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2018 КОСАТА І. А. 

УДК 657.2
Косата І. А. Первинні документи як фундамент бухгалтерського обліку

Метою даної статті було проведення докорінного аналізу щодо визначення того, до яких суттєвих наслідків для бухгалтерського обліку на 
підприємстві привело внесення змін до основоположних нормативних актів. У статті також детально розглянуто внесені зміни та їхній вплив 
на ведення бухгалтерського обліку, оскільки саме первинні документи найчастіше становлять доказову базу при виникненні судових суперечок, 
тому що, хоча первинні документи не є основними документами бухгалтерського обліку, у розв’язанні судових справ вони можуть мати вирі-
шальне значення. Доведено, що узгодження всіх законодавчих документів між собою надасть можливість уникнути багатьох суперечок у суді та 
полегшить розв’язання спорів щодо підприємницької діяльності. 
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Косатая И. А. Первичные документы как фундамент  

бухгалтерского учета
Целью данной статьи было проведение досконального анализа того, 
к каким существенным последствиям для бухгалтерского учета на 
предприятии привело внесение изменений в основные нормативные 
акты. В статье также подробно рассмотрены изменения и их вли-
яние на ведение бухгалтерского учета, поскольку именно первичные 
документы чаще всего составляют доказательную базу при возник-
новении судебных споров, потому что, хотя первичные документы  
и не являются основными документами бухгалтерского учета, в ре-
шении судебных дел они могут иметь главенствующее значение. До-
казано, что согласование всех законодательных документов между 
собой позволит избежать многих споров в суде и облегчит решение 
споров относительно предпринимательской деятельности.
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ные споры, нормативные акты.
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as Foundation of Accountance
The article is aimed at conducting a thorough analysis of the significant 
consequences for enterprise’s accountance, caused by the introduction of 
changes in the basic normative acts. The article also examines in detail the 
changes and their impact on accountance, since it is the primary documents 
most often make up the evidence base in case of litigation, because, although 
the primary documents are not the basic documents of accountance, in the 
decision of court cases they may be of the paramount importance. It has been 
proved that the harmonization of all legislative documents will help to avoid 
many disputes in court and facilitate the resolution of disputes concerning 
business activities.
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Згідно з чинним законодавством, будь-яке під-
приємство складає бухгалтерську звітність та 
веде бухгалтерський облік, ґрунтуючись на ме-

тодах та принципах обліку, що зафіксовані в обліко-
вій політиці. Для вірного ведення бухгалтерського 
обліку та правильного забезпечення відображення 
усіх фінансово-господарських операцій розпорядник 
бюджетних коштів передусім має побудувати систе-
му, що забезпечуватиме повне дотримання методоло-
гії ведення обліку. 

Як відомо, основним завданням бухгалтерсько-
го обліку є надання правдивої, повної та своєчасної 
інформації про діяльність підприємства, стан його 
активів, капіталу та зобов’язань зацікавленим корис-
тувачам [1]. 

Крім методики обліку, форм бухгалтерського 
обліку та інших складових, головне місце в бухгал-
терському обліку завжди посідали первинні докумен-
ти, на основі яких має здійснюватися відображення 
операцій в бухгалтерському обліку. У зв’язку з цим 

зміни, що внесені в основоположні законодавчі акти 
з бухгалтерського обліку (Закон «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» (далі – Закон 
БОФЗ) [1] та Положення «Про документальне забез-
печення записів в бухгалтерському обліку» (далі – 
Положення 88) [2]) можуть суттєво вплинути на весь 
процес бухгалтерського обліку та його роль у форму-
ванні доказової бази для показників звітності.

Питання щодо внесених змін до вищезазначе-
них нормативних актів зараз активно обговорюють-
ся в пресі та Internet-мережі. Дослідженню докумен-
тального оформлення господарського життя підпри-
ємства було присвячено праці багатьох вітчизняних 
вчених-економістів, таких як М. Казанова, О. Золо-
тухін, В. Сопко і В. Завгородній, Т. Бутинець, Ф. Бути-
нець та ін. [3–6].

 Однак питання первинних документів, що є 
складовою обліково-звітної інформації, та непоро-
зуміння, які виникли в результаті внесення змін до 
основних нормативних актів, залишаються недостат-
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ньо дослідженими. Отже, ця тема є актуальною і по-
требує подальших досліджень.

Наразі свій коментар надала М. Казанова у ро-
боті «Первинні документи «по-новому»: розгадуємо 
«загадкові» зміни» [3]. Загалом автор зазначає, що 
«первинні документи – це документи, що мають під-
твердити факт здійснення господарської операції, 
хоча насправді оформлення первинних документів 
не є запорукою здійснення господарської операції… 
Суть нововведень можна трактувати так, що сам по 
собі первинний документ, як би він ідеально не був 
оформлений, не може розглядатися як безумовне під-
твердження реальності здійснення угоди. Строго ка-
жучи, немає самої госпоперації – значить, у принципі, 
не може бути і первинки – відповідно, немає і підстав 
відображати що-небудь у бухобліку» [3].

Цікаве розподілення первинних документів на-
дав також консультант з оподаткування та 
бухгалтерського обліку О. Золотухін у роботі 

«Тайны первичных документов» [4]. Він надає певну 
градацію між різними видами бухгалтерського облі-
ку залежно від завдань, які виконують ці документи. 
Отже, на його думку: «Бухгалтерський облік – це ін-
формаційна модель реального господарського життя 
підприємства. Кінцевою метою цієї моделі є отримання 
інформації про різні аспекти діяльності підприємства.

Сполучною ланкою між реальністю і моделлю 
виступають первинні документи: «письмові свідо-
цтва, що фіксують та підтверджують господарські 
операції, включаючи розпорядження та дозволи 
адміністрації (власника) на їх проведення» [4]. До-
стовірність моделі в більшості випадків залежить 
від якості первинних документів. Своєю чергою, 
якість складається з елементів і суто обов’язкових,  
і зручних, і «модно-косметичних».

Слід зазначити, що саме автор розуміє під еле-
ментами якості, отже:
 обов’язкові – ті крихти необхідної інформа-

ції, без яких опис конкретної господарської 
події буде неповним;

 зручні – сприяють всього лише більш ефек-
тивній обробці документів – роботі праців-
ників, що мають справу з документами;

 «модно-косметичні» – необов’язкові, що не 
зручні, а тільки приємні для очей або тради-
ційно прийняті» [4].

Підтверджуючи актуальність удосконалення 
методів і способів документування, В. Сопко та В. За-
вгородній наголошують, що «з огляду на застосуван-
ня АРМБ удосконалення методів і способів докумен-
тування та підготовки первинної інформації набуло 
особливої актуальності» [5, c. 105].

Т. Бутинець зазначає, що «в літературі немає 
однозначності у визначенні поняття господарських 
операцій та їх класифікації». Не погоджуючись з іс-
нуючими формулюваннями, автор наводить таку 

дефініцію господарської операції: це «факт господар-
ського життя, що підтверджує або змінює структуру 
активу чи пасиву балансу» [6, c. 7–8].

Згідно з п. 6 ст. 8 Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» [1], 
керівник підприємства зобов’язаний створити необ-
хідні умови для правильного ведення бухгалтерсько-
го обліку, забезпечити неухильне виконання всіма 
підрозділами, службами та працівниками, причет-
ними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог 
бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення й 
подання до обліку первинних документів [1]. 

Ми погоджуємося з думкою С. Кузнецової, що 
«ефективність організації процесу документування 
облікової інформації забезпечується впровадженням 
та використанням єдиного підходу щодо його побу-
дови» [7, с. 57].

Метою статті є дослідження наслідків внесен-
ня змін до основоположних нормативних актів для 
бухгалтерського обліку на підприємстві. Для цього 
детально розглянемо внесені зміни та їхній вплив на 
ведення бухгалтерського обліку.

Суттєвість змін, що торкнулися вищезазначе-
них нормативних актів, викликала неодноз-
начні суперечки серед бухгалтерів та юристів, 

що практикують. 
По-перше, змінилося саме визначення первин-

ного документа в обох актах. Так, якщо в попередній 
редакції Закону БОФЗ під первинним документом 
визначали «документ, який містить відомості про 
господарську операцію та підтверджує її здійснення», 
то в дійсній редакції Закону «первинний документ – 
документ, який містить відомості про господарську 
операцію» [1] (табл. 1).

Таблиця 1

Зміни у Законі України «Про бухгалтерський облік 
і фінансову звітність в Україні» щодо визначення 

поняття «первинний документ»

Стаття Було Стало

Ст. 1 Закону 
України «Про 
бухгалтерський 
облік і фінансову 
звітність  
в Україні»

Первинний 
доку мент – це 
«документ, який 
містить відомос-
ті про господар-
ську операцію та 
підтверджує  
її здійснення»

Первинний 
документ – це 
«документ, який 
містить відомос-
ті про господар-
ську операцію»

 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. № 996-ХІV, господарська операція – дія 
або подія, яка викликає зміни у структурі активів та 
зобов’язань, власному капіталі підприємства [1].

Положення 88 визначало поняття «первинні до-
кументи» таким чином: «Первинні документи – пись-



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Б
УХ

ГА
Л

ТЕ
РС

ЬК
И

Й
 О

БЛ
ІК

 І 
АУ

Д
И

Т

331БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2018
www.business-inform.net

мові свідоцтва, що фіксують та підтверджують госпо-
дарські операції, включаючи розпорядження та до-
зволи адміністрації (власника) на їх проведення» [2]. 

Після внесення змін – «первинні документи – 
це документи, створені у письмовій або електронній 
формі, які містять відомості про господарські опе-
рації, включаючи розпорядження та дозволи адміні-
страції (власника) на їх проведення» [2].

Вважаємо таке визначення не зовсім коректним, 
оскільки Міністерство фінансів у листі від 27.01.2006 р.  
№ 31-34000-30-27/1450 вказувало на те, що «розпо-
рядження/дозволи адміністрації (власника) на прове-
дення господарські операції не можуть бути первин-
ним документом» [2]. Останнє визначення, на думку 
автора, є більш логічним, тому що такі розпоряджен-
ня або дозволи, по суті, не містять інформацію щодо 
проведення операції, а лише підтверджують надання 
дозволу на її проведення.

Крім того, як відомо, первинним документам 
завжди були притаманні чотири функції: доказова, 
інформаційна, контрольна та накопичувальна [2]. 
Отже, з формулювання зникла частина, яка надає 
первинному документу першочергову функцію під-
твердження господарської операції, і лишилася лише 
інформативна функція. Цей факт спантеличив бага-
тьох підприємців, оскільки саме первинні документи 
найчастіше становили доказову базу при виникненні 
суперечок (табл. 2). 

Крім того, суттєво змінився і перелік обов’яз-
кових реквізитів первинних документів, який зараз 
містить: 
 назву документа (форми);
 дату складання;
 назву підприємства, від імені якого складено 

документ;
 зміст та обсяг господарської операції;
 одиницю виміру господарської операції;
 посади осіб, відповідальних за здійснен-

ня господарської операції і правильність її 
оформлення;

 особистий підпис або інші дані, що дають 
змогу ідентифікувати особу, яка брала участь 
у здійсненні господарської операції [1]. 

Те, що з обов’язкових документів зникло фор-
мулювання «місце складання документу», не 
є настільки суттєвим, як те, що «Первинні та 

зведені облікові документи можуть бути складені  
у паперовій або в електронній формі… Первинні до-
кументи, складені в електронній формі, застосову-
ються у бухгалтерському обліку за умови дотримання 
вимог законодавства про електронні документи та 
електронний документообіг» [1]. Отже, маємо зазна-
чити, що безперечною перевагою внесення змін до 
законодавства щодо первинних документів стало те, 
що врешті-решт вимоги Закону БОФЗ стали узгодже-

Таблиця 2

Зміни у Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» щодо визначення підстави  
для бухгалтерського обліку господарських операцій

Стаття Було Стало

Ч. 1 ст. 9 Закону України 
«Про бухгалтерський 
облік і фінансову звіт-
ність в Україні»

«Підставою для бухгалтерського обліку господар-
ських 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».  
На основі первинних документів можуть складатися 
зведені облікові документи

«Підставою для бухгалтерського 
обліку господарських операцій є 
первинні документи. Для контролю 
та впорядкування оброблення даних 
на підставі первинних документів 
можуть складатися зведені облікові 
документи»

Наразі первинною документацією також мо-
жуть вважатися такі документи: 
 акт виконаних робіт; 
 товарний чек; 
 видаткова накладна; 
 товарно-транспортна накладна; 
 бухгалтерська довідка тощо. 

Важливо, що на даний час також інвойс (тобто 
сплачений рахунок-фактура) теж поповнив ряди пер-
винних документів. Про це йдеться в листі Мінфіну 
від 16.02.2017 р. № 31-11410-06-5/4339 [8].

Загалом, цей перелік первинних документів 
можна продовжувати нескінченно. Найголовніше, 
щоб вони містили необхідні реквізити і надавали ві-
домості про здійснення господарської операції.

ними із Законом України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» 2003 р. [9].

Що стосується доказової функції первинного 
документа, то тут треба зауважити, що в останні роки 
із судової практики можна побачити, що одного фак-
ту наявності навіть зразково оформленого документа 
суду було недостатньо для доказу факту здійснення 
господарчої операції. Він найчастіше вимагав інших 
доказів можливості її здійснення, таких як наявність 
кваліфікованих працівників, виробничих потужнос-
тей, приміщень для виробництва та іншого, оскільки 
фізична неможливість здійснення господарської опе-
рації апріорі лишає первинний документ його дока-
зової функції. 
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Крім того, у статті 9.1 Закону БОФЗ сказано, 
що «підставою для бухгалтерського обліку господар-
ських операцій є первинні документи». Це означає, 
що бухгалтерський облік, як і раніше, повинен вестись 
на підставі первинних документів, отже для робітни-
ків бухгалтерії нічого принципово не змінилося [1]. 

Окремо треба зауважити, що згідно з Мето-
дичними рекомендаціями ОП та НП(С)БО [10]: на 
кожному підприємстві додатком до наказу про орга-
нізацію бухгалтерського обліку має бути розробле-
ний графік документообігу з вичерпним переліком 
документів, які мають укладатись відповідальними 
особами у випадку здійснення окремих господарчих 
операцій і їх рухом по підприємству аж до передачі 
до бухгалтерії. Таким чином, якщо є наказ про необ-
хідність розробити документ, є відповідальні за його 
складання особи та є сам документ, сумніви в досто-
вірності господарчої операції майже зайві.

ВИСНОВКИ
Внесення змін до законодавства щодо первин-

них документів спантеличило багатьох підприємців, 
оскільки саме первинні документи найчастіше ста-
новлять доказову базу при виникненні судових су-
перечок. Інколи здається, що первинні документи не 
є основними документами бухгалтерського обліку, 
проте у розв’язанні судових справ вони можуть мати 
вирішальне значення. Дуже важливо, щоб всі зако-
нодавчі документи були узгоджені між собою, тому 
внесення змін до основоположних нормативних ак-
тів надало можливість уникнути багатьох суперечок 
у суді та полегшило розв’язання спорів щодо підпри-
ємницької діяльності.                   
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