суми 

надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними 

договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати 

реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та 

товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом 
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субрахунка 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79; 

‒ 705 «Перестрахування» ‒ підприємства, які є страховиками 

відповідно до Закону України «Про страхування», узагальнюють інформацію 

про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за 

договорами перестрахування. За дебетом субрахунка 705 відображають суми 

часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що 

належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом ‒ 

частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що 

повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору 

перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунка 705 списують (закривають) у 

кореспонденції із субрахунком 703. 

За кредитом субрахунків 701‒703 відображають збільшення 

(одержання) доходу, за дебетом ‒ належну сума непрямих податків 

(акцизного податку, податку на додану вартість та інших, передбачених 

законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з 

субрахунком 705); результат зміни резервів незароблених премій (у 

страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79. 

Аналітичний облік доходів від реалізації ведуть за видами (групами) 

продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, 

визначеними підприємством. 

Кореспонденція рахунків з відображення доходів від реалізації 

представлена у таблиці 14.2. 

Таблиця 14.2 

Кореспонденція рахунків з відображення доходів від реалізації 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 2 3 4 

Реалізація на умовах передоплати 
1 Отримано передоплату від покупця за реалізовану 

продукцію (товари, роботи, послуги) 
311 681 

2 Відображено суму податкового зобов’язання щодо ПДВ 643 641 
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Продовження табл. 14.2 
1 2 3 4 
3 Відображено дохід від реалізації: 

-готової продукції 
-товарів 
-робіт і послуг 

361  
701 
702 
703 

4 Списано суму податкового зобов’язання щодо ПДВ при 
реалізації: 
-готової продукції 
-товарів 
-робіт і послуг 

 
 

701 
702 
703 

 
643 

5 Відображено списання на фінансові результати доходу від 
реалізації: 
-готової продукції 
-товарів 
-робіт і послуг 

 
 

701 
702 
703 

 
791 

6 Відображено взаємозалік заборгованостей 681 361 
Реалізація на умовах післяоплати 

7 Відображено дохід від реалізації: 
-готової продукції 
-товарів 
-робіт і послуг 

361  
701 
702 
703 

8 Відображено суму податкового зобов’язання щодо ПДВ при 
реалізації: 
-готової продукції 
-товарів 
-робіт і послуг 

 
 

701 
702 
703 

 
641 

9 Списано на збільшення фінансового результату доходу від 
реалізації: 
-готової продукції 
-товарів 
-робіт і послуг 

 
 

701 
702 
703 

 
791 

 

Документальне оформлення доходів від реалізації здійснюють з 

використанням таких документів: накладних, розпоряджень, довіреностей, 

товарно-транспортних накладних, специфікацій, подорожніх листів, 

квитанцій про прийняття вантажу, договорів, рахунків, платіжних вимог, 

прибуткових і видаткових документів, товарних звітів,тощо. 

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності 

підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), здійснюють на рахунку 71 «Інший 

операційний дохід». 

За кредитом рахунка 71 відображають збільшення (одержання) доходу, 
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за дебетом ‒ суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного 

податку та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку 

закриття на рахунок 79. 

Рахунок 71 має такі субрахунки: 

‒ 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю» ‒ узагальнюють інформацію про 

доходи від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковують за 

справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання 

сільськогосподарської продукції і біологічних активів, та від зміни 

справедливої вартості біологічних активів, який визначено відповідно 

до П(С)БО 30. Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними 

паперами, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінансових 

інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю; 

‒ 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти» ‒ узагальнюють 

інформацію про доходи від купівлі-продажу іноземної валюти, зокрема 

додатну різницю між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її 

балансовою вартістю; 

‒ 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» ‒ узагальнюють 

інформацію про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, 

малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), а також необоротних 

активів та груп вибуття, утримуваних для продажу; 

‒ 713 «Дохід від операційної оренди активів» ‒ узагальнюють 

інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця 

діяльність не є предметом (метою) створення підприємства; 

‒ 714 «Дохід від операційної курсової різниці» ‒ узагальнюють 

інформацію про доходи від курсових різниць за активами й зобов’язаннями 

підприємства, пов’язаними з операційною діяльністю підприємства; 

‒ 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки» ‒ узагальнюють 

інформацію про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення 

господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані 
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рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з 

відшкодування зазнаних збитків; 

‒ 716 «Відшкодування раніше списаних активів» ‒ узагальнюють 

інформацію про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних 

оборотних активів; 

‒ 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості» ‒ 

узагальнюють інформацію про доходи від списання кредиторської 

заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку 

позовної давності; 

‒ 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів» ‒ 

узагальнюють інформацію про доходи від безоплатно одержаних оборотних 

активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільового фінансування, 

пов’язаного з операційною діяльністю; 

‒ 719 «Інші доходи від операційної діяльності» ‒ узагальнюють 

інформацію про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого 

відображення на інших субрахунках рахунка 71, зокрема про доходи від 

операцій з тарою, від інвентаризації від діяльності житлово-комунальних і 

обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків 

відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного 

призначення підприємства, від роялті, відсотки, отримані на залишки коштів 

на поточних рахунках в банках або депозитних рахунках до запитання, тощо. 

Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України «Про 

страхування», на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про інші 

доходи від страхової діяльності, зокрема комісійні винагороди за 

перестрахування, частки від страхових сум та страхових відшкодувань, 

належні до сплати перестраховиками, повернуті суми із централізованих 

страхових резервних фондів, повернуті суми страхових резервів, інших, ніж 

резерв незароблених премій. 

Доходи від фінансових операцій включають: дохід від участі в капіталі 

та інші фінансові доходи. 
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Дохід від участі в капіталі ‒ це дохід від фінансових інвестицій, які 

обліковують методом участі в капіталі. Метод участі в капіталі ‒ це метод 

обліку інвестицій, згідно з яким балансову вартість інвестицій відповідно 

збільшують або зменшують на суму збільшення або зменшення частки 

інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. Згідно з П(С)БО 12 

«Фінансові інвестиції» метод участі в капіталі застосовують для обліку 

інвестицій в асоційовані, спільні та дочірні підприємства, які звичайно є 

пов’язаними сторонами для інвестора. 

Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в 

асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведуть за 

методом участі в капіталі, призначено рахунок 72 «Дохід від участі в 

капіталі», який має такі субрахунки: 

‒ 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства» ‒ 

узагальнюють інформацію про доходи, пов’язані зі збільшенням частки 

інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання 

асоційованими підприємствами прибутків; 

‒ 722 «Дохід від спільної діяльності» ‒ узагальнюють інформацію про 

доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта 

інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків; 

‒ 723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства» ‒ узагальнюють 

інформацію про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих 

активах об’єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми 

підприємствами прибутків. 

За кредитом рахунка відображають збільшення (одержання) доходу, за 

дебетом ‒ списання в порядку закриття на рахунок 79. 

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведуть за кожним 

об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством. 

Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності 

підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової 

діяльності, які не обліковують на рахунку 72, призначено рахунок 73 «Інші 
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фінансові доходи», який має такі субрахунки: 

‒ 731 «Дивіденди одержані» ‒ узагальнюють інформацію про належні 

дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та 

спільними; 

‒ 732 «Відсотки одержані» ‒ узагальнюють інформацію про відсотки 

за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на 

субрахунку 731, зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні 

активи тощо; 

‒ 733 «Інші доходи від фінансових операцій» ‒ узагальнюють 

інформацію про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли 

відображення на інших субрахунках рахунка 73, зокрема про доходи від 

амортизації премії за випущеними облігаціями, а також відсотки, отримані за 

строковими депозитними вкладами. 

За кредитом рахунка відображають визнану суму доходу, за дебетом ‒ 

списання кредитового обороту на рахунок 79. Аналітичний облік 

фінансових доходів ведуть за об’єктами інвестування. 

Дляобліку доходів, які виникають в процесі діяльності, але не пов’язані 

з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 

74 «Інші доходи», за кредитом якого відображають збільшення (одержання) 

доходу, за дебетом ‒ належну суму непрямих податків (ПДВ, акцизного 

податку та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку 

закриття на рахунок 79. 

Рахунок 74 має такі субрахунки: 

‒ 740 «Дохід від зміни вартості фінансових інструментів» ‒ 

підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними 

паперами, узагальнюють інформацію про доходи від зміни балансової 

вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю; 

‒ 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» ‒ узагальнюють 

інформацію про доходи від реалізації фінансових інвестицій; 

‒ 742 «Дохід від відновлення корисності активів» ‒ узагальнюють 
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інформацію про визнані відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення корисності 

активів» доходи від відновлення корисності активів; 

‒ 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» ‒ узагальнюють 

інформацію про курсові різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній 

валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю 

підприємства; 

‒ 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» ‒ узагальнюють 

інформацію про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, 

фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. 

Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно 

одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначають у 

сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її 

нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і 

фінансових інвестицій визнають при їх вибутті; 

‒ 746 «Інші доходи» ‒ узагальнюють інформацію про інші доходи, які 

не відображені на інших субрахунках рахунка 74, зокрема від списання 

кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по 

закінченні строку позовної давності, від перевищення вартості частки 

покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, 

зобов’язань і непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю 

витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності 

сума дооцінки об’єктів необоротних активів у випадках, передбачених 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

У господарській діяльності підприємства бувають випадки, коли воно 

одержує доходи у вигляді авансових платежів за надання товарів або послуг 

у майбутньому. 

Платежі, одержані підприємством наперед, до виконання договірних 

умов, не відповідають жодному з критеріїв визнання доходу. Вони є 

відстроченими доходами та формують фінансовий результат майбутнього 

звітного періоду. Для визначення ж фінансового результату звітного періоду 
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необхідно зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені 

для отримання цих доходів. Такі доходи на момент їх отримання є 

незаробленими, невідпрацьованими, оскільки зобов’язання поставити товари 

чи надати послуги не виконані повністю і не здійснені в повній мірі 

відповідні витрати. 

Отримані наперед платежі зумовлюють виникнення у підприємства 

реальної заборгованості, отже, і необхідність відображати її в 

бухгалтерському обліку у складі зобов’язань. Для обліку авансів, одержаних 

під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також 

попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за 

продукцію і виконані роботи передбачено субрахунок 681 «Розрахунки за 

авансами одержаними». 

До доходів майбутніх періодів відносять, зокрема, доходи у вигляді 

одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші 

необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, 

журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу квитків 

транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за 

користування засобами зв’язку тощо. 

Для узагальнення інформації щодо одержаних у звітному періоді 

платежів, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних 

періодах, призначено рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів». За кредитом 

рахунка 69 відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за 

дебетом ‒ їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до 

складу доходів звітного періоду. 

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведуть за їх видами, 

датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду. 

Доходи майбутніх періодів відображають у розділі IIІ пасиву Балансу. 

Визнану у поточному звітному періоді частину доходів майбутніх періодів 

відображають у Звіті про фінансові результати у складі операційних доходів 

або інших доходів. 
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Бухгалтерський облік витрат здійснюють, виходячи з їх класифікації. 

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції 

(робіт, послуг) призначений рахунок 23 «Виробництво». За дебетом рахунка 

23 відображають прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також 

розподілені загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції (робіт, 

послуг) з технологічних причин, за кредитом ‒ вартість фактичної 

виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції (у дебет 

рахунків 26, 27), вартість виконаних робіт і послуг (у дебет рахунка 90), 

собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, 

робіт, послуг (інструменту, енергії, ремонтно-транспортних послуг тощо). 

Аналітичний облік за рахунком 23 ведуть за видами виробництв, за 

статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляють. На великих 

виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами 

підприємства та центрами витрат і відповідальності. 

Виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління 

цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами 

основного й допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та 

експлуатацію машин і устаткування обліковують на рахунку 91 

«Загальновиробничі витрати». За дебетом рахунка 91 відображають суму 

визнаних витрат, за кредитом ‒ щомісячне, за відповідним розподілом, 

списання на рахунки 23 та 90 «Собівартість реалізації». 

Аналітичний облік загальновиробничих витрат ведуть за місцями 

виникнення, центрами і статтями (видами) витрат. 

Кореспонденція рахунків з відображення витрат виробництва 

представлена у таблиці 14.3. 

Для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової 

продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг призначено рахунок 90 

«Собівартість реалізації», за дебетом якого відображають виробничу 

собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактичну 

собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), страхові виплати  
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Таблиця 14.3 

Кореспонденція рахунків з відображення витрат виробництва 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Зі складу передано у виробництво матеріали на:  

- виготовлення продукції 
- загальновиробничі потреби 

 
23 
91 

20 
 

2 Зі складу передано в цех напівфабрикати власного 
виробництва на виготовлення продукції 

23 
 

25 
 

3 Нараховано заробітну плату:  
-робітникам основного виробництва 
-загальновиробничому персоналу 

 
23  
91 

661  
 

4 Здійснено відрахування на соціальне страхування з 
нарахованої зарплати  
-робітникам основного виробництва 
-загальновиробничому персоналу 

 
 

23 
91 

65 

5 Нараховано амортизацію основних засобів; 
-робітникам основного виробництва 
-загальновиробничому персоналу 

 
23 
91 

131 
 
 

6 Здійснено розподіл загальновиробничих витрат (згідно бази 
розподілу): 
- списано загальновиробничі витрати на виробничу 
собівартість продукції  
- списано загальновиробничі витрати на собівартість 
реалізованої продукції  

 
 
 

23 
 

901 

 
 
 

91 
 

91 
7 Протягом місяця передано на склад з виробництва готову 

продукцію 
26 23 

 

відповідно до договорів страхування, за кредитом ‒ списання в порядку 

закриття дебетових оборотів на рахунок 79.  

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не 

включають до складу виробничої собівартості готової та реалізованої 

продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках 

обліку витрат звітного періоду ‒ 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати 

на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності». За дебетом цих рахунків 

відображають суму визнаних витрат, за кредитом ‒ списання на рахунок 79. 

Рахунок 90 має такі субрахунки: 

‒ 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» ‒ ведуть облік 

виробничої собівартості реалізованої готової продукції; 

‒ 902 «Собівартість реалізованих товарів» ‒ відображають 
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собівартість реалізованих товарів, яка визначається П(С)БО 9 «Запаси»; 

‒ 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» ‒ ведуть облік 

собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг; 

‒ 904 «Страхові виплати» ‒ підприємства, які є страховиками 

відповідно до Закону України «Про страхування» узагальнюють інформацію 

про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договору 

страхування (перестрахування) при настанні страхового випадку. 

Кореспонденція рахунків з відображення собівартості реалізації 

представлена у таблиці 14.4. 

Таблиця 14.4 

Кореспонденція рахунків з відображення собівартості реалізації 
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Відображено собівартість реалізації: 

-готової продукції 
-товарів 
-робіт і послуг 

 
901 
902 
903 

 
26 
28 
23 

2 Списано на зменшення фінансового результату собівартість 
реалізації: 
-готової продукції 
-товарів 
-робіт і послуг 

791 

 
 

901 
902 
903 

 

Документальне оформлення витрат виробництва та реалізації 

здійснюють з використанням накладних, вимог-накладних, нарядів на 

виконання робіт, актів прийому виконаних робіт, табелів, прибуткових 

касових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, видаткових касових ордерів, 

довідок бухгалтерії, відомостей розподілу витрат, розрахунково-платіжних 

відомостей, авансових звітів, відомостей розрахунку амортизації, договорів 

оренди, поштових рахунків тощо. 

На рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» ведуть облік 

витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображають 

на рахунках 90, 91, 92, 93. Рахунок 94 має такі субрахунки: 

‒ 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості 
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активів, які обліковуються за справедливою вартістю» ‒ узагальнюють 

інформацію про витрати від первісного визнання та від зміни вартості 

активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема витрати від 

первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів та 

від зміни справедливої вартості біологічних активів, які визначені відповідно 

до П(С)БО 30. Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними 

паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових 

інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю; 

‒ 941 «Витрати на дослідження і розробки» ‒ ведуть облік витрат, 

пов’язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо 

такі дослідження та розробки відповідають П(С)БО 8 «Нематеріальні 

активи»; 

‒ 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти» ‒ 

узагальнюють інформацію про витрати на купівлю-продаж іноземної валюти, 

зокрема від’ємна різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її 

балансовою вартістю; 

‒ 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» ‒ ведуть облік 

собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів 

тощо) і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу; 

‒ 944 «Сумнівні та безнадійні борги» ‒ узагальнюють інформацію про 

нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим 

активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для 

продажу), про суму списаної безнадійної заборгованості в разі недостатності 

суми нарахованого резерву сумнівних боргів та про суму списаної 

безнадійної заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не 

передбачено; 

‒ 945 «Втрати від операційної курсової різниці» ‒ ведуть облік втрат за 

активами й зобов’язаннями операційної діяльності підприємства від зміни 

курсу гривні до іноземної валюти; 

‒ 946 «Втрати від знецінення запасів» ‒ ведуть облік втрат, пов’язаних 
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із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» і П(С)БО 

27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»; 

‒ 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» ‒ ведуть облік 

нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, 

що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації. 

Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на 

витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на 

позабалансовий рахунок 07 «Списані активи»; 

‒ 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки» ‒ ведуть облік визнаних 

економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов 

договорів; 

‒ 949 «Інші витрати операційної діяльності» ‒ узагальнюють 

інформацію про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли 

відображення на інших субрахунках рахунка 94, зокрема витрати житлово-

комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, 

будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та 

культурного призначення, виплати за невідпрацьований час, що не 

підлягають накопиченню тощо. Підприємства, які є страховиками відповідно 

до Закону України «Про страхування», на цьому субрахунку узагальнюють 

інформацію про витрати страховика, зокрема відрахування у централізовані 

страхові резервні фонди, які утворюються для забезпечення виконання 

зобов’язань щодо окремих видів обов’язкового страхування, відрахування в 

страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, які формуються у 

випадках, передбачених чинним законодавством. 

На рахунку 95 «Фінансові витрати» ведуть облік витрат на проценти 

та інших витрат підприємства, пов’язаних із запозиченнями. Рахунок 95 має 

такі субрахунки: 

‒ 951 «Відсотки за кредит» ‒ ведуть облік витрат, пов’язаних з 

нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування 

кредитами банків; 
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‒ 952 «Інші фінансові витрати» ‒ ведуть облік витрат, пов’язаних із 

залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних з випуском, 

утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за 

договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансової оренди 

тощо. 

За дебетом рахунка відображають суму визнаних витрат, за кредитом 

‒ списання на рахунок 79, а також на рахунки обліку витрат з придбання, 

будівництва, створення, виготовлення, виробництва, вирощування і 

доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для 

використання із запланованою метою або продажу, відповідно до П(С)БО 31. 

На рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» ведуть облік втрат від 

зменшення вартості інвестицій, облік яких ведуть за методом участі в 

капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. 

Основні вимоги до обліку інвестицій викладені у П(С)БО 12 «Фінансові 

інвестиції». 

Рахунок 96 має такі субрахунки: 

‒ 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства» ‒ ведуть 

облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах 

об’єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами 

збитків; 

‒ 962 «Втрати від спільної діяльності» ‒ ведуть облік витрат, 

пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта 

інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків; 

‒ 963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства» ‒ ведуть облік 

витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта 

інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків. 

За дебетом рахунка відображають суму визнаних втрат, за кредитом ‒ 

списання на рахунок 79. 

На рахунку 97 «Інші витрати» ведуть облік витрат, що виникають в 

процесі діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом 
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або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг. 

Рахунок 97 має такі субрахунки: 

‒ 970 «Витрати від зміни вартості фінансових інструментів» ‒ 

підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними 

паперами, узагальнюють інформацію про витрати від зміни вартості 

фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю; 

‒ 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» ‒ 

відображають балансову вартість реалізованих фінансових інвестицій (на 

дату їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією; 

‒ 972 «Втрати від зменшення корисності активів» ‒ відображають 

втрати від зменшення корисності активів. Втрати від зменшення корисності 

активів визнають відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів»; 

‒ 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» ‒ відображають 

втрати за активами й зобов’язаннями неопераційної діяльності підприємства 

від зміни курсу гривні до іноземної валюти; 

‒ 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій» ‒ 

відображають суму знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових 

інвестицій; 

‒ 976 «Списання необоротних активів» ‒ відображають залишкову 

вартість списаних необоротних активів та витрати, пов’язані з їх ліквідацією 

(розбирання, демонтаж); 

‒ 977 «Інші витрати діяльності» ‒ відображають інші витрати 

діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 97. 

За дебетом субрахунків 971-977 відображають суму визнаних витрат, 

за кредитом ‒ списання на рахунок 79. 

Кожне підприємство в процесі своєї діяльності здійснює витрати, які не 

можна відразу віднести до витрат конкретного звітного періоду (місяця або 

року). 

Виходячи із цього, в обліку існує необхідність розмежовувати такі 

витрати між окремими місяцями або роками з метою їх правильного 
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включення до витрат того чи іншого звітного періоду. 

Для узагальнення інформації щодо здійснення витрат у звітному 

періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, 

призначено рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів». 

До витрат, облік яких ведуть на рахунку 39, відносяться: сплачені 

авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; оплата торгового 

патенту; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання; 

витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних 

галузях промисловості; витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та 

агрегатів. 

За дебетом рахунка 39 відображаютья накопичення витрат майбутніх 

періодів, за кредитом ‒ їх списання (розподіл) та включення до складу витрат 

звітного періоду або собівартості виробленої продукції. 

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведуть за їх видами. 

Витрати майбутніх періодів відображають у розділі II активу Балансу. 

Визнану у поточному звітному періоді частину витрат майбутніх періодів 

відображають у Звіті про фінансові результати у складі операційних витрат 

або інших витрат. 

На підставі первинних документів дані про доходи і витрати діяльності 

відображають в облікових регістрах, які потім використовують для заповнення 

Головної книги та фінансової звітності (Звіту про фінансові результати, 

Приміток до річної фінансової звітності). 

 

3. Облік формування та використання  

фінансових результатів діяльності 

Визначення фінансового результату діяльності полягає у визначенні 

чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському 

обліку передбачають послідовне зіставлення доходів і витрат.  

Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства 

визначаються наростаючим підсумком за звітний період. 
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Правильне застосування принципів визнання доходів і витрат, а саме: 

нарахування, відповідності, періодичності, дає можливість достовірно 

визначити і порівняти суму доходу і відповідних витрат кожного звітного 

періоду (рис. 14.3). 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14.3. Визначення фінансового результату за звітний період 

Для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду 

послідовно зіставляють доходи і витрати від різних видів діяльності.  

Прибуток від операційної діяльності визначають як суму валового 

прибутку і іншого операційного доходу за мінусом адміністративних витрат, 

витрат на збут, інших операційних витрат. 

Валовий прибуток (збиток) − це різниця між чистим доходом від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартістю цієї продукції. 

Прибуток до оподаткування визначають як суму прибутку від 

операційної діяльності, доходу від участі в капіталі, фінансових та інших 

доходів за мінусом фінансових витрат, втрат від участі в капіталі і інших 

витрат. 

Чистий прибуток визначають як різницю (суму) між прибутком до 

оподаткування і витратами (доходом) з податку на прибуток та прибутком 

(збитком) від припиненої діяльності після оподаткування. 

Доходи 

-

Перевищення доходів звітного періоду на 
витратами звітного періоду 

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
(використання) активів або збільшення 
зобов’язань, що веде до зменшення капіталу (за 
винятком розподілу між власниками 

Перевищення витрат звітного періоду на доходами 
звітного періоду 

= 

чи 

Витрати 

Прибуток 

Збиток 

Збільшення економічних вигод у вигляді 
надходження активів або зменшення зобов’язань, 
які приводять до зростання власного капіталу 
(крім зростання капіталу за рахунок внесків 
власників

Доходи 
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Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства ведуть 

на рахунку 79 «Фінансові результати». За кредитом рахунка на підставі 

довідок та розрахунків бухгалтерії відображають суми в порядку закриття 

рахунків обліку доходів, за дебетом ‒ суми в порядку закриття рахунків 

обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.  

Аналітичний облік фінансових результатів ведуть за їх характером, 

видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямами, визначеними 

підприємством самостійно. 

При складанні квартальних звітів порівнюють обороти за дебетом та 

кредитом рахунка 79, і якщо кредитовий оборот за рахунком 79 буде більше 

дебетового обороту цього ж рахунка, то підприємство на суму різниці має 

нерозподілений прибуток звітного періоду.  

Якщо дебетовий оборот по рахунку 79 більше кредитового обороту 

даного рахунка, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало 

доходу, то підприємство на суму різниці має непокритий збиток. 

Розмір прибутку або збитку операційної (основної) діяльності 

підприємства визначають на результатному субрахунку 791 «Результат 

операційної діяльності».  За кредитом субрахунка 791 відображають в 

порядку закриття рахунків суму доходів від реалізації готової продукції, 

товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70, 71), а 

за дебетом субрахунка відображають суму в порядку закриття рахунків 

обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, 

адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90, 92, 

93, 94).  

Аналітичний облік фінансових результатів від операційної 

діяльності ведуть за видами результатів та іншими напрямами, визначеними 

підприємством та зазначеними в наказі про облікову політику. 

Прибуток або збиток від фінансових операцій підприємства 

визначають на результатному субрахунку 792 «Результат фінансових 

операцій», за кредитом якого відображають списання суми доходів від участі 
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в капіталі та інших фінансових доходів (рахунки 72, 73), за дебетом ‒ 

списання фінансових витрат з рахунків 95 та 96.  

Аналітичний облік витрат та результатів фінансових операцій 

ведуть за видами витрат, результатів та іншими напрямами, визначеними 

підприємством. 

Фінансовий результат іншої діяльності підприємства визначають на 

результативному субрахунку 793 «Результат іншої діяльності». За кредитом 

субрахунка відображають списання суми в порядку закриття рахунків обліку 

доходів від інвестиційної та іншої діяльності підприємства (рахунок 74), за 

дебетом ‒ списання інших витрат з рахунка 97.  

Аналітичний облік фінансових результатів іншої діяльності ведуть 

за видами результатів та іншими напрямами, визначеними підприємством. 

По закінченні звітного періоду сальдо рахунка 79 при його закритті 

списують на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 

Таким чином, фінансові результати визначають за кожним видом 

діяльності по закінченню звітного періоду (місяця чи календарного року).  

Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на 

прибуток ведуть на рахунку 98 «Податок на прибуток». За дебетом рахунка 

відображають нараховану суму податку на прибуток, за кредитом ‒ 

включення до фінансових результатів на рахунку 79. 

При визначенні кінцевого фінансового результату необхідно закрити 

рахунок 98 «Податок на прибуток».  

Оскільки податок на прибуток визначають загальною сумою і не 

підрозділяють за видами діяльності, то витрати з податку на прибуток 

списують на окремий субрахунок рахунка 79 за вибором підприємства. 

Узагальнену модель обліку формування фінансових результатів 

наведено на рис. 14.4. 

Обліком фінансових результатів та їх розподілом і списанням 

завершують бухгалтерський облік господарських процесів.  
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Рис. 14.4. Модель обліку формування фінансових результатів 

Основні бухгалтерські проведення з обліку формування фінансових 

результатів наведено в табл. 14.5.  

Таблиця 14.5 

Кореспонденція рахунків з відображення  

фінансових результатів діяльності  
№ 
з/п 

 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 2 3 4 
1 Списано витрати виробництва на фінансовий результат 791 23 
2 Списано на фінансовий результат собівартість реалізації: 

-готової продукції 
-товарів 
-робіт і послуг 

791 
 

 
701 
702 
703 

3 Списано на фінансовий результат адміністративні витрати  791 92 
4 Списано на фінансовий результат витрати на збут  791 93 

 

 
 

Витрати 
діяльності 

79 «Фінансові 
Дт       результати»     Кт 

97  «Інші    
Дт         витрати»       Кт 

92  «Адміністративні   
Дт         витрати»        Кт 

90  «Собівартість   
Дт       реалізації»     Кт 

93  «Витрати на   
Дт           збут»          Кт 

94  «Інші витрати 
операційної   

Дт      діяльності»     Кт 
95  «Фінансові    

Дт         витрати»       Кт 

98  «Податок   
Дт       на прибуток»     Кт 

 

70  «Доходи від   
Дт       реалізації»     Кт 

72  «Дохід від участі    
Дт        в капіталі»      Кт 

71  «Інший операційний   
Дт           дохід»         Кт 

73  «Інші фінансові   
Дт         доходи»        Кт 

74  «Інші  
Дт         доходи»        Кт 

44  «Нерозподілені 
прибутки  

Дт (непокриті збитки) Кт 

Результати 
діяльності 

 
 

Доходи 
діяльності 
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Продовження табл. 14.5 
1 2 3 4 
5 Списано на фінансовий результат інші витрати операційної 

діяльності  
791 94 

6 Списано на фінансовий результат фінансові витрати   792 95 
7 Списано на фінансовий результат витрати від інвестицій, які 

обліковуються за методом участі в капіталі 
792 96 

8 Списано на фінансовий результат інші витрати 793 97 
9 Списано на фінансовий результат витрати, понесені при 

нарахуванні податку на прибуток 
79 98 

10 Списано на фінансовий результат дохід від реалізації: 
-готової продукції 
-товарів 
-робіт і послуг 

 
701 
702 
703 

791 

11 Списано на фінансовий результат суми, що належать до 
виключення із складу доходів  

79 704 

12 Списано дохід, отриманий внаслідок іншої операційної 
діяльності 

71 791 

13 Списано дохід, отриманий  від інвестицій, що обліковуються 
за методом участі в капіталі 

72 792 

14 Списано дохід, одержаний від іншої діяльності 73 793 
15 Відображено нерозподілений прибуток  79 441 
16 Відображено непокритий збиток  442 79 

 
Порядок використання прибутку визначає підприємство. За рахунок 

прибутку, в першу чергу, здійснюють розрахунки з бюджетом, з учасниками 

за виплатою дивідендів, формують цільові фонди на підприємстві. 

Формування фондів (резервів) підприємства здійснюють за такими 

напрямами: 

‒ резервний фонд у розмірі не менше 25% статутного капіталу 

товариства. Він використовується для покриття витрат, пов’язаних з 

відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний фонд створюють 

шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% чистого прибутку до 

одержання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний 

рахунок в установі банку; 

‒ фонд сплати дивідендів.  

У разі потреби підприємство може формувати й інші фонди. Збитки, 

що можуть виникнути в результаті діяльності товариства, покривають з 

резервного фонду, а у разі недостатності ‒ з інших фондів, створених на 
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підставі установчих документів. 

Нерозподілений прибуток ‒ це сума чистого прибутку, нерозподіленого 

у вигляді дивідендів між акціонерами і власниками підприємства. В момент 

виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначений, 

як нерозподілений. 

Залишений нерозподілений за звітний рік прибуток (або непокритий 

поточними доходами збиток) перераховують на рахунок 44. 

За кредитом рахунка відображають збільшення прибутку від усіх видів 

діяльності, за дебетом ‒ збитки та використання прибутку. 

Рахунок 44 має такі субрахунки: 

‒ 441 «Прибуток нерозподілений» ‒ відображають наявність та рух 

нерозподіленого прибутку; 

‒ 442 «Непокриті збитки» ‒ відображають непокриті збитки. Їх 

списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, 

пайового чи додаткового капіталу тощо; 

‒ 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» ‒ відображають 

розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в 

резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. 

Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із 

субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих 

субрахунків. Аналітичний облік прибутку, використаному у звітному 

періоді ведуть за напрямками використання.  

Наприкінці року при складанні річної фінансової звітності 

використаний протягом року прибуток списують на зменшення 

нерозподіленого прибутку за дебетом субрахунка 441 «Прибуток 

нерозподілений» і кредитом субрахунка 443 «Прибуток, використаний у 

звітному періоді». Таким чином, субрахунок 443 закривається і сальдо не 

має. Якщо отриманий прибуток, врахований на субрахунку 441, повністю 

розподілено в поточному році, то цей субрахунок також закривається і 

сальдо не має. 
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У випадку, коли за результатами поточного року понесено збитки, їх 

списують за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, додаткового 

капіталу чи інших джерел. При цьому кредитують субрахунок 442 

«Нерозподілені збитки» і дебетують рахунки: 441, 42 «Додатковий капітал», 

43 «Резервний капітал» та ін.  

На підставі первинних документів дані про фінансові результати 

діяльності та нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відображають в 

облікових регістрах, які потім використовують для заповнення Головної книги 

та фінансової звітності (Звіту про фінансові результати, Звіту про власний 

капітал, Приміток до річної фінансової звітності). 

 

4. Послідовність проведення аудиту доходів, витрат та  

фінансових результатів діяльності 

Мета аудиту доходів відповідно до МСА 200 «Ціль і основні принципи 

аудиту фінансової звітності» полягає у висловленні аудитором незалежної 

професійної думки щодо правильності відображення у звітності 

підприємства інформації про доходи отримані підприємством. 

Стратегія проведення аудиту доходів розробляється виходячи із норм 

МСА 300 «Планування». На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити 

систему внутрішнього контролю підприємства. 

Отже, з метою оцінки ефективності внутрішнього контролю аудитор 

проводить тестування, у процесі якого з’ясовує питання, викладені у 

наступному документі. 

 

 

 

 

 

 

 



419 
 

Тест внутрішнього контролю доходів 
Аудиторська фірма «Центр-аудит» 
Підприємство ТОВ «Агроінформ» 
Період, що перевіряється 01.01.2016 – 31.12.2016 
 
№ 
з/п 

Зміст Варіанти відповіді Примітки 

 
 

 
 

Так Ні Інформація 
відсутня 

 
 

1 Чи здійснюється класифікація доходів 
відповідно до П(С)БО 15  

    

2 Чи ведеться окремо облік різних видів доходів     
3 Чи є відповідальні особи за повноту та 

своєчасність відвантаження товарів (робіт, 
послуг) 

    

4. Хто розробляє та затверджує цінову політику:  
‒ керівник  
‒ спеціальний відділ 
‒ бухгалтерія 

    

5 Хто дає дозвіл на реалізацію продукції (робіт, 
послуг):  

‒ керівник  
‒ заступник  
‒ особа уповноважена статутом 

    

6 Чи узгоджується з головним бухгалтером 
реалізація продукції (робіт, послуг) боржникам 

    

7 Хто приймає рішення про реалізацію продукції 
(робіт, послуг) пов’язаним особам: 

‒ керівник  
‒ спеціально створена комісія  
‒ рада  
‒ інші 

    

8 Чи звіряються рахунки-фактури з 
затвердженими законодавчими нормами і 
документами з реалізації продукції (товарів) 

    

9 Чи звіряються дані аналітичного обліку по 
формуванню доходів:  

‒ з головною книгою  
‒ з журналами-ордерами 

    

10 Чи ведеться аналітичний облік реалізації 
товарів (робіт, послуг) та визнання доходів 

    

11 Чи ведеться аналітичний облік фінансових 
доходів 

    

12 Чи ведеться аналітичний облік інших доходів     
 

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор 

переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання 

плану аудиту. 
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План аудиту доходів 
Аудиторська фірма «Центр-аудит» 
Підприємство ТОВ «Агроінформ» 
Період, що перевіряється 01.01.2016 ‒ 31.12.2016 
Запланований ризик середній 
Запланована суттєвість 10000 грн. 
 
№ 
з/п 

Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Примітки 

1 2 3 4 5 
1 Перевірка відповідності облікової 

політики щодо обліку доходів 
нормам діючого законодавства 

Макаренко В.Ю. 01 лютого 2016 р.  

2. Перевірка правильності класифікації 
доходів за видами діяльності і 
звітними періодами 

Степанов К.Д. 01 лютого 2016 р.  

3 Перевірка первинних документів з 
обліку доходів 

Макаренко В.Ю. 02 лютого 2016 р.  

4 Перевірка визнання і розрахунку 
доходів від реалізації 

Макаренко В.Ю. 02 лютого 2016 р.  

5 Перевірка визнання і розрахунку 
доходів від іншої операційної 
діяльності 

Степанов К.Д. 02 лютого 2016 р.  

6 Перевірка визнання і розрахунку 
доходів від фінансової діяльності 

Макаренко В.Ю. 03 лютого 2016 р.  

7 Перевірка визнання і розрахунку 
доходів від інвестиційної діяльності 

Макаренко В.Ю. 04 лютого 2016 р.  

8 Перевірка відповідності даних 
синтетичного і аналітичного обліку 
по рахункам класу 7 

Степанов К.Д. 04 лютого 2016 р.  

9 Формулювання висновків за 
результатами аудиту 

Макаренко В.Ю. 05 лютого 2016 р.  

 
В цілому аудит доходів здійснюється за певними напрямками, кожен з 

яких має свою методику. 

Так, одним з напрямків є перевірка відповідності класифікації, оцінки 

та умов визнання доходів чинному законодавству. При цьому ретельно 

вивчається наказ про облікову політику підприємства, встановлюється 

відповідність положень даного документа нормам чинного законодавства. 

На наступному етапі здійснюється аудит правильності відображення 

доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Господарські 

операції з реалізації продукції посідають основне місце у формуванні 

фінансових результатів підприємства, тому інформація фінансових 
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показників має бути достовірною. Чистий дохід від реалізації визначається як 

різниця між доходом від реалізації і сумою ПДВ, акцизного податку та 

іншими зборами або податками і відрахуваннями з доходу. Тому в ході 

аудиторської перевірки мають бути встановлені: 

– повнота відображення на рахунках бухгалтерського обліку і в 

звітності здійснених угод; 

– своєчасність відображення реалізації продукції в обліку; 

– правильність класифікації отриманого доходу від реалізації; 

– своєчасність відображення сум дебіторської заборгованості; 

– санкціонованість операцій з реалізації продукції, робіт і послуг. 

Після цього проводиться аудит правильності відображення інших 

операційних доходів. Під час такої перевірки має бути встановлена 

правильність відображення в облікових документах доходів, отриманих у 

вигляді відсотків, штрафів, пені, неустойки. При цьому порівнюють суми за 

кредитом рахунка 71 із сумами, зазначеними у договорах (якщо знаходять 

відхилення, то обов’язково встановлюють причину). Перевіряють також 

повноту відображення в обліку отриманих відсотків за розрахунками, 

поточним та іншими рахунками підприємства. З цією метою досліджують 

укладені підприємством договори з банком, виписки банку тощо. 

Особливе місце займає встановлення правильності відображення в 

обліку курсових різниць, доходів або втрат від їх зміни. 

Перевірка доходів від участі в капіталі здійснюється з метою 

встановлення:  

1) правильності документального оформлення доходів, отриманих від 

участі в капіталі інших підприємств;  

2) правильності та повноти відображення в облікових регістрах і на 

рахунках бухгалтерського обліку дивідендів, отриманих за акціями, 

облігаціями тощо; 

3) правильності ведення синтетичного та аналітичного обліку рахунків 

72, 73 та віднесення їх результатів на рахунок 79. 
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В ході аудиту можуть бути виявлені такі порушення при веденні 

бухгалтерського обліку доходів: 

– невірна класифікація доходів; 

– недотримання принципу нарахування і відповідності доходів і витрат; 

– невірно обчислена сума доходу; 

– помилки в бухгалтерських проводках при відображенні 

господарських операцій з формування доходів і списання їх на фінансові 

результати; 

– відсутність первинних документів з обліку доходів; 

– невідповідність даних синтетичного і аналітичного обліку; 

– невірне відображення в звітності доходів підприємства.  

Діяльність будь-якого підприємства неможлива без витрат, що можуть 

бути пов’язані як із виробництвом, так і з управлінням даним суб’єктом 

господарської діяльності. 

Мета аудиту витрат відповідно до МСА 200 «Ціль і основні принципи 

аудиту фінансової звітності» полягає у висловленні аудитором незалежної 

професійної думки щодо правильності відображення у звітності 

підприємства інформації про витрати понесені підприємством. 

Критерієм оцінки при аудиті даної ділянки буде виступати документ, 

який визначає методичні засади формування в обліку інформації про витрати 

підприємства, а саме П(С)БО 16. 

Стратегія проведення аудиту витрат розробляється виходячи із норм 

МСА 300 «Планування». На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити 

систему внутрішнього контролю підприємства. 

Отже, з метою оцінки ефективності внутрішнього контролю аудитор 

проводить тестування, у процесі якого з’ясовує питання викладені у 

наступному документі. 
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Тест внутрішнього контролю витрат 
 

Аудиторська фірма «Центр-аудит» 
Підприємство ТОВ «Агроінформ» 
Період, що перевіряється 01.01.2016 – 31.12.2016 

 
№ Зміст Варіанти відповіді Примітки
 
 

 
 

Так Ні Інформація 
відсутня 

 
 

1 Чи були у звітному періоді суттєві зміни 
технології виробництва продукції на 
підприємстві 

    

2 Чи були у звітному періоді суттєві зміни 
номенклатури виробленої продукції 

    

3 Чи затверджені на підприємстві методичні 
рекомендації щодо розрахунку собівартості 
реалізованої продукції 

    

4 Чи були у звітному періоді зміни об’єктів обліку 
витрат 

    

5 Чи були у звітному періоді зміни методу 
калькулювання собівартості продукції 

    

6 Чи були у звітному періоді зміни в класифікації 
витрат на прямі і непрямі 

    

7 Чи були у звітному періоді зміни методів 
розподілу непрямих витрат між окремими 
об’єктами обліку витрат 

    

8 Чи були у звітному періоді зміни в класифікації 
витрат на постійні та змінні 

    

9 Чи були у звітному періоді зміни складу і змісту 
калькуляційних статей 

    

10 Чи були у звітному періоді зміни у відображенні 
незавершеного виробництва 

    

11 Чи були у звітному періоді зміни порядку 
розрахунку понаднормативних виробничих 
витрат 

    

 

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор 

переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання 

плану аудиту. 

Під час здійснення аудиту витрат підприємства широко 

використовують дані, отримані в результаті перевірки виробничих запасів, 

зносу необоротних активів та інших складових витрат. При аудиті витрат, що 

формують собівартість виготовленої продукції, наданих послуг, тобто аудиту 
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виробничої діяльності, необхідно встановити: 

1) обґрунтованість об’єктів і номенклатури статей витрат; 

2) правильність документального оформлення операцій з обліку витрат 

і виходу продукції; 

3) достовірність обліку витрат виробництва та калькуляції собівартості 

продукції; 

4) достовірність формування, розподілу та відображення в обліку 

загальновиробничих витрат; 

5) повноту оприбуткування продукції та правильність відображення в 

обліку. 

Під час аудиту витрат на виробництво і калькулювання собівартості 

необхідно керуватись нормами МСА 540 «Аудит оціночних значень». 

Відповідно до МСА 540 «Аудит оціночних значень» аудитору 

необхідно підтвердити обґрунтованість оцінного значення. 

При аудиті оцінних значень аудитор може застосовувати наступні 

аудиторські процедури: 

1. Оглядову перевірку й тестування процесу, які використовуються 

керівництвом при виведенні оціночних значень, до них відносяться: 

‒ оцінка даних і розгляд допущень. При проведенні цих процедур 

аудитор має переконатися в точності, повноті й доречності зроблених оцінок; 

‒ тестування обчислень, зроблених при оцінці; при цьому повинна бути 

перевірена процедура обчислення; 

‒ порівняння оцінок різних періодів. При проведенні процедур 

порівняння збільшується надійність отриманих оцінок; 

‒ розгляд процедур затвердження оцінних значень керівництвом. При 

проведенні цих процедур аудитор повинен перевірити, на якому рівні було 

ухвалене рішення і як воно оформлене; 

2. Незалежну оцінку для порівняння з наявним значенням; 

3. Оглядову перевірку наступної події для підтвердження наявної 

оцінки. 
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Незалежна оцінка необхідна для підтвердження наявних оціночних 

значень і збільшення їхньої надійності. 

Оглядова перевірка може знизити або усунути необхідність у перевірці 

або тестуванні процедур, використовуваних керівництвом при підготовці 

оціночних значень. 

У висновку аудитор повинен дати остаточну оцінку оціночним 

значенням. 

Що стосується інших видів витрат, то плануючи аудиторську 

перевірку, необхідно запланувати наступне: 

План аудиту витрат 
Аудиторська фірма «Центр-аудит» 
Підприємство ТОВ «Агроінформ» 
Період, що перевіряється 01.01.2016 – 31.12.2016 
Запланований ризик середній 
Запланована суттєвість 10000 грн. 
 
№ 
з/п 

Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Примітки

1 2 3 4 5 
І. Адміністративні витрати (рахунок 92) 

1 Перевірка обґрунтованості 
включення витрат до складу 
адміністративних 

Макаренко В.Ю. 01 лютого 2016 р.  

2 Наведення складу витрат за 
статтями згідно із застосовуваною 
підприємством класифікацією 

Макаренко В.Ю. 01 лютого 2016 р.  

3 Перевірка обґрунтованості 
віднесення до складу 
адміністративних витрат податків, 
зборів та обов’язкових платежів 

Степанов К.Д. 01 лютого 2016 р.  

4 Складання переліку видів і сум 
податків, віднесених на 
адміністративні витрати 

Макаренко В.Ю. 02 лютого 2016 р.  

5 Перевірка наявності й повноти 
оформлення документів, що 
підтверджують витрати 

Степанов К.Д. 02 лютого 2016 р.  

II. Витрати на збут (рахунок 93) 
1 Перевірка обґрунтованості 

включення витрат до складу витрат 
на збут 

Степанов К.Д. 01 лютого 2016 р.  

2 Наведення складу витрат за 
центрами виникнення витрат згідно 
із застосовуваною підприємством 
класифікацією 

Макаренко В.Ю. 02 лютого 2016 р.  



426 
 

1 2 3 4 5 
3 Перевірка наявності й повноти 

оформлення документів, що 
підтверджують витрати 

Степанов К.Д. 02 лютого 2010 р.  

III. Інші витрати операційної діяльності (рахунок 94) 
1 Перевірка правильності визначення 

собівартості іноземної валюти, що 
реалізована, та операційних 
курсових різниць 

Макаренко В.Ю. 01 лютого 2016 р.  

2 Перевірка відповідності 
застосованого методу оцінки 
запасів при реалізації обліковій 
політиці 

Макаренко В.Ю. 01 лютого 2016 р.  

3 Перевірка правильності розрахунку 
резерву сумнівних боргів 

Степанов К.Д. 01 лютого 2016 р.  

4 Перевірка обґрунтованості 
списання на витрати поточної 
безнадійної заборгованості в сумі, 
що перевищує резерв сумнівних 
боргів 

Макаренко В.Ю. 02 лютого 2016 р.  

5 Перевірка правильності 
відображення в обліку витрат від 
знецінення, нестачі та псування 
запасів 

Степанов К.Д. 02 лютого 2016 р.  

6 Перевірка наявності та повноти 
оформлення документів, що 
підтверджують витрати 

Макаренко В.Ю. 03 лютого 2016 р.  

IV. Фінансові витрати (рахунок 95) 
1 Перевірка повноти відображення 

витрат, пов’язаних з нарахуванням 
та сплатою відсотків за кредит 

Макаренко В.Ю. 01 лютого 2016 р.  

2 Перевірка наявності та 
правильності відображення витрат, 
пов’язаних з випуском, утриманням 
та обігом цінних паперів 

Макаренко В.Ю. 01 лютого 2016 р.  

3 Перевірка наявності та 
правильності відображення витрат, 
пов’язаних з фінансовим лізингом 

Макаренко В.Ю. 01 лютого 2016 р.  

V. Втрати від участі в капіталі (рахунок 96) 
1 Перевірка наявності та 

правильності відображення витрат, 
пов’язаних із втратами:  

‒ від інвестицій в асоційовані 
підприємства  

‒ від спільної діяльності  
‒ від інвестицій у дочірні 
підприємства

Степанов К.Д. 02 лютого 2016 р.  

VI. Інші витрати (рахунок 97) 
1 Перевірка розрахунку собівартості: 

реалізованихфінансових інвестицій; 
реалізованих необігових активів; 
реалізованих майнових комплексів 

Степанов К.Д. 02 лютого 2016 р.  
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1 2 3 4 5 
2 Перевірка правильності розрахунку 

від’ємних неопераційних курсових 
різниць 

Макаренко В.Ю. 02 лютого 2016 р.  

VII. Узагальнюючі процедури 
1 Складання переліку відсутніх 

первинних документів 
Степанов К.Д. 02 лютого 2016 р.  

2 Складання переліку витрат, не 
відображених в обліку 

Макаренко В.Ю. 03 лютого 2016 р.  

3 Узагальнення  інформації  з аудиту 
витрат 

Степанов К.Д. 02 лютого 2016 р.  

4 Перевірка Головної книги щодо 
суттєвості нестандартних записів на 
бухгалтерських рахунках 

Макаренко В.Ю. 03 лютого 2016 р.  

5 Формулювання  висновку за 
результатами перевірки 

Степанов К.Д. 03 лютого 2016 р.  

 

Під час аудиту витрат аудитор перевіряє доречність формул, що 

використовуються в розрахунках, правильність процедур обчислення (обсяг 

тестів залежить від істотності оцінних значень). При перевірці розгляду 

процедур затвердження оцінних значень керівництвом аудитор повинен 

визначити, чи було значення затверджене керівництвом, що має відповідні 

повноваження, і чи відображені процедури розгляду й затвердження в 

документації клієнта. 

Остаточна оцінка обґрунтованості досліджуваних значень повинна 

проводитись на підставі знання бізнесу клієнта й аналізу погодженості 

оцінки з іншими доказами, отриманими в ході аудиту. Якщо є значна різниця 

між оцінкою, підтвердженою доказами аудитора, і показником, визначеним 

керівництвом, то клієнтові необхідно її обґрунтувати. Якщо керівництво не 

надасть вагомого обґрунтування оцінки, аудитор може звернутися до 

керівництва про перегляд показника, а у випадку відмови вважати виявлену 

різницю перекручуванням інформації. 

Якщо розбіжності обґрунтовані, але є загальна тенденція до завищення 

або заниження показників, то аудитор має визначити, чи не матиме ця 

обставина в сукупності істотного впливу на фінансову звітність. 

Коли неможливо одержати розумне оцінне значення, аудитор має 
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подумати про доцільність застосування модифікованого аудиторського 

висновку відповідно до МСА 700. 

Перевірку правильності формування собівартості виробленої продукції, 

наданих послуг чи виконаних робіт доцільно відобразити у робочому 

документі наступного виду. 

Порушення дотримання норм, передбачених П(С)БО 16, які можуть 

бути виявлені під час аудиту, наведені в табл. 14.5. 

Таблиця 14.5 

Перелік можливих порушень в обліку витрат 
№ 
з/п 

 
Можливі порушення 

Пункти П(С)БО 
16, що 

порушуються 
1 Витрати відображаються без зв’язку зі зменшенням активу та 

збільшенням зобов’язань 
п. 5 

2 Недостовірне визначення (оцінка) суми витрат п. 6 
3 Витрати визнаються витратами певного періоду неодночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені; витрати, 
які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, не 
відображаються у складі періоду, в якому вони були здійснені 

п. 7 

4 Помилкове визнання в складі витрат: 
платежів за договорами комісії, агентськими угодами та іншими 
аналогічними договорами на користь комітента, принципала  
попередньої (авансової) оплати запасів, робіт, послуг  
погашення одержаних позик  
витрати, що відображаються зменшенням власного капіталу 

п. 9 

5 Неправильне віднесення витрат до складу адміністративних 
витрат. Включення адміністративних витрат до складу 
виробничої собівартості, собівартості реалізованої продукції 
(робіт, послуг) 

п.п. 17, 18 

6 Неправильне віднесення витрат до складу витрат на збут. 
Включення витрат на збут до складу виробничої собівартості, 
собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) 

п.п. 17, 19 

7 Неправильне віднесення витрат до складу інших операційних 
витрат. Включення інших операційних витрат до складу 
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), собівартості 
реалізованої продукції (робіт, послуг) 

п.п. 17, 20 

8 Неправильне віднесення витрат до складу фінансових витрат, 
втрат від участі в капіталі, інших витрат 

п. 27, 28, 29 

9 Неповне відображення передбаченої П (С)БО 16 інформації в 
примітках до фінансових звітів 

п. 32 

10 Нерозкриття складу та сум витрат, відображених у статтях «Інші 
операційні витрати» 

 
 

11 Нерозкриття складу та сум витрат, які не включені до статей 
витрат Звіту про фінансові результати, а відображені 
безпосередньо в складі власного капіталу  
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Мета аудиту фінансових результатів відповідно до МСА 200 «Ціль і 

основні принципи аудиту фінансової звітності» полягає у висловленні 

аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у 

звітності підприємства інформації про фінансові результати діяльності 

підприємства. 

Критерієм оцінки при аудиті даної ділянки буде виступати документ, 

який визначає методичні засади формування в обліку інформації про 

фінансові результати підприємства, а саме НП(С)БО 1. 

Стратегія проведення аудиту доходів розробляється виходячи із норм 

МСА 300 «Планування». На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити 

систему внутрішнього контролю підприємства. Алгоритм аудиту фінансових 

результатів представлено на рис. 14.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14.5. Алгоритм аудиту фінансових результатів 

Перевірка правильності оформлення первинних документів, їх 
достовірності і законності 

Перевірка правильності виділення доходів і витрат за видами 
діяльності 

Аналіз організації обліку фінансових результатів 

Перевірка правильності обліку основної діяльності 

Перевірка правильності обліку іншої звичайної діяльності 

Перевірка правильності розподілу чистого прибутку 
підприємства 

Перевірка правильності розрахунку сум, які мають бути сплачені 
до бюджету 

Аналіз показників фінансових результатів, що містяться у 
фінансовій звітності та регістрах бухгалтерського обліку 
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Під час перевірки фінансових результатів аудитор має керуватись 

П(С)БО 15, де відображено порядок формування інформації про доходи 

підприємства і її розкриття у фінансовій звітності та П(С)БО 16, де викладено 

основні вимоги до визнання, складу і оцінки витрат, розкриття інформації 

про витрати у фінансовій звітності. У свою чергу, порядок складання Звіту 

про фінансові результати регламентується НП(С)БО 1. 

При здійсненні аудиту фінансових результатів необхідно пам’ятати, що 

діяльність будь-якого підприємства має дві складові: господарську діяльність 

(вартість активів задіяних у виробництві) та фінансову діяльність (величина 

використаних пасивів). 

Від взаємодії цих елементів залежить фінансовий результат, тому перед 

початком перевірки аудитор має зрозуміти мету діяльності підприємства 

(отримання прибутку, завоювання ринку тощо). Тільки в цьому випадку 

можна зробити ефективний аудит фінансових результатів і підготувати аналіз 

показників, необхідних підприємству. 

При перевірці первинних документів використовують описані в 

попередніх розділах методичні способи і прийоми дослідження документів. 

Перевірка правильності класифікації доходів і витрат за видами діяльності 

передбачає детальне вивчення наказу про облікову політику і порівняння 

його в частині порядку формування фінансових результатів з нормами 

чинного законодавства. 

Правильність узагальнення інформації про фінансові результати 

підприємства від звичайної діяльності за даними рахунка 79. Достовірність 

визначення фінансових результатів перевіряється у розрізі субрахунків до 

рахунка 79: 791, 792, 793. 

Правильність визначення загальної величини чистого прибутку 

(збитку) підприємством аудитор з’ясовує зіставленням дебетового та 

кредитового оборотів за рахунком 79 за звітний період. 

Якщо кредитовий оборот за рахунком 79 буде більшим від дебетового 

обороту цього рахунка, то підприємство на суму різниці має нерозподілений 
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прибуток поточного року, який при закритті рахунка 79 списується на 

рахунок 44. 

Аудит синтетичного обліку реалізації продукції при журнально-

ордерній формі здійснюють на основі даних Головної книги, Журналу-

ордеру, в якому записи із накопичувальних відомостей та реєстрів 

відображують підсумком за місяць. 

Це здійснюється з метою встановлення достовірності накопичення 

даних щодо продажу окремих видів продукції за видами реалізації, за 

підрозділами, які відпустили продукцію, а також аналітичного обліку 

розрахунків із заготівельними та іншими організаціями й особами. 

Крім того, з’ясовують правильність щомісячного списання 

загальновиробничих витрат та приєднання до виробничої собівартості 

окремих видів продукції. 

В цілому аудит фінансових результатів здійснюється в розрізі видів 

діяльності підприємства. 

Типовими порушеннями в обліку фінансових результатів є такі: 

– помилки в обліку операцій, які призвели до виникнення фінансових 

результатів; 

– невірне визначення звітного періоду при формуванні фінансових 

результатів; 

– помилки при закритті рахунків доходів і витрат на фінансові 

результати; 

– невірне відображення у звітності фінансових результатів. 

 

Контрольні запитання: 
1. Яке П(С)БО визначає порядок формування в обліку інформації про доходи, 

витрати? 
2. Назвіть основні принципи визнання доходів і витрат. Охарактеризуйте їх. 
3. Як класифікують доходи за видами діяльності?Охарактеризуйте їх. 
4. Як класифікують витрати за видами діяльності?Охарактеризуйте їх. 
5. Назвіть умови визнання доходів і витрат. 
6. Як здійснюється оцінка доходів і витрат? 
7. Що таке елементи витрат? За якими елементами групують витрати операційної 

діяльності? 
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8. Рахунки якого класу відображають витрати за елементами? 
9. Що включається до собівартості реалізованої продукції? 
10. Як здійснюється облік виробничої собівартості та собівартості реалізованої 

продукції? 
11. Що включають до адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних 

витрат? 
12. Як здійснюється синтетичний облік доходів? 
13. Як здійснюється синтетичний облік витрат? 
14. Що таке прибуток, збиток? 
15. Як визначається фінансовий результат? 
16. На якому рахунку ведеться облік фінансових результатів? 
14.Яка мета аудитудоходів, витрат та фінансових результатів? 
15. Яка методика аудиту доходів, витрат та фінансових результатів? 
16. Які порушення можуть бути виявлені під час аудиту доходів, витрат та 

фінансових результатів? 
 
Тести: 
1. Який показник невключають дособівартості реалізованої продукції: 

а) податок на додану вартість; б) постійні загальновиробничі витрати; 
в) прямі витрати на оплату праці; г) витрати на соціальне страхування? 

2. Витрати операційної діяльності групують за такими елементами: 
а) матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; 
амортизація; 
б) матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; інші 
операційні витрати; 
в) витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші 
операційні витрати; 
г) матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; 
амортизація; інші операційні витрати. 

3. Сума відсотків за користування кредитом в обліку визнається:  
а) фінансовими витратами; б) іншими операційними доходами; 
в) витратами майбутніх періодів; г) поточними зобов’язаннями. 

4. Необхідного умовою визнання доходів є: 
а) зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства; 
б) достовірна оцінка доходів;           
в) збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення капіталу; 
г) правильної відповіді не запропоновано. 

5. Для визнання доходу необхідне: 
а) збільшення активу або зменшення зобов’язань, які зумовлюють збільшення власного 
капіталу;      
б) надходження активу; 
в) зменшення зобов’язань, які зумовлюють збільшення власного капіталу; 
г) збільшення власного капіталу. 

6. Перевищення доходів звітного періоду на витратами звітного періоду, � це: 
а) фінансові результати; б) податковий кредит; в) прибуток; г) збиток.  

7. Порядок формування в обліку інформації про доходи регламентує: 
а) НП(С)БО 1; б) НП(С)БО 2; в) П(С)БО 15; г) П(С)БО 16. 

8. Порядок формування в обліку інформації про витрати регламентує: 
а) НП(С)БО 1; б) НП(С)БО 2; в) П(С)БО 15; г) П(С)БО 16. 

9. За способом включення до собівартості витрати класифікують на: 
а) постійні і змінні; б) прямі і непрямі;      
в) продуктивні і непродуктивні; г) витрати на продукцію і витрати періоду. 
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10. До загальновиробничих витрат не належить: 
а) амортизація основних засобів та нематеріальних активів загально виробничого 
призначення;      
б) витрати на обслуговування виробничого процесу;       
в) витрати на управління виробництвом; г) втрати від браку, оплата простоїв. 

11. До основних завдань перевірки фінансових результатів відносять: 
а) встановлення правильності визнання доходів і витрат; 
б) правильність складання договору про матеріальну відповідальність касира; 
в) проведення інвентаризації  основних засобів; 
г) правильної відповіді не запропоновано. 

12. Нормативними актами під час проведення аудиту доходів і фінансових 
результатів не є: 
а) П(С)БО 15 «Дохід»; б) П(С)БО 9 «Запаси»; 
в) трудові книжки працівників; г) правильної відповіді не запропоновано. 

13. У програму перевірки доходів та фінансових результатів включають: 
а) встановлення повноти надходження доходів від реалізації  готової продукції; 
б) встановлення причини розірвання трудового договору з одним із звільнених 
працівників; 
в) оформлення трудових угод; г) правильної відповіді не запропоновано. 

14. У відомості перевірки повноти обліку відвантаження та реалізації 
продукції вказується: 
а) найменування продукції; б) утримання із заробітної плати; 
в) ціна згідно з контрактом; г) правильної відповіді не запропоновано. 

15. Який з перелічених реквізитів не міститься у відомості помилок і 
порушень, які виявлені під час аудиту доходів і фінансових результатів: 
а) реєстр документів; б) вид порушень; 
в) витрати на оплату праці керівника підприємства;  
г) правильної відповіді не запропоновано. 
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ТЕМА 15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ АУДИТ 

1. Сутність звітності, її призначення та класифікація 

2. Поняття і склад фінансової звітності та вимоги до її підготовки і 

подання 

3. Форми фінансової звітності та їх характеристика 

4. Методи перевірки правильності складання фінансової звітності 

Контрольні запитання 

Тести 
Ключові слова та питання: звітність, фінансова звітність, якісні характеристики, 

принципи підготовки звітності, користувачі звітності, форми фінансової звітності: Баланс 
(звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт 
про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової 
звітності, Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами», аудит 
фінансової звітності. предметна область дослідження, етапи аудиторської перевірки 
фінансової звітності, формальна перевірка фінансової звітності,  аналітична перевірка 
фінансової звітності. 

 
Основні фахові компетентності: розуміння економічної сутності показників 

звітності, їх місця і ролі в оцінці діяльності підприємства; знання змісту, складу 
фінансової звітності, її якісних характеристик і принципів підготовки; уміння 
опрацьовувати та накопичувати необхідну для складання звітності інформацію, складати 
фінансову звітність; вміння користуватися методом і методичними прийомами аудиту під 
час перевірки фінансової звітності; вміння проводити загальний огляд звітності; 
проводити аналітичну перевірку звітності; робити загальну оцінку фінансового стану 
підприємства і визначати зміни його фінансових показників. 

 
 

1. Сутність звітності, її призначення та класифікація 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» всі підприємства з початку діяльності до моменту 

ліквідації повинні вести бухгалтерський облік. Заключним етапом 

бухгалтерського обліку є складання звітності. Звітність є одним з елементів 

методу бухгалтерського обліку. 

Звітність – це облікові записи, які дають можливість прослідкувати 

господарську діяльність. Крім того, звітність є джерелом інформації для 

аналізу підсумків діяльності підприємства, оцінки використання ресурсів, 
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фінансового стану, виявлення резервів зниження витрат виробництва та 

росту рентабельності. 

В умовах ринкових відносин, коли на економічному просторі 

одночасно працюють різноманітні господарські суб’єкти – юридичні та 

фізичні особи, звітність стає основним джерелом інформації. Кожний суб’єкт 

господарювання намагається знати все про своїх замовників та 

постачальників. І саме звітність дає можливість отримати уяву про 

фінансово-майновий стан підприємства та його потенційні можливості. 

В Україні склалась система звітності, яку можна поділити за різними 

ознаками (рис. 15.1). 

Насамперед, слід розрізняти звітність за будовою: звітність, у якій 

інформація наводиться станом на певну дату (вона містить моментні 

показники); звітність, що містить інформацію за певний (звітний) період (її 

складають інтервальні показники). 

За змістом і джерелами формування розрізняють статистичну, 

фінансову, податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську (управлінську) 

звітність. 

Статистична звітність містить інформацію, що є необхідною для 

статистичного вивчення господарської діяльності підприємств та побудови 

макроекономічних показників. 

Фінансова звітність містить інформацію про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 

період, її складають з дотриманням балансового узагальнення облікової 

інформації. Цей принцип закладено у структуру звітних форм, у внутрішній і 

міжформовій ув’язці показників. 

Податкова звітність містить інформацію про доходи та витрати, 

фінансові результати та розрахунок сум податків, що підлягають сплаті до 

бюджету, а також надмірно сплачених сум, що підлягають відшкодуванню. 
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Спеціальна звітність подається з питань розрахунків і використання 

коштів фонду соціального страхування, пенсійного фонду, фонду зайнятості 

тощо. 

Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність відображає 

необхідну інформацію для прийняття рішень на рівні структурних 

підрозділів і розробляється підприємством самостійно. 

Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що 

використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського 

обліку. 

За ступенем узагальнення звітність поділяють на первинну, що 

подається підприємствами, і консолідовану, що узагальнює дані первинної 

звітності у межах міністерств і відомств. 

За обсягами відображених результатів діяльності розрізняють повну 

і скорочену звітність. 

За періодом часу, за який характеризується діяльність 

підприємства, тобто за періодичністю подання розрізняють річну і 

проміжну (щоквартальну, щомісячну) звітність. 

За видами діяльності звітність є типовою і галузевою. Типові форми 

звітності застосовують для відображення облікових даних однакового змісту, 

галузеві містять показники за специфічними видами діяльності. 

За місцем використання розрізняють внутрішню звітність, 

призначену для внутрішнього управління підприємством, і зовнішню, яка 

виходить за межі підприємства і подається органам виконавчої влади, іншим 

користувачам. 

Звітність за способом подання користувачам поділяють на подану 

поштовим зв’язком, електронною поштою або подану власноруч. 
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2. Поняття і склад фінансової звітності  

та вимоги до її підготовки і подання 

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до 

визнання і розкриття її елементів визначаються Національним Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності».  

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства за звітний період. 

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

України» та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

передбачають складання наступних форм фінансової звітності (табл. 15.1). 

Таблиця 15.1 

Форми фінансової звітності та їх призначення 

Компонент 
фінансової звітності Зміст Використання інформації 

1 2 3 

Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) 

Наявність економічних ресурсів, 
які контролюються 

підприємством на дату балансу 
та права на ресурси, а також 
джерела їх формування 

Оцінка структури ресурсів 
підприємства та прав на ресурси, його 
ліквідності та платоспроможності. 
Прогнозування майбутніх потреб у 

позиках. Оцінка та прогнозування змін
в економічних ресурсах, які 
підприємство ймовірно 

контролюватиме у майбутньому 
Звіт про фінансові 
результати (Звіт 
про сукупний 

дохід) 

Доходи, витрати, сукупний дохід 
і фінансові результати діяльності 
підприємства за звітний період 

Оцінка та прогноз доходів і витрат 
підприємства та їх структури. 

Звіт про рух 
грошових коштів 

Генерування та використання 
грошових коштів підприємства 
протягом звітного періоду 

Оцінка та прогноз руху грошових 
коштів від операційної, 

інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємства.
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Продовження табл. 15.1 
1 2 3 

Звіт про власний 
капітал 

Зміни у складі власного капіталу 
підприємства протягом звітного 

періоду 

Оцінка та прогноз змін у власному 
капіталі. 

Примітки до річної 
фінансової 
звітності 

Обрана облікова політика: 
інформація, не наведена 

безпосередньо у фінансових 
звітах, але обов’язкова за 
П(С)БО; додатковий аналіз 

статей звітності, необхідний для 
забезпечення її зрозумілості 

Оцінка та прогноз облікової 
політики, ризиків або непевності, 
які впливають на підприємство, 
його ресурси та зобов’язання; 

діяльність підрозділів підприємства 
тощо 

Додаток до річної 
фінансової 
звітності 

«Інформація за 
сегментами» 

Доходи, витрати та результати 
діяльності звітних сегментів, а 
також про балансову вартість 
активів звітних сегментів і 

капітальні інвестиції 

Оцінка та прогноз діяльності за 
звітними сегментами для 
прийняття рішень щодо 

інвестування 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

України» та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

визначено, що для суб’єктів малого підприємництва встановлено скорочену 

за показниками фінансову звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові 

результати, форма і порядок складання яких визначено П(С)БО 25 

«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (табл. 15.2). 

Таблиця 15.2 

Форми фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва  
Форми  
звітності 

Суб’єкт, який подає звітність 

Фінансовий звіт СМП: 
− Баланс (форма № 1-м) 
− Звіт про фінансові 
результати (форма № 2-м) 

Суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, які 
визнані такими відповідно до законодавства, крім довірчих 
товариств, страхових компаній, банків, ломбардів, інших 
фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ, 
суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють обмін 
іноземної валюти, є виробниками та імпортерами 
підакцизних товарів, суб’єктів підприємницької діяльності, у 
статутному фонді яких частка внесків, що належить 
юридичним особам - засновникам і учасникам цих суб’єктів, 
які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищує 25%.  

Спрощений фінансовий 
звіт СМП: 
−  Баланс (форма № 1-мс) 
−  Звіт про фінансові 
результати (форма № 2-
мс) 

Суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, які 
відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 
розділу ІІІ ПКУ та мають право на застосування спрощеного 
бухгалтерського обліку доходів і витрат, а також платники 
єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним 
підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XVI 
ПКУ. 
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Залежно від потреб управління, чинних законодавчих та нормативно-

правових актів можна сформувати систему вимог до звітності (рис. 15.2). 

 

 
Рис. 15.2. Вимоги до фінансової звітності 

 

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського 

обліку, за достовірність якого несуть відповідальність керівник і головний 

бухгалтер підприємства. Ця обставина зумовлює засвідчення даних 

фінансової звітності підписами керівника і головного бухгалтера. Відповідно 

до чинного законодавства та установчих документів вони несуть 

відповідальність за організацію та здійснення бухгалтерського обліку й 

складання фінансової звітності. 

Інформація, наведена у фінансових звітах, стає необхідною для 

користувачів завдяки властивим їй якісним характеристикам, основними з 

яких є зрозумілість, доречність, достовірність, порівнюваність звітності. 

Зрозумілість для користувачів означає, що користувачі мають 

відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку 

і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю. 

ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Правові аспекти Якісні характеристики 

Порівнянність 

Обов'язковість подання 

Державна регламентація 

Відповідальність  
засвідчення 

Зрозумілість 

Доречність 

Достовірність 
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Інформація є доречною, якщо впливає на економічні рішення 

користувачів, допомагаючи оцінюванню ними минулих, нинішніх чи 

майбутніх подій, або допомагає їм підтвердити чи виправити їх минулі 

оцінки. 

Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення 

може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі 

фінансових звітів. 

Інформація є достовірною, коли вільна від суттєвих помилок та 

упередженості, і користувачі можуть покластися на неї тією мірою, якою 

вона відображає або, як очікується, буде відображати дійсний стан справ. 

Фінансова звітність має надавати можливість користувачам 

порівнювати фінансові звіти підприємств за різні періоди та фінансові звіти 

різних підприємств. 

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, 

які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних 

потреб. 

Безпосередньо 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 зобов’язання; забезпеченості 

зобов’язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають 

розподілу; регулювання діяльності підприємства та інших рішень. 

Як зазначено в Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» (ст. 1) та в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» (п. 3 р. І) користувачами звітності є фізичні та юридичні особи, 

які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття 

рішень. 

Інформаційні потреби різних груп користувачів наведено в таблиці 

15.3. 
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Таблиця 15.3 

Інформаційні потреби користувачів фінансової звітності 

Користувачі фінансової 
звітності 

Інформаційні потреби 

Інвестори Здатність підприємства платити дивіденди. Прийняття 
рішення щодо руху інвестицій 

Працівники Стабільність і прибутковість підприємства. Збереження 
робочих місць, оплата праці і пенсійне забезпечення 

Банки Своєчасне повернення кредитів і одержання відсотків 
Постачальники й інші 
кредитори 

Своєчасність сплати рахунків 

Клієнти, замовники Можливість одержання необхідних товарів, послуг 
Уряд Своєчасність і повнота сплати податків 
Громадськість Вплив діяльності підприємства на добробут 

суспільства (зайнятість, екологію) 

 
Правові основи порядку складання, подання та оприлюднення 

фінансової звітності закладені в статті 14 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та у Порядку подання 

фінансової звітності.  

Підприємства подають фінансову звітність таким адресатам: 

− органам, до сфери управління яких належать підприємства; 

− трудовим колективам на їх вимогу; 

− власникам (засновникам) відповідно до установчих документів; 

− іншим органам та користувачам. 

До подання річного звіту за адресами, передбаченими Порядком 

подання фінансової звітності, він повинен бути розглянутим і затвердженим 

у порядку, який встановлено законодавством та установчими документами, 

залежно від суб’єктів господарювання і форм власності. 

За звітним періодом фінансову звітність поділяють на річну та 

квартальну. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є 

календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може 

бути меншим 12 місяців, але не може бути більшим 15 місяців.  
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Відповідно до Порядку подання фінансової звітності квартальна 

фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається 

підприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, 

а річна – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року до всіх 

перелічених вище органів та установ (окрім податкових органів).  

До податкової служби фінансову звітність подають у строки, передбачені 

для подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

(протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу). 

До 30 квітня оприлюднити фінансову звітність разом з аудиторським 

висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у 

періодичних або неперіодичних виданнях зобов’язані публічні акціонерні 

товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних 

сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з 

нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, 

страховики, інші фінансові установи.  

До 1 червня потрібно подати фінансову звітність у складі Балансу та 

Звіту про фінансові результати державному реєстратору. 

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день 

фактичної її передачі за належністю, а в разі надсилання її поштою – дата 

одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, 

що обслуговує адресата. У разі, коли дата подання звітності випадає на 

неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного 

робочий день. 
 

3. Форми фінансової звітності та їх характеристика 

Згідно П(С)БО фінансова звітність має вигляд таблиці, яка складається 

з загальної частини, основної та заключної. В загальній частині наведено 

реквізити підприємства: назва, ідентифікаційний код, територія, форма 

власності, вид діяльності, одиниця вимірювання. Основна частина – таблиця, 

яка поділена на статті.  
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Стаття – елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям за 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Істотність статті 

визначається її розміром і характером активів та пасивів, що розглядаються 

одночасно. Статті фінансової звітності не слід згортати, це може привести до 

спотворення фінансової звітності. Статтю наводять у фінансовій звітності, 

якщо вона відповідає таким критеріям: 

− існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних 

вигод, зв’язаних з цією статтею; 

− оцінка статті може бути достовірно визначена. 

У заключній частині звітності наводяться підписи, прізвище, ім’я та по-

батькові осіб, які відповідають за представлену інформацію. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) є основним звітним 

документом, що відображає фінансово-майновий стан підприємства на певну 

дату (Додаток 2).  

 Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на 

певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Баланс складається з 

двох частин: активу та пасиву. 

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. 

Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприємства,  

ліквідність та оборотність оборотних засобів, наявність власного та 

позикового капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та 

інших показників.  

Отримання такої інформації є необхідною умовою для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень, а також для оцінки ефективності 

майбутніх вкладень капіталу та ступеня фінансових ризиків. 

Актив балансу містить 3 розділи:                                    

І. Необоротні активи; 

II. Оборотні активи; 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.  
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Пасив балансу має 4 розділи:  

І. Власний капітал; 

II. Довгострокові зобов’язання та забезпечення; 

III. Поточні зобов’язання та забезпечення; 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними 

для продажу, та групами вибуття. 

Елементами балансу є активи, зобов’язання і власний капітал. 

Активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до одержання 

економічних вигод у майбутньому. Під економічною вигодою розуміють 

потенційну можливість одержання підприємством грошових коштів від 

використання активів. 

Зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої приведе, як очікується, до зменшення 

ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. 

Зобов’язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка може бути 

достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у 

майбутньому внаслідок їх погашення. 

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається 

після вирахування його зобов’язань. 

Баланс підприємства складається на основі інформації за залишками на 

балансових рахунках – 1-6 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань з оборотно-сальдової відомості. 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 

2) – це звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід 

(Додаток 3). 

Метою складання Звіту про фінансові результати надання 

користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, 

витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період. 

Звіт про фінансові результати складається з чотирьох розділів:  
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І. Фінансові результати. 

ІІ. Сукупний дохід. 

IІI. Елементи операційних витрат. 

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій. 

У звіті про фінансові результати зіставляються доходи і витрати від 

здійснення різних видів діяльності підприємства – операційної, фінансової, 

інвестиційної та іншої. Цей звіт дає можливість користувачам оцінити ділову 

активність підприємства та його фінансову привабливість. 

Звіт про фінансові результати заповнюється на основі інформації за 

рахунками 7, 8 та 9 класів Плану рахунків. Для визначення чистого прибутку 

(збитку) звітного періоду послідовно зіставляють доходи і витрати від різних 

видів діяльності. 

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3, форма № 3-н) – звіт, 

який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного 

періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 

(Додатки 4–5). 

Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання 

користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої 

інформації про зміни, які відбулися у грошових коштах підприємства та їх 

еквівалентах за звітний період. 

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

методи складання звіту про рух грошових коштів: прямий та непрямий. При 

використанні прямого методу розкриваються основні грошові надходження і 

витрати. З допомогою непрямого методу чистий прибуток або збиток 

коригується з врахуванням операцій негрошового характеру, відстрочення, 

нарахування минулих років, майбутніх надходжень та платежів, статей 

доходів і витрат, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю. 

Звіт про рух грошових коштів складається з трьох розділів: 

І. Рух коштів в результаті операційної діяльності. 

II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності. 
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III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності. 

Джерелами інформації для складання Звіту про рух грошових коштів є 

Баланс, Звіт про фінансові результати, Примітки до фінансових звітів, 

Головна книга, аналітичні дані окремих рахунків бухгалтерського обліку. 

Звіт про власний капітал (форма № 4) – це звіт, який відображає 

зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду 

(Додаток 6). 

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про 

зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

Цей звіт містить дані лише за один звітний період, тому для 

забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні 

додавати до річної звітності Звіт про власний капітал за минулий рік. 

Звіт про власний капітал заповнюється на основі Балансу, Звіту про 

фінансові результати і аналітичних даних по окремих рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, 

яка забезпечує деталізацію і обґрунтування статей і фінансових звітів, а 

також інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями 

(стандартами). 

Примітки до звітів є обов’язковою складовою річної фінансової 

звітності для всіх підприємств, крім бюджетних установ, представництв 

іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого 

підприємництва. 

Примітки до фінансової звітності деталізують та роз’яснюють 

інформацію щодо фінансово-майнового стану підприємства та результатів 

його діяльності, розкривають найважливіші обставини, які мали вплив на 

діяльність підприємства. Примітки мають важливе значення для користувачів 

звітності в частині правильного розуміння ними поданої інформації. 

У примітках до фінансових звітів необхідно розкривати інформацію 

про облікову політику підприємства; інформацію, що не наведена 
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безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою згідно з положеннями 

(стандартами); інформацію, яка містить додатковий аналіз статей звітності, 

необхідний для забезпечення її зрозумілості та доречності. 

Типова форма фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової 

звітності» затверджена наказом Міністерства фінансів України № 302 «Про 

примітки до річної фінансової звітності» від 29 листопада 2000 р.  

Примітки до річної фінансової звітності подають у текстовому вигляді 

та у формі затверджених таблиць. 

Примітки до річної фінансової звітності включають п’ятнадцять 

розділів, в яких наводиться більш детальна інформація про окремі види 

активів зобов’язань, доходів і витрат підприємства, яка забезпечує 

користувачів необхідною інформацією: 

Розділ I. Нематеріальні активи. 

Розділ II. Основні засоби.  

Розділ III. Капітальні інвестиції.  

Розділ IV. Фінансові інвестиції.  

Розділ V. Доходи і втрати.  

Розділ VI. Грошові кошти.  

Розділ VII. Забезпечення.  

Розділ VIII. Запаси.  

Розділ IX. Дебіторська заборгованість.  

Розділ X. Нестачі і втрати від псування цінностей.  

Розділ XI. Будівельні контракти.  

Розділ XII. Податок на прибуток.  

Розділ XIII. Використання амортизаційних відрахувань.  

Розділ XIV. Біологічні активи. 

Розділ XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації 

сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів. 

Приміток включають три групи інформації: 

– облікову політику підприємства; 
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– інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є 

обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами); 

– інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності для 

забезпечення її зрозумілості та достовірності. 

Інформація за сегментами – це звіт про доходи, витрати, фінансові 

результати, активи і зобов’язання звітних сегментів підприємства. 

Методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, 

фінансові результати, активи і зобов’язання звітних сегментів та розкриття їх 

у фінансовій звітності визначає П(С)БО 29 «Фінансова звітність за 

сегментами». 

Інформацію формують у бухгалтерському обліку за господарськими та 

географічними сегментами, які визначає підприємство на основі його 

організаційної структури. Сегмент може бути визначений і за критерієм 

дотримання єдиного технологічного процесу, який може здійснюватися в 

кількох географічних регіонах. 

Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за 

сегментами» складається з III розділів: 

I. Показники пріоритетних звітних сегментів 

II. Показники за допоміжними звітними сегментами 

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами. 

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у 

фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Це Положення 

визначає порядок коригування фінансової звітності або розкриття інформації 

у примітках при виправленні помилок, допущених при складанні фінансових 

звітів у попередніх періодах; змінах в облікових оцінках і обліковій політиці; 

розкритті інформації про події, які відбуваються після дати Балансу. Датою 

балансу є дата, на яку складений баланс підприємства. Такою датою є 

останній день звітного періоду. Події після дати Балансу – це події, які 

можуть відбуватися між датою балансу та датою затвердження керівництвом 
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фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення і які вплинули або 

можуть вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів 

підприємства. 

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у 

попередніх періодах, здійснюється коригуванням сальдо нерозподіленого 

прибутку на початок звітного періоду. Помилки можуть виникати внаслідок 

арифметичних підрахунків, неправильного застосування принципів обліку 

або навмисно. 

При виправленні помилок важливо відслідковувати вплив допущеної 

помилки на фінансові результати, суму податку на прибуток, суму 

нарахованих дивідендів, формування резервного капіталу, розрахунок 

показника прибутковості акцій. Для виправлення помилки необхідно, перш 

за все, визначити суму помилки, допущеної в попередні звітні періоди, що 

призводить до коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного 

періоду. Далі потрібно відобразити суму коригування нерозподіленого 

прибутку за попередній звітний період у Балансі та Звіті про фінансові 

результати і обов’язково розкрити інформацію про вплив помилки і 

коригування у Примітках до фінансової звітності. 

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються 

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або 

міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до 

законодавства. 

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються 

за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними 

акціонерними товариствами, банками, страховиками починаючи з 1 січня 

2012 р., а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за 

такими видами: 

– надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення, а також недержавне пенсійне забезпечення – починаючи з 1 

січня 2013 року; 
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– допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування – 

починаючи з 1 січня 2014 року. 

– надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення, а також недержавне пенсійне забезпечення – починаючи з 1 

січня 2013 року; 

– допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування – 

починаючи з 1 січня 2014 року. 
 

 

4. Методи перевірки правильності складання фінансової звітності  

Мета аудиту фінансової звітності відповідно до МСА 200 «Ціль і 

основні принципи аудиту фінансової звітності» полягає у встановленні 

аудитором відповідності фінансової звітності у всіх суттєвих аспектах 

чинному законодавству, що регламентує порядок підготовки та подання 

фінансових звітів. Тобто метою є незалежна експертиза для встановлення 

реальності та достовірності фінансової звітності, своєчасності і точності її 

показників. 

Критерієм оцінки при аудиті фінансової звітності будуть виступати: 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності), П(С)БО 6 

«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», НП(С)БО 2 

«Консолідована фінансова звітність» тощо. 

Об’єкти аудиту – показники фінансової звітності, а також операції, на 

підставі яких вони були сформовані. 

Джерела аудиту фінансової звітності: 

– вимоги нормативних документів, що встановлюють порядок 

складання фінансової звітності; 

– наказ про облікову політику; 

– фінансова звітність і примітки до неї; 

– бізнес-план; 

– регістри синтетичного і аналітичного обліку; 

– первинні документи; 
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– статистична звітність; 

– відповіді на запити аудитора; 

– аудиторські звіти і висновки та результати інших форм контролю 

попередніх років (періодів). 

Користувачами фінансової звітності можуть бути уповноважені 

представники органів державної влади, юридичні та фізичні особи, 

зацікавлені в наслідках господарської діяльності суб’єктів (власники, 

засновники, кредитори, інвестори тощо), які згідно з чинним законодавством 

мають право на отримання інформації, що міститься у фінансовій звітності. 

Користувачі фінансової звітності мають право виступати замовниками 

аудиту та виконання інших аудиторських послуг, визначати обсяги та 

напрями аудиторської перевірки в межах повноважень, наданих 

законодавством, установчими документами тощо. 

З метою ефективності аудиту фінансової звітності необхідно здійснити 

такі заходи: 

– провести перевірку достовірності початкових і порівнювальних 

показників фінансової звітності; 

– направити письмові запити для підтвердження відповідної інформації 

керівництву підприємствам і третім особам; 

– ознайомитись з аудиторським висновком і письмовою інформацією 

про результати попереднього аудиту, якщо такий проводився; 

– організувати письмове направлення запитів фірмі, що здійснювала 

попередній аудит тощо. 

Методика перевірки відповідності поданої фінансової звітності 

нормативним вимогам передбачає такі етапи. 

Встановлення переліку форм фінансової звітності, які згідно з чинними 

вимогами повинно складати підприємство. Аудитор встановлює, які форми 

звітності має подавати підприємство, тобто звітує на загальних підставах 

(подає всі форми) чи як мале підприємство (за скороченою формою). А також 

досліджує повноту складу поданої звітності з урахуванням наявних філій, 
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представництв, інших відокремлених підрозділів. 

Перевірка правильності визначення звітного періоду, за який складена 

звітність. Відповідно до чинного законодавства звітним періодом для річної 

звітності є календарний рік. Для новоствореного підприємства звітний період 

може перевищувати календарний рік (але охоплювати не більше 15-ти 

місяців), а для ліквідованого підприємства він буде меншим за один рік (з 1 

січня до дати ліквідації). 

Перевірка правильності формування статей фінансової звітності. 

Аудитор перевіряє правомірність відображення конкретних показників у 

статтях фінансової звітності, відповідність їх вимогам діючих положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. 

Проведення аналізу якісних характеристик фінансової звітності. При 

оцінці якісних характеристик фінансової звітності аудитору потрібно 

врахувати вимоги НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

Зокрема, це дохідливість, достовірність, зіставність, доречність. 

Перевірка дотримання основних принципів бухгалтерського обліку і 

звітності. Аудитор повинен встановити дотримання при складанні 

фінансової звітності таких принципів: автономності, безперервності 

діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування 

та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, 

обачності, превалювання сутності над формою, єдиного грошового 

вимірника. 

Для встановлення реальності фінансової звітності та її доступності для 

користувачів аудитор повинен з’ясувати, чи містить вона такі дані, як: 

інформація щодо звітного і попереднього періоду; дату звітності і звітний 

період; валюту звітності та одиницю її виміру тощо. Важливою 

характеристикою фінансової звітності є її достовірність. 

Для встановлення чи спростування достовірності аудитор перевіряє: 

– узгодженість ідентичних даних балансу і фінансових звітів різних 

форм; 
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‒ правильність розрахунків фінансових показників; 

– повноту охоплення всіх структурних підрозділів підприємства тощо. 

Під час аудиту фінансової звітності необхідно розглянути такі питання: 

1) підтвердити правильність ведення бухгалтерського обліку, 

класифікації та оцінки всіх видів активів підприємства, методика аудиту яких 

розглянута в темах «Облік і аудит необоротних активів», «Облік і аудит 

запасів»; 

2) підтвердити реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності,  

3) перевірити правильність і адекватність визначення власного 

капіталу, його структури та призначення; 

4) встановити реальність і точність фінансових результатів діяльності 

підприємства, методика аудиту яких подана вище у темі «Облік  і аудит 

витрат, доходів та фінансових результатів»; 

5) дослідити стан бухгалтерського обліку і звітності, а саме: 

– проаналізувати форму ведення обліку на підприємстві; 

– встановити відповідність бухгалтерського обліку вимогам П(С)БО та 

інших нормативних документів з питань організації обліку; 

– встановити відповідність проведення річної інвентаризації вимогам 

чинного законодавства; 

6) проаналізувати показники фінансового стану підприємства. 

Аналіз фінансового стану підприємства – це дослідження низки 

показників, які відображають наявність, розміщення та використання 

фінансових ресурсів. 

Необхідною умовою діяльності підприємства в ринковій економіці є 

сталий фінансовий стан, оскільки від цього залежать своєчасність і повнота 

погашення його зобов’язань перед працівниками щодо розрахунків з оплати 

праці, бюджетом, банками, постачальниками. Нераціональне використання 

фінансових ресурсів або їх брак негативно впливає на розрахунки 

підприємства з кредиторами, бюджетом тощо, є причиною погіршення 

результатів господарської діяльності. 
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Фінансовий стан підприємства залежить не лише від суми доходів, 

наявності засобів, а ще й від ефективного їх використання, тобто від якості 

фінансової роботи. А тому в умовах ринкової економіки виникає 

необхідність виявлення і мобілізації внутрішніх резервів поліпшення 

фінансового стану. Зважаючи на це, одним із важливих об’єктів аналізу є 

вивчення правильності використання фінансових ресурсів за цільовим 

призначенням. 

Отримані коефіцієнти і показники необхідно порівняти із 

встановленими нормативними (оптимальними) критеріями, з даними за 

попередній період і аналогічними показниками на однотипних підприємствах 

або із середніми даними по галузі. 

Отже, аудит фінансової звітності сприяє виявленню недоліків, 

попередженню банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в 

умовах конкурентної боротьби. 

Аудит фінансової звітності проводиться з метою підготовки висновку 

про відповідність фінансової звітності чинному законодавству, що 

регламентує порядок підготовки та подання фінансових звітів. 

При перевірці аудитор з’ясовує наявність наказу керівника 

підприємства про облікову політику та проводить аналіз дотримання 

бухгалтерською службою принципів підготовки фінансової звітності. 

Процедури завірення фінансової звітності означають підтвердження 

аудитором відповідності показників фінансової звітності даним Головної 

книги (оборотного балансу) і регістрам синтетичного обліку без здійснення 

процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації. 

Аудит окремих форм фінансової звітності має свої особливості. Так, 

відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», метою 

складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. 

Тому під час аудиту Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) має 

бути встановлено дотримання при складанні даної форми звітності таких 
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умов: 

1. Відповідність показників статей балансу на початок звітного періоду 

(місяця, кварталу, року) даним балансу за попередній період. Зміни 

вступного балансу на початок року порівняно із звітним за попередній рік 

приймаються лише з відповідними поясненнями. 

2. Показники статей балансу на кінець звітного року повинні бути 

підтверджені результатами проведеної перед складанням річного 

бухгалтерського звіту інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних 

цінностей, коштів, резервів, розрахунків та інших активів і пасивів. 

3. Статті балансу, які містять інформацію про стан коштів на рахунках 

у комерційних банках, банківських позик, фінансування з бюджету та 

позабюджетних фондів, повинні відповідати даним, зазначеним у виписках 

банків. Відображені у балансі суми за розрахунками з фінансовими і 

податковими органами мають бути попередньо взаємно погоджені. 

4. Показники статей балансу на кінець звітного періоду повинні 

відповідати оборотам і залишкам на рахунках Головної книги, а тому звірка 

оборотів і залишків на рахунках аналітичного та синтетичного обліку на 

кінець звітного року перед складання заключного балансу має бути 

обов’язково здійснена. 

5. Показники балансу підприємства та інших форм фінансової звітності 

мають бути взаємопов’язаними. З цією метою Міністерством фінансів 

України складено рекомендації щодо перевірки узгодженості показників 

типових форм річного бухгалтерського звіту. 

Аудит форми № 1 розпочинають з аналізу достовірності оцінки активів 

та зобов’язань. При цьому, основними об’єктами аудиту активів 

підприємства є нематеріальні активи: незавершене будівництво, основні 

засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, 

довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші 

необоротні активи, запаси, розрахункові операції, поточні фінансові 

інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти. Аудитор має підтвердити 
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правильність відображення в бухгалтерському балансі кожної статті. 

Після перевірки відповідності статей активу бухгалтерського балансу 

аудитор перевіряє правильність відображенням залишків на рахунках у 

пасиві балансу згідно з описаною вище методикою. 

Аудит Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

(форма № 2) проводиться з метою встановлення правильності його 

складання, що забезпечує користувачів повною, правдивою та 

неупередженою інформацією про доходи, витрати, прибутки та збитки від 

діяльності підприємства за звітний період. 

Перевірку правильності заповнення розділу І «Фінансові результати» 

аудитор здійснює на основі рахунків доходів і витрат. Вони представлені 

рахунками класів 7 «Доходи і результати діяльності» та 9 «Витрати 

діяльності» Плану рахунків. Після закінчення звітного періоду дохід, 

відображений за кредитом рахунків класу 7, крім рахунка 76 «Страхові 

платежі», і суми витрат, показані за дебетом рахунків класу 9, відносяться 

підприємством на рахунок 79 «Фінансові результати», тобто рахунки доходів 

і витрат закриваються на фінансові результати. 

Перевірку заповнення розділу III «Елементи операційних витрат» 

аудитор здійснює на основі рахунків класу 8 «Витрати за елементами» або, 

якщо підприємство не застосовує цей клас рахунків, інші рахунки, що 

передбачені діючим планом рахунків. 

Правильність заповнення розділу IV «Розрахунок показників 

прибутковості акцій» перевіряється тільки під час аудиту акціонерних 

товариств, оскільки інші підприємства його не заповнюють. 

Аудит Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) спрямований на 

перевірку достовірності складеного звіту, відповідності його Балансу та Звіту 

про фінансові результати. А тому під час аудиту необхідно встановити: 

1) дотримання підприємством вимог діючого законодавства при 

складанні Звіту про рух грошових коштів прямим і непрямим методом у 

результаті операційної діяльності; 



458 
 

2) правильність відображеного руху грошових коштів за видами 

діяльності (операційної, інвестиційної і фінансової). 

Крім того, аудитор має оцінити зміни в чистих активах, фінансовій 

структурі, впливу на суми й час потоків грошових коштів з метою 

коригування відповідно до умов та можливостей, що змінились. Після цього 

необхідно розробити пропозиції по врахуванню змін у грошових коштах та їх 

еквівалентах, які відбулися за звітний період, і впливу фінансової діяльності 

на грошові потоки підприємства. 

Звіт про рух грошових коштів може складатися прямим і непрямим 

методами, тому аудитор на початку перевірки повинен з’ясувати, який метод 

використано підприємством при його складанні. 

При використанні прямого методу аудитор має пам’ятати, що у Звіті 

наводять усі класи надходжень та видатків, різниця яких показує приріст або 

зменшення грошових коштів. 

Суть непрямого методу полягає у відображенні у Звіті суми чистого 

прибутку (збитку), який коригується до величини чистої зміни грошових 

коштів, за винятком впливу негрошових операцій і операцій, пов’язаних з 

інвестиційною та фінансовою діяльністю. 

Різниця у використанні прямого й непрямого методів стосується тільки 

розділу операційної діяльності. 

Правильність складання Звіту за непрямим методом аудитор перевіряє 

у розрізі передбачених розділів за окремими видами діяльності: операційної, 

інвестиційної і фінансової. 

Аудит Звіту про власний капітал (форма № 4) повинен підтвердити 

вірогідність інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства за 

звітний період.  

Під час аудиту необхідно встановити достовірність і повноту 

відображення у звіті збільшення або зменшення власного капіталу. 

Здійснення контролю за правильністю складання Звіту про власний капітал  

відбувається за двома напрямами – джерелами та статтями формування 
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власного капіталу. 

Перевірка правильності формування за кожною статтею власного 

капіталу здійснюється за джерелами його формування: статутного, пайового, 

додатково вкладеного, іншого додаткового, резервного капіталу, 

нерозподіленого прибутку, неоплаченого й вилученого капіталу. 

Аудиторський висновок щодо надійності фінансової звітності дає її 

користувачам високу, але не абсолютну гарантію. Адже відповідно до МСА 

аудит передбачає забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантії 

того, що звітність, яка офіційно оприлюднюється, в цілому не містить в собі 

суттєвих перекручень. 

Обґрунтована гарантія – це процес збирання доказів, необхідних для 

складання висновку про те, що немає суттєвих перекручень у звітності, 

оскільки можуть існувати причини, які заважають аудитору виявити суттєві 

неточності і перекручення. Наприклад: 

‒ обмежувальні фактори, які притаманні всім системам обліку і 

внутрішнього контролю (змова посадових осіб); 

‒ використання тестів під час перевірки; 

‒ більшість аудиторських доказів носить переконливий, а не остаточно 

стверджувальний характер. 

Отже, аудитор відповідає перед замовником за свій аудиторський 

висновок, за його якість і професіоналізм виконаних робіт. Але необхідно 

розуміти, що це не перекладає на аудитора відповідальність за правильність 

підготовки і представлення фінансової звітності користувачам, оскільки за 

законом таку відповідальність несе керівництво підприємства. Тобто саме 

керівник відповідає за повноту і достовірність звітності. 

Для прикладу наведемо витяг з аудиторського висновку. 

«... Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та 

достовірне представлення цих фінансових звітів відповідно до нормативних 

вимогам до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні. 
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Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження 

та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 

достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування 

відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають 

обставинам. 

  Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових 

звітів на основі результатів проведеної нами аудиторської перевірки. Ми 

провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти вимагають від нас 

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської 

перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не 

містять суттєвих викривлень...». 

А тому процедури засвідчення фінансової звітності підписом і 

печаткою аудитора (аудиторської фірми) не означають солідарну 

відповідальність аудитора з керівником підприємства, що перевіряється, за 

достовірність і повноту фінансової звітності підприємства. 

 
Контрольні запитання:  

1. Якими законодавчо-нормативними актами України передбачено складання і 

подання підприємствами бухгалтерської звітності? 

2. На які види поділяється звітність підприємства? 

3. Охарактеризуйте поняття і значення фінансової звітності? 

4. Яка мета складання фінансової звітності підприємства? 

5. Яким критеріям повинна відповідати фінансова звітність? 

6. Дайте характеристику окремим формам фінансової звітності. 

7. Дайте визначення поняття «користувачі фінансової звітності». 

8. Хто відноситься до зовнішніх користувачів фінансової звітності? Поясніть, яка 

інформація з фінансової звітності потрібна конкретній категорії зовнішніх користувачів. 

9. Хто відноситься до внутрішніх користувачів фінансової звітності? Поясніть, яка 

інформація з фінансової звітності потрібна конкретній категорії внутрішніх користувачів. 
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10. Розкрийте порядок подання фінансової звітності. 

11. Назвіть типи підприємств, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність. 

12. Назвіть види відповідальності і розміри штрафних санкцій за несвоєчасне 

подання фінансової звітності. 

13. В чому полягає мета оцінювання фінансової звітності підприємства?  

14. З чого аудитору необхідно розпочати оцінювання фінансової звітності. Наведіть 

приклад. 

15. Якими нормативними актами аудитор керується при здійсненні оцінювання 

фінансової звітності підприємства? 

16. Що розуміють під критеріями фінансової звітності? 

17. Дайте характеристику завданням, напрямам, вимогам та підходам до фінансової 

звітності підприємства. 

18. В чому полягає мета аудиту фінансової звітності підприємства? 

19. Що є складовою аудиту фінансової звітності? 

20. Яка необхідна інформація для забезпечення якості проведення аудиту 

фінансової звітності ? 

 
Тести: 
1. Метою складання фінансової звітності є: 

а) подання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий 
стан підприємства; 
б) подання керівництву і органам статистики  повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан підприємства; 
в) подання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про майновий 
стан підприємства; 
г) надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 
підприємства. 

2. Підприємства подають фінансову звітність: 
а) органам, до сфери управління яких належать; б) трудовим колективам на їх вимогу; 
в) власникам; г) всі відповіді правильні. 

3. Річна фінансова звітність подається не пізніше: 
а) 15 січня; б) 25 січня; в) 28 лютого; г) 9 лютого. 

4. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути: 
а) меншим за 12 місяців; б) більшим за 15 місяців; в) 2 роки; г) немає правильної відповіді. 

5. Метою складання фінансової звітності є: 
а) звіт перед податковими органами; б) внутрішні потреби; 
в) надання інформації користувачам; г) надання інформації керівнику. 

6. За якою ознакою розрізняють статистичну, фінансову, податкову, 
спеціальну, внутрішньогосподарську звітність:  
а) терміном подання; б) змістом і джерелами формування;  
в) ступенем узагальнення; г) обсягом? 

7. Квартальна фінансова звітність подається не пізніше: 
а) 15 числа; б) 20 числа; в) 25 числа; г) 30 числа. 
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8. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 
активи, зобов’язання і власний капітал – це: 
а) баланс; б) звіт про фінансові результати;  
в) звіт про рух грошових коштів; г) звіт про власний капітал. 

9. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є: 
а) календарний рік; б) поточний рік; 
в) операційний цикл; г) правильної відповіді не запропоновано. 

10. Наступні постулати: 1) існує імовірність надходження або вибуття 
майбутніх економічних вигод, пов’язаних зі статтею звіту; 2) оцінка статті може бути 
достовірно визначена, характеризують: 
а) принципи складання фінансової звітності; б) критерії відображення статті у звітах; 
в) ознаки фінансової звітності; г) вимоги до фінансової звітності. 

11. Завданнями аудиту фінансової звітності є: 
а) дослідження достовірності і відповідності показників звітності даним Головної книги; 
б) взаємоузгодженість показників; 
в) порівняння річної звітності з квартальною; г) всі вище перераховані. 

12. Метою аудиту фінансової звітності є: 
а) встановлення достовірності первинних даних з наявності і руху необоротних активів; 
б) надання аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих 
аспектах стандартам, які регламентують порядок підготовки і складання фінансової 
звітності; 
в) підготовка висновку про відповідність фінансової звітності чинному законодавству, що 
регламентує порядок підготовки та подання фінансових звітів; 
г) визначення найважливіших напрямків аудиту. 

13. До критеріїв оцінювання фінансової звітності підприємства відносять: 
а) оцінювання, за допомогою якого можна визначити відповідність звітності попередньо 
встановленим нормам, правилам та показникам; 
б) оцінювання та характеристику спрямованості аудиторської перевірки на систему 
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю; 
в) умови, яких обов’язково необхідно дотримуватись під час проведення аудиту 
фінансової звітності; 
г) сукупність способів і прийомів, за допомогою яких аудитор здійснює перевірку 
фінансової звітності. 

14. Що розуміють під компіляцією? Компіляція – це: 
а) вид роботи, під час якої аудитор подає надану йому керівництвом (власниками) 
фінансову інформацію у вигляді комплекту фінансової звітності без висловлення будь-
яких  гарантій щодо цієї звітності; 
б) характеристика фінансової звітності, що вказує, на яку перевірку і яких об’єктів 
аудитор спрямовує свою діяльність для висловлення об’єктивної думки; 
в) вид роботи, під час якої аудитор перевіряє підприємство щодо законності операцій з 
придбання, збереження, контролю наявності, використання, реалізації та вибуття товарно-
матеріальних цінностей підприємства; 
г) перевірка відповідності даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку та 
відповідності їх оцінювання в цілому. 

15. Аудит фінансової звітності повинен підтвердити: 
а) відповідність даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку; 
б) реальність інформації про активи і пасиви підприємства; 
в) правильність ведення бухгалтерського обліку і дотримання чинного законодавства 
України; 
г) всі відповіді правильні. 
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Додаток 1 

Перелік положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
№ 
з/п Назва документу Затверджено Що регулює 

1 2 3 4 
1 Національне 

положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» 

Наказ Міні-
стерства фінансів 
України від 
07.02.2013 р. № 
73 

Визначаються мета, склад і 
принципи підготовки фінансової 
звітності та вимоги до визнання і 
розкриття її елементів 

2 Національне 
положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
2 «Консолідована 
фінансова звітність» 

Наказ Міні-
стерства фінансів 
України від 
27.06.2013 р. № 
628 

Визначає порядок складання 
консолідованої фінансової звітності 
та загальні вимоги до розкриття 
інформації щодо складання 
консолідованої фінансової звітності 

3 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
6 «Виправлення 
помилок і зміни у 
фінансових звітах» 

Наказ Міні-
стерства фінансів 
України від 
28.05.1999 р. № 
137 

Визначається порядок виправлення 
помилок, внесення та розкриття 
інших змін у фінансовій звітності 

4 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
7 «Основні засоби» 

Наказ Міні-
стерства фінансів 
України від 
27.04.2000 р. № 
92 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про основні 
засоби, інші необоротні матеріальні 
активи та незавершені капітальні 
інвестиції в необоротні матеріальні 
активи, а також розкриття 
інформації про них у фінансовій 
звітності 

5 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
8 «Нематеріальні 
активи» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
18.10.1999 р.  
№ 242 

Визначає методологічні засади 
формування у бухгалтерському 
обліку інформації про нематеріальні 
активи і незавершені капітальні 
інвестиції в нематеріальні активи та 
розкриття інформації про них у 
фінансовій звітності 

6 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
9 «Запаси» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
20.10.1999 р. № 
246 

Визначає методологічні засади 
формування у бухгалтерському 
обліку інформації про запаси і 
розкриття її у фінансовій звітності 

7 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
10 «Дебіторська 
заборгованість» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
08.10.1999 р. № 
237 

Визначає методологічні засади 
формування у бухгалтерському 
обліку інформації про дебіторську 
заборгованість та розкриття її у 
фінансовій звітності 

8 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
11 «Зобов’язання» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
31.01.2000 р. № 
20 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про зобов’язання 
та її розкриття у фінансовій 
звітності 
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Продовження додатку 1 

1 2 3 4 
9 Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 
12 «Фінансові 
інвестиції» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
26.04.2000 р. № 
91 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про фінансові 
інвестиції, операції із спільної 
діяльності та її розкриття у 
фінансовій звітності 

10 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
13 «Фінансові 
інструменти» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
30.11.2001 р. № 
559 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про фінансові ін-
струменти та її розкриття у 
фінансовій звітності 

11 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
14 «Оренда» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
28.07.2000 р. № 
181 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про оренду та її 
розкриття у фінансовій звітності 

12 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
15 «Дохід» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
29.11.1999 р. № 
290 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації доходи 
підприємства та її розкриття у 
фінансовій звітності 

13 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
16 «Витрати» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
31.12.1999 р. № 
318 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про витрати 
підприємства та її розкриття у 
фінансовій звітності 

14 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
17 «Податок на 
прибуток» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
28.12.2000 р. № 
353 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про витрати, 
доходи, активи і зобов’язання з 
податку на прибуток та її розкриття 
у фінансовій звітності 

15 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
18 «Будівельні 
контракти» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
28.04.2001 р. № 
205 

Визначає методологічні засади 
формування підрядниками у 
бухгалтерському обліку інформації 
про доходи та витрати, пов’язані з 
виконанням будівельних 
контрактів, та її розкриття у 
фінансовій звітності 

16 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
19 «Об’єднання підпри-
ємств» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
07.07.1999 р. № 
163 

Визначає порядок відображення в 
обліку і звітності придбання інших 
підприємств та / або об’єднання видів 
їх діяльності, гудвілу, який виник при 
придбанні, злиття підприємств, а 
також розкриття інформації про 
об’єднання підприємств. та / або 
об’єднання видів їх діяльності 
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Продовження додатку 1 
1 2 3 4 

17 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
21 «Вплив змін 
валютних курсів» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
10.08.2000 р. № 
193 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про операції в 
іноземних валютах та відображення 
показників статей фінансової 
звітності господарських одиниць за 
межами України в грошовій одиниці 
України 

18 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
22 «Вплив інфляції» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
28.02.2002 р. № 
147 

Визначає порядок коригування 
фінансової звітності, яка 
оприлюднюється, на  вплив інфляції та 
загальні вимоги до розкриття 
інформації про неї у примітках до 
фінансової звітності 

19 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
23 «Розкриття інфо-
рмації щодо пов’язаних 
сторін» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
18.06.2001 р .№ 
303 

Визначає методологічні засади 
формування інформації про 
операції пов’язаних сторін та її 
розкриття у фінансовій звітності 

20 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
24 «Прибуток на акцію» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
16.07.2001 р. № 
344 

Визначає методологічні засади 
формування інформації про чистий 
прибуток на одну просту акцію та її 
розкриття у фінансовій звітності 

21 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
25 «Фінансовий звіт 
суб’єкта малого 
підприємництва» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
25.02.2000 р. № 
39 (у редакції від 
08.02.2014 р. № 
48) 

Установлює зміст і форму 
Фінансового звіту суб’єкта малого 
підприємництва в складі Балансу 
(форма № 1-м) і Звіту про фінансові 
результати (форма № 2-м) та порядок 
заповнення його статей, а також зміст 
і форму Спрощеного фінансового 
звіту суб’єкта малого 
підприємництва в складі Балансу 
(форма № 1-мс) і Звіту про фінансові 
результати (форма № 2-мс) та 
порядок заповнення його статей 

22 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
26 «Виплати 
працівникам» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
28.10.2003 р. № 
601 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про виплати за 
роботи, виконані працівниками та її 
розкриття у фінансовій звітності 

3 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
27 «Необоротні активи,  
утримувані для 
продажу, та припинена 
діяльність» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
07.03.2003 р. № 
617 (у редакції 
від 03.10.2007 р. 
№ 1100) 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про необоротні 
активи, утримувані для продажу, та 
групу активів, що належать до 
вибуття в результаті операції 
продажу, а також припинену 
діяльність та розкриття такої 
інформації у фінансовій звітності 
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Продовження додатку 1 

1 2 3 4 
24 Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 
28 «Зменшення 
корисності активів» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
24.12.2004 р. № 
817 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про зменшення 
корисності активів та її розкриття у 
фінансовій звітності 

25 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
29 «Фінансова звітність 
за сегментами» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
19.05.2005 р. № 
412 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про доходи, ви-
трати, фінансові результати, активи 
і зобов’язання звітних сегментів та 
її розкриття у фінансовій звітності 

26 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
30 «Біологічні активи» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
18.11.2005 р. № 
790 

Визначає методологічні засади 
формування у бухгалтерському 
обліку інформації про біологічні 
активи і про одержані в процесі їх 
біологічних перетворень додаткові 
біологічні активи й 
сільськогосподарську продукцію та 
розкриття інформації про них у 
фінансовій звітності 

27 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
31 «Фінансові витрати» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
28.04.2006 р. № 
415 

Визначає методологічні засади 
формування у бухгалтерському 
обліку інформації про фінансові 
витрати та її розкриття у фінансовій 
звітності 

28 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
32 «Інвестиційна 
нерухомість» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
02.07.2007 р. № 
779 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про інвестиційну 
нерухомість та її розкриття у 
фінансовій звітності 

29 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
33 «Витрати на розвідку 
запасів корисних 
копалин» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
26.08.2008 р. № 
1090 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про витрати на 
розвідку та визначення обсягів і 
якості запасів корисних копалин та 
її розкриття у фінансовій звітності 

30 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
34 «Платіж на основі 
акцій» 

Наказ Мініс-
терства фінансів 
України від 
30.12.2008 р.№ 
1577 

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про операції, 
платіж за якими здійснюється на 
основі акцій з використанням 
інструментів власного капіталу 
та/або коштів (інших активів), а 
також її розкриття у фінансовій 
звітності 
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Додаток 2 
Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство _____________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД  
Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________ 
Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________ 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на ____________ 20__ р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду  

На кінець 
звітного 
періоду 

1  2 3  4 
I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 
 

1000     

    первісна вартість  1001   
    накопичена амортизація  1002 (             ) (             ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005     
Основні засоби 1010     
    первісна вартість  1011   
    знос  1012 (             ) (             ) 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030     

інші фінансові інвестиції  1035     
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040     
Відстрочені податкові активи  1045   
Інші необоротні активи  1090     
Усього за розділом I  1095     

II. Оборотні активи  
Запаси 1100 

   
   

 

Поточні біологічні активи  1110     
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125     

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130     

з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155     
Поточні фінансові інвестиції  1160     
Гроші та їх еквіваленти  1165     
Витрати майбутніх періодів 1170   
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Продовження додатку 2 

1 2 3 4 
Інші оборотні активи  1190   
Усього за розділом II  1195     

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200     
Баланс  1300     

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду  

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал  

Зареєстрований капітал  
 

1400 
   
   

 

Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал  1410     
Резервний капітал  1415     
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420     
Неоплачений капітал  1425 (             ) (             ) 
Вилучений капітал  1430 (             ) (             ) 
Усього за розділом I 1495   

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 
1500 

   
   

 

Довгострокові кредити банків 1510   
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування  1525   
Усього за розділом II 1595     

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  

 
1600 

   
   

 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610     

товари, роботи, послуги  1615     
розрахункамиз бюджетом 1620   
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625   
розрахунками з оплати праці 1630   

Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов’язання 1690     
Усього за розділом IІІ 1695   

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700     

Баланс 1900     
 
Керівник 
 
Головний бухгалтер 
_____________________ 
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом 
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 
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Додаток 3 
 

 КОДИ 
Дата (рік , місяць , число)   01 

Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ   
                                                                      (найменування) 

 
 
 
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за __________________ 20__ р. 

 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття  Код 
рядка

За звітний  
період  

За  
аналогічний 
період    

попереднього 
року 

1  2  3  4  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (                    ) (                   ) 
Валовий:   
     прибуток  2090   

     збиток  2095 (                    ) (                   ) 
Інші операційні доходи  2120   
Адміністративні витрати  2130 (                    ) (                   ) 
Витрати на збут 2150 (                    ) (                   ) 
Інші операційні витрати  2180 (                    ) (                   ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 

  

     збиток   2195 (                    ) (                   ) 
Дохід від участі в капіталі  2200   
Інші фінансові доходи  2220   
Інші доходи 2240   
Фінансові витрати  2250 (                    ) (                    ) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (                    ) (                    ) 
Інші витрати  2270 (                    ) (                    ) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  2290   

збиток  2295 (                    ) (                    ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305   
Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350   

     збиток  2355 (                    ) (                    ) 
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Продовження додатку 3 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття  Код 
рядка

За звітний  
період  

За  
аналогічний 
період    

попереднього 
року 

1  2  3  4  
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415   

Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті  Код 
рядка

За звітний  
період  

За  
аналогічний 
період    

попереднього 
року 

1  2  3  4  
Матеріальні затрати 2500       
Витрати на оплату праці 2505       
Відрахування на соціальні заходи 2510       
Амортизація 2515       
Інші операційні витрати 2520       
Разом 2550   
 

 
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті  Код 
рядка

За звітний  
період  

За  
аналогічний 
період    

попереднього 
року 

1  2  3  4  
Середньорічна кількість простих акцій  2600       
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2615       
Дивіденди на одну просту акцію  2650       
 
 
Керівник 
 
Головний бухгалтер 
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Додаток 4 
 

 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
                                                                     (найменування) 

 
 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

за 20___ р. 
 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття  Код  
рядка За звітний період  

За аналогічний 
період попереднього 

року  
 

1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000   
Повернення податків і зборів  3005   
у тому числі податку на додану вартість 3006   
Цільового фінансування  3010   
Інші надходження  3095   
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)  3100  (                           )  (                           ) 
Праці 3105 (                           ) (                           ) 
Відрахувань на соціальні заходи  3110 (                           ) (                           ) 
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (                           ) (                           ) 
Інші витрачання  3190 (                           ) (                           ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195   

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій  3200   
необоротних активів  3205   

Надходження від отриманих: 
відсотків  3215   
дивідендів  3220   

Надходження від деривативів 3225   
Інші надходження  3250   
Витрачання  на придбання: 

фінансових інвестицій  3255 (                           )  (                           ) 
необоротних активів  3260 (                           ) (                           ) 

Виплати за деривативами 3270 (                           ) (                           ) 
Інші платежі 3290 (                           ) (                           ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295   

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу  3300 

 
 

 
 

Отримання позик 3305   
Інші надходження  3340   
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Продовження додатку 4 
1 2 3 4 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (                           ) (                           ) 
Погашення позик   3350   
Сплату дивідендів  3355 (                           ) (                           ) 
Інші платежі  3390 (                           ) (                           ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395   
Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400   
Залишок коштів на початок року  3405   
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410   
Залишок коштів на кінець року  3415   

 
 
Керівник 
 
Головний бухгалтер  
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Додаток 5 
 

 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
                                                                                                  (найменування) 
 

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 20___ р. 
  Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття  Код  
рядка

За звітний період  За аналогічний період  
попереднього року  

надходження видаток надходження видаток 
 

1 2 3 4 5 6 
І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування  3500

    

Коригування на: 
    амортизацію необоротних активів 3505  Х  Х 

    збільшення (зменшення) 
забезпечень   3510     

    збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць  3515     

    збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 3520

    

Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 3550     

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов’язань 3560     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570     

Сплачений податок на прибуток 3580 Х  Х  
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності  3195     

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій  3200

 Х  Х 

необоротних активів  3205  Х  Х 
Надходження від отриманих: 

відсотків  3215  Х  Х 

дивідендів  3220  Х  Х 
Надходження від деривативів 3225  Х  Х 
Інші надходження  3250  Х  Х 
Витрачання  на придбання: 

фінансових інвестицій  3255 Х  Х  

необоротних активів  3260 Х  Х  
Виплати за деривативами 3270 Х  Х  
Інші платежі 3290 Х  Х  
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності  
 3295
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Продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 6 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу  3300

 Х  Х 

Отримання позик 3305  Х  Х 
Інші надходження  3340  Х  Х 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 Х  Х  

Погашення позик   3350 Х  Х  
Сплату дивідендів  3355 Х  Х  
Інші платежі  3390 Х  Х  
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності  3395     

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період  3400     

Залишок коштів на початок року  3405  Х  Х 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів  3410     

Залишок коштів на кінець року  3415     
 
 
Керівник 
 
Головний бухгалтер  
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Додаток 6 
 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   01 
Підприємство ___________________________________________________ за ЄДРПОУ  
                                                                                   (найменування) 
 
 
 

Звіт про власний капітал  
за _________________ 20___ р. 

 
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстро
-ваний 
капітал  

Капітал 
у 

дооцін-
ках 

Додатко-
вий 

капітал 

Резер-
вний 
капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 

(непокори-
тий 

збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок 
на початок року 4000         

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005         

Виправлення 
помилок 4010         

Інші зміни 4090         
Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095  
 

     
 

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100         

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110  
 

     
 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200         

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205  

 

     

 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210  
 

     
 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240         

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245  
 

     
 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260  

 

     

 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265  
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Продовження додатку 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270  
 

     
 

Вилучення частки в 
капіталі 4275         

Інші зміни в 
капіталі 4290         

Разом змін у 
капіталі 4295         

Залишок 
на кінець року 4300         

 
 
Керівник  
 
Головний бухгалтер 
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Додаток 7 

ПЛАН РАХУНКІВ 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій 
(затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291)  

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 24.07.2015 р.) 
Синтетичні рахунки Сфера застосування Код Назва 

1 2 3 
Клас 1. Необоротні активи 

10 Основні засоби Усі види діяльності 
11 Інші необоротні матеріальні активи Усі види діяльності 
12 Нематеріальні активи Усі види діяльності 
13 Знос (амортизація) необоротних активів Усі види діяльності 
14 Довгострокові фінансові інвестиції Усі види діяльності 
15 Капітальні інвестиції Усі види діяльності 
16 Довгострокові біологічні активи Сільськогосподарські 

підприємства, підприємства 
інших галузей, що 

здійснюють 
сільськогосподарську 

діяльність 
17 Відстрочені податкові активи Усі види діяльності 
18 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 

необоротні активи 
Усі види діяльності 

19 Гудвіл Усі види діяльності 
Клас 2. Запаси 

20 Виробничі запаси  Усі види діяльності 
21 Поточні біологічні активи Сільськогосподарські 

підприємства, підприємства 
інших галузей, що 

здійснюють 
сільськогосподарську 

діяльність 
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети Усі види діяльності 
23 Виробництво Усі види діяльності 
24 Брак у виробництві Галузі матеріального 

виробництва 
25 Напівфабрикати Промисловість 
26 Готова продукція Промисловість, сільське 

господарство та ін. 
27 Продукція сільськогосподарського виробництва Сільське господарство, 

підприємства інших галузей 
з підсобним 

сільськогосподарським 
виробництвом 

28 Товари Усі види діяльності 
 
 



486 
 

Продовження додатку 7 
1 2 3 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 
30 Готівка Усі види діяльності 
31 Рахунки в банках Усі види діяльності 
33 Інші кошти Усі види діяльності 
34 Короткострокові векселі одержані Усі види діяльності 
35 Поточні фінансові інвестиції Усі види діяльності 
36 Розрахунки з покупцями та замовниками Усі види діяльності 
37 Розрахунки з різними дебіторами Усі види діяльності 
38 Резерв сумнівних боргів Усі види діяльності 
39 Витрати майбутніх періодів  Усі види діяльності 

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань 
40 Зареєстрований (пайовий) капітал Усі види діяльності 
41 Капітал у дооцінках Усі види діяльності 
42 Додатковий капітал Усі види діяльності 
43 Резервний капітал Усі види діяльності 
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Усі види діяльності 
45 Вилучений капітал Усі види діяльності 
46 Неоплачений капітал Усі види діяльності 
47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів Усі види діяльності 
48 Цільове фінансування і цільові надходження Усі види діяльності 
49 Страхові резерви Страхова діяльність 

Клас 5. Довгострокові зобов’язання 
50 Довгострокові позики Усі види діяльності 
51 Довгострокові векселі видані Усі види діяльності 
52 Довгострокові зобов’язання за облігаціями Усі види діяльності 
53 Довгострокові зобов’язання з оренди Усі види діяльності 
54 Відстрочені податкові зобов’язання Усі види діяльності 
55 Інші довгострокові зобов’язання Усі види діяльності 

Клас 6. Поточні зобов’язання 
60 Короткострокові позики Усі види діяльності 
61 Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
Усі види діяльності 

62 Короткострокові векселі видані Усі види діяльності 
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками Усі види діяльності 
64 Розрахунки за податками й платежами Усі види діяльності 
65 Розрахунки за страхування Усі види діяльності 
66 Розрахунки за виплатами працівникам Усі види діяльності 
67 Розрахунки з учасниками Усі види діяльності 
68 Розрахунки за іншими операціями Усі види діяльності 
69 Доходи майбутніх періодів Усі види діяльності 

Клас 7. Доходи і результати діяльності 
70 Доходи від реалізації Усі види діяльності 
71 Інший операційний дохід Усі види діяльності 
72 Дохід від участі в капіталі Усі види діяльності 
73 Інші фінансові доходи Усі види діяльності 
74 Інші доходи Усі види діяльності 
76 Страхові платежі Страхова діяльність 
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Продовження додатку 7 
1 2 3 
79 Фінансові результати Усі види діяльності 

Клас 8. Витрати за елементами 
80 Матеріальні витрати Усі види діяльності 
81 Витрати на оплату праці Усі види діяльності 
1 2 3 
82 Відрахування на соціальні заходи Усі види діяльності 
83 Амортизація Усі види діяльності 
84 Інші операційні витрати Усі види діяльності 
85 Інші затрати Усі види діяльності 

Клас 9. Витрати діяльності 
90 Собівартість реалізації Усі види діяльності 
91 Загальновиробничі витрати Усі види діяльності 
92 Адміністративні витрати Усі види діяльності 
93 Витрати на збут Усі види діяльності 
94 Інші витрати операційної діяльності Усі види діяльності 
|95 Фінансові витрати Усі види діяльності 
96 Втрати від участі в капіталі Усі види діяльності 
97 Інші витрати Усі види діяльності 
98 Податок на прибуток Усі види діяльності 

Клас 0. Позабалансові рахунки 
01 Орендовані необоротні активи Усі види діяльності 
02 Активи на відповідальному зберіганні Усі види діяльності 
03 Контрактні зобов’язання Усі види діяльності 
04 Непередбачені активи й зобов’язання Усі види діяльності 
05 Гарантії та забезпечення надані Усі види діяльності 
06 Гарантії та забезпечення отримані Усі види діяльності 
07 Списані активи Усі види діяльності 
08 Бланки суворого обліку Усі види діяльності 
09 Амортизаційні відрахування Усі види діяльності 
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Додаток 8 

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики  
(видання 2006 року) 

1 січня 2007 року � 1 травня 2011 року 
№ з/п Назва стандарту 

1 2 
Етика 

 Кодекс етики професійних бухгалтерів (виданий в липні 1996 р., 
переглянутий в січні 1998 р., листопаді 2001 р. та червні 2004 р.) 

 Кодекс етики професійних бухгалтерів (виданий в червні 2005 р.) 
Міжнародні стандарти контролю якості (МСКЯ) 

1 Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги 

Міжнародні стандарти аудиту 100-999 (МСА) 
100-199  ВСТУПНА ЧАСТИНА  

120 Концептуальна основа Міжнародних стандартів  аудиту ‒ відкликано в грудні 
2004 р. 

200-299 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
200 Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів 
210 Умови завдань з аудиторської перевірки 
220 Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації 
230 Документація 

230 (П) Документація з аудиторської перевірки 

240 Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиторської 
перевірки фінансових звітів 

250 Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці 
фінансових звітів 

260 Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому управлінському 
персоналові 

300-499 ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ВІДПОВІДЬ НА ОЦІНЕНІ РИЗИКИ 
300 Планування аудиту фінансових звітів 
310 Знання бізнесу ‒ відкликано в грудні 2004 р. 

315 Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків 
суттєвих викривлень 

320 Суттєвість в аудиті 
330 Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків 
400 Оцінка ризиків та внутрішній контроль ‒ відкликано в грудні 2004р. 

401 Аудит в середовищі комп’ютерних інформаційних систем ‒ відкликано в 
грудні 2004 р. 

402 Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які звертаються 
до організацій, що надають послуги 

500-599 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ 
500 Аудиторські докази 
501 Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремих статей 
505 Зовнішні підтвердження 
510 Перше завдання: залишки на початок періоду 
520 Аналітичні процедури 
530 Аудиторська вибірка та інші процедури тестування 
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Продовження додатку 8 

1 2 
540 Аудиторська перевірка облікових оцінок 
545 Аудит оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації 
550 Зв’язані сторони 
560 Подальші події 
570 Безперервність 
580 Пояснення управлінського персоналу 

600-699 Використання роботи інших фахівців 
600 Використання роботи іншого аудитора 
610 Розгляд роботи внутрішнього аудиту 
620 Використання роботи експерта 

700-799 Аудиторські висновки та звітність 
700 Аудиторський висновок про фінансову звітність 

700 (П) Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів 
загального призначення 

701 Модифікація висновку незалежного аудитора 
710 Порівняльні дані 
720 Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти 

800-899 Спеціалізовані сфери 

800 Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального 
призначення 

Положення з міжнародної практики аудиту 1000-1100 (ПМПА) 
1000 Процедури міжбанківського підтвердження 

1001 Середовище ІТ: автономні персональні комп’ютери ‒ відкликано в грудні 
2004 р. 

1002 Середовище ІТ: автономні інтерактивні комп’ютери ‒ відкликано в грудні 
2004 р. 

1003 Середовище ІТ: системи баз даних - відкликано в грудні 2004 р. 
1004 Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів 
1005 Особливості аудиту малих підприємств 
1006 Аудит фінансових звітів банків 

1007 Повідомлення інформації управлінському персоналові ‒ відкликано в червні 
2001 р. 

1008 Оцінка ризику та внутрішній контроль: характеристики та особливості в КІС 
‒ відкликано в грудні 2004 р. 

1009 Комп’ютеризовані методи аудиту - відкликано в грудні 2004 р. 

1010 Вивчення питань, пов’язаних з охороною довкілля, при аудиторській 
перевірці фінансових звітів 

1011 Наслідки питання «2000 року» для управлінського персоналу та аудиторів ‒ 
відкликано в червні 2001 р. 

1012 Аудит похідних фінансових інструментів 
1013 Електронна комерція: вплив на аудиторську перевірку фінансових звітів 

1014 Надання висновків аудиторами про відповідність фінансової звітності 
Міжнародним стандартам 

Міжнародні стандарти завдань з огляду 2000-2699 (МСЗО) 
2400 Завдання з огляду фінансових звітів 

2410 Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним 
аудитором суб’єкта господарювання 
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Продовження додатку 8 

1 2 
Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості 3000-3399 (МСЗНВ) 

3000-
3399 ЗАСТОСОВНІ ДО ВСІХ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 

3000 Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації 

3400-
3699 СТАНДАРТИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕР 
3400 Перевірка прогнозної фінансової інформації (раніше МСА 810) 

Міжнародні стандарти супутніх послуг 4000-4699 (МССП) 

4400 Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації 
(раніше МСА 920) 

4410 Завдання з підготовки фінансової інформації (раніше МСА 930) 
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Додаток 9 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,   
іншого надання впевненості та супутніх послуг  

(видання 2010 року) 
1 травня 2011 року - 1 травня 2014 року 

№ з/п Назва стандарту 
1 2 
 Міжнародні стандарти контролю якості (МСКЯ) 

1 Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги 

Аудити історичної фінансової інформації 
200-299 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

200 МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» 

210 МСА 210 « Узгодження умов виконання завдань з аудиту» 
220 МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності» 
230 МСА 230 « Аудиторська документація» 

240 МСА 240 « Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності» 

250 МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті 
фінансової звітності» 

260 МСА 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями» 

265 
МСА 265 « Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю 
тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському 
персоналу» 

300-499 ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ДІЇ У ВІДПОВІДЬ НА ОЦІНЕНІ  РИЗИКИ 
300 МСА 300 « Планування аудиту фінансової звітності» 

315 МСА 315 « Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через 
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» 

320 МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» 
330 МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» 

402 МСА 402 «Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які 
звертаються до організацій, що надають послуги» 

450 МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту» 
500-599 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ 

500 МСА 500 «Аудиторські докази» 

501 МСА 501 «Аудиторські докази ‒ додаткові міркування щодо відібраних 
елементів» 

505 МСА 505 «Зовнішні підтвердження» 
510 МСА 510 «Перші завдання з аудиту ‒ залишки на початок періоду» 
520 МСА 520 « Аналітичні процедури» 
530 МСА 530 «Аудиторська вибірка» 

540 МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за 
справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації» 

550 МСА 550 « Пов’язані сторони» 
560 МСА 560 «Подальші події» 
570 МСА 570 «Безперервність» 
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Продовження додатку 9 
1 2 

580 МСА 580 «Письмові запевнення» 
600-699 ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИ ІНШИХ ФАХІВЦІВ 

600 МСА 600 «Особливі міркування ‒ аудити фінансової звітності групи» 
610 МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» 
620 МСА 620 «Використання роботи експерта аудитора» 

700-799 АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ЗВІТНІСТЬ 

700 МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності» 

705 МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» 

706 МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 
незалежного аудитора» 

710 МСА 710 «Порівняльна інформація ‒ відповідні показники і порівняльна 
фінансова звітність» 

720 МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, 
що містять перевірену аудитором фінансову звітність» 

800-899 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СФЕРИ 

800 МСА 800 «Особливі міркування ‒ аудити фінансової звітності, складеної 
відповідно до концептуальних основ спеціального призначення» 

805 МСА 805 «Особливі міркування ‒ аудити окремих фінансових звітів та 
певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту» 

810 МСА 810 «Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової 
звітності» 

1000-1100 Положення з міжнародної практики аудиту 
1000 1000 «Процедури міжбанківського підтвердження» 

1004 1004 «Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх 
аудиторів» 

1006 1006 «Аудит фінансової звітності банків» 
1010 1010 «Розгляд екологічних питань при аудиті фінансової звітності» 
1012 1012 «Аудит похідних фінансових інструментів» 
1013 1013 «Електронна комерція: вплив на аудит фінансової звітності» 

2000-2699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАВДАНЬ З ОГЛЯДУ 
2400 2400 «Завдання з огляду фінансової звітності» 

2410 2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним 
аудитором суб’єкта господарювання» 

Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості 
3000-3399  Застосовні до всіх завдань з надання впевненості 

3000 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами 
історичної фінансової інформації» 

3400-3699  СТАНДАРТИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕР 
3400 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» (раніше МСА) 

3402 3402 «Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що 
надає послуги» 

4000-4699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СУПУТНІХ ПОСЛУГ (МССП) 

4400 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової 
інформації» (раніше МСА 920) 

4410 4410 «Завдання з підготовки інформації для фінансової звітності» (раніше 
МСА 930) 
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Додаток 10 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,  
іншого надання впевненості та супутніх послуг  

(видання 2012 року) 
1 травня 2014 року – 31 грудня 2014 року 

№ з/п Назва стандарту 
1 2 

  Міжнародні стандарти контролю якості (МСКЯ) 
1 
 

 Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги 

Аудити історичної фінансової інформації 
200-299 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

200 
МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» 

210 МСА 210 « Узгодження умов  завдань з аудиту» 
220 МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності» 
230 МСА 230 « Аудиторська документація» 

240 
МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності» 

250 
МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті 
фінансової звітності» 

260 
МСА 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями» 

265 
 

МСА 265 «Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю 
тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському 
персоналу» 

300-499 ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ДІЇ У ВІДПОВІДЬ НА ОЦІНЕНІ РИЗИКИ 
300 МСА 300 « Планування аудиту фінансової звітності» 

315 
МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через 
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» 

315 
(перегля-
нутий) 

МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через 
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» 

320 МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» 
330 МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» 

402 
МСА 402 «Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які 
звертаються до організацій, що надають послуги» 

450 МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту» 
500-599 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ 

500 МСА 500 «Аудиторські докази» 

501 
МСА 501 «Аудиторські докази ‒ додаткові міркування щодо відібраних 
елементів» 

505 МСА 505 «Зовнішні підтвердження» 
510 МСА 510 «Перші завдання з аудиту ‒ залишки на початок періоду» 
520 МСА 520 « Аналітичні процедури» 
530 МСА 530 «Аудиторська вибірка» 

540 
МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за 
справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації» 
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Продовження додатку 10 

1 2 
550 МСА 550 « Пов’язані сторони» 
560 МСА 560 «Подальші події» 
570 МСА 570 «Безперервність» 
580 МСА 580 «Письмові запевнення» 

600-699 ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИ ІНШИХ ФАХІВЦІВ 

600 
МСА 600 «Особливі міркування ‒ аудити фінансової звітності групи 
(включаючи роботу аудиторів компонентів)» 

610 МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» 
610 

(перегля-
нутий) МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» 

620 МСА 620 «Використання роботи експерта аудитора» 
700-799 АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ЗВІТНІСТЬ 

700 
МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності» 

705 МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» 

706 
МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 
незалежного аудитора» 

710 
МСА 710 «Порівняльна інформація ‒ відповідні показники і порівняльна 
фінансова звітність» 

720 
МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, 
що містять перевірену аудитором фінансову звітність» 

800-899 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СФЕРИ 

800 
МСА 800 «Особливі міркування ‒ аудити фінансової звітності, складеної 
відповідно до концептуальних основ спеціального призначення» 

805 
МСА 805 «Особливі міркування ‒ аудити окремих фінансових звітів та 
певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту» 

810 
МСА 810 «Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової 
звітності» 

Нотатки з міжнародної практики аудиту (НМПА) 
1000 Особливі міркування під час аудиту фінансових інструментів 

2000-2699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАВДАНЬ З ОГЛЯДУ (МСЗО) 
2400 2400 «Завдання з огляду фінансової звітності» 

2410 
2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним 
аудитором суб’єкта господарювання» 

Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 
3000-3399  Застосовні до всіх завдань з надання впевненості 

3000 
 

3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами 
історичної фінансової інформації» 

3400-3699  СТАНДАРТИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕР 
3400 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» (раніше МСА) 
3402 3402 «Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що 

надає послуги» 
4000-4699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СУПУТНІХ ПОСЛУГ (МССП) 

4400 
 

4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової 
інформації» (раніше МСА 920) 
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Продовження додатку 10 
1 2 

4410 
 

4410 «Завдання з підготовки інформації для фінансової звітності» (раніше 
МСА 930) 
Нові та переглянуті стандарти, які ще не набрали чинності 

Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості 3400-3699  (МСЗНВ) 
3400-3699 СТАНДАРТИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕР 

3410 3410 «Завдання з надання впевненості щодо звітів з парникових газів» 
3420 

 
3420 «Завдання з надання впевненості щодо складання гіпотетичної 
фінансової інформації, яка включається в проспект емісії» 

4000-4699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СУПУТНІХ ПОСЛУГ (МССП) 
4410 

(перегля-
нутий) 

4410 «Завдання з підготовки інформації» 
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Додаток 11 
 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг їх зміст і практичне 

застосування 
Набрали чинності з  1 січня 2015 року  

№ Назва  Мета  
1 2 3 

(МСКЯ)
1 
 

Контроль якості для 
фірм, що виконують 
аудити та огляди 

фінансової звітності, 
а також інші 

завдання з надання 
впевненості і супутні 

послуги  

Розглядає відповідальність фірми за її систему контролю 
якості для аудитів та оглядів фінансової звітності, а також 
іншого надання впевненості та супутніх послуг. Цей МСКЯ 
застосовується в усіх професійних бухгалтерських фірмах, 
які виконують аудити і огляди фінансової звітності, а також 
інші завдання з надання впевненості, і надають супутні 
послуги 

МСА 
200 

Загальні цілі 
незалежного 
аудитора та 

проведення аудиту 
відповідно до 
Міжнародних 

стандартів аудиту 
 

Встановлена відповідальність керівництва у питаннях 
ведення фінансової звітності, спільні цілі та принципи 
аудиту фінансової звітності підприємства (організації), 
проведеного незалежним аудитором. Описані основні 
принципи виконання аудитором професійних обов’язків, 
пов’язаних із проведення будь-якої аудиторської перевірки: 
незалежність, чесність, об’єктивність, професійна 
компетентність і добросовісність, конфіденційність, 
професійна поведінка та виконання технічних стандартів. В 
ході перевірки аудитор повинен отримати достатній рівень 
впевненості в тому, що фінансова звітність не містить 
істотних перекручень 

МСА 
210 

Узгодження умов 
завдань з аудиту 

Наведено зміст і форму листа аудитора про згоду на 
проведення аудита. Лист повинен документально 
підтверджувати прийнятність вибору аудитора, об’єм 
аудиторської перевірки, відповідальність аудитора та форму 
надання аудитором звіту 

МСА 
220 

Контроль якості 
аудиту фінансової 

звітності 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
контролю якості, зокрема: 
а) з політики та процедур аудиторської фірми стосовно 
аудиторської роботи у цілому; 
б) з процедур стосовно роботи, дорученої асистентам під 
час проведення окремої аудиторської перевірки 

МСА 
230 

Аудиторська 
документація 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
документації у контексті аудиту фінансових звітів 

МСА 
240 

Відповідальність 
аудитора, що 
стосується 

шахрайства, при 
аудиті фінансової 

звітності  

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
відповідальності аудитора за розгляд шахрайства та помилки 
під час аудиту фінансових звітів. Хоча цей МСА розглядає 
відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок, 
основна відповідальність за запобігання шахрайству і 
помилкам та виявлення їх лежить на найвищому 
управлінському та на управлінському персоналі 
підприємства 

МСА 
250 

Розгляд 
законодавчих та 

нормативних актів 
при аудиті фінансової 

звітності 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
відповідальності аудитора за врахування законів та 
нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових 
звітів 

 



497 
 

Продовження додатку 11 

1 2 3 

МСА 
260 

Повідомлення 
інформації з питань 
аудиту тим, кого 

наділено найвищими 
повноваженнями 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо обміну 
інформацією з питань аудиту під час аудиторської перевірки 
фінансових звітів між аудитором за найвищим управлінським 
персоналом суб’єкта господарювання. Таке повідомлення 
інформації стосується питань аудиту й має значення для 
управління. Цей МСА не містить рекомендацій щодо 
інформації, що її надсилає аудитор особам за межами   
підприємства (наприклад, зовнішнім регулюючим чи 
наглядовим органам) 

МСА 
265 

Повідомлення 
інформації про 

недоліки 
внутрішнього 

контролю тим, кого 
наділено найвищими 
повноваженнями, та 
управлінському 

персоналу 

Метою аудитора є повідомлення у відповідний спосіб 
інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
та управлінському персоналу про недоліки внутрішнього 
контролю, які аудитор ідентифікував під час аудиту та які, за 
професійним судженням аудитора, є досить важливими, щоб 
заслуговувати на їх увагу 

МСА 
300 

Планування аудиту 
фінансової звітності 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
планування аудиторської перевірки фінансових звітів. Цей 
МСА складений у контексті аудиторських повторних 
перевірок. Для проведення першої аудиторської перевірки 
аудитору може знадобитися розширити процес 
планування, включивши питання, які цей Стандарт не 
охоплює 

МСА 
315 

Ідентифікація та 
оцінка ризиків 

суттєвих викривлень 
через розуміння 

суб’єкта 
господарювання і 
його середовища  

Встановлення стандартів і надання рекомендацій щодо 
розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, в 
тому числі його внутрішнього контролю, і оцінки ризиків 
суттєвих викривлень при здійсненні аудиторської перевірки 
фінансових звітів. Важливість оцінки ризиків аудитором, як 
основи для подальшого виконання процедур аудиту, 
розглядається у поясненні аудиторського ризику в МСА 200 
«Мета та загальні принципи аудиторської перевірки 
фінансових звітів» 
Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
поняття суттєвості та її взаємозв’язків з аудиторським 
ризиком 

МСА 
320 

Суттєвість при 
плануванні та 

проведенні аудиту 

Метою аудитора є відповідне застосування концепції 
суттєвості при плануванні та проведенні аудиту. 

МСА 
330 

Дії аудитора у 
відповідь на оцінені 

ризики 

Встановлення стандартних положень і надання 
рекомендацій щодо визначення загальних характеристик, а 
також планування та виконання подальших аудиторських 
процедур у відповідь на оцінені ризики суттєвого 
викривлення на рівні фінансових звітів та тверджень при 
аудиторській перевірці фінансових звітів. Розуміння 
аудитором суб’єкта господарювання та його середовища, 
включаючи систему внутрішнього контролю та оцінку 
ризиків суттєвого викривлення, наведено в МСА 315 
«Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища 
та оцінка ризиків суттєвого викривлення» 
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Продовження додатку 11 
1 2 3 

МСА 
402 

Аудиторські 
міркування стосовно 

суб’єктів 
господарювання, які 

звертаються до 
організацій, що 
надають послуги 

Встановлення положень і надання рекомендацій аудиторові, 
клієнт якого звертається до організації, що надає послуги. 
Цей МСА описує також звіти аудиторів організацій, що 
надають послуги, які можуть отримати аудитори клієнта 

МСА 
450 

Оцінка викривлень, 
ідентифікованих під 

час аудиту 

Метою аудитора є оцінка: 
а) впливу на аудит ідентифікованих викривлень; 
б) впливу невиправлених викривлень, якщо такі є, на 
фінансову звітність 

МСА 
500 

Аудиторські докази Встановлення стандартних положень і надання 
рекомендацій стосовно того, з чого складаються 
аудиторські докази в аудиторській перевірці фінансових 
звітів, кількості та якості аудиторських доказів, які слід 
отримати, і аудиторських процедур, які використовують 
аудитори для одержання цих аудиторських доказів 

МСА 
501 

Аудиторські докази 
� додаткові 

міркування щодо 
відібраних елементів 

Встановлення положень і надання рекомендацій для 
доповнення рекомендацій МСА 500 «Аудиторські докази» 
стосовно конкретних сум фінансового звіту та розкриття 
іншої інформації 

МСА 
505 

Зовнішні 
підтвердження 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
застосування аудитором зовнішніх підтверджень як засобу 
отримання аудиторських доказів 

МСА 
510 

Перші завдання з 
аудиту � залишки на 

початок періоду 
 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
залишків на початок періоду, якщо аудиторська перевірка 
фінансових звітів здійснюється вперше або якщо 
аудиторська перевірка фінансових звітів за попередній 
період здійснювалась іншим аудитором. Цей Стандарт 
спрямований також на те, щоб аудитор мав змогу дізнатись 
про непередбачені обставини та зобов’язання, які є на 
початок періоду. Рекомендації стосовно аудиторської 
перевірки і вимог до звітності щодо порівняльних даних 
надаються в МСА 710 «Порівняльні дані» 

МСА 
520 

Аналітичні 
процедури 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо і 
застосування аналітичних процедур під час аудиторської 
перевірки 

МСА 
530 

Аудиторська вибірка Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
застосування процедур аудиторської вибірки для перевірки 
з метою збору аудиторських доказів 

МСА 
540 

Аудит облікових 
оцінок, у тому числі 
облікових оцінок за 

справедливою 
вартістю, та 

пов’язані з ними 
розкриття інформації 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
аудиторської перевірки облікових оцінок, у тому числі 
облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з 
ними розкриття інформації що містяться у фінансових 
звітах. Цей МСА не призначений для застосування при 
перевірці прогнозної фінансової інформації, хоча багато з 
процедур, наведених в ньому, можуть відповідати цій меті 

МСА 
550 

Пов’язані сторони Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
обов’язків аудитора та аудиторських процедур стосовно 
зв’язаних сторін і операцій з такими сторонами, незалежно від 
того, чи є частиною концептуальної основи фінансової звітності 
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 24 
«Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін» або подібна 
вимога 
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МСА 
560 

Подальші події Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
обов’язків аудитора стосовно подальших подій. В цьому 
МСА термін «подальші події» використовується і для 
визначення подій, що відбуваються між кінцем періоду та 
датою аудиторського висновку, і для визначення фактів, 
виявлених після дати аудиторського висновку 

МСА 
570 

Безперервність Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
обов’язків аудитора при аудиторській перевірці 
фінансових звітів стосовно застосування при підготовці 
фінансових звітів припущення про безперервність 
діяльності підприємства, зокрема, стосовно розгляду оцінки 
управлінського персоналу здатності суб’єкта 
господарювання продовжувати безперервну діяльність 

МСА 
580 

Письмові запевнення Цілі аудитора такі: 
а) отримати письмові запевнення від управлінського 
персоналу і за потреби від тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, що вони вважають що взяли на себе 
відповідальність за складання фінансової звітності та 
повноту інформації, наданої аудитору; 
б) підтвердити інші аудиторські докази, що стосуються 
фінансової звітності або конкретних тверджень у 
фінансовій звітності, за допомогою письмових запевнень, 
якщо аудитор визначить, що вони потрібні або якщо їх 
вимагають інші МСА. 
в) вживати належних дій у відповідь на письмові 
запевнення, надані управлінським персоналом та за 
потреби тими, кого наділено найвищими повноваженнями, 
або якщо управлінський персонал чи за потреби ті, кого 
наділено найвищими повноваженнями, не надають 
письмові запевнення, про які робить запит аудитор. 

МСА 
600 

Особливі міркування 
– аудити фінансової 
звітності групи 

(включаючи роботу 
аудиторів 

компонентів) 

Цілями аудитора є: 
а) визначення того, чи слід йому діяти як аудитору 
фінансової звітності групи; 
б) якщо діє як аудитор фінансової звітності групи: 
і) повідомлення чіткої інформації аудиторам компонентів 
щодо обсягу та часу їх роботи з фінансовою інформацією, 
яка стосується компонентів, та отриманих ними фактичних 
результатів; 
іі) отримання достатніх і відповідних аудиторських доказів 
щодо фінансової інформації компонентів та процесу 
консолідації для висловлення думки, чи складена 
фінансова звітність групи в усіх суттєвих аспектах 
відповідно до застосовної концептуальної основи 
фінансової звітності 

МСА 
610 

Використання роботи 
внутрішніх аудиторів 

Встановлення положень і надання рекомендацій зовнішнім 
аудиторам при розгляді роботи внутрішнього аудиту. Цей 
МСА не стосується випадків, коли внутрішні аудитори 
суб’єкта господарювання надають допомогу зовнішньому 
аудитору при здійсненні процедур зовнішнього аудиту. 
Процедури, передбачені в цьому МСА, слід застосовувати 
лише до тих видів діяльності внутрішньої аудиторської 
перевірки, які є релевантними аудиторській перевірці 
фінансових звітів 
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МСА 
620 

Використання роботи 
експерта аудитора 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
використання роботи експерта в якості аудиторського 
свідчення 

МСА 
700 

Формування думки 
та надання звіту 

щодо  
фінансової звітності 

 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
форми і змісту аудиторського висновку, який надається в 
результаті аудиторської перевірки фінансових звітів 
суб’єкта господарювання, проведеної незалежним 
аудитором. Багато рекомендацій можна адаптувати для 
підготовки аудиторських висновків щодо іншої фінансової 
інформації, а не лише фінансових звітів 

МСА 
705 

Модифікації думки у 
звіті незалежного 

аудитора 

Метою аудитора є чітке висловлення у відповідний спосіб 
модифікованої думки щодо фінансової звітності, яка є 
необхідною, якщо: 
а) аудитор на основі отриманих аудиторських доказів 
доходить висновку, що фінансова звітність у цілому 
містить суттєві викривлення; 
б) аудитор не має можливості отримати достатні і 
прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку що 
фінансова звітність у цілому не містить суттєвих 
викривлень 

МСА 
706 

Пояснювальні 
параграфи та 

параграфи з інших 
питань у звіті 
незалежного 
аудитора 

Метою аудитора, який уже сформулював думку щодо 
фінансової звітності, є привернення уваги користувачів у 
разі, якщо на його погляд, це доцільно, через включення 
до аудиторського звіту чітко викладеної додаткової 
інформації 

МСА 
710 

Порівняльна 
інформація – 

відповідні показники 
і порівняльна 

фінансова звітність 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
обов’язків аудитора стосовно порівняльних даних 
відповідних показників і порівняльна фінансова звітність. 
Цей МСА не стосується ситуацій, коли узагальнені 
фінансові звіти надаються разом з перевіреними 
фінансовими звітами (див. МСА 720 «Інша інформація в 
документах, що містять перевірені фінансові звіти» і МСА 
800 «Аудиторський висновок щодо завдань з аудиту 
спеціального призначення») 

МСА 
720 

Відповідальність 
аудитора щодо іншої 

інформації в 
документах, що 

містять перевірену 
аудитором фінансову 

звітність 

Встановлення положень і надання рекомендацій щодо 
розгляду аудитором іншої інформації, стосовно якої 
аудитор не зобов’язаний надавати аудиторський висновок, 
і яка міститься в документах, що входять до складу 
перевірених фінансових звітів. Цей МСА застосовується 
до річного звіту, але може застосовуватись й до інших 
документів, наприклад, тих, що використовуються при 
розміщенні інформації про цінні папери для їх випуску та 
продажу 
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МСА 
800 

Особливі міркування 
– аудити фінансової 
звітності, складеної 

відповідно до 
концептуальних 

основ спеціального 
призначення 

Встановлення положень і надання рекомендацій у зв’язку 
із аудиторськими завданнями спеціального призначення, 
зокрема: 
— фінансові звіти, складені відповідно до всеохоплюючої 
основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні або 
національні стандарти бухгалтерського обліку; 
— конкретні рахунки, елементи рахунків або статті у 
фінансовому звіті (в подальшому – висновки щодо 
компонентів фінансових звітів); 
— виконання контрактних угод; 
— узагальнені фінансові звіти 
Цей МСА не застосовується при проведенні завдань з 
огляду, погоджених процедур або підготовки інформації 

МСА 
805 

Особливі міркування 
– аудити окремих 

фінансових звітів та 
певних елементів, 
рахунків або статей 
фінансового звіту 

Метою аудитора під час застосування МСА в процесі аудиту 
окремої фінансової звітності або певного елемента, рахунка 
чи статті є належний розгляд особливих міркувань, які 
стосуються: 
а) прийняття завдання; 
б) планування та проведення цього завдання, а також 
в) формування думки та звіту щодо окремих фінансових 
звітів або певного елемента, рахунка або статті 

МСА 
810 

Завдання з надання 
звіту щодо 
узагальненої 

фінансової звітності 

Ціллю аудитора є визначення того, чи є доречним прийняття 
завдання з надання звіту про узагальнену фінансову 
звітність 
 

МСЗО 
2400 

Завдання з огляду 
фінансової звітності 

Метою завдання з огляду фінансової звітності є надання 
фахівцю-практику можливості на основі процедур, які не 
надають усіх доказів, що вимагалися б в аудиті, 
констатувати чи привернув увагу фахівця-практика будь-
який факт, який змушує його вважати, що фінансову 
звітність не складено в усіх суттєвих аспектах 

МСЗО 
2410 

Огляд проміжної 
фінансової 

інформації, що 
виконується 
незалежним 

аудитором суб’єкта 
господарювання 

Наведені загальні принципи огляду проміжної фінансової 
інформації. Метою завдання огляду проміжної фінансової 
інформації є надання можливості аудитору зробити на 
основі огляду висновок, чи привернув його увагу будь-
який факт, який дає йому підстави вважати, що проміжна 
фінансова інформації не є складеною у всіх суттєвих 
аспектах відповідно до застосовуваної концептуальної 
основи фінансової звітності. Аудитор робить запити та 
виконує аналітичні та інші процедури огляди з метою 
зменшення до помірного рівня ризику надання 
відповідного ризику в разі, якщо проміжна фінансова 
інформація суттєво викривлена 

МСЗНВ 
3000 

Завдання з надання 
впевненості, що не є 

аудитами чи 
оглядами  історичної 

фінансової 
інформації 

Визначений зв’язок з концептуальною основою, іншими 
МСЗНВ, МСА та МСЗО, визначені вимоги етики та 
контролю якості. Розглядаються питання щодо прийняття 
завдання та продовження співпраці з клієнтом, 
обговорюється узгодження умов завдання, його 
планування та виконання, також: оцінка відповідності 
предмету перевірки, оцінка прийнятності критеріїв. 
Визначені суттєвість та ризик завдання з надання 
впевненості, можливість використання роботи експерта, 
отримання доказів 
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МСЗНВ 
3400 

Перевірка прогнозної 
фінансової 
інформації 

Описана суть визначення прогнозної фінансової 
інформації. Визначається впевненість аудитора щодо 
прогнозної фінансової інформації. Обговорюються 
питання знання бізнесу, прийняття завдання, період, 
охоплений прогнозною фінансовою інформацією, 
процедури перевірки, подання та розкриття інформації. 

МСЗНВ 
3402 

Звіти з надання 
впевненості  щодо 
заходів контролю з 
організації,  що надає 

послуги 

Визначена сфера застосування даного стандарту, цілі 
аудитора організації, що надає послуги, та їх вимоги. 
Охарактеризовані матеріали для застосування та інші 
пояснювальні матеріали  

МСЗНВ 
3410 

Завдання з надання 
впевненості щодо 
звітів з парникових 

газів 

Розглядає завдання  з надання впевненості щодо звітів 
суб’єкта господарювання з парникових газів. Стосується 
процедур надання впевненості, які виконуються тоді, коли 
звіт з парникових газів становить відносно незначну 
частину загальної інформації, по якій необхідно надати 
впевненість та щодо іншої інформації, яку охоплює 
висновок фахівця-практика 

МСЗНВ 
3420 

Завдання з надання 
впевненості щодо 

складання 
гіпотетичної 
фінансової 

інформації, яка 
включається в 
проспект емісії 

Розглядає завдання з надання впевненості та розглядає 
завдання з надання достатньої впевненості, яке приймає 
фахівець-практик, з наданням звіту щодо складання 
відповідальною стороною гіпотетичної фінансової 
інформації, яка включається в проспект емісії 

МССП 
4400 

Завдання  з 
виконання 

узгоджених процедур 
стосовно фінансової 

інформації 

Встановлення положень та надання рекомендацій стосовно 
професійної відповідальності аудитора під час роботи над 
завданням з виконання узгоджених процедур стосовно 
фінансової інформації, а також форми і змісту звіту, що 
надається аудитором у зв’язку з виконанням такого 
завдання. Цей МССП призначений для виконання завдань 
стосовно фінансової інформації. Він може надати корисні 
рекомендації для завдань стосовно нефінансової 
інформації, якщо аудитор має відповідні знання з предмета 
аудиту і якщо є обґрунтовані критерії, на основі яких 
формуватимуться  результати 

МССП 
4410 

Завдання з 
підготовки 

інформації для 
фінансової звітності 

Розглядає відповідальність фахівця-практика, коли його 
залучають, щоб допомогти управлінському персоналу в 
складанні та поданні історичної фінансової інформації без 
отримання  будь-якої впевненості стосовно цієї інформації 
та надати звіт про це завдання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ 
Тема 
№ 

Тест № 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 а б б а б г а а б б б а б в б 
2 а в а в в б б а а б в г в г а 
3 б б в б б а а в а б б а в в а 
4 в в в б б б б б а а б б а а в 
5 а г б б а в а б г а в в г в в 
6 в г а б б б г в а а б а а а б 
7 в а г а в б г в в г в б а г г 
8 а г б а б г а г б а в г г а а 
9 б б а в в в а а б а г а в г б 
10 б б а в в в а а б а а б а а б 
11 б в а а в а б а а а в г а б б 
12 г б б в а б а в д в б г а в б 
13 б в б а б в в б в г г д б г г 
14 а г а б а в в г б г а в а а в 
15 г г в а в б в а а б г б а а б 
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