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політики та відповідальне її формування є важливим фактором 
для узагальнення та відображення в бухгалтерському обліку 
витратної складової фінансових результатів. за податковим 
законодавством до собівартості не включаються 
загальновиробничі витрати. 

Основними напрямами організації бухгалтерського обліку 
щодо формування фінансових результатів діяльності підприємство 
повинні бути вірне визначення та оцінка витрат та доходів, 
правильне документальне оформлення, своєчасне відображення в 
облікових регістрах. 
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ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ЩОДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА 
ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який 

ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична 
звітність та інші її види, що використовують грошовий вимірник, 
ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Чинне 
законодавство визначає бухгалтерський облік як процес 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства 
зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 
первинні документи, які фіксують факти здійснення 
господарських операцій. Первинні документи складаються під час 
здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - 
безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування 
оброблення даних на підставі первинних документів можна 
складати зведені облікові документи. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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Ведення бухгалтерського обліку, який є підставою для 
податкового обліку, регламентується Законом України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 
16.07.99 № 996-XIV та Положенням про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим 
наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 
88 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за 
№168/704, так: згідно п.2 ст.З Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 
№ 996-ХІV — фінансова, податкова, статистична та інші види 
звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на 
даних бухгалтерського обліку. Статтею 9 Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 
№ 996-XIV (далі по тексту Закон від 16.07.99 № 996-XIV), із 
внесеними змінами та доповненнями до первинних документів, 
які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно 
з даною нормою. 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. Пунктом 2 ст. 9 Закону України від 16.07.1999р. 
№996-XIV передбачено, що первинні та зведені облікові документи 
можуть бути складені на паперових або машинних носіях і 
повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); 
дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого 
складено документ; зміст та обсяг господарської операції, 
одиницю виміру господарської операції; посади осіб, 
відповідальних за здійснення господарської операції і 
правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що 
дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 
господарської операції. Статтею 4 Закону від 16.07.99 № 996-XIV 
визначено, що бухгалтерський облік та фінансова звітність 
ґрунтуються на таких основних принципах: превалювання 
сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх 
сутності, а не лише виходячи з їх юридичної форми. Згідно зі 
статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 
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господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в 
структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. 
Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, 
що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану 
платника податків. Згідно з п.2.4 Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. № 
88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за № 
168/704, первинні документи (на паперових і машинолічильних 
носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості 
повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування 
підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва 
документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг 
господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у 
натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, 
відповідальних за здійснення господарської операції і 
правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або 
інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь 
у здійсненні господарської операції. Згідно з п.2.5 Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 
травня 1995 р. № 88, Документ має бути підписаний особисто, а 
підпис може бути скріплений печаткою. Відповідно до п.2.16 
Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, забороняється 
приймати до виконання первинні документи на операції, що 
суперечать нормативно-правовим актам, встановленому порядку 
приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-
матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і 
фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, 
іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні 
бути передані керівнику підприємства, установи для прийняття 
рішення [1]. 
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