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1. Бухгалтерські документи, їх класифікація 
 

Особливістю бухгалтерського обліку є суцільне і безперервне 

спостереження за всіма господарськими операціями, що здійснюються на 

підприємстві. 

Для забезпечення такого спостереження кожну господарську операцію 

обов’язково оформляють відповідним документом - від латинського слова, 

що означає свідоцтво, доказ. 

Загальне визначення первинного документа наведено у ст. 1 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Порядок документального оформлення господарських операцій та 

вимоги щодо складання документів регламентується Положенням про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. 

Значення документів та документації в господарській діяльності 

підприємства багатогранне: 

1. Документація відіграє важливу роль в управлінні діяльністю 

підприємства. 

У формі відповідних документів (наприклад, платіжних доручень, 

касових ордерів, нарядів, вимог тощо) даються розпорядження на здійснення 

господарських операцій (перерахування або видачу коштів, відпуск 

матеріалів, виконання робіт тощо). Для працівників, які виконують ці 

розпорядження (касирів, матеріально-відповідальних осіб, виконавців робіт 

тощо) документи є обґрунтуванням здійснених ними операцій. 

2. Документи мають практичне значення для попереднього і по 

дальшого контролю за доцільністю і законністю господарських опе 

рацій, дотриманням державної дисципліни. 

Попередній контроль здійснюють керівні працівники, підписуючи 

документи, тобто беруть на себе відповідальність за законність операції, 

оформленої цим документом. 

Подальший контроль здійснюють облікові працівники при прийманні і 

опрацюванні документів, а також працівники податкових, фінансових і 

контролюючих органів. 



3. Документи мають важливе значення для забезпечення контр 

олю за збереженням майна господарства, раціональним його вико 

ристанням. 

Практика свідчить, що нестачі, крадіжки, втрати і безгосподарність, 

різні зловживання найчастіше бувають там, де документи оформляють 

неправильно і несвоєчасно, облік ведеться незадовільно. 

4.     Документи мають правове (юридичне) значення як письмовий 

доказ здійснення господарських операцій, а тому використовуються 

судовими органами при розгляді господарських позовів. Судові органи 

визнають за документами доказову, юридичну силу в тому разі, якщо 

документ складено своєчасно і належним чином оформлено. 

5. Документи використовують при аналізі господарської діяльності, для 

фінансового контролю, аудиту і документальних перевірок. 

Із застосуванням в обліку ЕОМ для збирання і опрацювання інформації 

про здійснювані господарські операції поряд з паперовими носіями 

використовуються і машинні носії облікової інформації, що робить роботу 

бухгалтера і підприємства в цілому більш ефективною. 

Документи можуть складатися: 

 на бланках типових форм (затверджені Міністерством фінансів та 

Державним комітетом статистики України); 

 на бланках спеціалізованих форм (затверджені певними міністерствами і 

відомствами України); 

 на бланках, виготовлених підприємством самостійно, але вони повинні 

мати обов’язкові реквізити типових форм. 

Документи повинні мати форму, зручну для використання як при 

ручному опрацюванні, так і при опрацюванні на ЕОМ. 

Важливе значення у виконанні вимог до документів є їх уніфікація і 

стандартизація. 

Прикладом уніфікації можуть служити банківські і касові документи, 

звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт, товарно-

транспортна накладна, розрахунково-платіжні відомості тощо. 

Друкування ж стандартних бланків документів великими тиражами дає 

значну економію паперу, здешевлює їх виготовлення. 

Таким чином, для оформлення різноманітних господарських операцій, 

що здійснюються на підприємствах, використовують різні за своєю формою і 

змістом документи. 

Правильному складанню і використанню документів в обліку 

допомагає їх класифікація – поділ на групи за певними відмінними ознаками 

(рис 8.1). 

Із загальної класифікації документів та пояснень термінологічного 

словника щодо кожної з ознак видно, що кожен документ  може належати 

водночас до різних класифікаційних груп. 



 
 

Класифікація документів за розглянутими ознаками дає змогу 

правильно зрозуміти їх зміст, призначення та використання для відображення 

господарських операцій підприємств і організацій. 

Після того як документи складено на місцях або прийнято від 

сторонніх організацій, вони потрапляють до бухгалтерії у порядку й строки, 

встановлені керівником підприємства. 

Документи, що надійшли до бухгалтерії, підлягають арифметичній 

перевірці, формальній та юридичній і за суттю, тобто з погляду законності й 

доцільності господарської операції. 

При цьому забороняється приймати до виконання та оформлення 

первинні документи за операціями, які суперечать законодавству і 

встановленому порядку приймання, зберігання та використання активів і 

зобов’язань. Такі документи передаються безпосередньо головному бухгалтеру 
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Рис. 8.1 Класифікація бухгалтерських документів 



для прийняття відповідних рішень. Первинні документи можуть бути прийняті 

до обліку в тому разі, якщо вони складені за формою та підписані особою, на це 

уповноваженою. 

Після перевірки документи підлягають подальшому опрацюванню, 

тобто вони повинні пройти всі стадії обробки (рис.8.2). 

СТАДІЇ ОБРОБКИ

групування

таксування

контирування

включення до облі-
кових регістрів

об’єднання однорідних за змістом пер-
винних документів у групи і запис у
групувальні та накопичувальні  відо-
мості

грошова оцінка зазначених у документі
активів (математичні дії — множення
ціни на кількість, тобто отримання суми
або оцінка господарської операції)

проставлення на первинних докумен-
тах кореспондуючих рахунків, тобто
бухгалтерських проводок

відображення господарських операцій,
що містяться в первинних документах
у регістрах синтетичного та аналітич-
ного обліку  

Рис. 8.2 Стадії бухгалтерської обробки документів 

 

Групування документів полягає в об’єднанні однорідних за змістом 

первинних документів у групи і запису в групувальні відомості для 

визначення загального підсумку за кожною групою.  

Таксування документів являє собою математичні дії — множення ціни 

на кількість, тобто отримання суми або оцінка господарської операції у 

грошовому вимірнику. 

Контирування документів полягає в зазначенні кореспондуючих 

рахунків на первинних документах, тобто у проставлені на них 

бухгалтерської проводки. Оформлені бухгалтерськими проводками 

документи використовуються для відображення господарських операцій в 

регістрах синтетичного та аналітичного обліку. 

Наприклад. На видатковому касовому ордері на видачу коштів у сумі  

150 грн. під звіт необхідно зазначити: 

Дт               Кт          Сума 

                                 372             301           150,00 

 

2. Загальні поняття про первинне спостереження і облікові 

документи 

Первинне спостереження за об’єктом обліку здійснюється за 

допомогою первинних документів. Носіями первинної інформації є бланки 

документів (папір), машинограми, магнітні диски. 



Правильно оформлений документ повинен мати всі показники 

(реквізити), які потрібні для забезпечення повної інформації про виконану 

операцію 

Кількість і зміст реквізитів визначаються характером операції і 

призначенням документа. Проте кожен документ незалежно від характеру 

оформленої ним господарської операції повинен містити обов’язкові 

реквізити, які є загальними для будь-якої операції. 

Пункт 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [21] визначає, що обов’язковими реквізитами 

бухгалтерських документів є: 

 назва документа та код форми документа; 

 дата і місце складання документа; 

 назва підприємства, від імені якого складено документ; 

 зміст і обсяг господарської операції; 

 посади осіб, відповідальних за здійснення господарських операцій; 

 особистий підпис осіб, відповідальних за здійснення господарських 

операцій. 

Залежно від характеру операції і технології опрацювання облікової 

інформації в документах можуть міститися й інші додаткові реквізити. 

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

складений несвоєчасно, він втрачає свою юридичну (доказову) силу і не 

може бути підставою для облікових записів. 

Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів 

України від 24.05.1995 р. № 88, первинні документи повинні бути складені в 

момент здійснення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, 

безпосередньо після її завершення. 

При складанні документів важливим є уніфікація (розробка єдиних 

форм документів для однотипних операцій) і стандартизація (встановлення 

раціонального розміру й форми реквізитів). 

До бухгалтерських документів висуваються вимоги: 

 записи мають робитися чітко; 

 не допускаються помарки та підчистки; 

 не допускаються виправлення в касових і банківських документах, 

документах суворої звітності; 

 помилки в інших документах виправляється коректурним способом: 

неправильний текст або суму закреслюють тонкою рискою так, щоб 

можна було почитати закреслене, а зверху пишуть правильний текст або 

суму. Виправлення помилок застерігається підписом ―Виправлено‖ і 

підтверджується підписами осіб, що підписали документ із зазначенням 

дати виправлення.  

3. Документооборот та  інвентаризація 

Документи з моменту їх складання або одержання від інших 

підприємств і організацій до передачі в архів на зберігання проходять певний 

шлях - документообіг.  



Для забезпечення своєчасного та якісного обліку необхідно 

організувати таку систему складання й опрацювання документів, яка б 

забезпечувала його прискорення. 

Правильна організація бухгалтерського обліку вимагає складання 

плану документообігу та графіку документообігу, які на кожному 

підприємстві розроблюється головним бухгалтером і затверджуються 

керівником.  

Відсутність належного порядку в оформленні й опрацюванні 

документів є однією з причин відставання обліку, складання звітності, 

неефективності використання облікової інформації для управління 

господарською діяльністю і контролю. 

Після закінчення встановлених термінів зберігання документи, що 

мають особливо важливе значення, передають на безстрокове зберігання до 

державного архіву, а інші документи підлягають знищенню спеціальною 

комісією за актом з відповідною відміткою в архівній книзі.Усі документи 

підприємства зберігаються протягом визначеного законодавством часу у: 

 поточному архіві, який розташований у бухгалтерії для зберігання 

документів звітного року; 

 постійному архіві – спеціально обладнаному приміщенні. 

Так, бухгалтерські річні звіти – постійно; квартальні – 3 роки; місячні – 1 рік, 

а за відсутності річних і квартальних – 10 років; особові справи – 75 років. 

По закінченню строку зберігання документи передаються до місцевого 

архіву, або знищуються за актом. 

Тепер зупинимось на останньому елементі методу бухгалтерського 

обліку – інвентаризації. 

Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є 

достовірність його показників. 

Проте, в процесі зберігання і вибуття товарно-матеріальних цінностей 

між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть 

виникнути розбіжності, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема, в 

результаті пересортиці, несправності ваговимірних приладів, помилкових 

записів, втрати документів, зловживань матеріально відповідальної особи 

тощо.  

У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність у такому способі, який 

би забезпечив можливість взяти на облік можливі розбіжності між даними 

обліку і фактичною наявністю об’єктів обліку. Це досягається за допомогою 

інвентаризації. 

Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в натурі наявності 

майна підприємства (зважуванням, переліком, обміром тощо) і порівняння 

одержаних результатів з даними бухгалтерського обліку.  

Це дає змогу встановити розбіжності між даними обліку і фактичною 

наявністю майна, тобто лишки або нестачі (якщо вони мали місце).  

Виявлені розбіжності оформлюють відповідними документами і 

відображають в обліку. 



Періодичне проведення інвентаризації є не лише засобом уточнення 

показників обліку, а й засобом боротьби із зловживанням матеріально 

відповідальних осіб, а також упорядкування складського господарства, 

оскільки при її проведенні одночасно перевіряють стан складських 

приміщень, правильність зберігання товарно-матеріальних цінностей, 

справність ваговимірних приладів тощо. 

Інвентаризація розрахунків та джерел формування господарських 

засобів – процес не такий наявний, як процес інвентаризації самих 

господарських засобів, бо розрахунки та джерела формування – категорії у 

своїй більшості абстрактні.  

При інвентаризації цих об’єктів обліку шляхом письмових звірок з 

наявними дебіторами і кредиторами визнається фактична заборгованість, що 

порівнюється з заборгованістю, відображеною у бухгалтерських документах 

підприємства. 

Залежно від різних ознак інвентаризації класифікують (рис. 8.3). 

Повна інвентаризація проводиться, як правило, перед складанням 

річного фінансового звіту, а також у випадках, передбачених чинним 

законодавством (при зміні матеріально відповідальної особи, приватизації 

державних підприємств тощо). Вона дає найбільш повну інформацію, однак 

не завжди доцільна, оскільки трудомістка і відволікає значну кількість 

працівників від основної роботи. 

Планова інвентаризація проводиться за завчасно складеним планом 

відповідно до розробленого графіка її проведення (наприклад, перед 

складанням річного звіту). 

Позапланова (раптова) інвентаризація проводиться за 

розпорядженням керівника підприємства (за вимогою перевіряючого органу, 

у випадках пожежі, стихійного лиха тощо). 

Найбільш ефективним є позапланові часткові інвентаризації у зв’язку з 

їх раптовістю, оскільки вони підвищують відповідальність матеріально 

відповідальних осіб у своєчасному оприбуткуванні і списанні матеріальних 

цінностей, правильності їх зберігання, запобігають зловживанням. 

Порядок і строки проведення інвентаризації на підприємствах і в 

організаціях всіх форм власності регламентуються Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 № 879. 

Кількість інвентаризацій на рік, строки їх проведення, перелік майна і 

розрахунків, що підлягають інвентаризації під час кожної з них, визначається 

керівником підприємства, окрім випадків, коли проведення інвентаризації є 

обов’язковим: 

1. Перед складанням річної бухгалтерської звітності (але не раніше 1 

жовтня). При цьому інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих 

об’єктів проводиться раз на 3 роки, а бібліотечних фондів – один раз у 5 

років. 

2. При зміні матеріально відповідальної особи (на день приймання-

передачі справ). 



 

3. При встановленні фактів крадіжок, зловживань або псування 

цінностей. 

4. За рішенням судово-слідчих органів. 

5. У випадках надзвичайних подій (аварії, пожежі стихійного лиха) або 

ліквідації підприємства. 

6. При передачі майна державних підприємств в оренду, приватизації 

майна державних підприємств, перетворенні дочірніх підприємств в 

акціонерні товариства та ін. 

Інвентаризацію проводить інвентаризаційна комісія, очолювана 

керівником підприємства або його заступником за обов’язковою участю 

бухгалтера і матеріально відповідальних осіб.  

Дані інвентаризації кожного виду матеріальних цінностей заносять в 

інвентаризаційні описи. 

У бухгалтерії фактичні залишки товарно-матеріальних цінностей, 

зафіксовані в інвентаризаційних описах, порівнюють з даними 

бухгалтерського обліку і виявляють надлишки або нестачі цінностей, 

пересортицю або природний убуток у межах норм (якщо вони мали місце).  

Результати інвентаризації відображуються у бухгалтерському обліку в 

10-денний строк, після чого його показники приводяться у повну 

відповідність з фактичною наявністю майна та розрахунків. 
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Рис. 8.3 Класифікація інвентаризацій 
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