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ЗАМIСТЬ ПЕРЕДМОВИ 

"Бухгалтер i е справжнiм економiстом, у якого 

група так званих вчених викрвла його iм'я" 

П. Ж. Прудон 

Еволюцiя ринкових вiдносин в Украi'нi вимагае перегляду поrлядiв на бух
галтерсъкий облiк та йоrо iсторичнi i методолоriчнi аспекти йоrо розвитку. 
Особливо це актуально в умовах переходу Украi'ни на Мiжнароднi стандарти 
бухгалтерсъкоrо облiку , коли вiдбуваетъся постiйний рiст обсягу облiковоi' 
iнформацii', а це викликае потребу удосконалювати форми i методи бухrал
терсъкоrо облiку, скорочувати час на реестрацiю i обробку первинних даних 
про rосподарсъкi факти на основi широкого застосування су•�асних можливос
тей електронно-обчислювальних машин. 

Зважаючи на недостатне дослiдження проблем icтopii' становления i роз
витку бухrалтерського облiку , в данiй моноrрафii' i"i автори намагалися уза
гальнити iсторичний досвiд, науковi працi вiтчизняних i зарубiжних економiстiв, 
iншi доступнi джерела, в яких розглядаються етапи та напрями розвитку rоспо
дарського облiку, видiлення i формування його виду - бухгалтерського облiку, 
становления бухгалтерського облiку як науки. Особливу увагу нами придiлено 
Украi'нi, тому що цi питания, на жаль, до цъого часу не розкритi у вiтчизнянiй 
науцi. 

Iсторiю тiei' чи iншоi· науки, П теорiю неможливо описати повнiстю та з ве
ликою достовiрнiстю. Не ставили це собi за мету й ми. Але € ряд завдань, якi ми 
вирiшили дослiдити. Це перш за все дослiдити iсторичнi аспекти становления 
i розвитку тeopii' бухгалтерсъкого облiку, його методологiю, важливiшi методи 
та прийоми (бухrалтерськоrо балансу, рахункiв та подвiйного запису, доку
ментацii' та iнвентаризацii', оцiнки i калъкуляцii', звiтностi), системи облiковоi· 
реестрацii' та форм бухrалтерськоrо облiку з орiентаuiею на перспективи вико
ристання зарубiжного досвiду бухгалтерсъкого облiку та сучасних засобiв 
лiчильноi' технiки. 

Наскiлъки ми 'ix вирiшили, судити Вам, шановнi читачi. Сподiваемосъ, що 
дана скромна праця, яка пiдготовлена вченими Тернопiльськоi· академii' народ
ного господарства ( проф. Остап'юк Мирослав Ярославович., доцент Лучко 
Михайло Романович) i Ужrородсъкого державного унiверситету ( доцент 
Данъкiв Йосип Якимович), в пiдсумку буде корисною для Вас. 

З пова1·ою , автори. 
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1-ал��111n1тс1,ка Ti самi форми Патрiархат, початю1 Подальший розо11ток 

)1(1\)3 господарства; оброблення племiнно! opn111iзaцii' та облiковоI культур11 
зал iза, бронз и й золота; 11евiлы1и11тоа; культ бопшi бpOIIЗOBOI доб11, 
хап1, rород11ща, сст1ща IIJIOДIO'IOC1'i, 1юмсрл11х j CIIJI вю11а•1с11ня об' ктiu 

пр11род11, тотемiзм; облiку, псршi оз1шю1 
тiлопальнi n кiстяковi зародження 
похооа11ня з жi11кам11 ii бухгалтерського 
11еоiлы111ками пiд мопшами, облiку. 
о кам'я11их i дере11'я11их 
ll)Обницях; початки грсщ,коi 
культур11. 

Ляте1·1ська Хлiборобстоо, Патрiархат; перша держав1�а Формування облiку як 
доба 500- О скотарстоо, торгiоля орrа11iзацiя (Боспорське самостiйноi' галузi 
110 Хр. (11ершi монети); масове царство); таю1й самий культ; людськоi дiяльностi, 

в11робництво залiзного тiлопальнi похоnа11ня; в11никне11ня перших 
знаряддя i зброi, кельтськi вплиои. нормативiв облiковоi· 
обробле1111я залiза й роботи. 
i11ш11х металiв, 
емалювання, перше 
гончарське коло; тi самi 
житловi умови. 

rимська доба Хлiборобство, Патрiархат; Боспорське Створення 
1 - 375 по Хр. скотарство, тopriw1я царство, опл11ш1 римських пр11МiТИВНltХ форм 

nром11се11, оиноробстоо, пpooi11цil1; тnк11й самиli культ облiку, подальший 
оброблення залiза 1! i похоронн11А обряд. розвиток йоrо, 
i!fших металiв iз винахiд перших 
вживаниям емалi й облiков11х припадiв. 
дорог11х каменiо; тi самi 
житлооi умови. 

Доба Ti самi форми Патрiархат; n11емi1ша Формуnання 
nсреселень 1·осподарства, роди органiзацiя; культ предкin i принципiв державного 
11ародiв 375 nром11с11iв i житловi сил пр11род11; тiлопалы1i облiку, подальший 
800 умови; 1щ пiоднi rючатки похооа11ня. розвиток прост11х 

кам'яного будiвництва; форм облiку. 
зубож1ння через навалу 
азiйських кочовикiв. 

Княжадоба Ti самi форми Патрiархат, вiдтак хр. Завершеш1я розв1пку 
800 - 1340 rосrюдарстnа; промислiв i Родина; плсмi1111а органiзацiя, облiковоi куль тури та 

житловi умов11; багато князinства, киiвська, з1'0дом формування облiку як 
оборо111111х городищ, гал1щько-волинська держава; самостiйноI галузi 
дерев'яне, цегляне й 1юга11ськi вiрування, згодuм ЛIОДСЬКОI дiяльностi. 
кам'я11е будiоництво. християнство. 

1.2 Облiк перiоду княжоi та литовсько-польськоi доби 

Киi'всъка Укра'iна-Русь як держава виникла в IX столiттi, iсторики назива
ютъ навiтъ рiк - 882. 

На сьогоднi можна припускати, що на територii' цiei' держави приблизно до 
пiвтора столiття використовувалися примiтивнi облiковi прийоми, пов'язанi з 
збором данини та облiком торгових оборотiв. 

У давнi часи, коли киi'вськi князi тiлъки завоювапи та об'еднали слов'янськi 
племена, населения вiдбувало так зване «полюддя». За цих умов князь iз своею 
дружиною робив об'i'зд власних земель i кожна околиця, де вiн зупинявся, ут
римувала йога якийсь час, а також платила йому данину шкiрами, воском, ме-
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дом. Пiзнiwе yci мешканцi зобоn'язанi були сллачувати дань вiд «диму», тобтоземлi, на якiй проживали, або «рала» з землi, яку обробляли. Крiм цього, булище окремi слецiальнi податки, як ловче (утримання княжого двору пiд час ловiв ),повiз вiд перевозiв, мито вiд торгiв у мiстi.
Розвиток торгiвлi вимагав появи обмiнного еквiвалента. Спочатку грошовасистема була досить примiтивна. Для обмiну використовували так званi «куннi»грошi: хутро куницi та iнших пухнастих звiрiв.
Великий поштовх у розвитку культури, освiти i, зокрема, облiковоi" науки вКиi"вськiй державi дало християнство. Виникають школи, пишуться книги, розвиваються науки, зокрема математика, яка була основою облiку. Збiрник законiв Украi"ни-Русi «Руська правда» Я.Мудрого (середина xr ст.) закрiпив недоторканiсть приватноi" земельноi" власностi. Власнiсть князя i держави ототожнювалася, розмiр данини га податкiв не реrламентувався. Тобто, усе було вруках князя. Ця риса господарського, юридично закрiпленоrо побуту, мала величезний вплив на формування облiку в майбутньому, за принципом: державае власником всього, або майже всього майна, що знаходиться в краi"нi. Повиненбути единий орган, який реrламентував би порядок облiкових записiв, пiдпорядкувавши i"x вертикальним правовим вiдносинам, адже приватна власнiстьносила пiдпорядкований характер. Людина вiддае все князю, державi. Тому недивно, що найвищу урядову посаду при княжому дворi займав дворецький.Основними йоrо завданнями були: догляд за княжим двором i всiм княжиммайном. Безпосередньо всi записи i в тому числi облiковi роботи були в пiдпорядкуваннi печатника. Вiн був начальником княжоi" канцелярii" (канцелярем) raукладав княжi rрамоти, мав на збереженнi княжу печать. Секретарями в канцелярii" були дяки. Записи робили на тонкiй шкiрi (перrаментi). Пергамент завозили з Грецii" та Aзii, а також виробляли свiй з телячоi" шкiри.

У той час записи робили чорнилом, виготовленим з дубовоi" або вiльховоi"кори, залiззя, вишневого клею, борщу, квасного меду. Знаряддям письма булоrусяче перо i вже тодi писали украi"нською мовою. З iноземними купцями, принеобхiдностi кореспонденцii з ними, писали грецькою та латинською мовами.Печатник, який вiв облiкову роботу ra листування, часто поеднував iT з судово
слiдчою справою. Гак вiдомо, що князь Данило Галицький доручив своему
печатнику Дуриловi «списати грабежi нечестивих бояр».

Свого роду комiрниками при княжому дворi були стольник i ключник. Пер
ший займався наrлядом за княжим столом, контролював зберirання, оприбут
кування та видачу харчiв, другий тримав кточi вiд комор i маrазинiв.

Слiд зазначити, що в Киi"вськiй Pyci, а пiзнiше це ми спостерiгаемо i в Га
лицько-Волинському князiвствi, велась i вiдповiдна пiдготовка людей, якi зай
мались облiком та iншою писарською роботою. У монастирях де фактично кон
центрувалася вся наукова думка, вiдкривалися школи, велося р1зноманiтне на
вчання, в т.ч. ведения облiку i запису. Дяки, про яких згадувалося вище, одер
жували спецiальну пiдготовку при монастирях, але "ix навмисне не освячували,
щоб вони не могли працювати в свiтських закладах при княжому дворi, tJи бо
ярських манках. 

У монастирях велася велика i досить рiзноманiтна господарська робота. Саме
в монастирях пiд впливом вiзантiйсько"i науковоi· думки зародились iдe"i май-
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Gут1 tьо·1 укра"iнсько"i бухгалтерii". Застосовуеться такий облiковий принцип: за 
кожен майновий об'ект вiдловiдае певна особа або rрупа осiб. Щодо комiр
никiв, то вони несли як матерiальну, так i кримiнальну вiдповiдальнiсть. За 
1,(IЖII)' 11естачу винних били, «карали на горло», садили на «дибу». Вiдомi про-
1103ицi"i, щоб в примiщеннi складiв була прибита до стiни шкiра покараних ко
мiрникiв за значну нестачу як попередження для новоприйнятих. 

Принцип високоi· вiдповiдальностi при княжому дворi, в монастирському 
господарствi привiв до створення досить витончено"i облiково"i технiки, яка ви
магала суворого подiлу облiкових регiстрiв, призначених для фiксацi"i надход
ження i вiдпуску грошей та iнших цiнностей, послiдовноrо проведения iнвен
таризацi"i. Цiкавим е те, що облiковi залишки звiрялися з фактичними, а не на
впаки. З часом вдосконалювалась i rрошова система: «куннi грошi» замiнила 
гривна. Гривна вiдповiдала 20 ногатам, або 25 кунам, або 50 резонам. 

У IX-XI ст. в oбiry були також i карбованi монети. Першi монети-золотники 
i срiбляники з'явилися вперше за Володимира Великого. 

У XII столiттi гривна вiдповiдала 50 кунам, або 100 векшам. З'являються 
срiбнi гривни (160-196 r. срiбла). Золота гривна не набула широкого поширен
ня. 

Перiод татарського ira, який nривiв до занепаду Ки"iвсько"i держави i пере
несения центру схiднослов'янськоi" культури на Галицько- Волинське королiв
ство, внiс i своi" корективи в економiчнi вiдносини того часу, а вiдповiдно й 
облiк. Татари вiдразу ж нав'язали своi" «облiковi стандарти». Докорiнно була 
змiнена податкова полiтика. Було запроваджено персональне оподаткування 
(подушне). У зв'язку з цим у 1257 роцi силами китайських чиновникiв-бас
какiв був проведений перепис населения. Але це не був статистичний облiк 
населения, це була бухгалтерська iнвентаризацiя людей, закладених в систему 
подушного оподаткування. 

Виникнув принцип: кожна людина - об'ект облiку, кожна особа -пiдзвiтна. 
Однак в умовах Украi"ни-Руси цей податок довго не nротримався i був замiне
ний новим - «соха». Податкова одиниця «соха» була заснована на принципi 
круговоi" поруки: платiж несе суспiльство, а недо"iмка будь-якого з його членiв 
погашаетъся iюnими членами суспiльства. 

Внаслiдок монrоло-татарсько"i навали виробництво (ремесла) мало значнi 
втрати, чого не можна сказати про торгiвлю. Вже в ХIП ст. вона значно зросла. 
В oбiry, крiм вiтчизняних грошей, з'являються вiзантiйськi монети, монети 
арабськоrо походження, захiдноевропейськi динарi. Iснував продаж товарiв на 
виплату до 50% сплати за борr. У кредитних операцiях брали участь безпосе
редньо князi. При банкрутствi майно описували дяки княжо"i канцелярi"i. При 
цьому, насамперед, захищалися права князя, потiм iноземцiв, аж потiм креди
торiв-купцiв. Князi також мали значний дохiд вiд торrовельних операцiй у виr
лядi мита. Митний облiк вели осмники та митники. 

Галицько-Волинське королiвство, перебуваючи в залежностi вiд Орди, зум
iло налагодити свое господарство, торгiвлю, грошовий oбir. Спочатку тут зас
тосоnувалися тi ж грошi, що i в Ки"iвськiй Pyci. Потiм поряд з гривнею в обiгу 
були i дрiбнiшi грошовi знаки: монета, rpiщ динарi. Гривна була рiвна 48 гро
шам, rpiw - 5 динарiям. 
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У XIV - XV столirгях розвиток торriвлi був дуже оисокий, а це вимаrало i 
чiтко'i грошово"�" системи облiку. 

У Льоооi в друriй половинi XJV ст. почали випускати своi' rpoшi з гербом 
Галицькоrо князiвства. Внаслiдок роздрiбненостi Украi'ни укра'iнськi грошi на
бирають другорядноrо значения, на перше мiсце виходять €вропейськi моне
ти, де провiдне мiсце посiдав празький rpiш. На рiвнi держави почав вестись 
облiк наявно'i rрошово'i маси. 

Важливими центрами торriвлi були Киi'в, Львiв, Кам'янець-Подiльський, 
Луцьк. Утворюються купецькi кypi'i, де була запроваджена ориriнальна систе
ма облiку касових операцiй. Касова книга складалася з доох половин: у першiй 
половинi записувався nрихiд, а в другiй -видатки. Запис приходу мiстив такi 
реквiзити: дата, сума прописом i цифрами, вiд кого надiйшли rpoшi, пiдстава 
платежу. У видатковiй половинi вiдображалися такi реквiзити: дата, посилания 
на розпорядчий документ, одержувач грошей, сума прописом i цифрами, цiльове 
призначення видатку, спосiб оплати. У верхнiй частинi касово'i книги на кожнiй 
сторiнцi зазначався рiк. 

Прибутковi та видатковi касовi книги велися в двох примiрниках, один зна
ходився в купця, або касира, друrий - в особи, яка вела облiк. Мiж записами не 
дозволялося залишати вiльне мiсце. Особа, яка вела облiк грошей в касовiй 
книзi, складала присягу. Для будь-якоrо виправлення запису необхiдно було 
мати спецiалъну постанову. Щодо сум, то рiзниця записувалася у видатки, або 
прихiд, неправильний запис не закреслювали, а пiдкреслювали i зверху писали 
правильний. Виnравления в цих книгах виконував тiльки один спецiальний 
нотарiус. Ще до виходу перших книг з бухrалтерськоrо облiку, ми в Украi'нi 
вже зустрiчаЕ:мося з способами виправления помилок, якi на сьоrоднi залиши
лися майже тими ж, тiльки два перших вiдображаються на рахунках бухrал
терськоrо облiку. Очевидно, що ця методика облiку внаслiдок значноi· зовнiш
ньо'i торriвлi прийшла з кра'iн Захiдно'i €вропи, особливо Iтaлii' та Францii' че
рез Нiмецькi князiвства в Польщу га Литву. На той час Украi'на повнiстю 
вiдiйшла до полъсъко-литовськоi· держави пiсля yнii' Полъщi з Литвою. Досить 
поширеною в oбiry стае польсъка гривна, яка була рiвна 48 грошам. 3 поши
ренням у XV столiттi продажу товарiв на виплату виникла необхiднiсть у 
вiдкриrгi банкiв. У торrовельних мiстах Украi'ни вiдкриваються торrово
банкiвськi доми. Iснуюча форма кредиту була у виrлядi застави (iпотечний кре
дит). Це, в свою черrу, викликало необхiднiсть появи векселя. Вексельний oбir 
вимаrав вiдповiдно i вексельного облiку. 

3 боку полъськоrо короля торговельнi мiста, зокрема Львiв, мали значнi 
пiльrи. Так, в кiнцi XIV столiття Львiв одержав «складське» право, яке зобов'
язувало всiх купцiв, якi проi'жджали через Львiв, протягом двох тижнiв торrу
вати своi'ми товарами, за винятком солi. У 1460 роцi король Казимир надав 
львiвським купuям пiльrи в сплатi мита на територii' Польського королinстnа, а 
Львову виияткове право оптово'i торгiвлi та дорожньоrо примусу. У той же час 
мiське населения платило податок iз всього майна як рухомоrо, так i нерухомо
rо в розмiрi 4% вiд йоrо вартостi. Оподатковувалися копа.пьнi, млини, корчм и. 
ВиникаЕ: в серединi XV столiття непрямий nодаток-акциз, ним оrюдатковува-
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111ся тiльки алкоrольнi нanoi·. Хоч мiщани й укра'iнська шляхта мала значне
полеrшення в подат�ах, вони основним т�гарем ляга.ли на селян. Селяни пла
. ·или десятину церкв1, оподатковувалися п селяни, як1 розводили овець, селяни 
:нконували рiзноманiтнi nримусовi роботи, особливо важким податком-повин
нiстю була «стацiя» - утримания вiйська пiд час постою. Отже, складна подат
кова система, торriвля, банки, ремесла - все це вимагало розвитку i вдоскона
лення облiково'i системи, яка була повнiстю зорiентована на Захiдну €вропу.

J зноnу ж основну роль у розвитку облiку вiдirрали монастирi, облiк в яких 
вiвся за принципом камерального (бюджетного). Об'ектами облiку були каса, 
доходи, видатки, а також дебiторська та кредиторська заборrованiсть. За де
бетом вiдображалися сум и дебiторсько'i заборгованостi клkнтiв, по кредиту, 
i'x вклади. Облiк не був систематичним. Прибутковi i видатковi onepaцii' реест
рували в окремих касових журналах. Облiк в монастирях пiдrотував форму
вання подвiйноrо запису, який з'явився в Укра'iнi значно пiзнiше. У цей перiод 
в Укра'iнi переважала проста бухrалтерiя. Комерцiйний облiк купцiв, який по
еднував бухrалтерську реестрацiю з сiмейними розповiдями, даними про вiйну, 
епiдемii', значно вiдставав вiд облiку, який вiвся при королiвсъкому дворi, в по
мiщицькому, монастирському rосподарствах. 
1.3 Бухrалтерський облiк в Украiнi у XVI - XVIП столiттях 

lсторичнi подii' XVI столiття вiдiрвали Украi'ну вiд вiзантiйськоrо впливу i 
зблизили П з Захiдною €вропою. Остаточно це зближения вiдбулося тодi, коли 
за Люблiнською унiею 1569 р. украiнськi землi повнiс110 вiдiйшли до Польськоrо 
королiвства. 

В той час в Укра'iнi виникло книrодрукування. Перша .црукарня заснована 
lваном Федорiвим в кiнцi XVI ст. у Львовi. Виникають зrодом друкарнi в Киевi, 
Острозi, Роrатинi, Криласi, Почаевi. У 1570 роцi в Острозi засновусrься Вища 
школа, у Львовi школа при Львiвськiм братствi, у 1631 роцi - в Киевi -Моrи
лянська колеriя. Безпосереднiй вплив краi'н Захiдноi: €вропи, розвиток книrо
друкування, розвиток науки, вищо'i школи - це основнi складовi того, що в Ук
ра'iнi разом з новими науковими досяrнениями €вропи з'являються i новi на
прями в бухrалтерськiй науцi. €вропа в той час приймала iталiйську бухrалте
рiю. Безперечно, що i в Украi'нi вона мала мiсце. На початку XVI i до середини 
XVII столiття в Украi'нi переважала iталiйська бухrалтерсыса школа. Пiсля того, 
як польськi королi почали запрошувати французъких вчених та спецiалiстiв, 
i'хнiй вплив nоширився i на облiк. Немае жодних пiдстав заперечувати те, що в 
Украi'нi в тi часи добре знали i використовували працю Л. Пачiолi «Трактат про 
рахунки та записи», а також працю Б. Котрульi· «Про тopriвmo та знаменитого 
купця». Це за часом збirаеться з розвитком книrодрукування в Укра'iнi. Якщо 
порiвияти Укра'iну i Росiю того nepioдy, то за признаниям росiйськоrо вченоrо 
Я.В.Соколова, автора багатьох видань з icтopi'i бухrалтерськоrо облiку, Росiя з 
XV до XVIr оголiть нiби консервуЕ: полiтичне, економiчне i культурне життя. 
Недарма, з часом, Петро I змушений був всiх науковцiв переселити з Укра'iни в 
Росiю, щоб заповнити безrрамотний на цей час вакуум цiei' держави. 

Незважаючи на дискримiнацiйний вплив Польщi i Poci'i на укра'iнсъку торг
iuлю, вона досить успiшно развивалась у XV] - ХVП столiттях, що сприяло i 
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змiцненню грошово"i системи. У XV[ столiттi в обiгу перебували рiзноманiтнi
монети краi:Н €вропи: польськi та литовськi динарi, уrорськi золотi дукати, срiбнi 
талери. Польське королiвство на початку XVI столiття провело грошову ре
форму: з'являються злотi, грошi, згодом, пiсля створення t:диноi' монетно"i сис
теми, в кiнцi XVI столiтl"я - шеляги, сюльськi злотi, таляри. 

i У XVII столiттi запроваджусrься едина метрична система на всiй територii" 
Польського королiвства. Зростання торгiвлi та грошового обiгу в Украi'нi об
'ективно спричинило поширення кредитних операцiй через банкiвсько-торговi 
доми, векселъно1 форми розрахункiв i кредиту, а також лихварства. Дедалi
бiльше об'ектом облiку стають кредитнi та лихварсъкi операцii'. Це в цiлому 
мало позитивний вплив на ефективнiсть торговельних операцiй, спрощення 
розрахункiв. Кредит був короткотермiновим споживчим i довготермiновим -
комерцiйним на великi суми. Лихварством займалися майже всi верстви насе
ления, а особливо вiрменськi та еврейськi купцi. У Галичинi своt:рiдними бан
ками були еврейсъкi мiськi громади (кагали). Проценти по кредитах були вiд 8 
до 20% - на короткий термiн, до 100% - на рiк. 

В економjчному розвитку Украi'ни доситъ значна роль належала козацтву, 
яке виникло в кiнцi XV столiття. Торгiвля та фiнанси Запорiзъкоi" Ciчi зумов
ленi особливостями ведения господарства, способом життя та суспiлъного ладу. 

Головними джерелами прибуткiв Вiйська Запорiзъкого були: вiйсъкова здо
бич, зовнiшия та внутрiшня торгiвля, продаж вина, платня вiд перевезення, по
димний податок, а також королiвсъка, а потiм царська та гетьманська платня 
грошима i натурою, а також peraлii: (розподiл мiж куренями рибних i звiриних 
ловiв, сiножатей). Це вимаrало значно1 облiково1 роботи. 

Запорiзька Сiч торгувала в основному з Росiею, а також Полъщею i Кри
мом. 

У Запорiзькiй Ciчi облiк всьоrо майна, доходiв i видаткiв вiв скарбник сiчо
вого скарбу (шафар) та його апарат, до якого входили: два шафари, два пiдша
фарii" та кантаржей (хранитель мiр i ваги). Скарбник i його пiдлеглi вели облiк 
доходiв i видаткiв у спецiальних книгах, чорнилом з допомогою гусячого пера. 
Окремо велася книга облiку касових операцiй i матерiалъних цiнностей. Завер
шальним етапом облiкових робiт був процес складання звiту кошовому отама
новi та козацькiй радi.

Слiд вiдзначити, що козацъкi державнi фiнанси, якi пiдпорядковувалися
гетьмановi, були невiддiльнi вiд його особистого майна. Це згодом негативно
вплинуло на фiнансовi справи Украi'ни та вимагало значноi" централiзацii" об
лiку. 

Пiсля сумнозвiсноi: Переяславськоi: ради 1654 року Москва поступово по
чинае втручатисъ у справи Украi'ни. Гетьман I.Брюховецький здiйснив
невдалу спробу вiдокремити державнi фiнанси вiд сво"iх i передати i"x Московсь
кому царю. Для цього вiн замiсть посади шафаря встановив посаду генераль
ного пiдскарбiя. З цьоrо моменту починаеться безпосередне втручання Москви 
у фiнанси Укра"iни, що призвело до значноi' втрати коштiв. Так, при арештi геть
мана 1. Самойловича половина коштiв внаслiдок i'x неподiльностi вiдiйшла 
Москвi, а друга половина вiдiйшла гетьману 1. Мазепi. Гетьмана !.Мазепу як
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державного дiя•tа, великого патрiота i розбудовника нашо"i незалежно1 держави 
ciiiд вважати i добрим фiнансистом. Заслуговуе уваги вислiв вiдомого укра"i
нського iсторика Iлька Борщака: «Нiколи в украi'нськiй icтopit нiхто не керував 
так зручно фiнансовою армiею, як Мазепа. Нiхто не вмiе завдяки грошам так 
добре, як вiн, зробити з ворога свою людину». Гетьман 1. Мазепа об'еднав 
держаnнi та гетьманськi фiнанси. Вiн проводив будiвництво церков, монастирiв, 
wкiл, робив великi пожертви на розвиток шкiл, на церкву, обдаровував козаць
ку старшину, московських бояр, домагався в росiйського царя «платню» для 
низових козакiв. За весь час свого гетьманства, щедро будуючи i прикрашаючи 
церI<ВИ, вiн встиг зiбрати великi скарби, однак з усьоrо цього мало що зберег
лося в Киt:во-Печерськiй лаврi та в Бiлiй Церквi, а дiсталося усе Pocii'. Пiсля 
Полтавськоi' битви Петро I спонукав всiх укра'iнцiв, зrадуt: вiдомий украi'нсь
кий iсторик М. Костомаров, вiдшукувати i повiдомляти уряд про гетьманськi 
скарби, обiцяючи половину виказачевi. Будучи у виrнанi, в 1709 роцi !.Мазепа 
мав змогу надати Карловi Xll позичку в 240000 талярiв, а пiсля його смертi при 
ньому було 160000 червiнцiв, не рахуючи рiзного дорогоцiнноrо посуду. 

За I.Мазепи з розвитком державного та монастирського господарства ос
новним принципом стае принцип економi"i. Добре була вiдлагоджена i зовнiш
ня торriвля, хоча всi торговельнi шляхи погоджувалися з Петром /. В обiгу 
були венецiанськi дукати, iспанськi дублони, цiсарськi таляри, турецькi секiни, 
французькi пiстолi. На облiк за часiв I.Мазепи, зважаючи на його захоплення
Людовiком XIV, а також на перебування довший час у Францii: безперечно мав 
французький вплив. Зокрема, працi Жака Саварi 1-а його Ордонанс з регулю
вання економiки, в т.ч. i ведения бухrалтерського облiку. 

Якщо на рiвнi держави, завдяки l.Мазепi, в облiку був безпосередньо евро
пейський вплив, то в монастирському господарствi, завдяки впливу Московсъ
кого патрiархату - росiйський. 

З монастирсъких записiв, що дiйшли до наших днiв, довiдуемося, що в умо
вах ведения там господарства, а також виконання церковних обрядiв зарод
жуетъся калькуляцiя. Вартiстъ церковного обряду визначаеться сумою витрат
на утримання монастиря i монастирськоi братii', а не попитом i пропозицiею. 

У монастирях iснував складний порядок розподiлу обов'язкiв: управите
лем був келiйник, якому пiдпорядковувалися скарбник i старцi. Скарбник вiдпо
вiдав за зберiгання грошей, вiв i'x облiк. Старцi несли адмiнiстративну та мате
рiальну вiдповiдалънiсть за ведения разових робiт i виданими пiд них матерi
альними цiнностями. Крiм цього, в окремих монастирях ще були прикажчики,
ЯI<i виконували обов'язки комiрникiв, а також будiвничi, на яких покладалися
функцi"i ревiзорiв. 

Матерiалъно вiдповiдальними особами були виборнi цiлувалъники. У 
Статутнiй rрамотi часiв !.Мазепи цiкавий матерiал знаходимо при будiвництвi 
ТроУцькоi· надбрамно"i церкви Киt:во-Печерсъкого монастиря. Нею передбача
лося: iнвентаризацiя i утримання нестач з попереднього будiвничого; мате
рiальна солiдарна вiдповiдальнiсть за всi матерiальнi цiнностi разом з скарб
ни1<ом, скарбник зберiгае ключi вiд комор, а будiвничий опечатуе комори; для 
rрошових надходжень запроваджувалася спецiальна книга, яку заповнювали 
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скарбник та будiвничий, при цьому кожна статгя обумовлювалася, вказувалась 
дата i джерело надходження; аналоriчна книга вiдкривалася для видачi i випла
ти rрошових коштiв; облiк борошна, одяrу та iншоrо iнвентарю повинен вести
ся в двох окремих книгах, одна про надходження, друга про видатки. 

Вихiд урожаю записувався в ожиннi та обмолотi книги, списания продуктiв 
оформлялося записами в спецiальнiй «столовiй книзi». 

Пiсля полтавських подiй Конституцiя П.Орлика 1710 року хоч i вiддiляла 
державний скарб вiд гетьманськоrо, на економiку та фiнанси Украi'ни i систему 
iТ облiку впливу не мала, так як вона була складена в iммirpaцii·. Росiя, засну
вавши спецiальну Малоросiйську колеriю, встановила повний контроль над 
фiнансами Украi'ни. Збирачi nодаткiв згiдно з iнструкцiями кoлerii' повиннi 
щомiсячно i раз в чотири мiсяцi звiтувати (складати рапорти) про свою роботу. 
Гетьман Д. Апостол хоч i вiдновив посаду генерального пiдскарбiя i вiддiлив 
державний скарб вiд rетьманськоrо, все одно перший контролювали росiйськi 
властi. Було розроблено цiлий ряд iнструкцiй, якi регламентували роботу фiнан
совоrо управлiння i двох rенеральних пiдскарбii'в, де один з них мусив бути 
росiянином. Вони i здiйснювали облiк i контроль за збором податкiв, витрата
ми, контролювали виконання кошторисiв маriстратiв. У всьому суворо дотри
муючись простоти та порядку, спираючись бiльше на народнi звичаi', нiж на 
писане право, запорожцi були такi i в канцелярськiй та облiковiй роботi. Крiм 
цьоrо, iсторики вiдзначають значний рiвень rрамотностi серед козакiв (до 60%), 
на гой час не надзвичайно в и со кий по казни к. Росiя, яка перiодично ( один раз 
на рiк) присилала низовим козакам «платнею», дуже швидко перейшла па iнший 
режим: хлiбне жалування козаки одержували в Ciчi, а за rрошима �хала спец
iальна депутацiя (не бiлъше нiж 20 козакiв) до Петербурга або Москви. Разом з 
«платнею» депутацii виплачували i проriннi та подорожнi rpoшi. Останнi фак
тично були rрошима, виданими на вiдрядження, але за них депутацiя не звiту
вала, як i за подарунки, якi одержувала в Pocii'. Щодо платнi, то вона пiдляrала 
суворому облiку та розподiлу зriдно з посадовими рангами вiйська запорiзько
rо (розкладу). Так, за розкладом 1768 року, який подаЕ: вiд..)МИЙ вчений-архео
лоr га iсторик Д Яворницький, розподiлялося 6660 крб.: кошовому отамановi -
70 крб., суддi - 60 крб., писаревi - 50 крб., осавуловi - 40 крб., пушкарю i довби
шу - 30 крб., вiйськовим канцеляристам - 12 крб., 38 курiнним отаманам - 1020 
крб., або 27 крб. на кожного, товариству куренiв - 5320 крб., або 140 крб. на 
кожен курiнь, начальнику сiчово1 церкви - 5, пiдначальнику - 3, it:ромонахам -
5, дияконам - З, уставнику - 3, свiчкаревi - \, ктиторам - 4, школярам - 3, пала
марям - 1 О, сум и старшинським слугам - 7 крб., кухарям - 2 крб., крiм цьоrо, 
nодарунок офiцеровi, що супроводжував жалування - 5 крб., унтер-офiцеровi 
при ньому - 2 крб., солдатам - 6, отаманам - 20 крб. Запорiзька Сiч не мала 
розвинуто1 банкiвськоi' rрошовоi' систем и: в oбiry перебували rpoшi рiзних краi'н, 
якi були в постiйному дефiцитi. На Сiч iснував кредит. З вiйськових сум вида
валися кредити купцям на торrовельнi операцii'. Хоча доходи вiд вiйськовоi' 
здобичi, якi колись складали основну статтю, фактично припинилися. Сiч за
лишилася досить розвиненою економiчною структурою. При лiквiдацii' Ciчi iТ 
державний вiйськовий скарб на кiнець 1775 року i початок 1776 року у виrлядi 
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екJ�адiв i 1-отiвки як залишок кошторису, становив майже 200 тис. крб. 
Характеризуючи перiод XVI - ХУIП столiть, можна вiдзначити, що економ

iка. торriвля, грошовий oбir, фiнансова система i облiк були орrанjзацiйно по
спнанi з королiвською Польщею та Росiйською iмперit:ю. Остання остаточно 
позбавила будь-яких автономних прав фiнансово-кредитну систему та облiк
Украi'ни. 

З подiлом Польщi пiд ланування Австрiйсько'i, а зrодом Австро-уrорськоi' 
iмnepiY лотрапляt: Галичина, Буковина, Закарлатгя. З цъоrо часу, аж до першоi· 
свiтовоi' вiйни, облiк в Укра'iнi формусrься тiльки пiд впливом цих двох iмлерiй. 

1.4 Облiк в Украанi кiнця XVIII початку ХХ столiть 
Пiд час iмперськоrо колонiальноrо панування в Укра'iнi Австро-уrорсько'i 

iмnepi'i на заходi та Pocit на Сходi ми, з одного боку, можемо сказати про роз
виток нiмецъко1бухrалтерсько1 школи, яка об't:днувала Нiмеччину, Австро-Угор
щину та нiмецькомовну частину Швейцарii', а з другого боку, розвиток i ста
новления молодо� росiйсько'i бухгалтерськоУ школи. В обох випадках, врахову
ючи багатонацiональний склад iмперiй, культурне i наукове надбання не було 
л11ше заслугою самих австрiйцiв чи росiян, це ж стосуЕ:ться i облiку. Тому ос-
1ювним нашим завданням на даному етапi Е: поряд з характеристикою еволюц
iйного поступу бухгалтерськоi науки в цих iмперiях визначити i внесок наших 
спiввiтчизникiв у не'i. 

Галичина, Буковина, Закарпатrя в господарському розвитку вiдставали вiд 
iнших держав, що входили до iмпepit i в цiлому вiд передових кра'iн свiту. Еко
номiка мала чiтко визначений аrрарний, а зrодом аграрно-iндустрiальний ха
рактер. Незважаючи на наступ австрiйськоrо та iноземного капiталу на захiд
ноукраi'нськi землi, лише Австро-уrорський емiсiйний банк мав у Захiднiй Ук
ра'iнi 12 фiлiй, нацiональна економiка, перебуваю•1и в iмперськiй залежностi, 
не занепала. В Украiнi, особливо в другiй половинi XIX столiття, починають 
значну уваrу звертати на економiчний бiк життя: створюються позичковi каси, 
кооnеративно-кредитнi товариства, зокрема такi як «Народна Торriвля», 
«Днiстер», «Крайовий Союз Кредитовий», «Крайовий Союз Ревiзiйний», «Зе
мельний банк iлотечний)), значноrо розвитку набувало rотельне та шинкарське 
обслуrовування. Для украi'нцiв-rаличан i буковинцiв орrанiзовуються фiнансо
во-rосподарськi i професiйнi курси, видасrься економiчна лiтература з метою 
заохочення до активноi' економiчно'i та rосnодарськоI дiяльностi. Облiк всту
nас на новий щабель свого розвитку. 

У Львовi дiють парцеляцiйний i селянський банки, а зrодом ще й польсько
укра'iнський Промисловий та акцiонерний земельний iпотечний банки, у Черн
iвцях - Буковинський крайовий, зrодом земельний банк. 

Дотримуючись в облiку лринципiв нiмецько'i бухгалтерсько'i школи, вiтчиз
нянi економiсти i лiдприt:мцi зробили свiй внесок у ведения бухrалтерськоrо 
облiку в кооперативах взаt:много кредиту (кредитних спiлок), банках, торrових 
товариствах, rотельному rосподарствi тощо. 

Завдяки лрацям вiдомого укра'iнського полiтика га громадськоrо дiяча Костi 
ЛеR1щы<ого (в перших числах листопада 1918 року вiн сформував тим,шсовий 
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уряд ЗахiдноукраУнськоi" Народноi" Республiки i був його Головою) ми отрима
ли iнформацiю, можливо i не повну, про найвiдомiших наших еко1-юмiстiв i 
пiдприемцiв часiв Австро-угорськоi" iмпepii'. 

Сам Кость Левицький як секретар Головного вiддiлу «Просвiта» безпосе
редньо брав участь у пожвавленнi економiчно-господарського житrя наwого 
краю. У своi"й працi «Укра·iнськi полiтики. Сильвати наших давнjх послiв i дiяч iв» 
вiн згадуе цих видатних людей. Украi"нська економiчна газета «Дiло» була зас
нована як громадсько-полiтичний часопис В Барвiнським у 1880 роцi у Львовi. 
Економiчну рубрику в нiй вiв Володимир Навроцький, вiдомий на той час еко
номiст-теоретик. Газета виходила спочатку два рази на тиждень, а з  1888 року 
- щодня.

Найбiльш дiяльний економiст i пiдприемець цього часу - Василь Нагiрний -
в 1883 роцi заснував першу украi"нську торгову установу «Народна торгiвля», 
як товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю i був його головою, а також това
риство ремiсникiв «Зоря» у Львовi, у 1891 роцi засновник товариства взаем них 
забезпечень, в 1898 роцi голова товариства «Руська Ремiсничо-Промислова 
бурса» в 1899 роцi засновник товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «На
родна Гостинниця», в 1901 роцi засновник жiночоi· промисловоi" спiлки «Труд». 
Ним органiзовано навчання укра·iнськоi" молодi з вивчення кредитування, ве
дения облiку в готельному, шинкарському, кав'ярному промислi. У той час вiн 
видав ряд посiбниюв з ведения бухгалтерського облiку. 

Теофiл Кормош - вiдомий органiзатор кооперативiв для взаемного кредиту. 
У 1895 роцi заснував першу кредитову спiлку «Bipa» в Перемишлi. У 1905 роцi 
в Перемишлi вiн заснував Украi"нську Щадницю (ощадний банк). У 1909 роцi 
вiн е основним засновником акцiонерного земельного iпотечного банку, голо
вою НаглядовоТ Ради, автор багатъох статутiв цих кооперативiв, а також коопе
ративного закону. Значну увагу в своi"й дiяльностi вiн придiляв облiковим заса
дам створених ним установ. 

Тит Войнеровський - вiдомий украi"нський економiст - займався банкiвсь
кою справою та банкiвським облiком. Будучи засновником та органiзатором 
парцеляцiйного товариства «Зоря», згодом президентом Крайового господарсь
кого товариства «Сiльський господар» у Львовi, придiляв багато уваги розвит
ковi облiку в сiльському господарствi. 

Роман Залозецький з 1904 р. англiйський консул у Львовi, де вiдстоював 
iнтереси англiйських i французьких нафтових фiрм. llicля €вгена Олесницько
го, засновника «Сiльського господаря», стае його президентом. Основна заслу
га Романа Залозецького полягае в заснуваннi з його iнiцiативи i при його допо
мозi «ТорговельноТ школи при товариствi «Просвiта» у Львовi, метою якоt була 
пiдготовка спецiалiстiв з органiзацii" торгiвлi, банкiвськоi" справи, бухгалтерсь
кого облiку. Вiн i був першим директором цiе1 школи. 

Отже, незважаючи на подвiйний тиск з боку Австро-угорського уряду та 
польських урядоuцiв на мiсцях, в Захiднiй УкраТнi розвивасrься своя нацiональна 
промисловiсть, торгiвля, банкiвська справа та iншi сфери економiчноi" дiяль
ностi, а з ними вiдповiдно i бухгалтерський облiк . А найголовнiше - налагод
жусrься пiдготовка вiдповiдних кадрiв. Безперечно нiмецька бухгалтерська wко-
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наwому perioнi набирае i самобутнiх нацiональних рис Галичини через 

;;�дготовку кадрiв, публiкацiю мiсцевих праць, iнструкцiй, сппугiв пiдприемств
тошо. 

у Pocii" (частиною яко"i була Укра·iна) застосування бухгалтерi"i мало мiсце в 
новrородi, Псковi, у мiстах, якi мали постiйнi торговельнi стосунки з заходом. 
лле термiн бухгалтер з'явився тiльки в другiй половинi ХVШ ст. Перша друко
вана книга з бухrалтерii", що з'явилась в Poci"i, мала назву «Экстракт Савариева
лексикона. О коммерции по требованию государственной коммерцколлеrии; с 
фра�щузкого языка на российский переведена сия книга Академии Наук 
секретарем С.Волчковым в 1743 - 1744rг.". 

у 1766 роцi виходить й iнша ориriнальна праця поки що невiдомоrо автора 
«lнструкцiя бухгалтерiУ». За основу для ведения облiку була взята, видана в 
1783 роцi, книга «Ключ комерцi"�''. Це по сутi був переклад з англiйсько"i пере
робленоУ, ще в 1543 роцi Яном Iнпелом, роботи Л.Пачiолi «Трактат про рахун
ки i записи». Звiдси можна зробити висновок, що в Pocii" того часу застосовува
лась староiталiйська форма облiку. Хоч з'являються й iншi переклади, якi про
nонують нiмецький га французький варiанти ведения облiку. Банкрутський ста
тут вiд 1800 року регламентуе систему бухrалтерського облiку в торriвлi. За 
ним, торriвля розподiляеться на три види: оптова, роздрiбна i дрiбна. Обов'яз
ковими облiковими реестрами за статутом були: товарна, касова та розрахунко
ва книги. Оптова торгiвля обов'язково велася за подвiйною бухгалтерiею, а 
роздрiбна - за простою. Тому в оптовiй торгiвлi додатково застосовувались ще 
такi реестри: журнал хронолоriчних записiв, книга вихiдноi· кореспонденцii", 
книга вихiдних рахункiв, книга вихiдних фактур, Головна книга. 

У першiй половинi XIX столiтrя формуеться росiйська бухrалтерська шко
ла, i"i засновником вважапься Карп Арнольд, нiмець за походженням, який внiс 
багато нововведень у систему облiку, в т.ч. торговий облiк. Зокрема це: запро
вадження синтетичного рахунку товарiв; методика резервування та облiку коштiв 
з метою погашения збиткiв; форма записiв господарських операцiй (дебет ра
хунку, сума, кредит рахунку, опис операцiУ, сума); вiдкриття рахункiв через 
рахунок Капiталу i т.д. У сво"iх працях К.Арнольд дае також iсторичнi довiдки 
про розвиток бухrалтерського облiку. Йому належить припущення, що под
вi йний запис прийшов до Iтaлii" з Японii" через мiсiонерiв. Соратниками К.Ар
нольда були 1. Ахматов, Е. Мудров, 1, Вавiлов. 

У 1809 роцi виходить книга l. Ахматова «Iталiйська або дослiдна бухrалте
рiя». Книга, хоча майже уся була присвячена торговому облiку, мае невелич
кий роздiл з фабричного облiку. Зокрема, ведения рахунку Витрат на вироб
ництво. Ориriнальним тут е те, що в розрiзi даного рахунку на кожного робiт
ника вiдкриваються аналiтичнi (особовi) рахунки на виданi йому матерiали для 
роботи. Це був своерiдний облiк по центрах вiдповiдалъностi. 

Iнший росiянин, Е.Мудров, викладав у своi"х працях методику ведения про
мислового облiку за нiмецькою формою рахiвництва, а !. Вавiлов своi" працi 
присвятив веденшо торговельноrо облiку. З XIX столiтrя починаеться ство
рення спецiальних комерцiйних навчальних закладiв. Так, у 181 О роцi була 
вiдкрита Московська Академiя комерцiйних наук, яка проiснувала до 1917 року. 
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Зrодом були вiдкритi комерцiйнi училища в Петербурзi та Москвi. 
Спочатку в них використовувалася стара лiтература рiвия Л. Пачiолi, а зrо

дом книга I Ахматова i перекладений з нiмецькоi' i виданий в Москвi К.Арноль
дом «Самовчитель бухrалтерii'», написаний нiмецькою мовою та перекладений 
на росiйську. Отже, формування росiйсько·i бухrалтерсько"i школи вiдбувалося 
на rрунтi рiзноманiтних шкiл, в яких на першому етапi rоловну роль надавали 
нiмецькiй. Отже, можна зробити висновок про те, що в Украi"нi цього перiоду 
облiк фактично базувався на засадах нiмецькоi бухrалтерсько"i школи. 

У друriй половинi XIX столiття бухrалтерський облiк поряд з обслуrову
ванням торriвлi проникае в помiщицькi маетки. Так, у 1855 роцi видаеться кни
га Шипова «Порядок сiльськоrо рахiвництва за подвiйним способом». Мiж тим, 
у цiй книзi на рахунку «нерухомого майна» окремим аналiтичним рахунком як 
об'ект облiку видiленi селянськi «душi» по 75 крб. за одну. У 1860 роцi в Pocii" 
був вiдкритий Державний банк, а потiм почали виникати i приватнi банки. Тому 
друкуються книги та самоначальники з банкiвськоrо облiку. Найбiльш вiдома 
книга В.Добролюбова «Банкiвська бухrалтерiя» (1864 рiк), а потiм «Банкiвське 
рахiвництво» П.Рейнбота. Необхiдно вiдзнаqити, що в друriй половинi XIX сто
лiття естафету бухrалтерськоi думки продовжують ПJ.Рейнбот та А.В.П
рокоф'ев. П.Рейнбот вперше в Poci'i видае книгу з промисловоrо облiку «Фаб
ричне рахiвництво», в 1865 роцi. А.Прокоф'ев був прихильником застосування 
староiталiйськоi форми. Видане ним керiвництво з подвiйноi бухrалтерii" торriвлi 
на основi старих положень Л. Пачiолi в 60-х роках XIX столiття витримало ряд 
перевидань до кiнця столiття. 

У цей же час з'являються книжки з рахiвництва мiських i земських управ. 
Дещо вище науково щодо П.Рейнбота ra Н.Прокоф'ева стояли новатори. 
Найбiльш яскравою ( фirурою серед новаторiв, або як називали опоненти, «ви
нахiдникiв» був Ф.€зерський. В одних йоrо роботи викликали захоплення (його 
вважали майже першовiдкривачем ново� бухrалтерii), в iнших - iронiю, нерозу
мiння. Безперечно, розумному освiченому науковцю Ф. €зерському, за поход
женням росiяниновi, властивий був нацiональний пiдхiд до облiку. Доходило 
до курйозiв, коли вiн всi сили спрямовував на критику iталiйськоi" подвiйноi 
бухrалтерi'i, прославляю11и свою росiйську «тривiконну». Де в чому вiн мав 
рацiю, але не все вiдповiдало вимогам i можливостям часу. Вiн заперечував 
iснуючу iншомовну термiнолоriю в бухrалтерському облiку, замiюоючи i"i рос
iйською. Хоча його пропозицi'i були й дивними, однак бухrалтерський конrрес 
у Шарлеруа в 1912 роцi рекомендував до вивчення росiйську бухгалтерi.ю по
ряд з лоriсмоrрафiею (юридичним напрямом у бухrалтерii") Чербонi. Iнший 
росiянин 1. Шмельов, усвiдомлюючи славу 1. €зерського, пiшов ще далi. У 1895 
роцi вiн видае в Москвi «Нову четверну росiйську систему рахiвництва». 

Bci перерахованi iдei «новаторiв» залишилися не реалiзованими i не сприй
малися сучасниками, до речi, тепер вони також не знайшли застосування в 
свiтовiй бухгалтерськiй науцi. 

Беручи до уваги лiтературу того перiоду, слiд зробити висновок про те, що 
в бухrалтерськiй науцi визначилося три напрями дiяльностi: 

1. Висвiтлення в лiтературi рекомендацiй з дотримання правил ведения бух
rалтерськоrо облiку на пiдставi вже iснуючих шкiл. 
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2. Науковий пошук та виникнення реформаторських течiй.
3_ Початок клопiтко"i науковоi розробки питань рахiвництва.

у кiнцi XIX столiття в Украi'ну проникае сформована в сферi облiку 
обмiнна теорiя». Автором, а точнiше i"iреконструктором, був А.М. Вольф, який 

\ базу взяв деякi положения цiei"тeopi'i, розвинутi Ф.Скубiцем. Отже, нiмець з 
�ьорлiца i обрусiлий нiмець А.Вольт створюють чисто росiйську теорiю. 

так вважае i проф. Я.Соколов, вiдомий дослiдник icтopii' бухrалтерськоrо 
[48, с.254]. Ця теорiя мала великий вплив на розвиток бухrалтерського облiку 
8 

pocii". У цсй перiод проводяться спроби надати бухrалтерii" значения облiку 
всьоrо процесу вiдтворения. Зокрема, цьому питанюо присвячена книга 1. «Те
орiя рахiвництва в застосуваннi до народного господарства з додатком стану 
рахункiв по економii" Poci'i», яка вийшла в 1877 роцi. 1.Балiцький намаrався 
подати на rрунтi бухrалтерськоrо облiку схему систематичного зведення еко
номiчних даних з метою вивчення змiн у станi нацiональноrо капiталу, однак 
йоrо намаrания в той час були марними. Але це була одна iз перших спроб 
викладення основ органiзацii' бухгалтерськоrо облiку на макрорiвнi. 

Щодо обмiнноi тeopii' А.Вольфа, то на початку ХХ столiття вона була сприй
нята i бiльш rлибоко розвинена €. Сiверсом. Науковi пропозицii" i розробки 
мали особливе значения i науково-практичну цiннiсть з заснуванням А. Воль
фом у 1888 роцi журналу «Счетоводство», який проiснував до 1904 року. Ство
рення на початку ХХ столiття в Pocii' Мiнiстерства торгiвлi i промисловостi 
викли:кае необхiднiсть збiльшення кiлькостi працiвникiв рахiвництва всiх рiвнiв 
i рiзно'i квалiфiкацi'i, починаючи вiд керiвникiв, якi б мали диплом вищоrо на
вчального закладу, i закiнчуючи технiчними працiвниками, якi проходили пiдrо
товку в бухrалтерських школах i на курсах, або шляхом безпосереднього на
вчания в конторах. Ще росiйський цар Олександр П вказував: «Я бажав би, щоб 
мiнiстри переконались у потребi радикального полiпшення нашоrо рахiвницт
ва i yci{i фiнансовоi' системи». 

У цей час створюються вищi комерцiйнi школи (Московський, Кишський i 
Харкiвський комерцiйнi iнститути, вишi комерцiйнi курси в Петербурзi). Це 
був час наукових розробок, центром яких стае Московський комерцiйний iнсти
тут. Вiдомi працi М. Лунськоrо, Г. Бахчесарайцева, Ф. Бельмера. Московська 
школа стала в опозицiю Петербурзькiй. Найбiльш вiдомi вченi цьоrо перiоду 
0.П. Рудановський, А.М. Галаган, Р.Я. Вейцман. Тiсно з ними спiвпрацював
вiдомий украi"нський економiст М.l.Туган-Барановський.

Як зазначае Я. Соколов, «вершин облiковоi" думки досяrнули Рудановський 
0.П. та Галаrан О.М.» [48, с.464). Два наших земляки фактично стали бiля кер
ма вciei" бухгалтерсько'i науки тодiшньо'i росiйсько'i iмпepii' i пронесли цю еста
фету перiодом НЕПу аж до 30-х рокiв. Хоча сьоrоднi i"x iмена майже е забутi,
слiд вказати на 'ix внесок в розвиток бухrалтерськоi" науки. Справа у тiм, що
Рудановський О.П. крiм того, що був великим вченим-бухrалтером, був членом
napтii есерiв. Досить часто у своi"х роботах вiн критикував радянськi методи
rосподарського керiвництва.

Олександр Павлович Рудановський (1863-1934) - шляхтич украi"нськоrо по
ходження, математик за освiтою (закiнчив Харкiвський унiверситет). Усе жит
тs1 вiн працював бухгалтером: вiд рядового бухгалтера залiзницi до головного 
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бухгалтера МосковськоУ м iськоУ управ и. Вчений внiс новi iдеУ в розумiння пред, 
мету i методу бухrалтерського облiку. Ним запропоноване таке поняття я
«фонд», на мiсце старого - «капiтал», обrрунтовано рахунок «Реалiзацiя». Bi 
вказав на пiдпорядкованiсть бухгалтера в питаннях методологiУ своt:му голов 
1-юму бухгалтеру, згодом це знайwло вiдображення в Положеннi про головни
i старших бухrалтерiв; вiдстояв порядок складання балансiв тiльки прями
шляхом, без пракrики застосування внутрiwнiх розрахункiв; запровадив прин
цип складання наrромаджувальних вiдомостей; розробив методику облi
розрахункiв по авансах.

Рудановський О.П. засуджуt: ведения забалансового облiку, дае цiлий ря 
пропозицiй по ведению промислового та макрооблiку., 

Вчений, який усе життя був практиком, своi' науковi розробки проводив н 
основi дедуктивного методу, тобто йшов вiд тeopii' до практики. 

Учнем Рудановського О.П. був Олександр Михайлович Галаган. Рудановсь 
кий О.П. га його однодумцi не змогли вибачити те, що бiльшовики в перШ! 
роки свого панування - зробили Галагана О.М. першим вченим у галузi бухгал 
терськоrо облiку. Це, звичайно, вплинуло на те, що в концептуальному план 
Галаган О.М. не був послiдовною людиною. У дореволюцiйний час вiн бу 
прихилъником iталiйськоi' бухrалтерськоi' школи. У 20-х роках Галаган О.М. 
проводить узагальнення цьоrо досвiду. Далi, очевидно пiд страхом подiй 30-
рокiв, Галаган О.М. наслiдуе rеrелiвську фiлософiю, намагаеться створити дiа 
лектико-матерiалiстичну теорiю бухrалтерського облiку. Однак, як i всiм вче
ним того перiоду, йому приrадали минулi «буржуазнi» захоплення. Критиц· 
було пiддано i йоrо дiалектичну логiку. 

Лiтература з бухrалтерського облiку, що видавалася у першi роки радянсь
коI влади, ще не була класовою i вiдображала тi iдeI, що склалися у вчених-, 
облiковцiв до революцiI, Ух практичними досяrненням:и було те, що облiк вiдок
ремлювався вiд iснування суспiлъно-економiчноI формацiI. Облiкову наукову 
думку в цей час формували такi вченi як О.П. Рудановський, О.М.Галаrан, Р.Я. 
Вейцман, М.А. Кипарисов. Так, О.М. Галаган писав, що облiковими назива
ються такi науки, якi дослiджують одиничнi господарства [ 19, с.12]. Цit:I ж думки 
дотримувався i М.А.Кипарисов (20, с. 17]. Метою облiку О.М.Галаган вбачав у 
формуваннi правильно� картини роботи господарства та отримання ycix по
трiбних даних для керування (21, с.16]. О.П. Рудановський у 1928 роцi 
вказав на некласовий характер облiку i був проти його капiталiзацii" (22, с. 11]. 

Вище зазначене дозволяе зробити заrальний висновок про значущiсть об
лiкових iдей про некласовий характер бухгалтерського облiку i його орiента
цiю, в першу черrу, на потреби власника та управлiння, а не держави та цеитра
лiзованих органiв. Цими iдеями i перейнята украi"нська облiкова думка i съо
годнi, в перiод переходу на ринковi важелi управлiння. 

Цiкавим в методолоriчному планi t: розробки О.П.Рудановського з тeopii" 
облiку. Метод облiку вiн трактував як засiб пiзнання предмету. При,юму вiн 
видiлив такi складовi методу: реестрацiя, систематизацiя" оцiнка. Значним мо
ментом тeopii" Рудановського ОЛ. е введения ним поняття нормування балансу 
[48, с.468] та адалтацi'i в нормуваннi. Остання складалась, на думку вченоrо, з 
фондування (розподiл власних коштiв активiв вiдповiдно до норм, що вказанi 
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ia пасивних рахунках), резервування (створення резервiв убутку, аморт
и

�ацii", зносу) та бюджетування (зв'язок кожно·i rосподарськоi" операцii" iз складе-
1-1им бюджетом - кошторисом). 

рудановський О.П. рiзко критикував позицiУ, за якими iнвентаризацiю зара-
ховували до методу бухrалтерськоrо облiку. Цiкавими та практичними i съо

годнi €: iдеУ вченоrо щодо внутрiшньозаводськоrо обороту, облiку в часi, по-
греби рахункiв готово� продукцiI тощо. 

Облiкооий спадок роз витку тeopii" бухгалтерськоrо облiку не менший i у О.М.

rалаrана. Господарська дiяльнiсть кожного пiдпри€:мства, вказував вiн, охоп
люе три важливих елементи: суб'ект, об'екти та onepaцii" [48, с.470]. До об'ектiв

вiн зараховував рiзнi види основних i оборотних коштiв пiдприемства. Опе

рацiУ - це дii" людини на цiнностi, з котрими вона пpawof.:, або суб'ектiв - учас-

никiв господарськоrо процесу. 
Розrлядаючи метод бухrалтерськоrо облiку, yci облiковi прийоми вчений

11одiлив на чотири rрупи: спостереження, класифiкацiю, iндукцiю та дедукцiю,

синтез га аналiз. Без сумнiву, що ·ix Галаrан О.М. почерпнув з таких наук як
лоriчна та заrальна статистика. 

Вiдомим украiнським економiстом, який методолоriчно постiйно спiвпра-

цював з провiдними вченими-бухrалтерами дореволюцiйноУ PociI, був Михай

ло \ванович Туган-Барановський ( 1865-1919). За часiв комунiстичноrо правлi

ння йоrо прiзвище було стерте з сторiнок icтopiI, як i iнших украiнських вче
них-патрiотiв. M.l. Туган-Барановський був мiнiстром фiнансiв в урядi Цент-
ральноУ ради. 

Як вчений, вiн баrато допомiг бухгалтерам у визначеннi чистого прибутку, 
вилучених коштiв. Заслуrовують на уваrу йоrо дослiдження в галузi облiку вит
рат i калькулювання собiвартостi продукцii. Вiн розробив класифiкацiю основ
них i накладних витрат. Ще бiльше зацiкавлення викликають йоrо висновки 
щодо валового прибутку, величину якого вiн визначав не як rрошовий виторr
за реалiзованi цiнностi, а як величину вироблених цiнностей. 

1.5 Бухrалтерський облiк в Украiнi в :ХХ столiпi

Пiсля ЛютневоI революцi"i та Жовтневоi в 1917 роцi в Украiнi була створена 
Украi"нська Народна Республiка (УНР), потiм Гетьманат Скоропадськоrо, далi
знову Директорiя УНР. В умовах розрухи, голоду, полiтичноi" та економiчноI 
пiдривноi' дiяльностi з боку PociT (остання насичувала rрошовими потоками 
Украi'ну, друкуючи rpoшi в Москвi i Петербурзi, обезцiнюючи i"x в Украi"нi). У 
цей час було ряд намаrань провести економiчнi i, зокрема, rрошову реформи. 
Але yci спроби М.Туrан-Барановськоrо, як мiнiстра фiнансiв УНР, успiхiв не
мали. Директорiя УНР дiяла в критичних полiтичних, економiчних, стратеriч
них i соцiальних умовах. З 20-х рокiв починасrься свiтський етап колонiзацiI 
Уt<ра"iни, але з новими господарями i пiд новими гаслами. Це найбiльш страш
t-�ий етап в icтopii" нашоi" нацi"i - намагання П фiзичноrо i духовного знищення, в 
тому числi i облiково"i думки. 

Схiдна Укра·iна (менша територiя, нiж до 1917 року) залишилася в складi 
РосiйськоУ iмпepi"i, а захiдноукра"iнськi землi захопленi Польщею, Румунif.:ю та 
Чехословаччиною. 
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Волинь i Галичина в цей час вiдiйшли до Польщi, Буковина - до Румунй, а 
Закарпаття - до Чехословаччини. Починасrься колонiзацiя цих земель ново
створеними державами, якi повнiсnо або частково колись входили до складу 
Австро-угорськоi' iмпepii'. Тому i не дивно, що в 20-х i на початку 30-х рокiв не 
вiдчуваеться нiяких змiн в opraнiзaцii' бухгалтерського облiку на цих землях. 
Змiнилася лише полiтична структура i влада, залишилася недоторканою при
ватна власнiсть й економiчнi вiдносини. В облiку залишаються основними iдei" 
нiмецького напряму бухгалтерськоi" школи. 

Колонiальна полiтика негативно впливала на розвиток економiки Захiдноi' 
Украiни. Штучне заселения колонiстiв призвело до застою i аграрноi' кризи на 
селi, якi тiсно переплелися з промисловою. Украi'нцi, маючи вiковий досвiд 
життя пiд iroм, як i за Австро-Угорщини, вдаються знову ж до вiдновлення 
кооперативного руху. Створюються рiзноманiтнi кооперативи, i особливий успiх 
мають тi, якi займаються заготiвлею, переробленням i реалiзацiею сiльськогос
подарськоi' продукцii'. Провiднi економiсти та пiдприемцi perioнy розробляють 
програму вiдновлення кооперацii'. 

Пiсля Другоi' свiтовоi' вiйни вiдновлена дiяльнiсть товариства «Сiльський 
господар», який допомiг Крайовому комiтетовi органiзацii' кооперативiв, зок
рема передав йому свiй друкований орган «Господарський часопис», який 
виходив з 1921 року i був закритий у 1939 роцi. Крайовий комiтет у Галичинi 
мав своi" фiлii' у регiонах i воеводствах. Так, у 1925 роцi засновано в Тернополi 
Подiльський Союз Кооперативiв, яхий почав свою дiяльнiсть разом з фiлiею 
товариства «Сiльський господар». Поширення набула професiйна облiкова ос
вiта. 

У цей час створюються великi об'еднання кооперативiв: «Центросоюз», 
«Маслосоюз», кооперативнi пiдприемства в Лъвовi, Тернополi, Дрогобичi та 
iнших мiстах Галичини, в них значного розвитку набувае бухгалтерський облiк. 

Виникае потреба у створеннi спiлки купцiв i пiдприемцiв. Такою спiлкою 
стае Союз Украi'нських Купцiв i Промисловцiв, зокрема.в Тернополi в 1934 роцi 
заснована фiлiя цього Союзу, центр яхого знаходився у Лъвовi. Першим терно
пiльським головою стае Василь Болюх. Досить сказати, що на кiнець 1939 року 
кiлькiсть украi"нських приватних пiдприемств лише в Тернополi становила 197 
одиниць, в т.ч. 50 споживчих крамниць, 30 страгарень (скупка-продаж 
сiльгосппродукцii), 15 м'ясарень (вироби з м'яса). Украi'нська харчова продук
цiя експортувалася в багато краi'н свiту. Зокрема, це експорт м'ясних консервiв 
та iнших м'ясних продуктiв братами Петром та lваном Майкою в Тернополi. 
Наслiдком цього в облiку почали вiдображатись операцii' з валютою. 

Програма вiдновлення кооперацii' передбачала i створення кредитних коо
перативiв. Створюються кредитнi каси та «Украi'нбанки». lснував досить неве
ликий вступний внесок - 1 О злотих, невисока процентна ставка - 10%. Основ
ною формою розрахункiв по кредитних та iнших операцiях був вексель. Прак
тикувалося дисконтування векселя через кредитнi органiзацii". Керiвним орга
ном кредитних кооперативiв у Галичинi був «Центробанк». У 30-х роках з'яв
ляються кооперативи iнтелектуального напряму, що свiдчить про високий рiвень 
культури та освiти украi'нського населения Захiдного краю: кооперативи здо
ров' я, кооперативи iнженерних робiт, видавничi та адвокатськi контори тощо. 
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2. Науковий пошук та виникнення реформаторських течiй.
з. Початок клопiткоi' науковоi' розробки питань рахiвництва.

у кiнцi Х\Х столiття в Укра"iну проникае сформована в сферi облiку 
бмiнна теорiя». Автором, а точнiше i"i реконструктором, був А.М. Вольф, я кий 

«о базу взяв деякi положения цiei" тeopii', розвинутi Ф.Скубiцем. Отже, нiмець з
�орлiца i обрусiлий нiмець А.Вольт створюють чисто росiйську теорiю. 

так вважае i проф. Я.Соколов, вiдомий дослiдник icтopii' бухгалтерського 
[48, с.254]. Ця теорiя мала великий вплив на розвиток бухгалтерського облiку 
8 pocii'. У цей перiод проводяться спроби надати бухгалтерii' значения облiку 
всьоrо процесу вiдтворення. Зокрема, цьому питанию присвячена книга 1. «Те
орiя рахiвництва в застосуваннi до народного господарства з додатком стану 
рахункiв по економi"i Pocii'», яка вийшла в 1877 роцi. 1.Балiцький намагався 
подати на грунтi бухгалтерського облiку схему систематичного зведення еко
ном iчних даних з метою вивчення змiн у станi нацiонального капiталу, однак 
йоrо намагання в той час були марними. Але це була одна iз перших спроб 
викладення основ opraнiзaцii' бухгалтерського облiку на макрорiвнi. 

Щодо обмiнноi" тeopii" А.Вольфа, то на початку ХХ столiття вона була сприй
нята i бiльш глибоко розвинена €. Сiверсом. Науковi пропозицii" i розробки 
мали особливе значения i науково-практичну цiннiсть з заснуванням А. Воль
фом у 1888 роцi журналу «Счетоводство», який проiснував до 1904 року. Ство
рення на початку ХХ столiття в Pocii' Мiнiстерства торгiвлi i промисловостi 
викликае необхiднiсть збiльшення кiлькостi працiвникiв рахiвництва всiх рiвнiв 
i рiзноi квалiфiкацii', починаючи вiд керiвникiв, якi б мали диплом вищого на
вчального закладу, i закiнчуючи технiчними працiвниками, якi проходили пiдго
товку в бухгалтерських школах i на курсах, або шляхом безпосереднього на
вчання в конторах. Ще росiйський цар Олександр П вказував: «Я бажав би, щоб 
мiнiстри переконались у потребi радикального полiпшення нашого рахiвницт
ва i yciei' фiнансовоi' системи». 

У цей час створюються вищi комерцiйнi школи (Московський, Киi"вський i 
Харкiвський комерцiйнi iнститути, вишi комерцiйнi курси в Петербурзi). Це 
був час наукових розробок, центром яких стае Московський комерцiйний iнсти
тут. Вiдомi працi М. Лунського, Г. Бахчесарайцева, Ф. Бельмера. Московська 
школа стала в опозицiю Петербурзькiй. Найбiльш вiдомi вченi цього перiоду 
0.П. Рудановський, А.М. Галаган, Р.Я. Вейцман. Тiсно з ними спiвпрацював
вiдомий украi'нський економiст М.1.Туган-Барановський.

Я к зазначае Я. Соколов, «вершин облiковоi" думки досягнули Рудановський 
0.П. та Галаган О.М.» [48, с.464). Два наших земляки фактично стали бiля кер
ма вci(i' бухгалтерськоi' науки тодiшньоi' росiйськоi' iмnepii' i пронесли цю еста
фе�у перiодом НЕПу аж до 30-х рокiв. Хоча сьогоднi i'x iмена майже е забутi,
слiд вказати на i'x внесок в розвиток бухгалтерськоi' науки. Справа у тiм, шо
Рудановський О.П. крiм того, що був великим вченим-бухгалтером, був членом
napтii' есерiв. Досить часто у своi'х роботах вiн критикував радянськi методи
rосnодарського керiвництва.

Олександр Павлович Рудановський ( 1863-1934) - шляхтич украi'нського по
ходження, математик за освiтою (закiнчив Харкiвський унiверситет). Усе жит
тя вiн nрацював бухгалтером: вiд рядового бухгалтера залiзницi до головного 
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називав «рахункових воевод». За весь перiод iенування радянсько"i влади н1 
веiх i"i етапах: перiоду Громадянсько"i вiйни, вiдбудовчоrо перiоду, перiоду Друг, 
свiтово"i вiйни, пiслявое:нноrо перiоду, розпаду радянеъкоi· iмnepi"i бухгалтере 
кий облiк будувався не на економiчних, а на чисто полiтичних i централiзов 
них засадах. Однак вченi розвивають i впроваджуютъ у житrя новi iдe"i. Це я 
раз стосусrъся НЕПу, який з 1921 до 1929 року реетаврував традицiйнi сист, 
ми бухгалтерсъкого облiку. Поrлядам натуралiстiв про вiдмiну грошей i грош 
вого oбiry при комунiзмi не довелось позбутися - житrя вимаrало реалiй. 
аренi з'являються вже новi вченi-економiсти, облiковцi Р. Вейцман, П. Благо 
I. Нiколаев, а особливо О.П. i О.М. Галаган. Цей перiод пiднесення i розквi
не тiльки економiки, але й всього бухrалтерсъкого облiку. Однак, побачивши
НЕПi переваги ринкових вiдносин, бiлъшовицъка полiтика та iдеологiя пiдмiю
реальнi економiчнi процеси штучними. НЕП закриваютъ i починаеться розквi·
«сталiнсъкоi" демократiD>, деформуються принципи бухrалтерсъкого облiку, То;
iде наступ на стару бухгалтерсъку гвардiю, яку називаютъ «купкою буржуазн
реставраторiв i апологетiв всiх рiвнiв». Найбiлъше, звичайно, зазнали утискi
О.П. Рудановський i О.М. Галаган.

У 30-х роках ХХ ст. зароджусrься соцiалiстичний облiк. Його фундаторам 
га представниками стали Н. Ласкiн, Н. Гегечкорi, Е .  Глейх, П Клейман, Д. Ан. 
рiонов та iншi. Найбiльш Ух теоретичним досягненням став його класов 
характер. Росiйський проф. Я. В. Соколов назвав його перiодом деформац 
принципiв бухгалтерського облiку (48, с.475]. У цъому перiодi iснуючий л 
iдеологiчно спрямував розвиток такоi" «незалежноi"» науки як бухгалтерськ 
облiк у русло виховання ново"i школи облiку - комунiстичноi" iз повним запер 
ченням iснуючих традицiй та постулатiв. Почалися peпpecii" та фiзичне зни 
щення генофонду нацii" - iнтелiгенцii", до якоi", без сумнiву, належали й облiковJ 
працiвники, практики та вченi. 

У методичному планi доходило до облiкових та економiчних абсурдiв. Об 
лiковiй науцi була нав'язана велика дискусiя, яка повнiсnо наперед була зведе· 
ною до iдeoлoriзaцii" бухгалтерського облiку. 

У 1931 роцi в rазетi «Бiльшовик» з'являсrься стаття Е .  Кольмана, в якiй вi 
звинувачуе шкiдникiв облiково-теоретичного фронту в тому, що вони залишо 
товарiв у балансi вчать оцiнювати за собiвартiстю, а не за продажними цiнами 
Вироблясrься товарiв багато, а купити Ух за такою цiною неможливо. Така ме 
тодика свiдчитъ про занижену величину товарноi" маси i в результатi в СРС 
товарiв менше, нiж дiйсно е. Це принижуе соцiалiзм перед капiталiстами, i так 
оцiнка носить контрреволюцiйний характер (48, с.475]. 

Д. Савшинський писав, що рахунки фiнансово-результативнi, це «пережи 
ток капiталiзму» i соцiалiстичне господарство в своi"й номенклатурi подiб 
рахункiв мати не може. 

У 1930 роцi поширення набула праця Н. Блаrова, 1. Богословсъкого 
М. Помазкова «Облiково-бухrалтерсъкi курси дому». Згодом i"i авторiв звину 
ватили в буржуазнiй iдeoлori"i. М. Х. Жебрак - вiдомий вчений радянського пер 
iоду (украi"нецъ за походженням) був одним iз творцiв нормативного методу и 
базi американсъко"i системи «стандарт-кост». Тiлъки вийшла праця «Основ 
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менти промисловоrо облiку в СРСР i за кордоном», як "ii назвали «троцкi-сле б · · · ко-меншовицъкою», а автора звинуватили в контра анд1 каппал1стичних стсь 
jдей. . . . . таких приклад1в можна подати безшч. Тому дискус1я м1ж «старорежимни-
ми» i молодими вченими дуже швидко закiнчилася на користь останнiх. Сфе-

ю облiку було визнано все народне господарство. а не окреме господарство,р� вважав О.М. Галаган, теорiя i галузевий облiк були об'еднанi в один курс -
�ухгалтерсъкий облiк, подвiйний запис почав трактуватися як складова методу
бухгалтерсъкоrо облiку, а не як об'ективний закон. 

почав зароджуватися централiзований облiк. У кiнцi 1931 року було орган
iзовано €диний орган керiвництва соцiалiстичним облiком - Централъне уп
равлiння народноrосподарсъкоrо облiку СРСР при Держпланi СРСР - ЦУНГQ

у 1946 р. в м. Лъвовi виходить праuя В. Горбачевського «Курс бухгалтерii"», 
яка мала значний практичний i читацъкий iнтерес. Корисними ii" iдe"i можуть 
стати для широкого загалу i сьогоднi. 

у цей же час виникае iдея единого соцiалiстичного облiку об'еднанням ycix 
йоrо видiв. На жаль, цi хибнi деформованi iдe"i мають мiсце i сьогоднi в теоре
тичному курсi бухгалтерського облiку. 

Радянсъка Укра"iна в складi колишнього СРСР зазнала таких же потрясiнь: 
це стосусrься i бухгалтерського облiку, i тих вчених, якi його формували. 

Прекраснi вченi всiх нацiональностей Я. Галъперiн, Н. Кипарисов, Н. Ле
онтьев, О. Рудановський, О. Галаган, М. Жебрак та iншi вiдчули утиски з боку 

уряду. З 1917 до 1953 року бухгалтерськi кадри витримали «три перевiрки» i 
тiльки смерть Сталiна покiнчила з цими переслiдуваннями. 

Пiсля 1953 року в облiку спостерiгаетъся деяка стiйкiстъ. Були значнi досяг
нення в rалузi господарського розрахунку, облiку витрат i калькулювання со
бiвартостi продукцi"i, механiзацi"i, а потiм автоматизацi·i облiку, централiзацii" 
облiку. Облiк був спрямований на державотворення. 

Слiд вiдзначити, що провiднi вченi-бухгалтери були вихiдцями з Украi"ни 
або працювали в нiй: М. Х.Жебрак, A.I. Лозiнський, потiм А. Ж. Маргулiс, 
1.1.Локлад, В.Б. Iвашкевич та iншi. Автори не ставили за собi мету описувати 
iсторичну ходу розвитку бухгалтерсъкого облiку в СРСР. Але слiд вiдзначити, 
що дане питания детально висвiтлене в працях Маздорова В. А. (27] та Соколо
ва Я. В. [47, 48). 

Поряд з московсъкою та пстербурзъкою формуеться своя укра"iнська бух
rалтерсъка школа. Створюються спецiалiзованi вищi навчальнi заклади в Киевi, 
Харковi, Одесi, а зrодом у Тернополi. Значний внесок у розвиток бухгалтерсь
коrо облiку зробили ПЛ. Нiмчинов, Н.Г. Чумаченко, А.Н. Кузъмiнсъкий та iншi. 

Нiмчинов Прокофiй Петрович - видатний вчений-економiст в галузi облiку, 
доктор економiчних наук, професор, народився в селянськiй ciм'i" на Полтав
щинi. Працював на практичнiй роботi, rоловним бухгалтером, ревiзором, завi
дував кафедрою бухrалтерсъкоrо облiку в промисловостi Ки"iвсъкого iнституту 
народного господарства (Киi"вський нацiоналъний економiчний унiверситет). 
Зробив зна•tний внесок у розвиток тeopii" бухгалтерського облiку витрат i кальку
nювання собiвартостi продукцi"i в ключових rалузях промисловостi. Автор по-
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над як 200 наукових праць, в т.ч. баrатьох пiдручникiв, навчальних посiбникiв 
монографiй. 

Житп:вий шлях А.М. Кузьмiнськоrо розпочався в селi Яцковичi Овруцько 
го району Житомирськоi" областi в родинi бухгалтера i вчительки, народився 
листопада 1935 р. Пiсля закiнчення середньоi" школи у м. Дубно вiн вступив д, 
Львiвського державного унiверситету, а потiм перевiвся до Львiвського торrо 
вельно-економiчного iнституту. Пiсля завершення освiти обiймав посаду стар 
шого викладача в Ужгородськiй облiково-бухrалтерськiй школi, звiдки перей 
шов на роботу до Ки"iвського нацiонального економiчного унiверситету. Цьо 
му вузовi А.М. Кузьмiнський вiддав понад 30 рокiв свого життя. Тут вiн прой 
шов yci щаблi професiйного зростання - вiд аспiранта до професора, доктор 
економiчних наук, завiдувача кафедри. 

За вагомий внесок у розвиток бухrалтерсько"i науки i вищо"i школ и йоrо бул 
удостоено звань Заслуженого дiяча науки i технiки Укра"iни та академiка А 
Вищо"i школи Укра"iни. 

Перу А.М. Кузьмiнського належать десятки наукових праць, пiдручникiв 
посiбникiв, за якими съоrоднi навчаються студенти не тiльки в Укра"iнi, а й за i" 
межами. Зокрема, це книги «Теорiя бухrалтерського облiку», «Орrанiзацiя бух· 
rалтерського облiку, контроmо i аналiзу rосподарсько"i дiяльностi», «Бухrал, 
терський облiк у промисловостi будiвельних матерiалiв» та iн. Баrато пуб· 
лiкацiй присвячено комп'ютеризацii" облiку. 

Розроблюючи методолоriю нового журналу, аналоriв якого в Украi"нi не було 
Анатолiй Миколайович особливу уваrу придiляв тим проблемам, що мають най 
важливiше значения для розвитку тeopi"i та становления практики бухrалтерсъ 
кого облiку i аудиту в молодiй Украi"нський державi. На це вiн спрямував твор 
чий поmук редакцiйного та авторськоrо колективу. 

У чений зi свiтовим iм'ям, А.М. Кузьмiнський брав активну участь у роботi 
мiжнародних rалузевих орrанiзацiй, зокрема €вропейсъко"i acoцiaцii бухrал
терiв. З кожного закордонноrо вiдрядження вiн приiздив, сповнений нових iде 
щодо реформування нацiональних нормативiв облiку зriдно з вимоrами мiжна
родноi практики, впровадження найсучаснiших досяrнень у цiй rалузi. жур-1 
нал опублiкував ряд наукових розробок вiдомих фахiвцiв школи i напрями об
лiку. Широко висвiтлювався зарубiжний досвiд. 

Дбаючи про майбутне: украiнськоi" науки, Анатолiй Миколайович залучав 
до авторськоrо активу молодих науковцiв. 

Умiлий орrанiзатор, що володiв сучасним економiчним мисленням, вiн сам 
пращовав з натхненням, передаючи свою вiдданiстъ справi й захоrmенiсть про
фесiе:ю всiм, хто знаходився поруч з ним. 

Украiна вступас в новий iсторичний перiод - перiод незалежностi i форму
вання нових нацiональних економiчних вiдносин на засадах ринковоi економi
ки, формусться нова облiкова полiтика держави, але це ще поки не iсторiя, це -
Гi майбутнс. 

1.6 Деякi погляди на початковi етапи становления 

бюджетного облiкув Украiнi та формування його об'Е:ктiв 
Першi вiдомостi про зародження бюджетного облiку ми (зустрiчае:мо в Ук-
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.. . .  ,3 часiв 1.Мазепи. Бюджетний облiк, як облiк виконання Державного
ра1111., =етv як правило, повинен будуватись на основ� незалежного бюджетного
бJОд"' J> трою i с його структурним компонентом. 
ус у передреволюцiйнi часи Укра"jна входила до складу Pocii", була однiе:ю з П 
9_ти провiнцiй. За таких умов розвиток й бюджетного облiку практично був

еможливим. н у межах загальноrо бюдже-rу в Pocii' Yкparna в складi 9 губернiй ( 1909-1913 рр.)
авала 20% державного доходу, а дiставала лише 12% надходженъ. На одну душу 

�аселення це становило вiдповiдно 17 i 8,65 крб. Майже половина ( 45%-46%) дер
жав них доходiв з Украiни використовувалася в рiзних областях Укра"iни [24, с. 1036).

Сп роб и побудови бюджетного облiку, як складовоi" частини Державного бюд
жету в Украi"нi були зробленi в 1917-1920 рр. За рiшенням Центральноi" Ради 
наnрикiнцi 1917 р. створено власну фiнансову систему. 1 цей час слiд назвати 
датою народження бюджетного облiку Укра"iни. Подалъший йоrо розвиток вiдбу
вався в перiод Гетьманату. За йоrо даними загальна сума прибуткiв становила 
3249730000 крб. (з них звичайних 3179680000 крб., надзвичайних 70050000 
крб), видаткiв - 5434673500 крб. (з них звичайних 4265352000, надзвичайних 
J 081383000). Дефiцит у 2097005000 крб. мав бути покритий випуском cepii 
бiлетiв Державно"i скарбницi на суму 1004650000 крб. та iншими кредитними 
операцiями [24, с. 1123). Вище зазначене свiдчить, що в перiод своrо зарод
ження бюджетний облiк визначив своi" першi об'скти: доходи та видатки бюд
жету. 

У перiод «военного комунiзму (до 1921 року) iснування «nродрозверстки» 
та хлiбноi монополii", об'скти бюджетного облiку поповнились - як облiчуванi 
предмети в складi бюджету з'явилися продукти харчування. Власне бюджету, i 
закономiрно бюджетного облiку в той час не було. lснування грошових по
даткiв (доходiв бюджету - об'е:ктiв бюджетного облiку) в умовах катастрофiч
ноi" iнфляцii" втрачало сене i тому ix скасували. На замiну прийшла натуралiза
цiя всiх господарських вiдносин в краiнi. Тому бюджетний облiк проводився як 
облiк виконання короткотермiнових прибутково-видаткових кошторисiв, де в 
прибутковiй частинi йоrо об'сктами були рiзнi конфiскацii" та контрибуцii. Вс
ликi дефiцити зазначених кошторисiв покривалися за рахунок безмiрноi eмicii" 
грошей (ще один об'е:кт бюджетного облiку, що виник саме в цей час). 

П iсля банкрутства «продрозверстки» i переходу до НЕПу розпочався третiй 
перiод розвитку бюджетного облiку. Вiдроджуе:ться функцiя податкiв, як дже
рела формування доходiв бюджету. У 1923 р харчовий податок був перетворе-
11и й на новий об'скт бюджетного облiку- сiльськоrосподарський податок з пра
вом його частковоi" сплати грошовими коштами, а з  1924 р. даний лодаток сrmа
чувався тiлъки в грошовiй формi. До нъого додалися два iншi: nромисловий i 
заrальноприбутковий. Цi три податки склали основу безпосереднъого оподат
кування промисловостi i населения та формування доходiв бюджету. Окрiм 
них, облiковi пiдпягали в складi доходiв бюджету низка непрямих податкiв: 
рентний податок, податок iз спадщини та дарування, податок на надприбуток, 
судовi i гербовi доходи, а також мито. Джерелом посереднiх податкiв стали 
акцизи та неnодатковi прибутки. За даними бюджетного облiку з 1923-1924 до 
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1924-1930 рр. бюджет Укра"iни 1бiльш�-rвся в 13,5 разiв, хоча бюджет колишиього СРСР в той час зрiс лише в 9 разiв [24 с.1124). 
Процес виконання бюджету та порядок його констатацi"i niдображення в облiку в цей ч.ас реrламентувався щорiчно союзними органами впади в процеспiдrотовки бюджету. 
Поштовхом у розвитку об'сктiв бюджетного облiку стало положения «Пр бюджетнi права СРСР i союзних республiк» (1927 рiк).Зriдно з ним фiксувалися певнi твердо визначенi прибутковi джерела I фiнансування та механiзм розподiлу прибуткових джерел. Саме в цей перiод, на нашу думку, доходи роздiлилися на нарахованi та касовi, а видатки - на касовi та факти•шi. 1 жовтня 193року в СРСР була проведена податкова реформа. Основним П наслiдком булвстановления податку з oбiry, що значно збiльшило вагу в бюджетi посереднiподаткiв. 
Одним iз важливих об'сктiв бюджетного облiку тодi стають масовi позики,,формально-добровiльнi, фактично-примусовi (щороку в населения пiд нимвилучалося 10% заробiтку). 
Змiна структури бюджетних надходжень вплинула на органiзацiю бюджет-

1ноrо облiку. Податок з oбiry цiлком входив до загальносоюзноrо бюджету, апотiм за нормативами перераховувався в бюджети союзних республiк. Вiн бувосновним у формуваннi бюджету, i можна зробити висновок про те, що Украi"на в цей час не мала власноrо бюджету, бо була джерелом формування лише
1союзного бюджету . 
: Юридичних та нормативних актiв з органiзацii" бюджетного облiку в цейj час не публiкувалося. lснус думка, що цей стратегiчно-державний облiк реrла-1ментувався тасмними iнструкцiями. Хоча окремi питания йоrо функцiонування вiдображено в таких працях: Мальцiв П. «Укра·iна в державному бюджетilPocii"». - Лубин, 1917; Добриловський М. «Фiнанси Укра"iни. Статистика,фiнансiв», 1928; Мiтiлiно М. «Основи фiнансовоi" науки», ДВЧ, 1929; «Працiкoмicii" для виучування фiнансових справ», Ш-ГУ, ВУАН, 1929; Рудановський 
!П. «Державнi податки». - Х., 1932. 

Роздiл 2 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБJПК 
ТА ЙОГО МIСЦЕ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПI РЕФОРМУВАННЯ 
ЕКОНОМIКИ УКРАIНИ 

2.1 Суть господарського облiку 

Поияття rосподарського облiку досить широке i баrатогранне. Передусiм 
воно пов'язане з господарською дiяльнiстю людей. Як було доведено у першiй 
rлавi необхiднiсть в облiку виникла в rлибоку давнину у npoцeci матерiальноrо 
виробництва на певному рiвнi розвитку людства, а rосподарська дiяльнiсть 
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рияJtа йоrо поширенню. З розвитком суспiльства, особливо в умовах форму
сnння ринково"i економiки потреба в облiку постiйно зростас. ва . . б . б отже, зм1ст I завдання господарського о л1ку зумовлюються спосо ом 

yciiiльнor·o виробництва i залежать вiд рiвня розвитку продуктивних сил
� характеру виробничих вiдносин, визначаються особливостями того соц
iально-скономiчного ладу, процеси якого облiк вiдображас i контролюс.
Проте у матерiальному виробництвi, яке характерне для всiх суспiльно-еконо
мi•�них формацiй, виникас необхiднiсть у постiйному контролi над усiма його 
проuесами, що можливе лише при кiлькiсному йоrо вiдображеннi. Таке кiлькiсне
вiдображення, фiксуюч.и i iлюструючи rосподарськi процеси, дас змоrу вивча
ти лроцес матерiалыюго виробництва, спостерiгати за господарськими проце
сами, контролювати рух засобiв виробництва та предметiв споживання i, таким 
чином, передбачати результати процесiв, робити висновки про правильнiсть i"x 
здiйснення, впливати на i"x хiд. 

Кiлькiс11е вiдобраJ,се111,я i якiс11а хараюперистика гос11одарських процесiв 
за до110.лtогою с11остереJ1се1111я, ви.лtiрюва1шя i ресстрацi;· для кошпролю й 
у11равлi1111я ни.л,и називасться гос11одарськи.л, облiкод Звiдси основними еле
ментами облiку с спостере:жетщ вимiрювашщ реестрацiя.

2.2 Облiковi вимiрники. 
Для управлiння якимось господарським об'сктом необхiднi певнi показники 

його дiяльностi. Як вiдомо, с контрольнi (плановi) та звiтнi (фактичнi) показники. 
Залежно вiд характеристик11 п1х чи iнших параметрiв господарсько'i 

дiяльностi 'ix подiляють на кiлькiс11i i якiсиi. 
Кiлькiсиi - це показники дiяльностi пiдприсмства, органiзацii", установи, за 

допомогою яких визначають обсяr виконаних операцiй, процесiв; якiсиi - ха
ра1<теризують економiчну ефективнiсть цих операцiй, процесiв. 

У бухгалтерському облiку е якiснi та кiлькiснi показники. Залежно вiд за
собiв, якi використовуються на пiдприсмствi, джерел Ix формування та про
цесiв, а також показникiв, що характеризують його дiяльнiсть, застосовують 
рiзноманiтнi облiковi вимiрники; це 11атуршrьиi, трудовi та гроиювi.

Натуральнi вимiрники служать для отримания iнформацii" про господарськi 
засоби i процеси у натуральному виразi. Такими вимiрниками е мiри довжини 
(кiлометр, метр), маси (тонна, кiлограм), об'сму (лiтр, кубiчний метр), площi 
�квадратний метр), а також натуральнi числа (штуки). Використання тих чи 
tнших натуральних вимiрникiв залежить вiд фiзичних властивостей облiчува
них об'сктiв. Так продукцiю вуriльних шахт вимiрюютъ тонами, текстильних 
Фабрик - метрами, машинобудiвних заводiв - штуками, комплектами. 

За допомоrою натуральних вимiрникiв можна дати не тiльки кiлькiсну, а й 
�кiсну характеристику предметiв, оскiльки в облiку можна вiдобразити матер-
1альнi цiнностi за видами та сортами. Такi вимiрники мають важливе значения 
�н1 контролю за виконаниям плану виробництва та збереженням власностi 
пщnриемств. 

Зауважимо, однак, що натуральнi вимiрники можна використовувати для 
вим iрювання лише однорiдних предметiв. За "tx допомоrою не можна отримати 
У3аг·алh1·1енi показники, що характеризують рiзнi матерiальнi цiнностi та засо-
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би господарства заrалом, оскiльки вони не пiдсумовуються. Неможливо пiдсу 
мувати, наприклад, такi рiзнорiднi предмети, як зерно, масло i фарбу, навiт 
якщо вони облiчуються однаковими показниками. 

Трудовi вимiрники застосовують для визначення робочоrо часу в днях, ro 
динах, змiнах, витраченоrо на виробництво продукцii" або на виконану робо· 
За допомоrою трудових вимiрникiв та у сукуmюстi з натуральними вимiрника 
ми визначають продуктивнiсть працi, заробiтну плату працiвникiв, встаноwnо 
ють i контролюють норми виробiтку й ефективнiсть затрат працi. 

Грошовий вимiрник, на вiдмiну вiд натурального та трудового, служит 
для вiдображення rосподарських засобiв, рiзних матерiальних цiнностей i оп 
рацiй в сдинiй однорiднiй вартiснiй оцiнцi - rрошових одиницях. Тiльки за до 
помогаю грошового вимiрника отримують узаrальненi показники про наявнiс 
i рух рiзнорiдних rосподарських засобiв, хiд господарських процесiв та i"x ре 
зультати. Грошовим вимiрником обчислюють загальний розмiр наявних 
пiдприемств засобiв працi, виробничих запасiв, встановлюють собiвартiст 
продукцiУ, виконують розрахунки з пiдприемствами, органiзацiями та особа 
ми, а також визначають рентабельнiсть роботи пiдприемства. 

Грошовий вимiрник застосовують в облiку поряд з натуральними й трудо· 
вими вимiрниками та на i"x основi. Наприклад, вартiсть матерiалiв чи готово 
продукцiУ встановлюють множенням i"x кiлъкостi на цiну за одиницю вимiрю 
вання; заробiтну плату робiтника за вiдрядною оплатою працi обчислюют 
множенням розцiнки на кiлькiсть виготовлених деталей чи виробiв тощо. 

Отже, рiзнi вимiрники, що використовуються n облiку, тiсно пов'язанi; 
один з одним i в окремих випадках застосовуються разом, що забезпечуе 
повну й правильну характеристику облiкових об'ектiв. 

2.3 Види господарського облiку 
Залежно вiд призначення облiковоi· iнформацiУ, складу облiчуваних об'ектiв 

i способу отримання облiкових даних застосовують облiк трьох видiв: опера
тивний, статистичиий i бухгш,терський.

Оперативний облiк використовують для поточного спостереження та кон
тролю за окремими операцiями на вiдповiдних дiлянках rосподарськоУ дiяль
ностi для керування ними в процесi i"x здiйснення. Цей вид охоплюе рiзноманiтнi 
явища i дае рiзнi показники виробничо-технiчноrо характеру. За йога допомо
rою отримують iнформацiю про хiд виконання виробничоi" проrрами, викорис
тання матерiальних i трудових ресурсiв, фонду оплати працi тоща. Данi опера
тивного облiку використовують для керiвництва rосподарською дiяльнiстю на 
пiдприемствах i для iнформацii" вищих орrанiзацiй про хiд виконання виробни
чого плану. 

В оперативному облiку застосовують yci три облiковi вимiрники, але найча
стiше натуральнi та трудовi. Характерною рисою цьоrо виду облiку е йоrо тер
мiновiсть. Для швидкоrо отримання iнформацii" про хiд rосподарських операцiй 
данi оперативного облiку можна передати факсом, електронною поштою, теле
графом, телефоном тоща. Для фiксування даних використовують механiчнi й 
автоматичнi вимiрювальнi прилади. 
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т��ким чином, оперативний облiк - це система органiзованого спостере
тя II контролю окремих господарських i технiчних операцiй безпосе-

,кс1 . .. . ньо в процес1 1х виконання для оперативного кер1вництва ними. 
ред статистичний облiк (або статистика) вивчае i контролюс масовi соцiаль

-скономiчнi й суспiльнi процеси, явища природи. Кiлькiсний аспект масо
нах авищ статистичний облiк вивчае в нерозривному зв'язку з i"x якiсною хави " 
а�<Теристикою. р Статистичний облiк застосовують для вивчення процесiв розвитку окремих 

галузсй та усього народного господарства. За допомогою статистики обчислю
ють nоказники обсяrу виробництва, динамiку заробiтноi" плати, використання 
робочоrо часу i о�ремi явища культур�оrо й "?лiтичноrо� ж�тгя суспiльства -
ч исельнiсть, склад I рух населения, матер1альний I культурнии ршень народу тощо. 
Для вивчення дослiджуваних об'ектiв статист�ка засто�овуе спецiаль�i з�соби i 
nрийоми: спостереження, rрупування, середю числа, 1ндекси, динам1чю ряди, 
вiдноснi величини. 

Оскiльки статистика узагальнюс данi оперативного i бухгалтерсъкого облiку 

для контролю за виконанням rосподарських планiв у масш·,·абi окремих галузей 
i всьоrо народного господарства, у системi господарськоrо облiку вона виконуе 
орrанiзуючу роль. 

Звiдси, статист11ка представля( собою систему пр11йомiв i методiв 
для вивчення i контролю кiлькiсноi' та якiсноi' сторони масових соцiаль
но-економiчн11х i суспiльних процесiв та явищ природи з метою одержан
пя узагальне1шх да них про об'ективну реалы1iсть розвитку цих процесiв 
та явищ. 

Бухгалтерський облiк охоплюе yci процеси вiдтворення, вiдображае i кон
тролюе виконання плану пiдприемствами, органiзацiями й установами. Бух
rалтсрський облiк дае iнформацiю про засоби пiдприемства, джерела Ix утво
рення i rосподарськi процеси, пов'язанi iз заrотiмею матерiалiв, виробницт
вом продукцi1 та П реалiзацiею, а також про фiнансовi результати rосподарсь
ко-� дiяльностi. 

У бухгалтерському облiку застосовують натуральнi, трудовi та rрошовий 
вимiрник, але характерним для цьоrо облiку € застосування вартiсних показ
никiв. Особливiстю реестрацi1 rосподарських операцiй у бухгалтерському об
л i ку с те, що вона 1) виконуеться на пiдставi документiв, 2) неперервна за ча
сом, 3) охоплюе yci аспекти дiяльностi, 4) дае закiнчене узагальнююче вiдоб
раження rосподарськоi" дiялъностi кожного пiдприемства.

Бухrалтерський облiк мае свiй предмет i метод, вiн забезпечуе систематич
не i взаемопов'язане вiдбиття rосподарських оnерацiй. Отже, бухгалтерський 
ОбJ1iк - це система суцiльного неперервноrо, документально обгрунтова
ноrо i вза(мопов'язаноrо_ вiдображення господарських явищ в узаrаль
неному грошовому вимiрнику. 

Yci три види rосподарськоrо облiку тiсно nов'язанi мiж собою, взаемодо
nовнюють один одного й у сукуmюстi становлять сдину систему rосподарсь
коrо облiку. Так, данi оперативного облiку - вихiдний матерiал для статистич
ного облiку, який в свою черrу використовуеться бухrалтерським облiком. Данi 
бухrалтерськоrо облiку застосовуються статистикою ттри складаннi звiтiв про 
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виконання народногосподарськоrо плану. У бухrалтерс,,кому облiку при ви 
наченнi заробiтку робiтникiв використовують статистич:нi показники викона 
ня норм виробiтку. Взаемозв'язок оперативного, статистичноrо i бухгалтере 
кого облiку зумовлений тим, що вони базуються на одних i тих самих першо. 
жерелах iнформацii' й мають единi змiст, цiлi та основнi завдання. 

В свою чергу в умовах ринкових вiдносин бухrалтерський облiк диферен 
iюеться за сферою дiяльностi та за облiкови.ми фу11кцiями.

За сфероlО дiяльностi бухrалтерсъкий облiк подiляеться на: виробничо-rо 
подарський (тобто облiк, який ведеться в rалузях матерiальноrо виробницт, 
економiки Украi'ни); облiк виконання бюджету (бюджетний облiк в податков 
адмiнiстрацiях, казнач:ействi); облiк у невиробнич:iй сферi (установи освiти, ох, 
рони здоров'я, силовi структури тощ6, якi фiнансуються з бюджету); банкiвс 
кий облiк. За об'ектами облiку, планом рахункiв, специфiкою ведения цi в 
облiку суттево вiдрiзняються один вiд другого. Сьогоднi банкiвський облiк в 
ведеться за мiжнародними стандартами. 

За облiковими функцiями бухгалтерсъкий облiк подiляеться на управл
нський, фiнапсовий та податковий. 

Управлiнський облiк задовольняе iнформацiйнi потреби керiвницт 
пiдприемства. Головним чин ником при цьому е своеч:аснiсть одержання детал 
ноi' i правдиво� iнформацi1 про доходи i витрати як на пiдприемствi в цiло 
так i на окремих його дiльницях. У рамках управлiнського облiку виробнич 
пiдприемств детально облiковуються витрати i калькулюеться собiвартiсть вид·· 
продукцii, що виробляеться. 

Упрамiнський облiк вирiшуе такi завдання: 
• визначае дохiд, що очiкуеться вiд того чи iншого економiчного заходу;
• складае прогноз про рентабелънiсть випуску нових видiв виробiв на осно

резулътатiв дослiдження ринку збуту;
• складае прогноз про фiнансовий стан пiдприемства на перспектив

фiнансову оцiнку алътернативних варiантiв П розвитку тощо.
В управлiнському облiку широко застосовуються методи фiнансовоi· мат,

матики, яка вiдсутня у навчальних планах, спецiальнi статистичнi методи 
методи математичного проrнозування. Складвiшi розрахунки проводятъся н 
ЕОМ. 

Виходячи з наведеноrо, упрамiнський облiк - це процес пiдrотовки iнфо 
мацi'i, яка необхiдна менеджеру для планування, контролю i прийняття обгру 
тованих управлiнських рiшень з поточноi' виробничо'i дiяльностi фiрми (ком 
панii). 

Фiнансовий облiк -це комплексний аналiтичний та синтетичний облiк ус· 
засобiв i джерел 'ix формування у процесi rосподарсько'i дiяльностi пiдприем 
ства. До нього належить аналiтичний облiк розрахункiв з постачальниками 
покупцями, iншими органiзацiями та особами, а також аналiтичний облiк фiнан 
сово-кредитних операцiй i коштiв (облiк акцiй i дивiдендiв вiд них, облiгацiй 
векселiв, кредитiв, процентiв, iнвестицiй, облiк коштiв на розрахунковому т 
iнших рахунках в банку, касi тощо. На основi даних фiнансовоrо облiку визна 
чають результат дiяльностi фiрми (прибуток або збитки), сr<Ладають 'ii фiнансо 
ву звiтнiсть (баланс, звiт про nрибутки та збитки, фiнансово-майновий стан). 
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Податковий облiк, який часто рахують як складову фiнансовоrо облiку, в

сьоrоднiшнiх умовах
б
податково'i полiтики

6 
�I<pa

8
·i�и ст�� абсоmотно окремим фун

. 11ал1,ним видом ухrалтерськоrо о юку. 11-1 зд1иснюеться з метою поси-
к1110 . .. <\ ... 6 . . 

ня контрольно-аналпично1 1ункц11 о юку за правильн1стю нарахувань та
лен �::часнiстю сплати податкiв. Податковий облiк вирiшуе такi завдання: 
с11О _ _ _ . . 

визначае валовии та скориговании валовии дохщ, валов� витрати з ме-

ю розрахунку прибутку для оподаткування; 
то 

. проводить податковi розрахунки за всiма видами податкiв з вiдображен-

ням сум на рахунках бухrалтерськоrо облiку; 
складае податковi декларацi'i i подае 'ix в зазначенi термiни податковим

та iншим контролюючим органам. 
Схематично систему rосподарськоrо облiку можна виразити наступним

чином (див. рис. 1) . .---------, 
Господарський облiк 

l,ухгалте11ськ11й 
облiк 

Стnт11стич1111й 
облiк 

Облiк Облiкв 

Оперзтив110-

тех11iч11ий облiк

Вироб1111чо

гос11одарський 

облiк в 1·0J1узях 

CKOIIOl'ttiKII 

BIIKOHSHH'A бюджет1111х Ба11кiвсью1й облiк 

бюджету уста11овах 

г 
Уп11авлi 

I I 
Ф

i11а
�
1 

1 
I Податко-

1 
I Фi11а

�
1 

1 I Подат I !:� �
од�тк 

11ськ11ii сов ни вий облiк COBIIH ковий 
;сов и 

81111 
облiк облiк облiк облiк блiк 

облiк 

Рис. 1. Види гос11одарського облiку. 

2.4 Завдання та вимоги до бу:хгалтерського облiку 
Реформування економiчних вiдносин в Укра'iнi i поступовий перехiд до рин

ко11их вiдносин ставить перед бухrалтерським облiком новi завдання i вимоrи до 
ньоrо. Завда1rnя бухrалтерськоrо облiку зумовленi вимогами управлiння госпо
дарством, функцiонуванням господарського механiзму. Найважливiшими з них 
r збирання, обробка та вiдображення дан.их про стан rосподарсько"i дiяльностi; 
систематизацiя, rрупування i зведення дан.их для отримання пiдсумково'i iнфор
мацi'i про стан rосподарсько'i дiяльностi; забезпеч:ення необхiдними даними для 
контролю за виконанням rосподарських завдань, госпрозрахунковою дiяльнiс110 
I Режимом економii'; забе;зпечення збереження власностi пiдприемств. 

1. Збирання, обробка i вiдображення первинних даних про стан госпо
дарсько'i дiяльностi. Облiк мае забезnе•1ити отримання первинноi' iнформацii' 
11РО rосподарську дiяльнiсть через систему носii'в iнформацi'i (документи, дис
кеrи), в яких фiксують i збирають цю первинну iнформацiю. 
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2. Систематизацiя групування i зведення даних для отримання niдcy1
ково1 iнформацii" про стан госnодарськоi· дiяльностi. За допомогою обчи, 
лювально·i технiки, як правило, й персонального користування проводиться с 
стематизацiя, групування i зведення даних первинного облiку у спецiалы-11 
реестрах. Ця iнформацiя необхiдна для оцiнки господарськоi" дiяльно 
пiдприемств. 

3. 3абезпечеш,я необхiдними даю1ми для контролю за виконанням го
подарсью,х завдань. На основi даних бухгалтерського облiку маемо реаль 
вiдображення стану господарсько"i дiяльностi. Бухгалтерсъкий облiк дае змо 
систематично порiвнювати фактичнi показники з плановими або конкретни; 
i встановлювати причину вiдхилень. Тiльки бухгалтерський облiк дае всебiч 
уявлення про дiяльнiсть пiдприемства в цiлому та його госпрозрахунков 
пiдроздiлiв, а також про правильне й економне витрачання засобiв працi 
виробництво, про фiнансовi результати господарськоi" дiяльностi пiдприемс· 

4. Забезnечення збереження власностi пiдпр11емств. Бухгалтерськ
облiк дае змоrу спостерiгати за наявнiстю та змiнами власностi на всiх дiля 
ках народного господарства. За його допомогою проводиться спостережен 
за станом i рухом товарно-матерiалъних i грошових цiнностей пiдприемст 
контролюються дi"i матерiально вiдповiдальних осiб i пiдраховуються витра· 
на виготовлення продукцii". Отже, бухгалтерський облiк сприяе ощадливо 
ставленню до власностi. 

Для виконання nоставлених перед облiком завдань вiн .11,ае вiд11овiд1
т11 ряду вимог. 

Наприклад, у зв'язку з тим, що оцiнка господарсъко"i дiяльностi визначасr 
ся порiвнянням конкретних завдань з фактичним i"x виконанням, виникае "' 
треба у nорiвнянностi конкретних nоказникiв бiзнес-плану та облiку. Як 
такi показники будуть побудованi по-рiзному, навряд чи можливо Ух порiв 
вати у прогнозуваннi. 

Крiм того господарсьr.ий облiк мае бути точним i об'ект11вним, ясни 
i доступним, своечасним та економним. 

Точнiсть i об'Е:ктивнiсть облiку означають, що yci облiковi данi маю 
бути правилъними й вiдображати справжнiй стан господарськоi" дiяльностi. Во 
повиннi вiдображати не тiльки досягнення, а й допущенi недолiки у роб, 
пiдприемства. 

Яснiсть i доступнiсть облiку необхiднi для того, щоб вiн мir правити 
засiб громадсъкого контрото, допомагати залучати широкий загал до активн, 
участi у господарському керiвництвi. Через це показники облiку мають б: 
простим и й зрозумiлими, чiтко характеризувати yci аспекти господарськоi" дiял 
ностi. 

СвоЕ:часнiсть облiку полягае у забезпеченнi керiвникiв пiдприемств сво 
часною iнформацiею, яка необхiдна для оперативного керiвництва й контро. 
за рацiональним використанням матерiальних i трудових ресурсiв. Тiльки з 
цie"i умови облiк дае змоrу працiвникам пiдприемств оперативно розроблят· 
конкретнi заходи, спрямованi на полiпшення роботи господарства. 

Економiчнiсть облiку означае, що вiн мае бути максимально дешевим пр 
необхiднiй повнотi й вчасностi. Це досягасrься рацiональною органiзацiею 
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тизацiсю облiково-обчислювальних робiт. Автоматизацiя не тiльки при
автомаf отримання iнформацii", потрiбноl для управлiння господарством, а й
скорю 6 · · · ус кiлькiсть о mкових пращвниюв. 
змснш 

2 5 ф ... б б . . ункцп ухгалтерського о лп�
Бухгалтерський облiк в загальному циклi управлiння пiдприЕ:мством 

( 
аllування - облiк - аналiз - регулювання) виконуЕ: такi функцi1: iифор-

пл . . 

мoi(iйuy, ко11тролы10-аиа_;,1тич11у та оц11111у. . 
Jнформацiйна функщя бухгалтерського обшку полягае у забезпеченю еко-

омiчними даними ycix рiвнiв пiдприемства про хiд виконання господарських
н . - . 

пронссiв та ф1нансовии стан пщприемства. 
Контрольна функцiя бухгалтерського облiку полягае у застосуваннi еле

ментiв методу бухгалтерського облiку з контрольною метою (контролъ правилъ
ностi нарахування заробiтноi" плати, контроль стану запасiв пiдприемства тощо ). 

у зв'язку iз розвитком i ускладненням мiжгосподарських зв'язкiв значно по
силюпься роль бухгалтерськоi" iнформацi"i для прийнятrя оперативних та обгрун
тованих управлiнських рiшень. Облiк стаЕ: не тiльки засобом iнформацiйного за
безпечення i контролю за дiяльнiстю пiдприемства, а й править за iнструмент 
впливу на виробництво, самоконтролю, доцiльностi, обгрунтованостi та ефек
тивностi здiйснення будь-яких заходiв виробничого та фiнансового характеру. 

Особливого методолоriчного значения пiд час переходу до ринку набувае пи
тання про переорiентацiю iнформацiйних потокiв, створених шляхом бухгалтерii", 
на виконання потреб управлiння виробництвом. Якщо ранiше завданням облiку 
було забезпечення впливу на об' екrи за допомогою iнформацiйно"i та контрольноi· 
функцiй ( формування даних про хiд виробничих процесiв i висновкiв щодо закон-· 
ностi тих <JИ iнших господарських операцiй з точки зору ЧИНЮIХ нормативних актiв ), 
то за умов конкурентного виробництва, вiдсутностi фондованого постачання та 
державного реrулювання збуту на перший план виносяться пиrання управлiння 
результатами виробнидгва як на пiдприемствi, так i в його пiдроздiлах. Таким чи
ном, нинi виникае гостра потреба у пiдготовцi - за допомогою облiку мотивованих 
обгруюувань доцiльностi та ефекrивностi господарських операцiй та процесiв. При 
цьому поряд з iнформацiйною i контрольною функцiями набуватиме розвитку i 
оцiнна функцiя облiку, за допомогою якоi" у практичних умовах мае визначатись 
результат дiяльностi пiдприемства на базi використання насамперед економiко
математичних методiв i побудови автоматизованих робочих мiсць (дальще скоро
•,е,ю - АРМ). I"i виникнення потребуе певного розвитку елементiв методу бухгал
терськоп> облiку (прогнозування, системи матриць, лiнiйнi рiвняння) i додаткових
дослiджень методологiчного та методичного характеру. 

2.6 Свiтовий економiчний розвиток та його вплив на 

побудову системи облiку та звiтностi 
. Вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд 23 травня 1992 року "Про пе

рехщ Укра·iни до загальноприйнятих у мiжнароднiй практицi системи облiку i 
с-:.атистики" в нашiй державi розпочато процес перебудови вcie"i системи облiку 
1 11 переходу на Мiжнароднi стандарти облiку. 
. Найхарактернiшою закономiрнiстю сучасного етапу розвитку економiчних 

Вt.1нюсИJ-1 R Укра"iнi е значне розширення зовнiшньоекономiчни:х зв'язкiв з кра"iна-
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ми рiзних С1)'Пенiп розвитку. Господарське зблю1<ення нацiй дедалi бiльше пплив 
на темпи та характер економiчноrо та соцiального розвитку, на загалъну rюлiтич 
та економiчну обстановку. Тому мiжнароднi економiчнi вiдносини - це одна iз на 
важливiших сфер сучасного житrя. Встановлення та розвиток цих вiдносин - бе: 
посереднiй резулъ тат ПОС1)'ПовоУ iнтернацiоналiзацi1 виробницrва, формування 
ноi" економiчноУ основи нашо1 цивiлiзацu - ринкових товарно-rрошових вiдноси 

Адекватне, тобто найточнiше, вiдображення iснуючих мiжнародних економi 
них вiдносин, що об'ективно дiють, передбача. Вивчення, узаrалънення i анал 
мiжнародно1 системи облiку та звiтностi, стандартiв, рекомендацiй i положе 
мiждержавних та професiйних органiзацiй. Це пояснюсrься рядом причин, а сам 

· рiвенъ розвитку та характер сучасних продуктивних сил зазнае динамiч
змiн пiд впливом науково-технiчного проrресу. Це зумовлюе потребу перегля 
концепцiй управлiння з оmяду надання достовiрноi· облiковоi· iнформацii", що Х, 
рактеризуютъ цi процеси; 

· у господарсъких струюурах вiдбувасrъся значний рух продуктивних сил
нацiоналъних та iнтернацiоналъних масштабах, що веде до змiни поглядiв ЩOJJJ 

замкненостi облiкових систем; 
· високий рiвенъ iнтернацiоналiзацii" виробницrва сформував мiжнародний по.

працi, який з'еднуе Вiдокремлене виробництво поодиноких краi"н i ПОСl)'пово п 
ретворюе його на широкий мiжнародний рiвенъ. Це вимагае об'еднання принцип· 
формування та представления облiкових даних кориСl)'Вачам у рiзних краi:нах; 

· на основi мiжнародного подiлу працi розширюсrъся сфера обмiну в фор
мiжнародноI торгiвлi та вкладення капiталiв в економiку iнших кра'iн. Це потребу� 
гармонiзацiI облiку, тобто додержання облiкових стандартiв та принципiв на мiжн 
родному рiвнi. 

Все це значно впливае на органiзацiю системи облiку та звiтностi, основно1 
метою якоI Е: iнформацiйне моделювання процесiв управлiння, визначення цiле 
дiялъностi та вибору шляхiв П досягнення, економiчно1 ефективностi дiй вiдповi 
нихосiб. 

Оrже, завдання системи облiку та звiтностi зводяться до ·вiдображення госп, 
дарськоI дiялъностi та збереження власностi суб'ектiв мiжнародних економiч 
вiдносин ( табл. 2). 

Табл.2 Завдания cucme.Aiu облiку 

Змiст завданна Рiве11ь пiд11р11смства Рiве11ь мiж11арод1t1tй 

Бухгалтерський облiк як Констатаuiя фактiв Розрахунок статист11•1них даних, 
засiб реалiзацii rосnодарськоi дiяльностi, nодаткiв, бюджетних виnлат, 
rосnодарськоi' дiялы1остi збереже,шя в11асностi, мiжнароднi nорiвнян11я та 

uнутрiшнiй KOIITDOЛЬ контракти 
Бухгалтсрський облiк як Виэнаt1ення цiлей та варiантiв Балансування ресурсiв, розnодiл 
засiб органiзацii та в11користа1111я ресурсiв, iнвестицiй та каniталовкладень 
контролю за рентабельностi та iнших 
гос110дарською дiяльнiстю 
Бухгалтерський облiк як Встаноuлсння та об11iк соцiалыюi Вста1юв11с1111я та облiк 
засiб активiзацii шодськоrо niдnовiдалыюстi, облiк економi111-юl оiдnовiдалы-юстi 
фактору використання даних стосовно мiжнарод11их 

бухrалтсрськоrо облiку в системi контрактiв, в11кор11стання даних 
мотивацii' y•1acl'i в бухrалтерськоrо облiку як засобу 
rос,юдарському процссi мiж11арод1-юго ско11омi 111101·0 
niдпрнсмстиа сп iл кvвnння 
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2. 7 Заrальна характеристика бухгалтерських систем
та Ух концептуальних принципiв

Бухгалтерський облiк е однiею_ з �у�iй управлiння, як� характер�зусrъся

исте"'fНiстю. В загалъному розумшю ruд системою управшння розум1ютъ су
с нiсть 1<ерованого об'еюу та пристрою керування. Системою бухгалтерсь

�;0 облiку с певний логiчний комплекс, сформований на основi плану ра
: нкiв 11евноУ бази (виробничоi·, прибутковоi, витратноi), що здатний уза-
�льнювапt процеси виробництва, збуту та постачання, а також визна•1ати

г . . . 

кiнuевi фiнансов1 результати д1яльност1.
Облiкова система характеризуетъся певним комплексом показникiв, основ-

ними З Яl<ИХ €: 
1. Наявнiстъ та використання розвинутоi систем и нацiоналъних стандартiв,

що забезпечуе отримання та застосування доситъ повноi· й аналiтичноУ iнфор

мацi·i для прийняття управлiнсъких рiшенъ. Нацiоналънi бухгалтерсъкi стан
дарти включаютъ план рахункiв, iнструкцii·, положения та накази, що регла
ментують ведения бухгалтерсъкого облiку. 

2. Нацiональний план рахункiв, що побудований на певнiй облiковiй базi.
З. Система органiзацi"i бухгалтерського облiку в масштабi пiдприемства. Для

бiльшостi облiкових систем характерна наявнiстъ двох бухгалтерiй: фiнансово·i
та управлiнсъко1, що виконують рiзнi функцiI.

4. Методологiя визначення кiнцевого фiнансового результату роботи
пiдприемства. 

5. Мета облiково"i систем и використання фiнансових резулътатiв дiялъностi .
На основi вивчення вiтчизняно1 та зарубiжноУ лiтератури встановлена на

явнiстъ таких нацiонШlьних та мiж11ацi011щ1ы1их бухгШ1mерських систем: 
1. Краi'ни Схiдноi €вропи - едина бухгалтерiя, витратна база плану ра

хункiв, мета облiково1 системи - зниження собiвартостi.
2. Краiни €вропейського Союзу - двi бухгалтерiI (загалъна та аналiтична),

прибуткова база ш1ану рахункiв, мета облiковоУ системи - збiльшення прибутку.
3. Англосаксонська - двi бухгалтерi1 ( фiнансова й управлiнська), прибут

кова база плану рахункiв, мета облiково1 системи - збiльшення прибутку.
4. Французька - двi бухгалтерi1, виробнича база плану рахункiв, мета бух

галтерi1 - збiлъшення доходу.
5. Система Африканського Союзу - двi бухгалтерiI, виробнича база пла

ну рахункiв, мета бухгалтерiУ - збiлъшення доходу.
6. Органiзацii Об'сднаних Нацiй - двi бухгалтерi1, виробнича база плану

рахункiв, мета облiковоI системи - збiлъшення доходу. 
Кожна iз цих систем грунтусrься на ко11це11туаль11их при11ципах облiку,

основними з яких (: 
· подвiйного заnису - зумовлюЕ: вiдображення кожноУ операцii хза мето

дом подвiйного запису; 
, · �втономi"i пiдприемства - його змiст полягае у вiдокремленому вiдобра

Женн� дiяльностi пiдприемства та його власностi; 
· грошово"i оцiнки - поля гае в тому, що грошi е загальним вимiрником, з::�

доnомоrою Siкoro вiдображаеться облiк госnодарсько1 дiялъностi; 
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· неперервностi - пiдставою для включения в баланс статей за "iхньою фа1
тичною собiвартiстю, а не за ринковою цiною активiв та зобов'язань, що 6' 
дуть реалiзованими на випадок лiквiдацii"; 

·собiвартостi -у бухгалтерському облiку оперують з собiвартiстю засобiв
з ринковою вартiстю ix; 

· матерiальностi - поляrае у видiленнi об'ектiв облiку;
· nерiодичностi -йоrо змiст зводиться до розбиття облiковоrо процесу

певнi облiковi перiоди; 
· метод нарахувань - це принцип запису бухrалтерських операцiй в м

мент здiйснення ix; 
· рссстрацiя доходу - поляrас у вiдображеннi в облiку доходiв у моме

одержання або в перiод можливоrо одержання "ix; 
· вiдповiдностi -йоrо змiст зводиться до тоrо, що у звiтному перiодi вiдобр,

жаються тiльки тi витрати, що виникли для одержання доходу звiтноrо перiо. 
· консерватизму - поляrас в тому, що доходи облiковують тодi, коли визн

ченi подiсю, а витрати - реальною подiсю. 
2.8 Характеристика органiзацiйних моделей 

бухгалтерського облiку, що склалися в свiтi 
Бухгалгерський облiк визначасrъся середовищем, в якому вiн функцiонус. То1 

пршщипи йоrо opraнiзaцi'i в рiзних краi'нах значно вiдрiзняютъся мiж собою. Це 
мовлено як орrанiзацiсю rосподарськоi' дiялъностi, так i впливом на зовнiшнi ф 
ри (полiтичнi, економiчнi, соцiальнi, reorpaфiчнi та iншi ). Праrе певна подiбнi 
зумовлюе i наявнiстъ баrатьох спiлъних рис у застосованих системах бухгалтерсь 
ro облiку. 

Тепер у свiтi склалися такi орrанiзацiйнi моделi облiку: 
Англосаксонська модель 
Основнi принципом цic"i моделi були розробленi у Великобританu i США. 

новна iдея цiei" моделi орiснrацiя облiку на iнформацiйнi запити iнвесторiв i креди, 
торiв. Це зумовлено тим, що промисловi peВOJIIOцiI в США i Великобриташi приз 
ли до того, що власники компанiй (iнвестори) вiддалилися вiд оперативноrо упр 
iння, передавum йоrо професiйним управлiнням. В цiй cmyauД фiнансова облiко 
iнформацiя стае важливим дЖерелом даних про становище компанii'. З'явилася прак· 
тика подання акцiонерам управлiнським персоналом фiнансових звiтiв дnя ко 
то за ефекгивним використанням ресурсiв. Саме ця обставина визначила нацiленi 
фiнансовоi" звiтностi на iнформацiйнi потреби iнвесторiв i кредиrорiв. Така орiснта· 
цiя фiнансовоrо облiку в США i Великобританii' властива йому протяrом баmrъо: 
рокiв. Бiльш тоrо, в цих краi"нах було створено ринки i бiржi цiнних паперiв, д1 
бiльшiсть компанiй знаходило додатковi дЖерела фiнансових ресурсiв. Результат 
фiнансовi звiти компанii' значно вiдрiзнsпотъся за аналiтичнiстю, а визначення рента· 
бельностi rосподарсько"i дiялъностi, як однiс"i з характеристик ефективноi роботи уп, 
равлiнськоrо персоналу, с метою фiнансовоrо облiку. 

Ця модель розвинута в Австралii, Великобританii", Iзpaiлi, Ipшuщii", Icпaнii", Iндii', 
Канадi, Кiпрi, Мексицi, Нiдерландах, а також у кра"iнах Центральноi· Америки. 1

Континентальна модель 
Цici" моделi дотримуються у бiльшостi краiн €вропи i в Японii'. Бона передба-1 

час тiсний зв'язок бiзнесу з банками, якi в основному i задовольняють потреб 
фiнансових компанiй. Бухrалтерський облiк реrламентуеться законодавчо i 
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. . ,яt'ться значним консерватизмом. Орiснтацiя на управлiнськi запити креди
в�J1��

3:.,е € r1рiоритетним завданням облiку. Навnаки, облiкова полiтика спрямована 
ТОР мnерсд на задоволення вимоr уряду, зокрема щодо оподаткування зriдно з 
наса нальними макроекономiчним планом. Крiм того уряди цих краi:н вимагають 
нац�: публiкувати деяку iнформацiю про компанii", тому останнi змушенi rотувати 
таф:':нсову звiтнiсть, проте в меmп деталiзованому виrлядi, нiж це потрiбно дnя

tH . • 

хисту iнтересш кредиторш. 
за у групу континентальноi" моделi входять Австрiя, Бельriя, Грецiя, €rипет, lта-

·я Норвеriя, Португалiя, Францiя, Нiмеччина, Швейцарiя, Швецiя, Японiя та iншi. 
Л1 ' Пiвденноамериканська модель 

За 11инятком Бразилii", державною мовою яко"i с португалъська, краi"ни цici" мо
делi об'еднуе спiльна мова -iспанська. Основною вiдмiннiс110 цic"i моделi вiд заз
начених вище с перманентне кориrування облiкових даних на темпи iнфляцii". В 
uiлому облiк орiс1ПОваний на потреби державних планових орrанiв, а методи об
лiку, якi використовуютъся на пiдприсмствах, досить унiфiкованi. Iнформацiя, що 
необхiдна для контролю, спрямована на виконання податковоi" полiтики. Це знач
ною мiрою спрощус i пiдвищус ефективнiсть роботи урядових орrанiв. 

Ця модель е характерною дnя Арrентини, Бразилii", Перу, Чiлi, Еквадору та iнших 
кра"iн. 

lнтернацiональна модель ООН набувае дедалi бiльшоrо розвитку. Бона вип
ливае з потреб мiжнародноrо поrодЖення облiку, насамперед з iнтересiв мiжна
родних, валютних, ринкових. Тiльки незначна кiлькiсть великих корпорацiй може 
тепер стверджувати, що i"xнi рiчнi фiнансовi звiти вiдповiдаютъ мiжнародним фiнан
совим облiковим стандартам. 

2.9 Гармонiзацiя i стандартизацiя бухгалтерського облiку. 

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку 
На сучасному етапi мiжнародноi: iнтerpaцii: в сферi економiки посилилась 

уваrа до проблеми унiфiкацii" бухrалтерськоrо облiку. Зараз вiдомi два основнi 
пiдходи до вирiшення цici проблеми: гармонiзацiя i стандартизацiя.

Гармонiзацiя облiку передбачас iснування в кожнiй краiнi свос"i моделi 
ор1-анiзацi"i облiку i системи стандартiв, але головне тут в тому, щоб вони 
суттсво не вiдрiзнялись вiд аналоriчних стандартiв в iнших краi"нах - чле
нах спiвтовариства, тобто щоб вони знаходились в rapмoнii" один з одним. 
По такому шляху пiшли краi"ни €вропейськоrо економiчноrо спiвтовариства 
(€ЕС), якi опублiкували ряд нормативних документiв, якi називаються Ди
рективами або законами €ЕС, зокрема, це найбiльш важливi серед них такi: 
Четверта Директива "Про унiфiкацiю форм звiтностi i правил ix аудитуван
ня" (вiд 25 липня 1978 року) i Сьома Директива "Про принципи складання 
консолiдованоi" звiтностi" (13 червня 1983 року). Вони с обо в' язковими для
в�конання у всiх краi"нах, що входять до €ЕС. Цей пiдхiд до унiфiкацiУ об
л� ку вiл.носsпь до реriональноrо рiвня.

Зважаючи на розширення iнтеrрацiйних процесiв в розвитку свiтовоrо гос
подарства широкого розповсюдження набувае iдея стандартизацii" бухrалтерсь
ко�·о облiку. Вона здiйснюсться в рамках унiфiкацii" облiку на мiжнародному, 
:в�товому, pinнi, яку проводить Комiтет з мiжнародних стандартiв бухrалтерсь
до,·о облiку (lntemational Accountiпg Standards Committee, lASC). Пiд пiдходом 

O стандартизацii' облiку розумiють те, що повинен iснувати унiфiкований набiр 
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стандартiв для любо"i облiково"i cиryaцi"i i в любiй кра"iнi, а тому вiдпадас потр, 
в розробцi нацiональних стандартiв. 

Мiжнароднi бухгалтерськi стандарти с цiлiсною, гнучкою i постiйно ВДI 
коналюючою системою бухгалтерського облiку, що вин.икла внаслiдок iнте 
iйних процесiв в економiдi i спрямована на зближення облiку i звiтностi в рiз 
кра"iнах cniry. Стандарти бухгалтерського облiку - це зведення правил, мето. 
процедур. Розробкою i впровадженням мiжнародних стандартiв займасrься 
мiтет з мiжнародних стандартiв, який був створений в 1973 роцi провiд 
професiйними бухгалтерськими орrанiзацiями Австралii", Канади, ФранцiI, Япо 
Нiмеччини, Великобританii', Мексики, Нiдерландiв та США. Тепер цей комi 
уже налiчуе 119 членiв та 6 асоцiйованих членiв iз 88 краi'н, включаючи i 
краi'н з бувшого соцiалiстичного табору (Болгарiя, Польща, Румунiя, Угорщ 
та iншi). До початку 1998 року цим комiтетом було прийнято i опублiковано 
мiжнародних стандартiв, що стосуються рiзноманiтних аспектiв ведения об. 
та складання бухгалтерськоi' звiтностi, зокрема такi (табл.3): 

Номер 
стан да 

2 

4 
5 

7 

8 

9 

10 

Табл.3 Мiжнародиi бухгш,терськi стаидарти (МБС) 

Н азва станда 
2 

iнансовiй звiтностi 

х грошовнх коштiв 
Чнстий прнбуток або эбнток эвiтного перiоду, суттсвi помнлкн i 
эмiнн в облiковiй полiтицi 
Затратн на досJ1iдження i роэробки 

1977 
1979 

1979 
1980 
1980 

11 1 Будiвельнi контракти 1 1980 
12 1 Облiк податку на прибуток 1 1981 
13 1 Представления поточ11их актнвiв i поточннх эобов'яэань 1 1981 
14 
15 

16 
17 1 Облiк оренди 
18 1 Дохiц 
19 
20 
21 1 Вплнв эмiни вмютних к 
22 1 Об'сднання компанiй 
23 
24 
25 

26 
27 Зведена фiнансова эвiтнiсть i эвiтнiсть про iнвестнцii в дочiрнi 

компанii' 
28 06J1iк iнвсстнцiй в асоцiйооа11i компанii" 
29 Фi11ансоuа звiтнiсть в гiперiнфляцiй1111х економiках 
30 Роэкриття i11формацii у фiнансовiй эоiтностi ба11кi11 та а11а11огi,,н11х 

31 �1асть о спiлы1их пiдприсмстоах 
32 озкр>11тя i nрсдста11лсння iнформацii 
33 Дохiд �н1 nкцiю 
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1987 
1988 
1990 

1990 
1990 
1991 

1991 
1996 
1998 

3 uрахуванням того, що_ стандарт №3 був замi�ений новим, а ст_андарт №6
,юче11ий, тому зараз д1с 31 стандарт. Кожнии з цих стандарпв включае 

вHJ<J · ... -

. юрмаuiю про завдання I концепцн, що покладено в основу иого розробки; 
11-14 • • 

слiк питань, охоплених стандартом; визначення використовуваних терм1юв; пер б . . б . 
тepi"i застосування певного стандарт

у; ази вим,рш та методи о юку й спо-
кр�и розкриття iнформацii' та пояснения до них. Мiжнароднi стандарти мають 
со юридичний обов'язковий характер, а рекомендацiйний. 
не Оскiльки МБС повиннi впроваджуватись у краi'нах з рiзними нацiональни

и системами облiку, вони мають досить гнучкими. В зв'язку з цим у мiжна-
м 

одних стандартах жорстоко регламентуються лише основю моменти того на-
р - ·т - б пряму облiку, якии розглядаеться в певному стандарт�. акии метод, ма уть, е

оптимальним при розробцi МБС, оскiльки збiльшуе можливiсть впровадження

i'x у рiзних умовах i полегшуе розробку нацiональних бухгалтерських стандартiв

3 урахуванням мiжнародних. 
Повсюдне впровадження МБС, без сумнiву, буде покладено в результати 

складного й триnалого процесу. Водночас цей процес необхiдний i об'ективно
зумовлений розвитком мiжнародних економiчних зв'язкiв у формi мiжнацiо
нальних пiдприемств i зусиллями iнтеграцiйних е4кономiчних процесiв у рiзних
perioнax свiту. Застосування МБС маЕ: бути вигiдним для рiзних краi'н та окре
мих пiдприемств, адже це пiдвищу. якiсть iнформацii' до пiдприемств, що Гi 
публiкують. 

Викладених в МБС принципiв органiзацii' облiковоi' роботи повнiстю дот-
римуються Австралiя, Канада, Францiя, Нiмеччина, lталiя, Японiя, Йорданiя, 
Пiвденна Корея, Нiдерланди, Пiвденно-Африканська Республiка, Великобри
танiя, Сполученi Штати Америки. 

Переклад на нацiональну мову МБС здiйснено в Об'еднаних Арабських Ем
iратах, Китаi', Чexii', Словаччинi, Данii', Hopвeri'i, ФранцП, Нiмеччинi, Грецii', 
Угорщинi, Iндонезii', Iтaлii', lcпaнii', Kopei', Малайзii', Польщi, Португалii', Poci'i, 
Cepбi'i" Таi'ландi, Typцii', Укра'iнi, Хорватii', Швецii',Японii'. Певнi концептуальнi 
принципи i'x увiйшли в нацiональнi стандарти облiковоi' роботи. 

Yci мiжнароднi бухrалтерськi стандарти пов'язанi мiж собою, становлячи 
сдину систему. Отже, у процеси створення МБС, присвячених напрямам об
лiку, створюЕ:ться, доповmоеться i вдосконалюеться цiлiсна система бухгал
терського облiку. Застосування стандарту неминуче призведе i до використан
ня •�астин цiei' системи. 

Розглянемо структуру МБС на прикладi стандарту №29 "Фiнансова 
�вiтнiсть у гiперiнфляцiйних економiках". Стандарт, як звичайно будь яки.й 
11-1ший, складаеться з трьох частин: всrупу, пояснень i власне тексrу.

У всrупi зазначаеться, що фiнансова звiтнiсть пiдприемств, що дiють в умо
ва� nисоких темпiв iнфляцii', буде недостовiрною, якщо вплив iн�om,'lauii' на 
оц�нку результатiв дiяльностi i фiнансового становища пiдприемств не буде 
враховано. Стандарт не встановлюЕ: того конкретного рiвня iнформацil,_почи
н�ючи з якого необхiдно здiйснювати переоцiнку даних фiнансовоi· звiтностi. 
Р��ення про це маЕ: приймати керiвництво пiдприемства. Водночас даються 
таю ознаки гiперiнфляцii': населения кра'iни вiддае перевагу зберiганню коштiв 
У не�·роwових активах або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; rpoшoni суми 
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(i, можливо, цiни) виражаються не в мiсцевiй, а у вiдносно стабiльнiй валю 
розрахунки у кредит здiйснюються з урахуванням зниження купiвельноi спр, 
можностi грошей, навiть, якщо перiод кредитування нетривалий; ставки вiдс 
ку, заробiтна плата i цiни пов'язанi з рухом iндексу цiн; сукупний рiвень iнфля 
за три роки досяг або перевищив 100%. 

Отже, у вступi визначаеться мета стандарту - полiпшення якостi фiнансо 
звiтностi в умовах riперiнфляцii, але зазначаеться, що рiшения про застосува 
ня стандарту приймае керiвництво пiдприемства виходячи з конкретних ум 
його дiялъностi i думки керiвництва про можливiсть та необхiднiсть засто 
вання цього стандарту. Здебiльш стандарти цього роздiлу мiстять ще й визн, 
чення використовуваноi' у стандартi термiнологii з тим, щоб чiтко визначи 
всi поняття i уникнути труднощiв при перекладi та не однозначного трактува 
ня змiсту стандарту. 

Друга частина - пояснения, де ширше й докладнiше подано тлумачен 
положенъ - у самому стандартi вони викладенi стисло. Крiм того, у свiтов 
облiковiй практицi прийиято кiлька пiдходiв до розглянутого в стандартi п: 
тания. Bci цi пiдходи описуються, розглядаються недолiки i переваги кожно 
поясюосrься, чому в стандартi прийиято той або iнший пiдхiд. Згiдно з ц 
стандартом для його цiлей необхiдно переоцiнити певнi данi фiнансових звiт 
на балансову дату. Бажана, щоб процедура переоцiнки була постiйною вiд п, 
рiоду до перiоду. 

У поясненнi також описано переоцiнки даних з окремих видiв фiнансов, 
звiтностi. Фiнансовi звiти можутъ бути пiдготовленi на основi початковоi' аб1 

поточноi' вартостi. Для кожного з цих випадкiв розглядасrься процедура пер 
оцiнки статей балансу i звiту про доходи (рахунки прибуткiв i збиткiв). Зазн 
чаеться, що в умовах riперiнфляцiйноi' економiки статтi звiтностi мають вир, 
жатисъ у поточних грошових одиницях i переоцiнюватися з використан 
загального iндексу цiн. Звiт про змiни фiнансового становища, що дiе в умо 
гiперiнфляцiйноi економiки, треба подавати в грошовому або еквiвалентно 
вираженнi, а не через оборотний капiтал. 

Yci данi за попереднi перiоди, що публiкуютъся для порiвияння, мають т� 
кож переоцiюоватися з використанням загалъного iндексу цiн. Що ж до коне 
лiдованих фiнансових звiтiв, то звiти фiлiалiв, складенi у валютi краiни з вис, 
ким рiвнем iнфляцii, переоцiнюютъся з використанням загального iндексу цi 
Переведения звiту валюти на iншу дату здiйснюеться за курсом на певну да 
Бажана, щоб ycix фiнансових звiтах у валютi краi'ни з високими темпами iнфляц" 
використовувався однаковий загальний iндекс цiн, що вiдображав би змiни за· 
галъноi' купiвелъноI спроможностi. 

Цей стандарт тiсно пов'язаний з кiлькома iншими, наприклад, iз стандарта 
№12 "Облiк податкiв на дохiд". Адже переоцiнка фiнансових звiтiв вiдповiдн 
до цъого стандарту може призвести до збiльшення рiзницi мiж балансовим 
оподаткованим доходами, i ця рiзниця мае облiковуватись згiдно з стандарта 
№12 (зазначимо, що в стандартi №29 це питания не розглядаеться докладно, 
просто посилання на вiдповiдний стандарт №12 про прибуrковий податок по 
внiстю розв' язуе u.ю проблему). У стандартi №29 е також посилания i на станда 
No2 l "Облiк впливу змiн курсiв iноземних валют", стандарт №5 "Iнформацiя, щ 
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. ,,,., J.'"Я розкриття у фiн.ансових звiтах" та iншi стандарти. Зазначимо за-
. б)(tДп'• ·"''· . . 
ео 1 niдxiд при побудов1 МБС полягае в тому, щоб по можливосп не розгля-

ьни1 . . . . . 
стандарт� питания, якt висвплею вже докладно в 1нших стандартах, а про-

.а
ти �силатися на них, щоб не розширювати структуру стандарrу. 
;екст стандарту №29 дуже короткий, практично це стислий виклад пояс-

В iн складаеться з 43 параrрафiв, причому 4 з них вiдведенi на вступ, 34 -
нень. . . 5 

. .
пояснения до стандарту I тшьки - на сам стандарт. У стандарт� описаю

на 
ви припинення його використания - знижения iнфляцii', коли економiка пе

ум:тае бути гiперiнфляцiйною. Стандарт набув чинностi з I сiчня 1990 року. 
ре 

Нарештi iще зауважимо, що крiм СЕС i Комiтеrу з мiжнародних стандартiв

бухгалтерського облiку, проблемами унiфiкацii' облiку також займаються Мiжу

рядова робоча група експертiв з мiжнаро�них стандартiв в областi обл!ку i

звiтностi при ООН (Intergovernmental Workшg Group ofExperts on lntematюnal

Staridards of Accounting and Reporting, ISAR) i Робоча rpyna з облiкових стан

дартiв Opraнiзaцii економiчного спiвробiтництва i розвитку (Organization for

Economic Cooperation and Development Working Group on Accounting Standards,

OECD WG), але провiдна роль все таки належить Комiтеrу з мiжнародних стан

дартiв бухгалтерського облiку. Вiн i надалi займаеться розробкою нових стан

дартiв, зокрема таких: уцiнка активiв; нематерiальнi активи (включаючи нау

коuо-дослiднi та дослiдно-конструкторсъкi роботи i гудвiл); лiзiнг; призупи

ненi операцii'; внутрiшня фiнансова звiтнiсть; резерви i непередбаченi доходи i

видатки; фiнансовi iнструменти (включаючи iнвестицi·I) та iншi. 
Отже система МБС розвивасrься, вiдiграючи позитивну роль у вдоскона

леннi бухгалтерського облiку переважноi бiлъшостi краi'н свiту. 

Роздiл 3 ПРЕДМЕТ I МЕТОД 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 
3.1 Предмет бухгалтерського облiку 

Yci науки можна класифiкувати за предметом (Кант) методом (Рiккерт) i за 
метою (Богданов). У бухгалтерському облiку е свiй предмет - факти господарсь
коrо життя пiдприемства, свiй метод - моделювания i своя мета - забезпечення 
збереження цiнностей та виявления результатiв господарськоi дiяльностi. 

Предмет бухгалтерського облiку. Основною ланкою народногосподарсъ
кого виробництва е пiдприемство, дiяльнiсть якого базуеться на господарськiй 
самостiйностi та iнiцiативi. Бухгалтерський облiк править за засiб спостере
ження та контролю за господарською дiялънiстю. Змiстом останньоi е вiдтво
рення суспiльного продукту у виробничiй i невиробничiй сферах.

До виробничо"i сфери належать такi галузi народного господарства як про
мисловiсть, сiльське господарство, будiвництво, торгiвля, матерiально-технiч
не постачання. 

У виробничiй сферi суспiльний продукт вiдтворюеться у виглядi кругообо
ро·ту фондiв пiдприемств, тобто матерiальних засобiв i коштiв, необхiдних для
:иробничоУ дiяльностi. Бухгалтерський облiк у цьому разi вiдображае стан i 
икористання засобiв пiдприемств у пpoueci 'ix кругообороту. 
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До невиробничо"i сфери належать opraнiзaцii: й установи, робота яких сп 
мована на обслуговування соцiально-культурних потреб суспiльства, управ.
ння кра'iною та i"i захист, пiдготовку кадрiв /лiкарнi, навчальнi заклади, дит: будинки тощо /. Витрати на утримання орrанiзацiй i установ невиробничо'i сфе 
покриваються з державного бюджету на пiдставi затвердженоrо для них ко 
торису. Завданням бухгалтерськоrо облiку в органiзацiях i установах невир 
ничоi· сфери /бюджетних органiзацiях/ е суворий контроль за правильним i д1 
цiльним використанням /згiдно з кошторисом/ видiлених державою коштiв. 

Отже, предметом бухгалтерського облiку е господарськi засоби за
складом i розмiщенням, джерелам11 утворення та цiльовим призначе1шя 
а також господарськi процеси, що вiдбуваються пiд час виробничо"i дiял 
ностi. 

3.2 Пiдприrмство - основна ланка народного 
господарства Украiни 

Основною органiзацiйною ланкою народного господарства Украi'ни 
пiдприемство. Пiдприемство - самостiйний rосподарюючий статутний суб'е 
який мае права юридичноi' особи та здiйснюе виробничу, науково-дослiдниц 
ку i комерцiйну дiяльнiсть з метою одержання вiдповiдного прибутку (дохо. 

Пiдприемство мае самостiйний баланс, розрахунковий та iншi рахунки 
установах банкiв, печатку iз своi'м найменуванням, а промислове пiдприемс 
- також товарний знак.

Вiдповiдно до Закону Украi'ни "Про пiдприемства в Укра'iнi" можуть дiя
пiдприемства таких видiв: 

· приватне пiдприемство, засноване на власностi фiзичноi' особи;
· колективне пiдприемство, засноване на власностi трудового колекти

пiдприемства ; 
· rосподарське товариство;
· пiдприемство, яке засноване на власностi об'еднання громадян;
· комунальне пiдприемство, засноване на власностi вiдповiдноi' територ

альноi' громади; 
· державке пiдприемство, засноване на державнiй власностi, в тому чис.

казеине пiдприемство.; 
Вiдповiдно до обсягiв господарськоrо обороту пiдприемства, чисельностi йо 

працiвникiв (незалежно вiд форм власностi на майно) воно може виступати у бу1 
якiй органiзацiйно-правовiй формi (кооператив, акцiонерне товариство, rовари 
з обмеженою вiдповiдальнiстю, орендне та iншi.). 

Пiдприемства мають право на добровiльних засадах об'еднувати свою в 
робничу, наукову, комерцiйну та iншi види дiяльностi в: 

acoцiaцii - договiрнi об'еднання, створенi з метою постiйноi' координац: 
господарськоi' дiяльностi. Асоцiацiя не мае права втручатися у виробничу i 
мерцiйну дiяльнiсть будь-кого iз учасникiв; 

корпорацii' - договiрнi об'еднання, створенi на основi поеднання виробни· 
чих, наукових та комерцiйних iнтересiв, з делеrуванням окремих повноваже 
централiзованого реrулювання дiяльностi кожного iз учасникiв; 

консорцiуми - тимчасовi статутнi об'еднання пiдприемств nромислового 
банкiвськоrо капiталу для досягнення спiльноi' мети; 
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щерни - статутнi об'еднання пiдприемств промисловостi, наукових орган-
• "�1 транспорту, банкiв, торгiвлi тощо, на основi повноi' фiнансовоi' залеж-
1заu1и, б 

. . 
· вiд одного а о групи шдприемщв; ноет� . . 

. ,wi об'€д1�а11ня за галузевими, територ1альними та шшими принципами.
11 • ••• • Пiдприемства, оргаюзац11, установи, створен, на засадах угоди юридични-

собами i громадянами шляхом об'еднання ix майна та пiдприемницькоi'
ми о 
iяльностi, визнаються господарськими то

_
вариствами

. д Згiдно Закону Украi'ни "Про rосподарсью товариства" до господарських то

вариств належать: акцiонернi товариств�, то�арис,�ва з обм�еною вiдповi

дальнiстю, товариства з додатковою в1дпов1дш,ы11стю, повт товариства, 

камапдитиi товариства. Yci товариства е юридичними особами. Вони можуть 

набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання,

виступати в судi, арбiтражному судi вiд свого iменi. 
Акцiонерним визнасrься товар11ство, яке мае сmтуrnий фоJЩ подiлений на

визначену кiлькiсть акцiй рiвноi' номiнальноi' вартостi, i несе вiдповiдальнiсть по зо

бов' язаннях тiльки майном rовариства. Загалъна номiнальна вартiсть випущених акцiй

становить статутний фонд rовариства, який не може бути меюпе суми, еквiвалентноi'
1250 розмiрiв мiнiмальним заробiтним [U!атам, виходячи iз ставки мiнiмальноi'заро
бiтноi' rшаrи, дiючоi: на момеl:П створення акцiонерного rовариства.

До акцiонерних товариств належать: вiдкрите акцiонерне товариство, акцii' 
якого можуть бути розповсюдженi шляхом вiдкритоi' пiдписки та купiв.лi-про
дажу на бiржах; закрите акцiонерне товариство, акцii' якого розподiляються мiж 
засновниками i не можуть розповсюджуватися шляхом пiдписки i купуватися 
та продаватися на бiржi. 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю визнаеться rовариство, що
мае статутний фонд, роздiлений на частки, розмiр яких визначаеться установ
чими документами. Розмiр статутного фонду повинен становити не менше суми, 
еквiвалентноi' 625 мiнiмальним заробiтним платам, виходячи iз ставки мiнiмаль
ноУ заробiтно'i плати, дiючо'i на момент створення товариства з обмеженою 
вiдnовiдальнiс110. 

Учасники товариства несуть вiдповiдальнiсть в межах 'ix вкладiв. У випад
ках, що передбаченi установчими документами, учасники, якi не повнiстю вне
сли вклади, вiдповiдають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесе
но'i частини вкладу. 

до моменту реестрацii' товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кожен з 
учасникiв зобов'язаний внести не менше 30 вiдсоткiв вказаного в установчих 
документах вкладу, що пiдтверджусrься документами, виданими банкiвською 
уста_но�ою. Невнесену частину вкладу (70%) вiн зобов'язаний повнiс110 внести
не п�зн1ше року пiсля реестрацi'i товариства. Якщо ця умова невиконана, roдi цей 
уча.сник сnлачуе: за час прострочки 10 вiдсоткiв рiчних з недовнесеноi' суми. 

Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю визнасrься товариство, ста
тутний Фонд якого подiлений на частки, розмiр яких визначений установчимидокументами. Учасники такого товариства вiдповiдають за його боргdМИ сво'i-
ми внеска 
на.� 

ми до статутного фонду, а при недостатносп цих сум - додатково 

вн 
�ежним 'iм майном в однаковому для всiх у•1асникiв кратному розмiрi до
еску кожного учасника. 
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Повним визнасrься таке mвариство, всi учасники якого займаютъся спiльно
пiдприемницъкою дiялънiсnо i несугь солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов 'яза 
ми товариства усiм своiм майном. 

Командитним товариством визнасrься товариство, в якому разом з одн 
або бiлъше учасникiв, якi здiйснюють вiд iменi товариства пiдприемниць 
дiяльнiсть i несугь вiдповiдалънiстъ за зобов'язаннями товариства всiм своiм ма 
ном, е один або бiлъше учасникiв, вiдповiдалънiсть яких обмежуеться вкладом 
майнi товариства (вкладНИкiв). 

Якщо у командитному товариствi беругъ участь два або бiлъше учасникiв 
повною вiдповiдалънiстю, вони несугъ солiдарну вiдповiдалънiстъ по боргах тов. 
риства. 

Незалежно вiд форми аласностi на майно та орrанiзацiйноi" форми пiдприсм 
ство дiе на пiдставi cтa'JYIY. Статуr затверджусrъся ал ас ником ( аласниками) майн; 
а для державних пiдприсмств - аласником майна за учасnо трудового колективу. 

Майно пiдприсмства станоалятъ основнi фонди та oбoporni кошти, а також i 
цiнностi, вартiсть яких вiдображасrься в самостiйному балансi пiдприсмства. 

Джерелами формування майна с: доходи, одержанi вiд реалiзацii" продукцii", 
також iнших видiв rосподарськоi" дiялыюстi; цiюmх паперiв; кредити банкiв та iн 
залученi кошти; капiтальнi вкладення i дoтau,ii" з бюджетiв; надходження вiд роз 
державлення i приватизацii" аласностi; придбання майна iншоrо пiдприемства; 6, 
зonлarni або блаrодiйнi внески, пожертвування органiзацiй, пiдприсмств i грома, 
дян та iншi. 

Пiдприсмство мае право продавати i передавати iншим пiдприемствам, обмi
вати, здавати в оренду, надавати безоnлатно в тимчасове користування або в поз 
ку належнi йому будинки, споруди, iншi основнi фонди та матерiальнi цiнностi, 
також списувати ix з балансу. 

На всiх пiдприсмствах основним узаrальнюючим показliИКом фiнансових ре 
зулътаriв с прибуток (дохiд). 

Порядок використання прибутку (доходу) визначас власник (власники) пiдприе
мства або уповноважений ними орган зriдно з стаrутом пiдприсмства. 

Державний вnлив на вибiр напрямiв та обсяriв використання прибугку (дохо
ду) здiйснюсrъся через податки, податковi пiльrи, а також економiчнi санкцii" вiдпо
вiдно чинного законодавства. 

Bci пiдприемства, незалежно вiд форм власностi i методiв rосподарювання, 
зriдно дiючоrо законодавства повиннi здiйснювати оперативний та бухгалтерсъ
кий облiк результатiв свосi· дiялъностi, складати i подавати у встановленому поряд
ку бухrалтерську i статистичну звiтнiстъ. 

Пiдприсмство несе вiдповiдалънiстъ за дотримання порядку ведения 
вiрогiднiстъ облiку i звirnocтi. 

3.3 Об'о:ти предмета бухгалтерського облiку 
Для розумiння предмета бухrалтерськоrо облiку слiд ознайомитися з йоrо

об' сктами - господарськими засобами, д:ж:ерелш,и ix утворения i рухо.11, за
собiв та джерел у ходi господарських процесiв та операцiй.

Господарсысi засоби niдпрщ:мства. Для господарськоi" дiяльностi пiдприе
мства мають у своему розпорядженнi необхiднi i"м засоби - будiвлi, машини, 
сировину й матерiали, кошти та iншi види засобiв, розмiр i склад яких зале-
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·д о6ся1·у виробництва i напряму дiяльностi пiдприсмств. Економiчне

)l(ИТЬ. в�ння господарсъких засобiв здiйсmосться за такими ознаками: 
групув . 'д 

1) ф,1//кt{iоиальна роль у 11роцесt вt творення; 

Z) д�tcepeJUl утворет,я lфop.llfyвaшlll! i цiльове 11ризиачет1я. 

nрию��ши класифiкацii' господарських засобiв пiдприемства можна уза-

гальttllТИ у спосiб, изведений на рис. 2.г-------------� 
1Вiдрахування у фонди економiчногоl
стнмулювання i спецiального 

� 1призначен11я, рсзервний фонд 
Платежi до бюджету за рахунок
пр_ибутку ___ _ 
Будiвлi житловi, культурно 
побутового призначення i заклади 

/ 
lохорони здоров'я

� "' �1-�-�-�0-•• 
б

-� и-n-,;-.. -.. -.. -n-, --,1 •1 Облад11а11ня та iнвентар в них I 

Засоби, що 
обслуговують 
сферу oбiry 

1 + Коштн в
Розра'хунках

Торговельно-складське обладнання i 
iнвентар 

Будiвлi торговельно-складськоrо 
призначення 

Iншi дебiтори 
Пiдзвiтнi особи 
Покупцi__ 

1---� �,-К-
о

_
ш

_
т
_
н

____ 1-::::::::::: 1 �:�;ахунковнй рахунок I 

Предмсти обiгу 
Товари вiдвантаженi 
Готова продукцiя 

Н
езавершене внробництво 

I Предмети 1� Н
апiвфабрнкатн

----1_ Прац� . � Палнво 
Допомiжнi матерiали 
Сировнна i основнi матерiали 
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__..------1 Транспортнi засобн 

·--+ Засоби працi� Машини i обладнания

Нематерiальнi 
Засоби 

Будiвлi i споруди 

Цiна фiрми 
Вартiсть патентiв, лiцензiй 
Ноу-ха 

Рис. 2 .Класифiкацiя гос11одарських засобiв дер:нсавиих виробничих 
пiдприемств 
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За функцiо11альною ролшо в процесi вiдтворення засоби пiдприе 
подiляють на засоби виробництва, засоби в сферi обiгу, засоби невиробн
сферu й вилученi засобu ( кощтu). 

Засоби виробництва залежно вiд i"x призначення i виконуваних фун1 
подiляють на засоби працi i предметu працi. 

До засобiв працi належать будiвлi, споруди, машини, обладнання, тр; 
портнi засоби, rосподарський iнвентар та iнwi засоби, якi беруть безпосе1 
ньо участь у процесi виробництва й oбiry, а також будiвлi, споруди та · 
засоби, необхiднi ДJIЯ здiйснення процесу працi. Засоби працi використов: 
у процесi виробництва продукцi"i тривалий час, при цьому вони зберiгають с 
початкову форму; в подальшому вони поступово зношуються i частинами 
редають свою вартiсть на вартiсть виготовленого продукту. У бухгалтерсь 
облiку "ix називають основюtми засобами. На пiдприемствах до осно 
належать засоби працi вартiстю за одиницю вiд 15 неоподатковуваних мiнiм 
доходiв громадян за цiною придбання незалежно вiд термiну служби, а з-· 
Закону Украi"ни "Про оподаткування прибутку пiдприемств" до основних 
собiв належать засоби, що функцiонують бiльше 365 календарних днiв. 

Предмети працi - це сировина, основнi й допомiжнi матерiали, паливо, 
пiвфабрикати, незавершене виробництво, тобто матерiальнi запаси, з яких 
готовляеться продукцiя або якi беруть участь в П виготовленнi. На вiдмiну 

основних засобiв в процесi виробництва "ix використовують лише один р1 

вони повнiстю передають свою вартiсть на вартiсть виготовленоi· продукц 
Сировина й основнi матерiали становлять основу продукцii", яка виго 

ляеться на окремому пiдприемствi (чавун i сталь на машинобудiвному за 
шкiра на взуттевiй фабрицi ). 

Допомiжнi матерiали використовують ДJIЯ сприяння нормальнiй роботi 
собiв працi або надання якiсних властивостей основним матерiалам (нап 
лад, мастильнi матерiали, лаки, фарби тощо ), паливо, як i допомiжнi мате� 
ли, споживаеться основними засобами ( енергетичне ), приеднуеться до ос 
них матерiалiв (технологiчне) або використовуеться ДJIЯ обслуговування 
цесу працi (для опалення ). Його видiляють в окрему групу через те, що 
вiдiграе важливу роль у народному господарствi. 

Напiвфабрикати - продукти, отриманi у цехах або на окремих перед· 
якi ще не пройшли ycix встановлених технологiчним процесом стадiй ви 
ництва на даному пiдприемствi i пiДJiяrають подальшiй обробцi або ком 
туванню у вироби. Наприклад, чавун i сталь у чорнiй металургi"i (при основ:
му циклi), виливки, поковки та заготовки у машинобудуваннi. 

Незавершене виробництво - це предмети працi, що перебувають 
посередньо в обробцi (на робочих мiсцях) i не пройшли ycix стадiй оброб 
передбачених технологiчним процесом, а також неукомплектованi вироби, 
не випробовувалися i не були технiчно прийнятi. 

До засобiв у сферi обiгу належать пред;wети обiгу, коштu, коштu в розj 

хунках i засоби, що обслуговують сферу обiгу. 
Предмети обiгу - це готовi вироби, отриманi в результатi виробництв 

призначенi ДJiя реалiзацii'. Залежно вiд того, де вони знаходяться вирiзня 
готовi вироби на складi й готовi вироби, проданi покупцям. Оскiльки за 
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. вироби не отримано кошти, вони - ще власнiсть пiдприемства i облiчу
та11111я у складi його засобiв. Оскiльки, пiд продажем товарiв згiдно до Закону 
�оть\ни "Про оподаткування прибутку пiдприемств" розумiеться будь якi опе
укр_� i.uo здiйснюються згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки 
Pau11, . · б iншими цив1льно-правовими договорами, яю перед ачають передачу прав 
та сностi на такi товари за плату або компенсацiю, незалежно вiд строкiв i"iв
л�ання, а також операцii' з безоплатного надання товарiв, то вiдповiдно заборна ванiсть за такi товар и (готову продукцiю) вiдображаеться не як товари вiдван

r
о 

1<енi, а як заборгованiсть покупцiв i вiдповi.дно П вiдносимо до дебiторсько"i
т:�оргованостi i облiчуемо в складi коштiв в розрахунках. 
3 

Кошти необхiднi пiдприемствам ДJIЯ розрахункiв з постачальниками за от
риманi матерiали, з персоналом пiдприемства (заробiтна плата), ДJIЯ внескiв i 
вiдрахувань у дохiд державi. Кошти пiдприемства отримують вiд продажу го
тових виробiв i послуг банкiв у виглядi позик, iз державного бюджету як фiнан
сову допомоrу. Кошти зберiгаються у банку i касi пiдприемства. 

в банках грошi зберiгаються на розрахунковому, валютному, поточному та 
iнших рахунках, якi вiдкриваються банком за заявками пiдприемств i орrанi
зацiй. До коштiв належать вартiсть ощадних сертифiкатiв, отриманих пiдприе
мством у банку, а також вартiсть цiнних паперiв одержаних вiд iнших 
niдприемств i органiзацiй. 

У касi пiдприемства зберiгаеться мiнiмальна сума грошей (встановлений 
банком лiмiт), необхiдна пiдприемству ДJIЯ оплати невiдкладних господарсь
ких потреб готiвкою, якi не можна провести безготiвковим порядком iз розра
хун1<ового рахунку в банку. За перевищення лiмiту до пiдприемства можуть 
бути застосованi штрафнi санкцii' згiдно дiючих нормативних актiв. Винятком 
служить готiвка, яку отримуе пiдприемство ДJIЯ виплати заробiтноi' плати. Ця 
сума може залишатися в касi протягом трьох днiв, пiсля чого невиданi суми 
здають до банку на розрахунковий рахунок. Зауважимо, що Нацiональним бан
ком Украi'ни заборонено проводити виплату заробiтноi плати та допомог без
nосередньо з виручки. Цi виплати можуть здiйснюватись тiльки через 'ix отри
мання за чеками з рахункiв у банках одночасно з перерахуванням коштiв, що 
nризначенi на соцiалънi заходи. 

Кошти у розрахунках (дебiторськ:а заборгованiсть) - це борrи iнших 
орrанiзацiй i осiб даному пiдприемству. Сюди входять борги покупцiв за про
дану i'м продукцiю або виконанi послуги, суми, виданi працiвникам свого 
�iдприсмства пiд звiт (пiдзвiтним особам) на рiзнi витрати й заборгованiсть 
1н_ших дебiторiв (заборгованiсть за акцiями, векселями, авансами, по зика ми ). 
Пщприемства або особи, що мають заборгованiсть даному пiдприемству, нази
ваються його дебiторами. 

Засоби, що обслуговують сферу обiгу - це обладнання, iнвентар, будiвлi. 
Наnриклад, склади готовоi' продукцi'i, торговельнi примiщення, що належать
даному пiдприемству, та весь iнвентар, що знаходиться у них. 

�ас�би невиробничоi' сфери використовують ДJIЯ обслуговування працiв
ник�в пщприемства i створення ДJIЯ них нормальних побутових умов. Це будiвлi
кул_ьтурно-побутового призначення, житлового господарства, заклади охоро
ни здоров'я, а також усе обладнання та iнвентар, що Ум належить. 
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Вилученi кошти - це авансовi 1111атежi та вiдрахування спецiального признач1 
ня, що вилученi з обороrу основно"i дiяльностi даного пiдприемства, але 
певного часу /до кiнця року/ продовжують облiчуватись на його балансi. До ци:х ко 
належать внески до бюджеrу, вiдрахування у резервний /страховий/ фонд, вiдр, 
вання на соцiалъний розвиток, матерiальне заохочення, виробничий розвиток. 

До нематерiальних засобiв належать засоби, пов'язанi iз правом кориС'I}' 
землею, водою, iншими природними ресурсами, будинками, спорудами й о 
нанням, а також з iншими майновими правами (у тому числi на iнтелеюу, 
власнiсть), що внесенi акцiонерами, учасниками спiлыrnх пiдприемств у рахуно: 
вкладiв в ста�угний фонд пiдnриемства на моме�п його створення, а також пр 
них в процесi йоrо дiяльностi. 

У прак.ицi бухгалтерськоrо облiку засоби пiдприЕ:мства подiляють на 
новнi та оборотнi. 

До основних належать yci засоби працi виробничоrо призначення, засоби 
що обслуrовують сферу oбiry, а також будинки житлового й культурно-побуто 
призначення з ix обладнанням та iнвенrарем. 

До оборотних эасобiв належать yci предмети працi, готова продукцiя, то 
кошти у касi i на рахунках в банках, коппи в розрахунках, а також малоцi 
iнвенгар i швидкозношуванi предмети (предмети, що служать менш нiж один 
незалежно вiд ix вартостi та предмети вapric110 менше чим 15 неоподатко 
доходiв rромадян за одиницю незалежно вiд строку i"x служби ). 

Джерела засобi11 вiдображаюrь форму власностi - державну або коле 
Державнi пiдприЕМства отримують засоби з державного фонду ( сnпуrний фо: 
колективнi - вiд своiх членiв (неподiльний фонд ). Крiм цьоrо джерелами утворе 
засобiв можугь бути позики банкiв, заборrованiсть постачальникам та iншим кре, 
торам, прибуток. 

За джерелами утворення i цiлъовим призначенням господарськi засоби по. 
Ю1Ь на власнi (закрiпленi) та залученi (позиченi), ( див. рис. 3). 

Джерелами утворення власних основних i оборогних засобiв на пiдприем, 
е фонди, фiнансування, резерви, доходи i прибуток. 

До фондiв належmъ сnпуrний (неподiльний), амортизацiйний i ремо 
також iшпi спецiальнi фонди. 

Сппугний фонд вiдображае загальний розмiр основних i оборогних зас, 
видiлених iз загальнодержавноrо фонду в розпорядження пiдприемства пiд час й1 
органiзацii" або придбаних за рахунок засновника (засновникiв) пiдприемства. В 
чина цьоrо фонду у процесi виробництва може змiнюватись залежно вiд господа1 
коi дiялъностi пiдприемства. 

Амортизацiйний фонд утвор1осrься за рахунок амортизацiйних вiдрахуванъ, 
включаЮ1ЬСя у виrраm на виробницrво продукцii i е тiею частиною вартостi осн, 
них засобiв, я:ка в процесi ix ексмуатацiI переходить у собiвартiстъ виrотовле 
продукцii". Цей фонд використовусrься як джерело для вiдновлення основних зас� 
i замiни ix новими i мае суворо цiльове призначення. 

Спецiальнi фонди, Це фонди, якi створюються за рахунок прибутку пiдпрИ< 
ства та imnиx власних ресурсiв i використов}'Ю1ЬСЯ на розвиток та удосконале 
виробницrва, соцiальнi потреби, на матерiальне заохочення дr1я створення рез, 
ноrо страхового фонду. Такi фонди, як i попереднi е цiльовими. 

До фiнансувань належитъ фiнансування капiталъних вкладенъ, бюджетне 
цiлъове фiнансування. 
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Фонди 

Статутний 
Амортизацiйний 
Сnецiальнi фонди 
Фiнансування 
вкладень 

капiтальних 

Резерnи � 
Для.оплати за час вiдпустки
/нш1 резерви 

Доходи 

nрибуток 

Прибуток 
продукцii" 

вiд реалiзацii 

Прибуток вiд iнших сперацiй 

Короткостроковi 
� Середньостроковi

1-----. Довrостроковi 
L..���������-

,____ 

Позичковi 
кошти 

Зобов' язання 
з розподi 
сукупноrо 
суспiльноrо 
ПРОД 

Короткотермiновi 
Довrотермiновi 

Пенсiйний фонд, вiдрахування 
на соцiальне страхування 

�1 Заробiтна плата перед 
персоналом пiдприемства 
Перед бюджетом 

Рис.3 Класифiкацiя господарських засобiв державних 
виробиичих пiдприемств 

Фiна11сування капiтальних вкладень - це джерела коштiв, передбачених 
а капiтальне будiвництво та rеолоrорозвiдувальнi роботи, а також на форму
ання основного стада у сiльськоrосподарських пiдприемствах.
. Бюджетне фiнансування - це податковi асиrнування з державного бюджеrу,

•
1 отримують дсржавнi пiдприемства для розширення своеi" дiялъностi. У порядку
tнан�ування пiдприемства одержують кошtи на прирiст i поповнення оборотних
.собш, покрипя rmанових збиткiв. Пiсля освоення цi асигнування приеднуються

:о ст�ноrо фонду.
Ц�льове '!'iнансува1шя - це кошти, отриманi пiдприемством з державного бюдна_ сn�цtальнi заходи (пiдrотовку кадрiв, уrримання дитячих закладiв, наукодослщю роботи).
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Резерви - це кошти, що уrворенi з внутрiшнiх ресурсiв пiдприемства для 
критгя можливих у майбуrньому цiльових витрат. Наприклад, це резерв пере. 
чених витраr i платежiв, призначений для нарахування заробiтно'i плаrи за час вi. 
сток працiвникiв, на виплату щорiчно'i винагороди за вислуту рокiв, витрат на 
монт орендованих основних засобiв та iншi резерви. 

Доходи майбутнiх перiодiв вiдображають засоби, отриманi у звiтному п 
одi, але такi, що належать до майбутнiх звiтних перiодiв; це орендна плата, пла
комуналънi послуги, виручка за вантажнi перевезення. 

Прибуток пiдприоrства - фiнансовий результат його господарсько'i дiяльн, 
й одне iз джерел власних засобiв. У промисловому пiдприемствi вiн е рiзни 
мiж вартiС'По реалiзовано'i продукцi'i за оптовими цiнами та П фактичною собi 
тiс110. У торговельних пiдприемствах йоrо визначають як рiзницю мiж вало 
доходом (сума реалiзованих знижок i накидок) i витратами oбiry на реалiзо 
товари. За своею економiчною природою прибугок - це частина чистого дох, 
створеноrо додатковою працею для суспiлъства i е джерелом формування гос
дарських засобiв у всiх ланках народноrо господарства. 

Прибуток пiдприемства використовупься на розширення виробницгва, 
рения фондiв економiчноrо стимулювання, спецiального призначення, попов 
ня оборотних: засобiв, а також вноситься у державних бюджет на потреби сус 
ства. 

До залучених засобiв належать кредити та iншi позичковi кошти, розраху� 
з кредиторами i зобов'язання щодо розподiлу суспiльноrо продукту. Вони з 
ються на покритrя тимчасових потреб пiдприемства у коштах i повертаютьс: 
установленi термiни. 

До кредитiв належаrь коротко-, середньо- i довrостроковi позики банкiв. 
Короткостроковi позики надаються пiдприемствам термiном до одноrо 

для визначених цiлей. Це позики пiд наднормативнi i ceзomii запаси товарно-м 
рiальних цiнностей, на тимчасове поповнення оборотних коштiв, пiд розраху 
докуменrи в дорозi та iн. 

Середньо- та довгостроковi позики надаються пiдприемствам на кiлька ро 
для впровадження ново'i технiки, механiзацu i рацiоналiзацi'i виробництва, й, 
розширення тощо. 

Банювськi позики е цiльовими, термiновими i поворотними. Вони 
вrmивають на пiдвищення ефективностi суспiльного виробницгва. 

Позичковi кошти - це кошти, отриманi пiдприемствами в результаri випу, 
акцiй i облiгацiй та iнших залучених коштiв (крiм банкiвських кредитiв). П! 

цьому позичковi кошти можуть ма-rи коротко- i довготермiновий характер. 
Розрахунки з кредиторами або кредиторсъка заборrованiсть виникае з ба 

причин. 
Кредиторська заборгованiсть виникае через заборrованiсть постачальн 

та iншим кредиторам за отриманi вiд них, але ще не сплаченi матерiальнi цiнно 
чи виконанi роботи, послуги. 

Постачальники - це пiдприемства або органiзацii', якi постачають матерi 
цiнностi iншим пiдприемствам. Вiдповiдно до чинноi· системи розрахункiв за 
терiальнi цiнностi мiж часом ix одержання та оплати мае пройти небагато часу,. 

протягом якого пiдприемство вважаеться боржником сво'iх постачальн 
Огже, заборrованiсть постачальникам -джерело утворення частини засобiв пiдпр 
мства. Сюди належить i кредиторська заборгованiсть за векселями, якi явл 
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цiннi папери, що свiдчать про безумовне грошове зобов'язання niдприем-
�"бо!О - · 
"" и!1Латити у зазначении у вексеш строк певну суму векселедержателю, а та-
сrва :боргованiсть за одержаними сумами авансу вiд стороннiх органiзацiй, в ра-

ка)!{ з . " майбуrшх розрахунк1в. 
хундо iнJJJИX кредиторiв належать органiзацi1 i особи, яким пiдприемство винне

. �щl'IМИ операцiями. Сюди, наприкпад, належать заборrованiсть пiдприемства
за,� 5· б 

. 
йоrо rтраuiвникам за �часно �е о�ержану н�и за�о 1тну плаrу� за орrован�сть _за

ами, уrриманими ,з заробпно1 rmати працmниюв на користь 1нших оргашзац�й,
су�б тощо. Заборгованiсть пiдприемства iншим органiзацiям i особам називасrься
ос�диторською, а самi органiзацii' та особи - кредиторами. 
кр Зобов 'язання щодо розподiлу суспiльноrо продукrу виникають у пiдприемств

перед йоrо rтрацiвниками за нараховану, але ще не видану .заробJтну плату, а також

за заробiтну плату, не одержану вчасно. lснуе заборговашсть шдприемства за су
мами, що вiдраховуються в пенсiйний фонд за вiдрахуваннями на соцiальне стра
хування, вiдрахування на страхування на випадок безробiтrя, а також заборrо
ванiсть органам державного страхування за обов'язкове страхування майна пiдприе
мства та iндивiдуальним страхуванням його працiвникiв; перед державним бюд
жетом за пода-rки i вiдрахування вiд прибуrкiв, а також за податки з працiвникiв

пiдприемства. 
Класифiкацiю засобiв пiдприемства за джерелами Ix утворення й призначення

показано на мал. 3. 
Пiдсумовуючи наведене, наведемо перелiк господарських засобiв та Ix джерел

у табл.4 

Господарськiзасоби Господарськi засоби за джерелами IX 

за i'x функцiональною poruuo формування 
i цiльовим поизначенням 

Основнi засоби Статутний фонд 

Нсматерiальнi активи Амортизацiйний фонд 

Участь у iнших пiдприсмствах Прибуrок 

Сироnю1а та основнi матерiали, Фонди стиыуmовання та розвитку 

купованi напiвфабрикаш виробництва 

До11омiж11i матерiали Резервний фонд 

Паливо Позики банку 

Занаснi частини Заборrованiсть постачальникiв 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети Iнша кредиторська заборrованiсть 

_Готоuа продукцiя Заборгованiсть по оплатi працi 

�рахунковнй ра.хунок у банку Заборrованiсть перед бюджетом 

lшui rroшoui засоби Заборrованiсть перед органами соцiалъного 
'----- СТDахування 
....!d!_r1нi нанеои Заборгованiсть перед Пенсiйним Фондом 
Дсбiторська забоогованiсть Iнша кредитооська забоnгованiсть 

Табл.4 Господарськi засоби та дJ1серела ix утвореиия 
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До rосподарських процесiв вiдносять: процес створення пiдприемств (вн 
сення коштiв засновникiв i реестрацiя, змiна орrанiзацiйно-правовоi' фор 
пiдприемств); процес дiяльностi (постачання, виробництво, збут); процес пр 
пинення дiяльностi (закриття за згодою засновникiв, змiна органiзацiйно-пр, 
вовоi' форми банкрутство). 

3.4 Метод бухгалтерського облiку та його складовi 

елементи 
Якщо пiд предметом розумiють те, що вивчае певна наука, то метод показуе 

це робmъся, тобто за допомоrою яких способiв i прийомiв. Сукупнiсть розгляд 
ваних далi способiв с методом бухгалтерськоп> облiку. До них належ�пь до,

ментацiя та iнвентарuзацiя, оцiнка i кш,ькуляцiя,· рахуики i подвiйний запис;
гш,терський 6Ш1анс i звiтнiсть. 

Документацiя - спосiб первинного вiдображення об'ектiв бухгалтерсько 
облiку з метою неперервного за ними спостереження. У документах фiксують у1 
вiдомостi про господарськi операцi"i. При цьому на кожну операцiю чи rрупу одн, 
рiдних операцiй складають вiдповiдний документ. Документи е носiями вихiдн, 
iнформацii", на основi якоi· надалi проводяться економiчнi rрупування i узагальне 
ия. Правильно i вчасно складенi докумеlfrи мають юридичну (доказову) силу. 

У господарськiй роботi пiдприемства документи мають важливе значения. Во 
служать единою пiдставою для записiв у системi рахункiв бухгалтерсъкоrо обл· 
передачi розпорядженъ i пiдтвердження виконання операцiй. Крiм цъоrо, докуме 
ти вiдirраютъ важливу роль для забезпечення вiрогiдностi облiкових показникiв, 
також для контролю за збереженням аласностi, правильнiс-nо використання засоб 
пiдприемства у процесi виконання плану. Правилънiстъ даних у докуменrах пiдтв� 
джуетъся пiдписами вiдповiдалъних за це осiб. 

Однак не yci явища, що вiдбуваютъся в процесi господарсъкоi дiялъностi, мо: 
на зафiксувати в у докуменrах, наприклад, природнi В1рати матерiалъних цiн,но
тей при ix зберiганнi. Виявити не зафiксованi в докуменrах i не вiдображенi в о 
лiку явища допомагае iнвентаризацiя. 

Iнвентаризацiя - спосiб вияалення фактичноi' наявностi й стану матерiалъ 
засобiв на визначений час, переписувания ix у натуральному виrnядi, а також ст 
розрахункiв з iншими mдприемствами, органiзацiями та особами та зiстаале 
знайдених даних з показниками облiку дr1я усунення можливоi" розбiжностi з 
фактичними даними. Основнi положения про порядок i термiни проведения iнве 
таризацii' встановmоютъся Мiнiстерством фiнансiв. 

Залежно вiд мiри охоплення засобiв перевiркою iнвеmаризацiя бувае повно 
частковою. Повна iнвентаризацiя охоплюе yci засоби господарства. Ii, як правил, 
проводятъ не рiдше нiж один раз на рiк iз складанням рiчноrо звiту за станом на 
сiчия. Часткова iнвентаризацiя охоплюе частину засобiв. Вона проводиться кiль 
разiв протяrом року для забезпечення точностi звiтних даних i контролю за д· 
матерiалъно-вiдповiдалъних осiб. 

За характером проведения iнвентаризацiя бувае плановою i неплановою (ii пр 
водять поза планом за розпоряджен,ням керiвникiв mдприемств або вищих ор 
Неrmанову iнвентаризацiю проводять також пiсля стихiйного лиха й при змiнi м 
терiально-вiдповiдалъних осiб. 

Документацiя й iнвентаризацiя уможливmоють контроль за збереженням де 
жавноi' власностi та спостереження за зaкo!iliicno проведених операцiй. 
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Lухrалтерський облiк характеризуеться рiзноманiтнiстю об'екriв дr1я узагаль
' яких застосовусrься единий вимiрник (оцiнка). 

ненluiнка - спосiб грошового вимiрювання об'ектiв бухгалтерського облiку. За i"i 
моrою натуральнi i трудовi вимiрники переводять у rрошовi. Оцiн:ка госпо

доnоькнх засобiв кожного пiдприемства rрунтуеться на ix фактичнiй собiвартостi. 
�{�абезпечуе еднiсть оu!нки_ основних i оборотних за�обiв у народному го�по-

ствi. Вiд правильност1 оцшки господарських засобш залежить об'ективн1сть 
да� их бухгалтерського облiку для загальноi" характеристики виробничих ресурсiв 
д?д'

пр
исмства i точнiсть визначення йоrо фiнансових результатiв. nt 

дня керiвницrва господарськими процесами необхiдний ретельний облiк ycix 
итрат, пов'язаний iз здiйсненням цих процесiв. При цъому треба зн�пи не тiльки 

�крем i в иди витрат, а й загальну i"x суму, яка характеризуе вiдповiдний об' скт, тоб
то визначити собiвартiстъ об'ектiв. Для цього використовують калъкуляцiю. 

Калькуляцiя - спосiб обчислення собiвартостi одиницi матерiалъних цiннос
тей або виконаних робiт. Вона полягае в обчисленнi витр�п, що належать до певно
го об'екта облiку, i у встаноаленнi собiвартостi одиницi продукцii або виконаних 
робiт. 

Складовi частини методу бухгалтерського облiку - оцiнка i калъкуляцiя - мають 
венике значения у запровадженнi i змiцненнi господарсъкоrо розрахунку на пiдприс
мствах, у яких витрати i результати роботи порiвнюютъ на пiдставi ix оцiнки у 
грошовому виразi, а оцiнка, в свою черrу, rрунтуеться на даних калъкуляцiй. За
гальнi правила калъкуляцii' собiвартостi визначаютъся Типовими положениями з 
планування, облiку i калькулювання собiвартостi продукцii" (робiт, послуг) у про
мисловостi або iнших галузях народного господарства Украi·ни, якi затвердженi 
вiдповiдними Постановами Кабiнету Мiнiстрiв Украi"ни. 

Дня оперативного керiвницrва rосподарсъкою дiялънiстю пiдприемства треба
мати данi про рух окремих видiв засобiв i джерел i"x утворення, хiд окремих госпо
дарських процесiв та ix результ�пи. Через це виникае потреба rрупування об'ектiв 
бухгалтерського облiку за певними якiсно однорiдними ознаками, вiдбитгя ix у 
певнiй системi. Таке rрупування здiйснюють за допомогою рахункiв бухгалтерсъ
кого облiку. 

. Ра�нки вiдбивають спосiб групування, потоqного облiку i контролю за наяв
н1ст�о 1 рухом засобiв пiдприемства, джерел "ix утворення i господарсъких процесiв 
У ?ев�iй системi для систематичного контролю за ними. На rрупи однорiдних
об Е:кт1в бухгалтерськоrо облiку вiдкривають окремi рахунки, на яких ресструютъ 
стан засобiв i джерел i"x утворення, а також змiни, якi вiдбуваютъся з ними пiд 
в�ивом rосподарсъких операцiй. На пiдставi даних рахункiв отримуютъ iнформа-
щю про наяв · · · 5· · юсть 1 правилъюсть використання господарських засо ш, хщ вико-
"?"�1я гшану, стан розрахункiв, а це дае змоrу контролювати господарсъку дiяльнiстьruдприемства. 

Подвiйний запис полягае у тому, що суму кожно"i господарсъкоi" операцii' за
mtсують у пев - -
хар ному рядку не менш як на двох рахунках. Такии запис зумовлении
час 

актеро:'1 rосподарсъких операцiй, якi призводять до взаемопов'язаних одно
сум них I ршновеликих змiн двох об'ектiв бухгалтерського облiку. Подвiйний запис
k0>1<1

r
о�подарських операцiй показуе взаемозв' язок мiж рахунками й пов 'язуе облiк

лом 
1� господарсько·i операцii" iз змiною засобiв господарства та джерел ix зага

ко� об�е, встаноапюеться внутрiшнiй взаемозв'язок мiж рахунками бухгалтерсь-
л�ку. 

57 



Порядок вiдбитrя rосподарських операцiй на рахунках бухгалтерськоrо облi 
також перелiк самих рахункiв реrnамеmуеться Мiнiстерством фiнансiв за пого. 
ня з Державним комiтетом по статистицi. Yci об'скти бухrалтерськоrо облiку ко 
тоються порiвнянням засобiв rocnoдapc-rna з джерелами 'ix уrворення. Таке порiв 
ня називаеться балансовим методом. 

Бухгалтерський баланс - спосiб економiчноrо rрупування й вiдбитrя у rрош 
оцiнцi стану rосподарських засобiв i джерел 'ix уrворення на певну да'!)'. 

У балансi в rрошовому виразi показано, скiльки i яких засобiв с в rосподар, 
яких джерел цi засоби уrворенi. Основа для складання балансу - записи нар 
Щоб забезпечити найбiльшу вiрогiднiсть балансу, записи на рахунках перiо. 
уrочнюютъ iнвекгаризацiоо. 

Складання бухrалтерських балансiв дас змоrу здiйснюваги кошроль за змiна1 
складi засобiв i джерел ix уrворення, за правильнiсnо використання засобiв, виз 
ти фiнансовий стан пiдприемства i встановmоваги ступiнь забезпеченостi йоrо 
ними ресурсами. Однак для керiвництва господарством потрiбнi не лише данi 
фiнансовий стан, а й вiдомостi про виконання rmaнy виробництва, реалiзацiJ 
дукцii', i"i собiвартiсть тощо. Ух отримують iз звiтностi, яку складають на пiдставi 
них поточного облiку. 

Звiтнiсть -система узагальнюючих показникiв, якi характеризують пiдсумки 
конання плану за звiтний перiод. Звiтнiсть складають на пiдставi даних раху 
вiдповiдних ix rрупуванням i зведенням. Вона с завершенням поточного облi 
повн:iстю зумовлена йоrо даними. Як правило, звiтнiсть складасrься з ряду та1 
якi мiС'DГГЬ показники роботи пiдприемства. Бухгалтерську звiтнiсть, у тому чи, 
звiтну форму-баланс, складаютъ на кожне перше число мiсяця, кварталу й року. 

Звiтнi дан:i, що характеризують дiяльнiсть окремих пiдприемств, узагальню1 
за мiн:iстерствами, галузями i в народноrосподарському масштабi. Зведена звiтн:i1 
мае велике значения для коmролю за виконанням державного плану, складання 
ви:х планiв, встановлення пропорцiй розвитку народного господарства. 

Yci елементи методу бухгалтерськоrо облiку орrанiчно пов'язан:i, перебу 
безперервн:iй взасмодii' i с методом бухгалтерського облiку. 

Методом бухгалтерськоrо облiку називасrься система способiв (прийомiв), 
забезпечус суцiльне взасмопов'язане та об'ективне вiдображення й економiчне 
гальнення в rрошовiй оцiнцi об' ектiв бухгалтерськоrо облiку для керiвництва roc 
дарською дiяльнiстю й контролю за виконанням бiзнес-плану. 

Роздiл 4 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАН1

4.1 Понятrя про баланс i його побудова 
Побудова i змiст балансу. В бухгалтерському облiку господарськi зас 

пiдприсмств розглядають у двох тiсно пов'язаних мiж собою rрупуваннях: 1)
ix складом, розмiщення.м i вuкористання.м; 2) за джерелами утворення i цiл

вим призначе1111я.м. Оскiльки в результатi rосподарських процесiв стан засоб"· 
i'x джерел неперервно змiнюсrься, для успiшного керiвництва работою пiдпр 
мства треба перiодично отримувати iнформацiю про стан наявних у rосподар 
засобiв i джерел i'x утворення. Узагальнею вiдомостi у rрошовiй оцiнцi, згру 
ванi у належному порядку, повиннi подаватися на певну да'!)' - початок мiся 
кварталу, року. lx отримують шляхом складання балансу. 

Бухгалтерський баланс - спосiб економiчного групування i вiдбиrrя у 
шовiй оцiнцi стану rосподарських засобiв пiдприсмства на певну да'!)', з одно: 
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-< ку -1а ·ix складом, розмiщенням i використанням, з iншого - за джерелами утво-
00111;11 (формування) i за цiльовим призначенням. 
ре за зовнiшньою формою баланс являс собою таблицю, що складасrься з двох 

стин. Лiва части на, яка характеризу€ склад, розмiщення i використання засобiв, 
·:�ива€ться активом; права, у я1<iй вiдбитi джерела утворення господарських за-
1 •• • 
обiв та 1х щльове призначення, - пасивом. 

с у балансi господарськi засоби й джерела i'x уrворення rрупуються за якiсно 
одllорiдними економiчними ознаками. Однорiднi за економiчним змiстом cтarri 
об'сднуються у групп, а групи - у роздiли активу й пасиву балансу. Окремi 
складовi активу й пасиву балансу, тобто rрупи економiчно однорiдних засобiв та 
·1х джерел, що об'€днанi пiд однiею назвою i вираженi загальною сумою, назива
ються статтями балансу. Оскiльки баланс складасrься з активу та пасиву, вiдпо
вiдно i статтi балансу е активнi i пасивнi. Статтi активу балансу показують окремi 
види господарських засобiв: матерiальнi ("Основнi засоби", "Сировина й матер
iапи", "Паливо" та iн.); rрошовi ("Розрахунковий рахунок", "Каса" та iн.); вилу
ченi ("Використання прибутку" тощо); кошти у рахунках ("Дебiтори"). Статтi 
пасиву балансу показують конкретнi джерела, з яких утворено цi засоби: фонди 
пiдприсмства ("Ста'I)'ТНИЙ фонд", "Амортизацiйний фонд"); банкiвськi кредити 
("Короткостроковi, середньостроковi, довгостроковi кредити банку"); борги 
пiдприемства ("Кредитори"); прибутки ("Прибутки") та iн. 

Статтi групуються так, щоб найтiснiше вис'I)'пав зв'язок мiж окремими гру
пами засобiв за активом з джерелами i'x утворення за пасивом. Баланс пiдприе
мства (скорочено) наведено у табл.5 

Табл.2 БАЛАНС ПIДПРИЕМСТВА СТАНОМ НА 1 жовт11я 19 _року 

АКТИ В 
� 

Склад i розмiще,11111 
r·ос11одарс1,кнх эасобiв 

1 
1. OCHODНI ЗАСОБИ ТА ШШI 
IIОЗАОБОРОТНI АКТИDИ 

Ос11ов11i засоби: 

З.tJHtшкona ваотiсть 
JIIOC • (02) 

1tcpoic11a вартiсть • (О J) 

l lсматсрiзльнi активи: 

·-

залнwкова nартiсть 

-
,2t1nc *(02) 
�вiс11а ваотiсть • 1041 

Нсзанершенi капiталы1i вкладення 
(33,35,61) 

�ткvuання 107) 
l(о11,·,1сч . �. 
(SH) 

>оков, >111а11сов1 окладс1111я 

Сума, 
гр 11. 

2 

134000 
56000 

190000 

30000 

5000 
35000 

70000 

59000 

ПАСИ В 
Джерела утворе11н11 i цiльове Сума, 

поиз11аче111111 ГPII. 

3 4 
1.ДЖЕРЕЛА DЛАСНИХ ТА 
ПРИРIВНЕНИХ ДО НИХ КОШТID 

Статут11ий фонд (капiтал) (85) 
260000 

Фiнансування капiталы-1их вкладень 
(93,94) 40000 
Додатков11й каniтал (88) 
Рсзспо11ий rho11д f 88) 
Розnахvнки за май110 (76) 2200 
Спсцiальнi фонд и i цiльове 
miна11сvва11ня 187 88 96) 38000 
Амортизацiйний фонд 113 nonнe 15000 
niд11овле1111я 186) 
В iдстрочена податкова 
заборгооанiсть(9 5) 5000 
Походи майбvтнiх ncpioдio (83) 
Резерв наступ1111х витрат i nлатсжiв 10000 
(89) 
Рскстоvктvонзований бооr (601 
Понбvток: 
непозnодiлений зоiтного року (80) 15500 
онкористаний у звiтному po11i • (81) 19000 

зuiт1101·0 року • (80) 34500 
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Розрахунки з учасниками (75) 

Майно в орендi ( 11) 
Iншi позаоборотиi акrnви 
Всьо111 по оо:щiлv I 

П. ЗАПАСИ I ЗАТРА'IИ 
ВиробнИ'li запаси (05,06,08, 10) 

Тварини на вирощуваннi 
вiдгодiвлi (09
Мапоцiннi i щвидкоз1юшуванi

Товари: 
купiвельна вapriC'Th ( 41) 

торrова нацiнка *( 42) 

ппш 

Toi 

р, 
i поелуm, 

сrрок 
сппати по яких не настав

'62,76 

сП11аченi в 
по вексепях од1 
з подажових розрахункiв (67) 
з бюджетом (68
з персонапом за iшuими 
операцiями (73 
rl() авансах виданих (61 

2 1 3 
1500 J Збmхи: 

минулих рокiв ** (98)
звi·того DOКV •• (80' 

294500 1 Вс1,ого по 

27600 

6000 
2000 
8000 

4200 

П. ДОВГОСТРОКОВI ПАСИВИ 
Кредиrn банкiв (92) 

Позиковi кourrn (95) 

lншi ДОВГОС1JХЖОВi пасиви

Всьогопо п 

Ш. РОЗРАХУНКИ 
ПАСИВИ 
Кредиm банкiв (90)

ТА ппш 

14600 1 Позиковi кошrn(95 
20000 1 Кредити та позики, що не поrашенi в 

38000 

11000 

49000 
110400 

15400 

2600 

2000 

3000 

,к 
Розрахунки з 

за товари, робоm I поелуm,
сrрок 

CllJШIИ яких не настав (60J_ 
за товари, робоm i послуги, не
сrшаченi в сmрок (60)6
по векселях ВЩJ,аНИХ 
по авансах од1 

З ПОДВ'IКОВИХ розрахункiв (67) 

з бюджетом (68 

по 
пооплатi 
з дочiрнiми пiдприо.tствами (78) 

з учасниками (75) 

1.ншi коротт«>счхжовi пас�ши
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-, 2 3 4 
�11\К�МИ (75.) -

.1 ;toч1p11н,rn 111дприсмствами

J2!!l 1 i111wrми -

,r,iтопам11(63, 70,71, 72, 73, 76,84)
--fo

p<r
11<0C'JJ)OKOBi фiнансовi 

2000 вкладс1111я (58) 

rno1 LIOBi кoumt:

- каса (50) 200 
- J')()'Jра>.,УНКОВИЙ nш,vнок (51) 24000 

1w1юп-1ий nахvиок (52) 2000 
i1 1J11i rрошовi кошm (54,55,56) 2300 
Пикористаю�я позикових 

коuпi11 500 
(82) 

\ нш i oбoocrrni акrnви -
Всьоrо 1ш оо:щiпv 1П 54000 Всього по 1JOЗ11iпv UI 65200 

Б,\JJЛIIC 458900 Ба111шс 458900 

* Да11i 110 ц11х рядках у валюту бш�аису ие входять
** Да11i 110 14их рядках :м,е11шують 11iдсумок роздiлу / 11асиву бш�а11су

Головною властивiсnо балансу е рiвнiстъ пiдсумкiв активу i пасиву балан
су. Рiвнiсть пiдсумкiв зумовлена тим, що в обох його частинах показано тi самi 
гослодарськi засоби, але тiльки в рiзних групуваннях: в активi - за i'x складом i 
розмiщенням, а в пасивi - за джерелами i'x утворення та цiльовим призначен
ням. Ця особливiсть бухrалтерського балансу мае. важливе контрольне значен
ия i. одним iз засобiв перевiрки правильностi балансу. Вiдсутнiсть такоi' рiвностi 
свiдчить про помилки, що були допущенi в бухгалтерських записах або при 
складаннi балансу. 

Рiзнi форми власностi, а також галузевi особливостi зумовлюють певнi 
вiдмiнностi у змiстi та структурi балансу. 

Вiдмiннiсть мiж балансами державних i колективних пiдлриемств полягае, 
насамnеред, у рiзних джерелах формування господарських засобiв. Так, у ба
лансi державних. пiдприемств головне джерело засобiв, якi закрiпленi за пiдприе
мством, вiдображае:ться за статтею "Статутний фонд". Цей фонд збiльшусrься 
за рахунок прибутку пiдприемства, а в разi потреби - за рахунок фiнансування 
з бюджеrу. У балансi колективного сiльськогосподарського пiдприемства, коо
перативу основне джерело утворення господарських засобiв вiдображасrься 
статтею "llайовий фонд", який утворюе:ться за рахунок всrупних i пайових 
внес1<iв членiв лiдприемства або кооперативу. 

Налсжнiсть пiдприемства до певно'i галузi народного господарства можна
визначити за складом засобiв та i'x використанням. Так, в активi балансу про
мис:1овоrо пiдприемства будутъ вiдображенi суми за такими статтями: "Вироб-
1111'11 запаси", "Паливо", "Незавершене виробництво", "Готова продукцiя" тощо.
У ба.пансi торговелъноrо пiдnрие:мства цi статтi вiдсутнi, оскiлъки вони займа
�от�,ся нс виробничою дiялънiстю, а торговелъною. У 'ix балансах чималу пито-
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му вагу складають статтi, що показують товарно-матерiальнi цiнностi, якi rт 
значенi для продажу, зокрема, це стаття "Товари". У балансах комерцiй 
банкiв вiдображаються кредитнi ресурсн та наданi банком кредити. О 
змiст бухгалтерськоrо балансу зумовлений видом пiдприемства та економ 
ним характером йоrо дiяльностi. 

4.2 Iсторичнi аспекти виникнення та евошоцii балан 
Не зважаючи на рiзнi пiдходи та ставлення до бухгалтерськоrо облiку 

сьоrоднi, так i в рiзнi часи та епохи, спецiалiсти i навiть просто дилета 
знаючи iсторiю розвитку бухгалтерськоrо облiку не будуть заперечувати, 
бухrалтерський облiк як наука сформувався в ХУ столiттi. Баланс за тiею ф 
мою, не маючи на увазi йоrо змiст i структуру, який ми складаемо сьоrо. 
почали складати комерсанти середньовiччя десь ближче до кiнця XIY столi 

Щоб прослiдкувати всю еволюцiю балансу, як складову методу бухгалтер 
кого облiку, потрiбно перш за все почати з виникнення облiку. 

Як нами уже було доведено у першому роздiлi, rосподарський облiк, 
облiк взаrалi, виник з потреб матерiальноrо виробництва. Тiльки матерiаль: 
виробництво створило необхiднiсть облiку, потребу в цьому. Ця потреба п 
вела до виникнення математики, спочатку просто�, або елементарноi· ариф 
тики. З icтopi1 математики вiдомо, що в €rиnтi i Вавiлонi, Iуде1 i Пepcil в склад 
палацовiй i храмовiй rосподарськiй дiяльностi вимаrалось широке застосу 
ня всiх засобiв тодiшньоi математики. Учнi, якi пiдrотовлювались там, м 
також знания i з облiково-rосподарсько1 дiяльностi. В Бiблii" зберirся вислiв ц 
Соломона: "З ким постiйно знаходишся в торrових вiдносинах, рахуй i о 
нюй: що даеш i що одержуеш - запиши". Але крiм записiв, iнвентаризацi"i, о: 
iнки iнвентарю, визначення суми витрат ми нiде ще не бачимо рахункiв i п 
вiйноrо запису, балансу i звiтностi. Тобто для rосподарськоrо облiку хара 
ний перiод, або етап статистичноrо спостереження. Вже в Древнiй Гре 
Древнiм Римi можна прослiдити певнi паростки класифiкацi1 rосподарсь 
засобiв, rосподарсько1 дiяльностi. Бажко уявити, як саме узаrальнювався 
подарський стан, але те, що мало мiсце ми можемо узаrальнити з виступiв 
мосфена. Так з йоrо виступу проти Афеба ми взнаемо про "актив балансу" м: 
стернi рабовласника (табл. 6). 

Табл. 6 "Актив балаису" майстерн.i рабовласн.ика 

1 Рухоме майно 3 таланта 56 мiн *

2 Раби (52 чол.) 2 таланта 50 мiн 
3 Дорогоцiнностi 3 таланта 

4 Сировина для виробництва 2 таланта 30 мiн 
5 Дiм - 30 мiн

Разом 12 талаитiв 46 мiн 

* 1 талант = 60 мiн = 25,5 кг золота; l мiна = 425 г.
В Древнiй Грецi"i найбiльш моrутнiм банкiрським пiдприемством був Дел

фiйський банк, де здiйснювався облiк всiх операцiй. На сьогоднi зберiгся з 
цього банку, який включае в себе шiсть статей доходу: 
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. r oci;, орендна плата; штрафи, що накладенi на осiб за злочини проти peлiгi'i;
�11С , ф" 

- . . 
р.о,<0д1t вiд продажу кон 1скованоrо маина I одну статтю видаткш - витрати на

а1L1Тування свят. 
вл особливо розвитку набув облiк в Древнiм Римi. Ще за часiв Юлiя Цезаря в

имля11 велась спецiальна книга "iмперських рахункiв". Сюди записувались
�011,ториснi асигнування на необхiднi витрати по окремих статтях, а потiм i

фактичне виконання кошторису.
виникнення подвiйноrо запису на рахункiв сприяло початку складання

фiнансових звiтiв за певними особливими принципами. Лука Па•1iолi зазначае,

1110 баланс за тiею будовою, яку ми маемо сьоrоднi виник як наслiдок подвiйно
го запису, хоча сам термiн баланс появився значно пiзнiше. Раймонд де Рувер
писав, що слово баланс було застосовано до фiнансових звiтiв десь в кiнцi ХШ

столiття. Як приклад вiн приводить баланс Барселонськоrо вiддiлення компанii"

датiнi на 3 l.01. 1399 р. (див. табл.7). 
Табл. 7 Фра11ческо Дi Марко Дamiui i К в Барсело11i.

Баланс иа 31 сiчия 1399 р. 

АКТ И В: 

Змiст статсi1 Сvма в баосело11ськiй валютi 
<Ьvнти шилi ... ги пенси 

1 2 3 4 

Готiвка о касi: 
К аса 18 17 2 

РаЧ""" дс11озитiо в банч 1242 9 8 

С11сцiал1о1111й оахvнок 440 о о 

1701 6 10 

1'аху11к" до отримання: 
М icцcni тооговцi по пооданих товаоах 4841 14 10 

М iщсвi дебiтоон по векселях 2192 19 4 

М iсцевi дебiтори по стоахvванню 99 17 11 

7134 12 1 

Заборгованiсть i11нокореспондентiв: 
13с11с11iя 1305 5 9 

Гснvя 9 7 7 

Авiньi1011 о 6 о 

Монпсньс 854 15 1 

�Пар11ж 19 5 2 

Jli1a 980 12 7 

1;рю1тс 1036 2 7 

Ф11оuс1щiя 520 10 10 

l lconi11ья11 118 18 5 

4845 4 о 

13щ11iнс1111я Датiнi в iнших мiсцях: Мальоока 88 9 о 

Венецiн 224 16 10 

�снцiя 221 16 о 

т--
525 1 10 

Tonup111 з::ншс.,,: 288 о 9 

�11.1ск11адi 
rухомс майно· 

�р М с1,ке vстаткуuа11ня 95 о о 

•чн·а, наша рабиня 30 о о 

r--...__ 
125 о о 
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Невноiрена пом ил ка, допущена при 
склада1111i баланс· 

Всього по актив 

2 

112 

25 

38 

17 

193 

384 

11 

15208 

ПАСИ В: 

Рахунки до оплати: 
Мiсцевi купцi (в основному акцептованi 
векселя· 
Розраху11ки з iннокредиторамн: 
Мальорка 

Болонья 
Флоренцiя 
Генуя 
Пiза 
Ве11ецiя 

Вiддiлення Дантiнi в iншнх мiсцях: 
Флорен;;:;ц"'iя'-----------
Генуя 
Авiньйон 
Мальорка 
Валенсiя 

Розрахункн по конснrнацiйннх продажах 
Резерв по неоллачених податках 
нелередбаче11их внтРатах 
Доля власника в коштах пiдnри�:мства 
Фр.�нчес��L Марко Датiнi да Прето 
Чистий прибуток вiд товаринх та валюrnих 
оnерацiй 
НаС1Уnн1 внnравлен11я 
Всьоrо по паснв 

1951 

586 

865 

3 
91 

297 

2848 

570 

2090 

666 

182 

59 

8261 

804 

1037 

32 

510 

171 

2557 

828 

80 

768 

828 

10 

15208 

3 4 

10 

о 2 

13 о 

18 6 

13 6 
7 з 

9 

15 4 

2 9 

5 9 

9 

11 2 
о 10 

о о 

18 9 

7 6 

12 10 

12 11 

7 

\О 6 

8 10 

19 

13 11 

17 8 

11 6 

11 3 

13 5 

7 9 

о о 

6 8 

7 9 

5 4 

15 4 

З табл. 7 можна зробити висновок, що баланс мае двi частини: актив -
вiдображаються rосподарськi засоби i пасив - де показанi джерела формува1 
цих засобiв. 

За вiки, що пройшли, змiнилась тiльки структура балансу. Сьоrоднiшнi 
ланси в порiвняннi з середньовiковими с бiльш узаrальнюючими i зrрупов 
ми. Це зумовлено тим, що з початку виникнення подвiйноi бухrалтерi"i не i 
вало подiлу рахункiв на узаrальнюючi (синтетичнi) i конкретнi (аналiтич 
Це i приводило до перевантаження статrями балансiв середньовiкових фi 
Так баланс Святого Георriя (на 1. 04. 1409 р.) включав в себе 95 статей акт 
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. 3 1 О статей пасиву. Баланс Барселонськоrо вiддiлення компанii' Датiнi на 
� j .О 1.1399 р. - бiльше 11 О статей в активi i бiля 60 статей в пасивi (табл. 4). 
зауважимо, що табл. 4 представляс не реконструйований, а тiльки ущiльнений 
(jаланс, який rрунтуеться на двох копiях ориriналу, якi зберirаються в архiвах 
датiнi. Публiкацiя тут всьоrо матерiалу вимаrала би баrато мiсця, i не мала би 
r�рактичноi· цiнностi. Тому було необхiдно ущiльнити баланс, зrрупувавши данi
.13 вiдповiдними рубриками, не проводити iнших змiн. Суми в балансi наведенi 
в барселонських фунтах. Ух не треба змiшувати з анrлiйськими фунтами, або 
фунтами стерлiнriв. Бiля 1400 р. цiннiсть барселонськоrо фунта була рiвна (в 
англiйських фунтах) тiльки 3 шилiнrа 10 пенсiв. 

Цi кавим в складаннi балансу середньовiчними практиками було те, що рiзни
ця мiж дебетовими i кредитовими оборотами, яка виникла в результатi ариф
мети•ших помилок при пiдрахунках, не звiрялась, а списувалась на прибутки, 
або збитки. Так з нашого балансу (див. табл. 4) видно, що помилка складае 17 
фунтiв 18 шилiнriв 6 пенсiв. За часiв середньовiччя баланс як бухrалтерська 
катеrорiя ще остаточно не сформувався. Навiть Лука Паролi вважав, що баланс 
цс спосiб перенесения змiсту однi6 Головноi книги в iншу, коли першу необх
iдно замiнити новою, так як вона вся списана. 

Поступово з розвитком матерiальноrо виробництва сформувались рiзнi шко
ли бухrалтерськоrо облiку, зокрема: iталiйська, французька, анrло-американська, 
11iмецька. Iталiйська i французька школи трактували баланс як тrокий, який 
випливае з рахункiв, правда першi, щодо змiсту трактували баланс як рiвнiсть 
прав i обов'язкiв, а дpyri - як рiвнiсть доходiв i видаткiв. Анrло-американська 
школа, не надаючи принциповоrо вiдношення балансу до рахункiв, тршктувала 
йоrо як рiвнiсть засобiв з кредиторською заборrованiстю i капiталом. 

Найбiльш, на нашу думку, вiрний напрямок в нiмецько1 школи, яка рахува
ла, що рахунки випливають з балансу, а баланс за змiстом це рiвнiсть дебето
вих i кредитових залишкiв. Перш за все нiмецька школа, представниками яко, 
були 1.Ф. Шер, Е. Шмаленбах, А. Кальмес, Г. Нiклiш, Е. Папе, Г. Хольцер, В. Ле 
Кутр та iншi в пошуках суттi бухrалтерського облiку не вдавались до посто
роннiх наук, пiдходам до облiку з зовнiшньоi сторони, а формували принципи 
облiку в ньому самому. Свiй rоловний твiр 1.Ф. Шер назвав "Бухrалтерiя i ба
ланс". На початку ХХ столiття бухгалтерiя трансформувалась в балансоведен-
11я, або в балансовий облiк. Хоча потiм, з часом почала переважати англо-аме
риканська школа, але те, що зробила нiмецька школа в визначенпi мiсця балан
су n методицi ведения бухrалтерськоrо облiку, залишилось актуальним i до те
перi шньоrо часу. 

4.3 Класифiкацiя балансiв 
Баланс с джерелом iнформацii" про наслiдки фiнансово-rосподарськоi дiяль

�юстi за певний перiод часу. Йоrо опублiкування дас ЗМ()rу додатково залучати 
11,вестицii"та кошти, особливо в банки, акцiонернi товариства i т.п. Данi балан
су uикористовують для оцiнки фiнансово-майновоrо стану пiдприемств та ус
т�ноn для приватизацii", акцiонування, корпоратизацi"i, створення та лiквiдацii.

11rдприемств рiзноманiтних орrанiзацiйно-правових форм, переходу на оренду 
тощо, а також для експертноУ дiагностики. 
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Отже, бухrалтерський баланс мае технiчне, методичне i методологiчне з 
чення, е одним з головних елементiв методу бухгалтерського облiку. З мето: 
кращоi" орiентацii" в структурi та змiстi балансiв, на сьогоднiшнiй день, внас 
док "ix значноi" рiзноманiтностi, необхiдна чiтка "ix класифiкацiя. Наприклад, змi 
балансiв рiзних галузей економiки вiдмiнний внаслiдок специфiки цих г 
зей. Баланс на початок дiяльностi пiдприемства по змiсту статей вiдрiзнясr 
вiд балансу основно1 дiяльностi. Ми звикли застосовувати баланси, де лiва ч: 
стина "Актив", а права - "Пасив". В той же час в таких кра1нах як Франц= 

Японiя, Пiвденна Корея, Сiнгапур застосовують так званi вертикальнi баланс 
де верхня частина - "Актив", а нижня - "Пасив". Баланси ми11улих рокiв с 
дались з так званих регулюючих статей, суми по яких входили у валюту бала 

су (баланс "Брутто"). 
Сучаснi баланси не включають у валюту балансу регулюючих статей (' 

ланс "Нетто"). Застосування персональних комп'ютерiв дае можливiсть щ1 
денного складання балансiв, не говорячи про мiсячнi i обов'язковi кварталь 
баланси, а також за пiврiччя, дев'ятъ мiсяцiв, рiк. 

Баланси можна класифiкувати за такими ознаками (див. табл.8). 
Таблиця 8 Класифiкацiя бухгалтерських балансifl_, 

ro:·Ni"� :"" '"�i.\йф;i.l<iцiiifнa;iijJui1Ca''. '" ,.;·.-.:,. "-�, ·.··--� •Б)'Xi:iЩi'epc°itii°!�aлliнcil i···: ' · 
;Jwrt�} �,1�?;:�-:;; .� f..:� (: ·.:;/ .�. ·!':·.'-';{��· /�� ��i-} ')"!��f:�'t,;/ � ::�\[,:/· / ,<.� �'�-���· :.·.�-� �(::��,_. �, :>. ,:.\tr'1;f '}\��� -� 

1. За формою складання 
2. 

3. 1 За охопленням об'�:кту облiку 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

У залежностi вiд охоплення 
rосподарських процесiв 
У залежностi вiд органiзацiilно
правовоi форми пiдnриемств 

У залежностi вiд методики 
оцiнки_ c-r:iтell баланс 
У залежностi вiд рiвня 
управлiння економiкою 

У залежностi вiд rалузi 
еко1юмiки 

Вступ11иll, OCHOBHOI дiяльностi, 
,оздiльниll, заключниil, лiквiдацiilниll 

Баланс юридичноr особи, баланс rоспрозрахункових 
комерцiilних пiдроздiлiв, баланс фiлiil, представниц· 
дочiрнiх пiдприемств, консолiдований баланс 
Баланс «Брупо», «Нетrо». 

Баланс niдприемства, об'еднання, холдiнrовоi компанi 
фiнансово-nромисловоr rрупи, галузi, баланс економiк. 

,аiни, м iкро-макро баланси 
Госпрозраху11ковi баланси, бала11с кред11тних устано 
баланс виконання кошторису видаткiв, балаи, 

iнансових органiв 
9. 1 У залежностi вiд способу I Ручний, механiзован11й автомат11Зованиil 

с _кл_адання 

4.4 Змiни в балансi пiд впливом rосподарсъких операцiй 
Пiд впливом господарських операцiй, що вiдбуваються на пiдприемс 

склад засобiв i джерел "ix утворення неперервно змiюоеться. Цi змiни ма1 
вигляд збiльшень або зменшенъ сум iliдповiдних статей активу та пасиву б, 
лансу. Через це початковий стан засобiв i 1х джерел показаний у балансi 

початок звiтного перiоду в результатi господарськоi" дiяльностi не зберirаеть 
а вiдповiдно змiюоеться. При змiнi окремих балансових статей рiвнiсть м' 
загальними сумами засобiв i "ix джерел не порушуеться. Yci господарськi оп 
paцii" - залежно вiд "ix впливу на стан засобiв i джерел "ix утворення - подiляю
11а чотири типи. 
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onepaцiY першого типу ведуть до змiн тiльки в активi балансу: через змен-
1с1111я суми за однiсю статтею сума iншо"i статтi збiльшуеться, а сума балансу 

\лиwасться незмiнною. До цих операцiй 11алежать "Одержано з розрахунко-
1�го рахунку грошi в касу", "Вiдпущено на виробництво сировину та матерiа
;11 ... "Видано з каси грошi пiдзвiтним особам" та iн. 

Для прикладу роз глянем о баланс пiдприемства, наведений у табл.9. 

табл. 9 Скорочеиий балаис 11iд11рис.мства за стаиом ,ia 1 жовтня 199 р.

Актив Паси в 

No· 11/11 Стаття Сvма, rрн № nfn Стаття Сума, mн 

1 
Основнi засоби 250 ООО 1 Ста1VГ111111 dlонд 280 ООО 

2 
Сиоовина i матеоiали 10000 2 Поибvrок 2 ООО 

3 К аса 2 ООО 

4 Розрахунковиl\ 20000 
оахунок в банкv 
Баланс 282 ООО Баланс 282 ООО 

Нехай здiйснилася така операцiя: "Iз розрахункового рахунку в банку отри
ма1ю у касу кошти на суму l О ООО грн. Пiсля здiйснення даноi' операцi"i сума 
грошей на розрахунковому рахунку зменшилась ( 20 ООО - l О ООО = l 0000), а в 
касi збiльшилась на l О ООО rрн. (2000 + 10000 = 12 ООО). Баланс пiсля проведен
ия даноi операцii матиме виrляд, наведений у табл.10. 

№пlп 
1 

2 
3 
4 

Табл. 10 Скороче11ий баланс 11iдприсмства пiсля здiйснення
першого типу операцiй 

Акrnв 

Стапя н №п/п 

Основнi засоби 250000 1 
iали 10000 2 

12000 
10000 

282000 Баланс 

н 

282000 

Таким чином, баланс лишився сталим, хоча i вiдбулися змiни в його активi. 
Операцii другого типу спричиняють змiни лише у пасивi балансу: iз змен

wснням суми однiе"i статтi пасиву сума iншо1 збiльшусrься, а сума балансу за
нишасться незмiнною. Дпя прикладу можна назвати такi операцi"i: "Утримано 
прнбутковий податок iз заробiтно"i плати робiтникiв i службовцiв", "Створено 
Фонди економiчноrо стимулювання, спецiального призначення за рахунок при
бутку". 

Розглянемо приклад операцiй змiни у балансi другого типу. Нехай вiдбула
сн така операцiя: за рахунок прибутку створено фонди економiчноrо стимулю
нання у сумi l ООО грн. Внаслiдок здiйснення дано"i операцii прибуток пiдприс
Мства зменшився на l ООО rрн. (2000 - l ООО = 1 ООО) i на таку саму суму утвори
Jl 1tся фонди економiчноrо стимулювання. Таким чином баланс пiсля дано"i опе
Рацjу матиме вигляд, наведений у табл.11. 
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Табл. 11 Скорочеиий балаис пiдприемства пiсля здiйсиеи 
другого типу операцiй 

Акт11в llасив 
№ п/п Статrя С ма, 11 № п/п 

1 Ос1ювн i засоби 250 ООО 1 OIIД 
2 Си овина i мате ian11 10 ООО 2 
з К аса 12 ООО з. Фо11д11 

економi•11юго 

1 I CПIM�ЛIOB81111JI 
4 I Розрахунковий 10 000 

,ах нок в бан 
Баланс 282 ООО Баланс 

Як i в попередньому випадку баланс залишився сталим, хоча вiдбулися зм• 
другого типу в його пасивi. 

Пiд впливом операцiй третього типу збiльшуються суми по статтях а 
ву та пасиву балансу, а також його загальна сума. До третього типу належ, 
такi операцi1: "Одержано безплатно основнi засоби", " Нарахована заробi 
плату робiтникам i службовцям", "Одержано позику банку на виробничi п 
би". Тепер розглянемо змiни у попередньому балансi (див. табл.5.) пiд впл 
операцiй третього типу: "Отримано сировину та матерiали вiд постачальн 
на суму 5000 грн.". Дана операцiя змiнила у балансi пiдприсмства вартiсть 
ровини i матерiалiв (10000 + 5000 = 15 ООО грн.), але водночас з'явилась заб 
гованiсть перед постачальн.иками матерiалiв, оскiльки 1х вартiсть ми ще не 
латили (5000 грн.). Баланс пiсля здiйснення цicI операцiI набуде вигляду, н 
деному у табл. 12. 
Табл. 12 Скорочен.ий баланс 11iдприемства пiсля .1дiйсн.ен. 

операцiй третього типу 
Актив Паси в 

№п/11 Статrя Сума, ГDII №п/п 
1 Основнi засоби 250 ООО 1 I Lта,уrний фо1щ 
2 Сировина i матерiали 15 ООО 2 
3 К аса 12 ООО 3. 

CKOIIOMIЧIIOГO 
CТИM�JII088HНJI 

4 I l'озрахунковий 10 ООО 4. Заборгоианiсть 
ах нок в бан постачальникам 

Баланс 287 ООО Баланс 

Отже, пiсля здiйснення дано� операцiI наш баланс збiльшився в активi 
пасивi на 5000 грн. 

Onepaцii четвертого типу зменшують суми по вiдповiдних статтях об1 
частин балансу, а також його загальну суму. Наприклад: "Виллачено з ка1 
заробiтну плату робiтникам i службовцям", "Перераховано з розрахунков 
рахунку постачальникам за матерiали", "Перераховано з розрахункового 
хунку для погашения позики в банку". 

На прикладi попереднього балансу розглянемо змiни у балансi, що ви 
канi пiд впливом операцiй четвертого типу: "Перераховано iз розрахунков 
рахунку постачалъникам заборгованiсть за придбанi сировину i матерiали - 50 
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1
. н.". Дана операцiя призвела до зменшення кiлькостi грошей на розрахунко
r мУ рахунку на 5000 грн. ( 10000 - 5000 = 5000 грн.) та до зменшення заборго

в�ностi перед постачальниками за придбанi сировину i матерiали (5000 - 5000 
� о гр� 1.). Заключний баланс мае вигляд, наведений у табл.13. 

Табл. 13 Скорочен.ий балаис 11iдприемства пiсля здiйсиення
операцiй четвертого типу. 

-- Актив Паси в 
-)'{� 11/11 Статrя Сvма, rn11 №п/п Статrя Сvма, грн 

Ос1юв11i засоби 250 ООО 1 Ста1VГ11ий фонд 280 ООО -
1 
' С11Ровина i матерiали 15 ООО 2 Прибvток I ООО 

J 
К аса 12 ООО 3. ФOIIДII I ООО 

економiчного 
CТltMVJIIOB3HHJI 

4 
Розраху11ков11й 5 ООО 4. Заборrова11 iсть о 

рахvнок в банкv поста•1алышкам 
Баланс 282 ООО Баланс 282 ООО 

Кожна господарська операцiя вiдбивасться не менш нiж у двох статтях ба
лансу. Господарськi операцi1 призводять до рiвновеликих, взасмопов'язаних 
змiн у складi засобiв пiдприсмства i джерел 'ix утворення i водночас видозмi-
11юють баланс, але рiвнiсть пiдсумкiв активу i пасиву не порушують. 

РОЗДIЛ 5 СИСТЕМА PAXY-HKIB 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ I 

ПОДВIЙПИЙ ЗАПИС 
5.1 Рахунки бухгалтерського облiку та ix будова 

Бухгалтерський баланс вiдображас тiльки стан засобiв i "ix джерел на певну 
дату. Для спостереження за господарськими процесами необхiднi данi про рух 
засобiв i 'ix джерел. Через це у бухгалтерському облiку застосовують систему 
рахункiв, у яких на основi першоджерел iнформацi1 вiдображають господарськi 
onepaцil пiдприсмства, а також фiксусrься наявнiсть тих засобiв, яких стосу
ються цi операцiI. За допомогою системи рахункiв вiдображають господарськi 
засоби й операцil з одночасним економiчним групуванням однорiдних об'сктiв 
облiку. Внаслiдок такого групування отримують систематизованi показник.и гос
nодарських процесiв, якi використовують для поточного контролю за станом 
окремих видiв господарських засобiв i джерел "ix утворення, змiнами в них, 
своечаснiстю та правильнiстю проведения операцiй. 

С11стема рахункiв - спосiб групування, поточного облiку й контролю 
за наявнiстю i рухом господарських засобiв, ix джерел, господарських про
цесiв i результатiв. 

_Поточний облiк операцiй на рахунках залежно вiд "ix характеру здiйснюють 
У PIЗl-tиx вимiрниках - натуральних, трудових i грошовому. Однак для того, щоб 
Мати узагальнюючi показники треба застосувати грошовий вимiрник. 
. Для кожного виду господарських засобi, i"x джерел, господарських процесiв 
I Резул1,татiв вiдкривають окремий рахунок. 

Застосування системи рахункiв бухгалтерського облiку з вiдображенням у 
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них кожно'i onepaцii' даЕ: змоrу здiйснювати поточне спостережен1-LЯ за гос 
дарською дiяльнiстю, тобто вести поточний облiк i контролювати рух засо 
та i'x джерел. 

Господарськi операцii' завжди ведуть до збiльшення або зменшення OKJ 
мих видiв засобiв i джерел 'ix утворення. Через це рахунки nобудовано у так: 
спосiб, щоб вони могли дати необхiдну характеристику окремим господар 
ким процесам, а також вiдбивати змiни господарських засобiв пiд впливом отт1 
рацiй. За побудовою рахунки - таблицi рiзно'i форми. Пiд час вивчення особ. 
востей рахункiв, принципiв вiдображення в них операцiй звичайно застосо 
ють схеми рахункiв у виглядi таблицi. У якiй злiва записують збiльшення, спр. 
- зменшення або навпаки.

Лiву частину таблицi називають дебет (вiд лат. debet, що означаЕ: "винен'
а праву -кредит (вiд лат. kredit, що означаЕ: "вiрити"): 

Рахунок 

Дебет 
·-··1-'"q'

Кредит 

У рахунку показують початковий розмiр облiчуваного об'Е:кта що назива, 
початковим сальдо (остачею) рахунку, i реЕ:струють yci змiни об'Е:кта, тоб· 
записують господарськi операцi'i. 

Рахунок вiдкривають для кожного об'Е:кта бухгалтерського облiку, напр 
лад, рахунки "Каса", "Ста,угний фонд". У рахунках, на яких облiчуються зас, 
би або Ух джерела, спочатку заnисують початковий розмiр об'Е:кта, початко 
остачу (сальдо). 

Перiодично - як правило, один раз на мiсяць -у рахунках пiдсумовують з 
санi на них операцi'i окремо за дебетом i кредитом. Цi пiдсумки називаютi 
оборотами рахунку. Пiсля пiдрахунку оборотiв у рахунках визначають но 
остачу (сальдо). Вона може бути дебетовою, коли сума дебе'I)' перевищуЕ: с: 
кредИ1у, або кредитовою, якщо сума кредиту перевищуЕ: суму дебету. 

Рахунки безпосередньо пов'язанi з балансом. Суми остач за рахунками. 
початок звiтного перiоду беруть з балансу, а баланс на кiнець звiтного перiо. 
складають на пiдставi остач за рахунками на кiнець звiтного перiоду. Вiдпо 
дно до балансу рахунки подiляють на активнi й пасивнi.

Активнi рахунки призначенi для облiку стану й змiн господарських 
собiв, пасивнi -для облiку стану й змiн джерел утворення цих засобiв. 

При вiдкриттi бухгалтерських рахункiв у них записують початковi оста1 
(сальдо) на пiдставi даних статей активу i пасиву балансу. Оскiльки господарсы 
засоби показують в балансi в лiвiй частинi (активi), остачу засобiв в активн 
рахунках також показують у лiвiй частинi - дебетi. Активнi рахунки завж. 
мають дебетове сальдо (не може бути засобiв бiльше, нiж ·,х було). Оскiль 
джерела засобiв показу:�оть у балансi у правiй частинi(пасивi), остачу джер 
засобiв на пасивних рахунках також показують у правiй частинi - кредитi. Це 
одним iз nроявiв взаЕ:мозв'язку рахункiв з балансом. 

Пасивнi рахунки завжди мають кредитове сальдо, оскiльки зменшен 
джерел засобiв обмежупься i'x розмiрами. Збiльшення засобiв на активних р 
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нках записують за дебетом, а зменшення -за кредитом. У пасивних рахун
,..у х 11авпаки , збiлъшення джерел засобiв - за кредитом, а 'ix зменшення - за
1{3 • • • • 

дебетом. Дал• подано схеми активного I пасивного рахунюв. 
Акпшннii раху11ок 

1 
.D.ебст 

[1о•�аткова остача (сальдо)
3r,,лмuення об'скrа, що облiчусться (+) 
кншева остача (сальдо)

,[1._ебет 

змс11wс1111я об'скта, що облiчусться (-) 

Кредит 
Зменшення об'скта, що облiчусться (-) 

Пасив1111i1 рахуиок 
Кредит 

По•1аткова оста•�а (сальдо) 
Збiльшевня об'скта, що облiчусться (+) 
Кi1щеоа остача (сальдо) 

Дпя прикладу наведемо вiдображення на рахунках остач i змiн засобiв та 'ix 
джерел. 

Приклад 1. Остача грошей в касi пiдприЕ:мства становить 2000 грн. Над-
iйшло до каси 4000 грн., видано 5600 грн. 

Оскiльки рахунок "Каса" активний, остачу грошей та i'x надходження 
(збiльшення) треба записати за дебетом, а видачу грошей з каси (зменшення) -
за 1<редитом. Пiсля запису операцiй остача грошей на рахунку "Каса" станови
тиме 400 грн. (6000 -5600): 

_,Ц_ебет 
По•�аткова остача (сальдо) 2000 
Надходжевня гроше!! у касу 4000 
Вс1.ого надi йшло ( оборот) 4000 
Кiнцсва остача (сальдо) 400 

Рахунок «Каса» 

Видача rpoшell з каси 
Всього видано 

Кредит 
5600 
5600 

Приклад 2. Сума заборгованостi пiдприЕ:мства постачальникам становить 
22 ООО грн. Вiд постачальникiв надiйшли матерiали на 10 ООО грн., розрахунок 
за якi не проведено. Погашено заборгованiсть постачальникам у сумi 15 ООО 
rрн. 

Оскiльки рахунок "Розрахунки з постачальниками i пiдрядчиками" пасив
ний (стаття "Постачальники" у балансi показуе джерела утворення засобiв), 
остачу заборгованостi пiдприемства постачальникам та 'ii збiльшення треба за
nисати на рахунку у кредитi, а зменшення заборгованостi (погашения) - у де
бетi. Пiсля запису остачi та операцiй на рахунку "Розрахунки з постачалъника
ми i niдрядниками" виводиться кiнцева остача (сальдо), яка становитиме 17 
ООО rрн. (32000 - 15000): 

Раху11ок «Розраху11кн з 11остачалы111камн i 11iдрядн11кам1ш 
Дебет I Кредит 

U.o.1·ilшe1ю заборгованостi 15 ООО Початкова остача (сальдо) 22000 

fuoгo погашено (оборот) 15 ООО Нарахованi rюстачальникам 10000 

Всього нарахованi (оборот) 10000 

Кiнцева остача заборгованостi 
пiдприсмстuа постачальникам 
(сальдо) 400 
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Якщо рознести yci сум и статей балансу у виглядi оста'! на рахунках, то пiд, 
мок остач за дебетом ycix рахункiв дорiвнюеатиме пiдсумковi остач за кре. 
том ycix рахункiв. Обидва цi пiдсумки дорiвю.)ватимуть ,>дин одному як пiдс 
ки активу та пасиву балансу. Цим самим си(rема раху11кiв у i'x взаемозв' 
дае можливiсть узагальнюючого вiдбиття у 5j1Лансi стану засобiв пiдприемс 
та i'x джерел на певну дату. 

Крiм активних i пасивних, е рахунки акп1вно-паси1'нi. [х можна розгля. 
ти i окремо. Наприклад, розрахунки 3 дебiтоtами i кредrtторами. У частинi 
бiторiв даний рахунок активний, у частинi кредиторiв - пасивний. Цi раху 
мають як дебетове, так i кредитове сальдо. 

5.2 Подвiйний запис 
5.2.1 Iсторичнi аспектц виникн�ння подвiйного запису 
Якi б форми бухгалтерського облiку не застосовувал�сь, якою б не була д, 

коналою технiка облiкових робiт в своi'й осн::>вi, своею суттю iсторично i 
сично вони опираються на подвiй1Iу бухгалтерiю. Слiд не забувати, що не м, 
бути подвiйноi бухгалтерii' без дотримання r,евних чiтких вимог. Перш за 
це подвiйнiсть запису будь-якоi' операцi'i: 0,[{ИН раз за дебетом i один раз 
кредитом. lнакше немае подвiйнщ бухгалтерii'. 

Ця вимога вимагае наявностi закiнченоi' :::истеми раХУнкiв як iнвентар 
так i розрахункових з тим, щоб реестри в �iнцi балан�увались, вiдображ 
змiни в майнi власника i дозволя·�и визначи'/И результаf вiд фiнансово-гос 
дарсъкоi' дiяльностi. 

В часи середнъозiччя баланс1-1 не були заВжди збалансованi, з вини рах 
никiв, якi не могли провести пере&iрку кориГ)вання незначних розходженъ, 
просто ним нехтували. Доситъ чесно середwовiчнi рахiвники в таких вип 
ках рiзницю мiж дебетом i креди1ом усувалli простим nриеднанням ii' до п 
буткiв або збиткiв. 

Але подвiйна бухгалтерiя iснуе лише та°", де процес облiку приводить 
балансу в реестрах, за умови вiдсуrностi ариф\fетичних uомилок. Подвiйна 
галтерiя нi в якому разi не залежцтъ вiд розмiщення рахУнкiв. 

Щодо самоi' появи подвiйноi· бухгалтерii'. Коли i де вона виникла? Ба 
iсторикiв пробували дати вiдповi.ць на це пи,·ання. Ми 111ожемо зустрiти ц ·  
ряд гiпотез i доситъ аргументованих доказiв Еиникнення подвiйноi' бухгалте 
Так два французысих iсторики Г.Нерро i ЕJiлъяр, роз1:лядаючи митнi кн 
Древнъоi· Грецii' i побачивши там записи по н�дходженнях та видатках, вирi 
ли , що батькiвщина сучасного облiку _ Афiни Нiмецьки� iсторик Г.Нiбур ра 
вав, що подвiйна бухгалтерiя вин1tкла 8 ДpeJj-!iм Римi, оnираючисъ на Цiце 
на, в якого вiн знайшов такi сло&а: "Друзi � повиннi tахуватись мiж со 
взаемними послугами, на зразок рахункових �ниr, в якихто, що видано, пов 
но бути рiвним тому, що одержано". 

Хоч i досить арrументовано, а.ле не маю�и iнших арrументiв припуще 
Г.Нiбура так i залишилось припущенням. та<а ж доля (,Пiткала i Е.Форест 
який намаrався вiднести виникне�шя подвiй�+>°I' бухгалтеРii' до Францii' 1339 
Вiто Кузьмiно - до Ciцiлii 1135р. I япо�щя юс1таро Xipa1- до Kopei'. В серед 
XIX ст. К .П.Клiнrе стверджував, що подвiй!# бухгалтерiю винайшли в XI 
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, бн i продали 'ii венецiанцям за 50 тис. талерiв. На початку ХХ столiття раху
а�� и, що подвiйна бухгалтерiя виникла в Генуi' в 1340 роцi. Професор Кос
��ьнi рахував першим пам'ятником подвiйноi' бухгалтерi'i облiкову книгу Pe-
1:pi Фенi - службовця флорентiйсько'i компанi'i, яка вiдноситься до 1296 -1 ЗООрр.
п Неодноразово робилися спроби пов' язати виникнення подвiйно'i бухгалтерii' 

iменем якоrо-небудь вченого чи винахiдника. Так зокрема було з Л.Пачiолi 
� l 445-1515), _який �идав в 1494р. всiм нам �iдомий "Трактат про р�хунки i за-

11си". Але вщомии математик заявив, що вш лиш систематизував I описав те, 
:0 було давно вiдоме. Називали також прiзвища Сенiзiо, П'сrра та iнших.

однак дослiдження документiв середньовiччя показало, що подвiйний за
nис iснував задовrо до Пачiолi, Сенiзiо, П'етра i як iсторики i бухrалтери прий
wли до висновку, що подвiйна бухгалтерiя не мае винахiдника. Дослiдження Р. 
де Рувера дозволяють зробити висновок, що подвiйна бухгалтерiя зародилась 
мiж 1250-1300 рр. одночасно у декiлькох мiстах Пiвнiчноi" lтaлii'. Так як торг
iвля являе собою обмiн товарiв та послуr, то двохстороннiсть, яка лежить в 
основi подвiйного рахiвництва, rлибоко корiниться в самiй природi комерцii'. 
Чи можна дивуватись, що купцi самi виладково наштовхнулись на систему, 
засновану на рiвностi дебету i кредиту. До 1300р. ця система визрiла: купцi вже 
застосовували iнвентарнi та розрахунковi рахунки, i вимагалось зовсiм трiшки, 
шоб 'ii покращити, прийнявши за правило, що не може бути дебету в кореспон
денцi'i з кредитом i навпаки. Хоч ще i сьоrоднi точаться суперечки вiдносно 
мiсця i часу подвiйно'i бухгалтерii'. Але об'ективно виходячи з розвитку матер
iмьного виробництва, можна зробити висновок, що подвiйна бухгалтерiя, як 
вища ступiнъ рахiвництва, яка збереrла свою класичну сутнiсть i сьоrоднi ви
никла не на базi будь-якоi' наперед розробленоi· тeopii, а розвивалась крок за 
кро1юм в мiру нагромадження досвiду, виправлення i подолання помилок. 

5.2.2 Суть подвiйного запису на рахунках 
бухгалтерського облiку 

Пiд впливом господарсъких операцiй вiдбуваються змiни в балансi причо
му кожна операцiя обумовлюе подвiйнi i рiвновеликi змiни засобiв пiдприЕм
ства i 'ix джерел. Якщо господарськi операцii' мають подвiйне вiдображення в 
балансi, то очевидно, що при залисах цих операцiй, на рахунках кожна опера
цiя буде записана в рiвновеликих сумах також двiчi, тобто у двох (або бiльше)
взаемозв'язаних ралунках. Наведемо приклади вiдображення на рахунках чо
тирьох типiв господарських операцiй. 

Операцii' першого типу, що ведуть до змiн тiльки в статтях активу балан
су. Отримано з розрахункового рахунку в касу 4000 грн. Перш нiж записати цю 
операцiю на рахунках, слiд установити, на якому рахунку 'ii треба записати за 
�ебстом i на якому - за кредитом. Ця операцiя стосупься рахункiв "Каса" i 
Розрахунковий рахунок", якi е активними. В результатi цiei' операцii' в касi 

кщькiсть грошей збiльшилась на 4000 грн., а на розрахунковому рахунку - змен
tuилась на цю суму. Оскiльки збiльшення в активних рахунках записують за 
дебетом, а зменшення - за кредитом. То цю операцiю треба записати за дебе
том рахунку "Каса" i кредитом рахунку "Розрахунковий рахунок". 

Такий зв'язок мiж рахунками бухгалтерськоrо облiку, на яких реt:струt:ться 
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конкретна господарська операцiя, називаеться кореспонденцiоо рахункi самi рахунки, мiж ЯI<ими виникае цей двобiчний зв'язок, кореспондуючи 
Зазначення в документi кореспондуючих рахункiв i суми для запису господа ко'i onepaцi'i називасrься бухгалтерською проводкою або журнальною статт1
За розглянутою вище операцiею буде така бухгалтерська проводка.Дебет рахунку "Каса". 
Кредит рахунку "Розрахунковий рахунок" .............. 4000 грн. 
Операцii' другого типу, що призводять до змiн в nасивi балансу. За р нок nрибутку збiльшено статутний фонд на суму 16000 грн. Ця операцiя . суеться двох пасивних рахункiв "Прибутки" i "Статутний фонд", в язбiльшення заnисують за кредитом, а зменшення за дебетом. Оскiльки с:прибутку зменшилась на 16000грн., то ii' треба записати за дебетом раху 

"Прибутки", а статутний фонд збiльшився на що суму, тому заnис слiд зроб:за кредитом рахунку "Статутний фонд". 
Бухгалтерська проводка за цit:ю операцiею така.
Дебет рахунку "Прибутки" 
Кредит рахунку "Статутний фонд" .................. 16000 грн. Onepaцii' третього типу, що спричиняють змiни водночас у засобах госдарства та джерелах i'x утворення у бiк збiльшення. На пiдприемство надiй матерiали, купленi в постачальникiв на суму 20000грн. Розрахунки з посчальниками за матерiали ще не проведенi. Ця олерацiя веде до одночасн1 

збiльшення засобiв (збiльшуються запаси сировини й матерiалiв) i i'x дже(збiльшуеться заборгованiсть перед постачальниками) на однакову суму.рахунках бухгалтерського облiку ii' слiд вiдображати за дебетом рахунку "терiали" (збiльшення активного рахунку) i кредиту рахунку "Розрахунки зстачальниками i пiдрядчиками" (збiльшення ласивного рахунку). Бухгалтека проводка буде така. 
Дебет рахунку "Матерiали" 
Кредит рахунку "Розрахунки з постачальниками i пiдрядниками" .. .20000 Onepaцii' четвертого типу, що ведуть до змiн водночас у засобах гос дарства i джерел i'x утворення у бiк зменшення. Виплачено з каси персонпiдприемства заробiтну плату в сумi 5000 грн. Ця операцiя локазуе зменше господарських засобiв (зменшення грошей у касi) i джерел (зменшення забгованостi персоналу пiдприемства). li' треба записати за дебетом рахунку "Р,рахунки з оплати працi" (зменшення пасивного рахунку) i кредиту раху "Каса" (зменшення активного рахунку). Бухгалтерська проводка буде така.Дебет рахунку "Розрахунки з оплати працi" 
Кредит рахунку "Каса" ....................... 5000 rрн. 
Наведенi приклади показують, що кожна господарська операцiя при вiд· 

раженнi Гi на рахунках бухгалтерського облiку записуеться двiчi: в дебет од 
го рахунку та кредит iншого на ту саму суму. Таке вiдображення операцiй:рахунках називасrься подвiйним записом. 

Отже, подвiйний запис - спосiб вiдображення а·осподарських опера� 
на двох або кiлькох рахунках в однаковiй сумi як за дебетом, так i за кдитом. 

Метод подвiйного заnису в бухгалтерському облiку використовуеться для ко
тролю за правильнiстю вiдображення rосnодарських операцiй на рахунках.
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"J�ьки кожна операцiя, зriдно з методом подвiйного запису, вiдображаеться в 
��

1
1аковiй сумi за дебетом одного рахунку i кредитом iншого, то пiдсумок обо

O отiв за дебетом ycix рахункiв повинен дорiвнювати пiдсумком оборотiв за кре
r нтом всiх рахункiв. Вiдсутнiсть тако'i рiвностi свiд,чить про те, що при записах 
д ncpauiй на рахунках допущено помилку. Крiм цьоrо, на основi подвiйноrо за
O ису контролюеться економiчний змiст проведених господарських операцiй. Вiн 
;опомагае з'ясувати, в результатi яких опер_ацiй �iдбул�ся змiни да�.?го в� за
собiн, 'ix джерел чи господарських процесш, звщки щ засоби над1ишли I куди 
вони вибули. Це посилюе контроль за збереженням власностi, допомагае бачити 
обсяr i змiст окремих господарських процесiв i операцiй, отримувати деякi важ
ливi nоказники про роботу й фiнансовий стан пiдприемства. 

як було зазна•1ено, в бухrалтерському балансi вiдбуваються тiльки чотири 
типи операцiй. Але за характером госnодарських фактiв 'ix налiчусrься кiлька 
мiльйонiв видiв. З оrляду на це треба добре знати методику складання бухгал
терськоi' проводки. 

5.2.3 Методика складання бухrалтерськоi проводки 
Для того, щоб скласти бухгалтерську проводку та правильно визначити корес

пондуючi рахунки, необхiдно послiдовно виконати такi "кроки обдумування'': 
\. З'ясувати, у чому полягае економiчний змiст rосподарського факту (яви

ща або процесу), тобто операцii'. 
2. Визначити об'екти госnодарювання, якi залученi до операцii' ii' змiстом

(засоби джерела, процеси тощо). 
3. Визначити характер об'ектiв за подвiйною (балансовою) характеристи-

кою (актив чи пасив). 
4. Визначити характер змiни об 'ектiв (" +" або " - " ).
5. Скласти бухгалтерську проводку ("дебет" i "кредит").
Розrлянемо приклад. На складi оприбутковано матерiали на суму 2000 грн.,

за якi rpowi постачальнику ще не сплачено. 
Для зручностi побудуемо таблиЦJО, у якiй послiдовно наведем о згаданi "кроки 

мислення" пiд час складання проводки будь-якоi' rосподарськоi' операцii' 
(табл.14). 

Табл. 14 Методика складаиня бухгш,терськоi· проводки 

№ Змiст мисле1111.я Вза,мопов'язанi об'ЕК'fИ облiкv 
11/11 Об'ЕК'f облiкv 06',кт ow,iкv 

1 2 з 4 

\. Економiчний змiст До rосnодарювання До пх:nодарюва1111я залученi 

,·осrюдарськоrо факту (явища, залученi новi чужi. якi належать 
процссу у подоiинiй системi) 11poдyК'f11Blli CИJIII nостачалышку (джерела, 

кошn1\ 
2. В1tз11ачсн1tя об'сктiв Засоб11 rrpaцi, 1-руnи - Позиковi джерела, rpyna -

1·осподарюваш1я (засоб11, матсрiали основнi крсдитори, поста�1альники. 
джеоела nооцеси тощо). 

3. 13из11а•1е111�я xapaК'fC\JY об',ктiв за Актнв Паси о 
балансооою ознакою (акntв або 

пасив) 
4. Виз11аче1tня характеру змi11н Збiльшен11я « + » Зменшення с( • >> 

об',ктiо (« + » або « - »\ 
5. Сюtадання бухrатерськоi Дебет рnхунку Кредит рахунку 

проnодю, (Дсбст-Кред11т або «Матерiали» «Постn'-1ш1ьв�1кш> 

Кnет,т-Пебст) IКnсд11тоnю> 
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конкретна господарська операцiя, називаеться кореспонденцiоо рахункi
самi рахунки, мiж ЯJ<ими виникае цей двобiчний зв'язок, кореспондуючи 

Зазначення в документi кореспондуючих рахункiв i суми дпя запису господа· 
ко"i операцi"i називасrься бухгалтерською проводкою або журнальною статт, 

За розrлянутою вище операцiею буде така бухrалтерська проводка. 
Дебет рахунку "Каса". 
Кредит рахунку "Розрахунковий рахунок" ............. .4000 rрн. 
Onepaцi"i другого типу, що призводять до змiн в пасивi балансу. За р 

нок прибутку збiльшено статутний фонд на суму 16000 rрн. Ця операцiя 

суеться двох пасивних рахункiв "Прибутки" i "Статутний фонд", в я 

збiльшення записують за кредитом, а зменшення за дебетом. Оскiльки с 
прибутку зменшилась на 16000rрн., то "ii треба записати за дебетом раху 
"Прибутки", а статутний фонд збiльшився на що суму, тому запис слiд зроб 
за кредитом рахунку "Статутний фонд". 

Бухrалтерська проводка за цiею операцiею така. 
Дебет рахунку "Прибутки" 
Кредит рахунку "Статутний фонд" .................. 16000 rрн. 
Операцiiтретього типу, що спричиняють змiни водночас у засобах roc 

дарства та джерелах ix утворення у бiк збiльшення. На пiдприемство надiй 
матерiали, купленi в постачальникiв на суму 20000rрн. Розрахунки з по 
чальниками за матерiали ще не проведенi. Ця операцiя веде до одночасн 
збiлъшення засобiв (збiльшуютъся запаси сировини й матерiалiв) i ix дже 
(збiльшуеться заборrованiсть перед постачальниками) на однакову суму. 
рахунках бухrалтерсъкоrо облiку i"i слiд вiдображати за дебетом рахунку " 
терiали" (збiльшення активного рахунку) i кредиту рахунку "Розрахунки з 
стачальниками i пiдрядчиками" (збiльшення пасивноrо рахунку). Бухrалте 
ка проводка буде така. 

Дебет рахунку "Матерiали" 
Кредит рахунку "Розрахунки з постачальниками i пiдрядниками" ... 20000 
Onepaцii четвертого типу, що ведуть до змiн водночас у засобах гос 

дарства i джерел "ix утворення у бiк зменшення. Виплачено з каси персон 
пiдприемства заробiтну плату в сумi 5000 rрн. Ця операцiя показуе зменше 
rосподарських засобiв (зменшення грошей у касi) i джерел (зменшення заб 
rованостi персоналу пiдприемства). li треба записати за дебетом рахунку "Р, 
рахунки з оплати працi" (зменшення пасивноrо рахунку) i кредиту раху 
"Каса" (зменшення активного рахунку). Бухrалтерська проводка буде така. 

Дебет рахунку "Розрахунки з оплати працi" 
Кредит рахунку "Каса" ...................... .5000 rрн. 
Наведенi приклади показують, що кожна rосподарська операцiя при вiд, 

раженнi П на рахунках бухrалтерськоrо облiку записусrься двiчi: в дебет од 
ro рахунку та кредит iншоrо на ту саму суму. Таке вiдображення операцi 
рахунках називасrься подвiйним записом. 

Отже, подвiйний запис - спосiб вiдображення господарських опера 
на двох або кiлькох рахунках в однаковiй сумi як за дебетом, так i за к
дитом. 

Метод подвiйного запису в бухrалтерському облiку використовусrься для к,

тролю за nравилънiстю вiдображення господарських операцiй на рахунках. 

74 

11
,ки кожна операцiя, зriдно з методом подвiйного запису, вiдображаеться в

�-�11аковiй сумi за дебетом одного рахунку i кредитом iншоrо, то пiдсумок обо

о отiв за дебетом ycix рахункiв повинен дорiвнювати niдсумком оборотiв за кре

�11 гом всiх рахункiв. Вiдсутнiсть тако"i рiвностi свiд,чить про те, що при записах

onepauiй на рахунках допущено помилку. Крiм цього, на основi подвiйноrо зa

ni1cy контролюсrься економiчний змiст проведених господарських операцiй. Вiн

доnомаrае з'ясувати, в резулътатi яких операцiй вiдбулися змiни даноrо виду за

собiп, ·ix джерел чи rосподарських процесiв, звiдки цi засоби надiйшли i куди 

60нн вибули . Це посилюе контроль за збереженням власностi, допомаrае бачити

обсяr i змiст окремих rосподарських процесiв i операцiй, отримувати деякi важ

ливi nоказники про роботу й фiнансовий стан пiдприемства. 

Як було зазначено, в бухrалтерському балансi вiдбуваються тiльки чотири 

тиnи операцiй. Але за характером rосподарських фактiв ix налiчусrься кiлька 

мiльйонiв видiв. З оrляду на це треба добре знати методику складання бухгал-

терсько·i проводки. 
5.2.3 Методика складання бухrалтерськоi проводки

Для того, щоб скласти бухrалтерську проводку та правильно визначити корес

nондуючi рахунки, необхiдно послiдовно виконати такi "кроки обдумування": 

\. З'ясувати, у чому nоляrае економiчний змiст rосподарськоrо факту (яви-

ща або процесу), тобто операцiУ. 
2. Визначити об'екти rосподарювання, якi залученi до операцП П змiстом 

(засоби джерела, процеси тощо). 
3. Визначити характер об'ектiв за подвiйною (балансовою) характеристи-

кою (актив чи пасив). 
4. Визначити характер змiни об'ектiв (" +" або " - " ).

5. Скласти бухrалтерську проводку ("дебет" i "кредит"). 

Розrлянемо приклад. На складi оприбутковано матерiали на суму 2000 rрн.,

за якi rpoшi постачалънику ще не сплачено. 
Для зручностi побудуемо таблицю, у якiй послiдовно наведем о згаданi "кроки

мислення" пiд час складання проводки будь-якоУ господарськоi операцii

(табл.14). 
Табл. 14 Методика смадаиня бухгш�терськоi· проводки 

№ Змiст м:ислен11я Взаtмопов'яза11i об'tкти облiкv 

1,/11 
Об'tкт облiкv Об'ЕКТ обнiкv 

1 2 
3 4 

1. Економiчний змiст До ,·осподарюнання До господарюва1111я залученi 

госпощ�рськоrо факту (явища, залучснi новi чужi, якi належать 

процесу у подоiйнiii системi) 11родукт11в11i СИЛII постачальнику (джерела, 
кourrи\ 

2. Вю11аче1шя об'tктiв Засоби працi, 1-рупи - Познковi джерела, rpyna -

госпощ�рюва1111я (засоб11, матерiали ос11ов11i креднторн, ПOCT3'1aflbllJIKli. 

джеоела пnоцеси тощо\. 
3. В11значе1111я характеру об'tктiв за Актив Паси в 

бала11сооою ознакою (актив або 
пасив\ 

4. Внзначешtя характеру змi1ш Збiльшення « + » Зме11шс1шя « - >> 

об"tкriв 1« + » або « - »\ 
S. С,mад;шня бухrапrерсько"i Дебет раху11ку Кредит раху11ку 

11рооодк11 (Дебет-Кредит або ссМатерiалш> «Поста'1ал1.ннкн>> 

·- Коедит-Пебст\ 
(Косд1поnн>> 
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5.2.4 Вiдображення господарських операцiй на рахунках 
З'ясувавши структурну побудову бухrалтерських рахункiв, визначивши n, 

няття "дебет" i "кредит", суть контирування та порядок складання бухrалтерс1 

коi" проводки, розrлянемо, як вiдображаються rосподарсъкi факти ( операцii) 
рахунках. 

Господарськi факти на рахунках вiдображають на пiдставi бухrалтерсь 
проводки. Наведемо два приклади бухrалтерських проводок: 

операцiя перша - дебет рахунку "Матерiали" -2000 rрн. 
кредит "Постачальники" -2000 rрн. 

операцiя друга - дебет рахунку "Позички банку" -25000 rрн. 
кредит "Розрахунковий рахунок" -25000 грн. 

Вiдповiдно до вивченого порядку вiдкриемо рахунки, на яких треба вiд, 
разити наведенi rосподарськi операцi'i: 

Рахунок 
Дт "Постачальники" Кт 

l 1).2000 

Рахунок 
Дт "Матерiало� 
\). 2000 -, 

Меморiальний ордер №1 
Сума - 2000 грн. 

Рахунок 
Дт "Позички банку" Кт 

12). 25000 

Меморiальний ордер №2

Сума - 25000 грн. 

Кт 

5.2.5 Види бухгалтерських проводок 
Залежно вiд кiлькостi кореспондуючих рахункiв i характеру зв' язкiв б: 

rалтерськi проводки можуть бути простими складними, збiрними та багат
рядними. 

Простою називасrъся така бухrалтерська проводка, яка пов'язуе тiльки д1 
бухrалтерськi рах'Унки. Наприклад, з каси лiдлриемства видана заробiтна лшr 
лрацюючим у розмiрi 2500 rрн. Ця rослодарська олерацiя взаемолов'язуе д1 
рахунки: "Каса" i "Розрахунки з оплати лрацi" й вiдображапься так: 

Рахунок 
дт "Каса" 

- 1

Рахунок 
Кт 

2500 2500 
Складною називасrься така бухrалтерська проводка, яка лов'язуе кiлька р 

хункiв. При цьому можливi два випадки. Перший, коли кiлька рахункiв дебету, 
ся, а на загалъну суму у дебетi кредитусrься один рахунок. Наприклад, на скл 
лiдприе:мства надiйшли матерiальнi цiнностi: а) матерiали на суму 3000 rрн.; 
лаливо на суму 2000 грн. За матерiальнi цiнностi заборrованiсть постачалънику 
не оплачена. Ця rосподарська операцiя взае:молов'язуt: три рахунки: два - "Мате 
iали" й "Па.пиво" за дебетом i один "Постачальники" (кредитори) - за кредитом: 
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Рахунок 
Ь\.1-. "Постачальники" 

1 
Кт 

5000 

Рахунок 
Дт "Матерiали" Кт 

3000 1 

Рахунок 
Дт "Паливо" Кт 
2000 1 

Другий виладок, коли кiлька рахункiв кредитуетъся, а на заrальну суму за
писiв у кредитi дебетупься тiльки один рахунок. Налриклад, вiдловiдно до за
кону iз суми лрибуткiв лоточного року за станом на 1 квiтня лiдлриемство ут-
110рнло фонд розвитку виробництва (iнвестицiйний фонд) у сумi 50000 rрн. i 
рсзервний фонд- 30000 грн. Ця rосподарсъка операцiя взаемопов'язуе три ра
хунки: один - "Використання лрибуткiв (доходiв) поточного року" на суму 80000 
гр11. i два рахунки за кредитом - "Фонди економiчноrо стимулювання" на суму 
50000 грн. i резерви майбутнiх видаткiв" на суму 30000 rрн.: 

Рахунок 
Дт "Фонди економiчного Кт 

стим_улюванн:ll_" 
50 ООО 

Рахунок 
Дт "Резерви передбачених Кт 

Bl!!l!aT" 
30 000 

Рахунок 
Дт "Використання прибуткiв 

поточного року" 
80000 1 

Кт 

f 
Збiрнi бухгалтерськi проводки - це такi, коли водночас дебетусrься й кре

дитупься не менше як по два рахунки за дебетом i кредитом. Наведемо схему
raкo·i бухrалтерсько'i проводки: 

Рахунок 
Дт "Постачальники" Кт 

1 1000 

Раху1юк 
Дт "Кредитори" Кт 
--'-'----=----т---- 500 

Рахунок 
)!т "Матерiали" 
800 1 

Рахунок 
Дт "Паливо" 
400 

Кт 

Кт 

Рахунок 
Дт "Запаснi частини" Кт 
300 1 

Разом 1500 rрн. як по дебету, так i по кредиту ycix рахункiв. 
Багаторядними називаються такi бухгалтерськi проводки, коли водночас 

'!Сбстусrься i кредитупься кiлька рахункiв, лов'язаних мiж собою складною 
rосnодарською ситуацiею. Наведемо схему тако'i бухга.птерсько'i проводки: 

77 



Рахунок 
Дт "Постачальники" 

Рахунок 
Дт "Кредитори" Кт 

Рахунок 

1 600 

Кт 
2000 

Дт "Позички банку" Кт 
1 400 

Разом 3000 грн. 

Раху11ок 
Дт "Матер_iали" 
2000 

Рахунок 
Дт "Паливо" 
700 

Рахунок 

Кт 

Дт "Запаснi частини" 
300 

Як видно iз наведеноrо, такi збiрнi та багаторяднi бухгалтерськi прово. 
нечiтко вiдбивають взаемозв'язки рахункiв. Така кореспонденцiя рахункiв 
визначае змiсту rосподарськоi' операцiI. 

Складати такi бухrалтерськi проводки, у яких кiлька рахункiв дебетуеть, 
водночас кiлька рахункiв кредитуеться, в бухгалтерському облiку пiдприем 
не дозволяеться, оскiльки це ускладнюЕ: встановлення взаемозв'язку мiж 
хунками i визначення змiсту rосподарських операцiй. 

Дотримання правильно� кореспонденцi1 мiж рахунками мае велике знач 
ня для органiзацii' бухrалтерськоrо облiку, оскiльки завдяки iй визначасrься п 
ний порядок у системi облiкових записiв, i данi бухгалтерськоrо облiку мо: 
використовувати для вивчення стану господарства. Кореспонденцiя мiж ра 
ками в бухгалтерському облiку, яка встановлюеться i розробляеться держав 
ми керiвними органами, Е: обов'язковою для всiх однорiдних пiдприемств. 
пова кореспонденцiя полегшуЕ роботу бухгалтерських працiвникiв, запобi 
помилкам у проводках, що iнодi трапляеться, даЕ: змогу зводити i узагальню 
ти данi облiку в масштабi окремих галузей i всьоrо народного господаре· 

У бухгалтерському облiку застосовуеться також вiдображення операцiй 
рахунках способом вiд'емних чисел (червового сторно). Цей спосiб викор 
товують для збереження правильних оборотiв за рахунками. За допомо 
вiд'емних чисел виправляють помилковi записи в системi рахункiв бухгалтер, 
кого облiку i вiдображають деякi величини, що пiдляrають вiдрахуванню ( с 
економiУ вiд планово� собiвартостi). 

5.3 Рахунки синтетичиого i аналiтичного облiку, ix 
взаемозв 'язок 

Для отримання рiзних за ступенем деталiзацil показникiв бухrалтерсько: 
облiку Е: два види рахункiв: сиюпетич11i й а11алiтич11i. Так, рахунки бухгалтер 
кого облiку, що вiдкриваються на пiдставi статей балансу для облiку руху 
собiв i Ух джерел, мiстять узагальнюючi (синтетичнi) данi у грошовiй оцiн 
Наприклад, рахунок "Основнi засоби" показуе рух ycix основних засоб 
пiдприемства, рахунок "Матерiали" - наявнiсть i рух предметiв працi даноi' гр: 
пи в цiлому; рахунок "Розрахунки з постачальниками i пiдрядчиками" - заг 
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I 
суму заборгованостi всiм постачальникам за отриманi вiд них матерiальнi

11) 
. ц· 

. 
·нносп. 1 рахунки синтетичю. 

1.tl • • 
синтетич1шм1t називають рахунки, яю дають узагальнююч1 показники за

·ономiчно однорiдними групами засобiв, Ух джерелами i rосподарськими про-
с� ссами в грошовому вираз1. 
L1 облiк, що здiйснюеться за допомоrою синтетичних рахункiв, називаеться

1111·1·ет11чним. Проте для оперативного керiвництва роботою пiдприемства, а
с б 

. 
також забезпечення контролю за з ереженням власност� не досить мати вiдо-
мостi тiльки в узагальнюючих показниках. Необхiдно знати про наявнiсть i рух
кожного окремоrо виду матерiальних цiнностей, про стан розрахункiв з кож-
н�1м дебiтором i кредитором. 

Щоб дiстати докладнi (аналiтичнi) вiдомостi про стан i рух кожного виду
засобiв, Ух джерел, а також про rосподарськi процеси ведуть аналiтичнi рахун
ки. Так, для розвитку синтетичного рахунку "Матерiали" вiдкривають аналi
тич нi рахунки з кожного виду сировини i матерiалiв; для доповнення рахунку
"Розрахунки з пiдзвiтними особами" вiдкривають аналiтичнi рахунки для об
лiку розрахункiв з кожною пiдзвiтною особою. 

Наприклад, на початок мiсяця була заборrованiсть пiдзвiтних осiб на суму
200 rрн. На синтетичному рахунку "Розрахунки з пiдзвiтними особами" цю
заборrованiсть показано загальною сумою: 

Рахунок "Розрахунки з пiдзвiтними особами" 
Дебет Кредит 
Сальдо 200 

Вiдомостi про стан розрахункiв з кожною пiдзвiтною особою можна отри
мати за допомоrою аналiтичних рахункiв, вiдкритих в розвиток синтетичного 
рахунку "Розрахунки з пiдзвiтними особами". Наведемо схему 'ix проведения. 

Аналiти11нi рахунки до синтетичного рахунку 

"Розрахунки з пiдзвiтними особами". 

Дт Експедитор Бiленко Г.l. Кт 
Сальдо 40 1 

� Секретар Орленко О.Д. Кт 
Q\льдо 25 1

Дт Завгосп Бурий С.Г. Кт 
Сальдо 60 1 

Дт Шофер Iваненко Д.Я. Кт 
Сальдо 75 \ 

Наведений приклад свiдчить, що аналiтичнi рахунки вiдкривають для роз
uитку вiдповiдного синтетичного рахунку i йоrо деталiзацi1. Якщо синтетич
ний рахунок "Розрахунки з пiдзвiтними особами" показуЕ: тiльки заrалъну суму 
3аборrованостi, то аналiтичнi рахунки дають змогу визначити заборrованiсть 
окремих пiдзвiтних осiб. 

Огже, аналiтичними називають рахунки, якi деталiзують змiст синтетичних 
Ралункiв i вiдображають окремi види засобiв, Ух джерел i rосподарських процесiв. 
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Облiк, що здiйснюеться на аналiтичних рахунках, називапься аналiт 
ним. Кiлькiсть аналiтичних рахункiв до вiдповiдного синтетичного залеж 
вiд наявностi i особливостей тих чи iнших засобiв, джерел "ix утворення та 

подарських процесiв. 
Розглянемо записи на синтетичному й аналiтичному рахунках на прикл

облiку матерiалiв на синтетичному рахунку "Матерiали" 
Ра:ху11ок «Матерiал11)> 

Дебет 
Сальдо на О I .OS. 7000 
!. 3100 
Оборот за мiсяць 1100 

Сальдо на О! .Об. 2500 

2.8 

3.4 

Кред,п 

Оборот за мiсяць 7600 

3600 
4000 

���������������, 

Цей сюrrетичний рахунок дае узагальнюючi показники про наявнiсть, на 
ження та витрачання матерiалiв в цiлому по пiдприемству. За даними цього р 
ку не можна дiзнаrись, якi конкретно матерiали е на пiдприемствi, який "iхнiй 
Крiм того, вiдсутнi наrуральнi показники за окремими видами матерiалiв. Щ1
отримати деrалънi данi щодо надходження i витрачання матерiалiв, треба вiдкр 
аналiтичнi рахунхи. Для спрощення прикладу припустимо, що пiдприемство 
два в иди матерiалiв: бронзу й шnунь. Дuнi про наявнiсть i рух цих матерiалiв по 
занi загалыщми сумами на синтетичному рахунку "Матерiали'' i вiдображатим 
на таких аналiтичних рахунках (див. табл. 15 i 16): 

Табл. 15 Раху11ок «Бронза» 

Проводка 
Дата 1 № 

n/n 
2 

Змiст запису

J 

Остача на 01.05. 
Надiйшло вiд 
пое111чальни_кiв, кг

2 J Вiдпущено на 
виробницrво, кг 

З J Те саме_,__.!О: 
Оборот 
Остача 1ia 01.06.

Табл.16 Раху11ок «Латунь» 

ПРО водка 
Да

та I N� п/п
2 

2 

J 

Змiст запису 

3 
Остача на 01.05. 
Надiйшло вiд 
постачалышкiв, кг
Вiдпущено на 
виообиицrоо, кг
Те саме, кг 
Обооот 
Оста'lа ,ia 01.06.

1 

Цiна, 
грн 

4 

0-60

0-60

0-60
0-60
0-60

Цiна,
гр11 

4
0-80 
0-80

1 0-80 

0-80
0-80
0-80

80 

Надходження 
Кiль- 1 Сума, 
кiсть. грн. 

5 6

5000 3000
2500 1500

2500 1500 
1500 900 

Надходження 
Кiль- Сума, 
кiсть. г fl. 

5 6 
5000 4000 
2000 1600 

1 2000 l 1600
12000 j 1600

Видаток 
Кiль- 1 Сума,
кiсть. ГРН. 

7 8 

2000 1200 

4000 2400
6000 3600

Видаток 
Кiль- / Сума,
KICТL. rрн. 

7 1 8 

1000 800 

4000 3200
5000 4000

як видно iз наведеного прикладу, в аналiтичних рахунках, що вiдкритi у

38
1,..ток синтетичного рахунку "Матерiали", остачi й операцi"i за матерiалами 

Р011�,1сано детальнiwе. Загальну суму остачi й оnерацiй синтетичного рахунку
за оз!-lесено частковими сумами за анал1тичними рахунками, тобто за конкрет-
р i,1tJИ видами матерiалiв. При цьому в аналiтичних рахунках стан i рух матерi

�iв 11оказано у грошовому та натуральному вимiрниках . Порiвнюючи суми 

110цаткових i кiнцевих остач аналiтичних рахункiв з початковою i кiнцевою ос

-rач
е!О синтетичного рахунку "Матерiали", переконуемося, що мiж ними е тiсний

63аемозв'язок. Вiн полягае ось у чому. 
на рахунку синтетичного облiку i на рахунках аналiтичноrо облiку сальдо знахо-

д\.'IТься в однiй i тiй самiй частинi рахунку (дебетi); коли дебе,:усrься або кредитусrь
ся синтетичний рахунок, водночас де6е1уються або кредитуються вiдповiднi аналi

тJ.{ЧНi рахунки; кожну операцiю на рахунку синrегичноrо облiку записуюrь загаль
ноJО сумою, а на вiдnовiдних аналiтичних рахунках - частковими сумами; остачi й
обороти всiх аналiтичних рахункiв маюrь дорiвнюмrи один одному за сумою й бути
однаковими за значення:ми з остачами й оборотами синrеmчноrо рахунку, в розви
ток яюrо "ix ведуrь. Вiдсутнiсть такоiрiвносri свiдчить про наявнiсть помилки в бух-

rалтерських записах, яку треба знайти та виправиrи. 
лналiтичний облiк мае велике кошролююче значения для правильноrо ведения

5ухгалтерськоrо облiку. Точнiсть показникiв аналiтичноrо облiку перiодично пере

вiрясrься iнвентаризацiоо, що пiдmерджуе вiроriднiстъ облiкових записiв. Показни

ки аналiтичноrо облiку служ�пъ також для складання калькуляцiй виrоrовленоI про
дукцi"i, виконаних робiт тощо. Все це допомагае в оперативному керiвницmi робо
тою та для юmpomo за rосподарською дiяльнiС'ПО, в посиленнi rоспрозрахунку, пiдви
щеннi ренrабелъносri окремих видiв продукцi'i i пiдприемства загалом. 

Крiм синrетичних i аналiтичних рахункiв на пракпщi застосовують також субра
хунки, якi необхiднi для додагковоrо групування усерединi синrеmчноrо рахунку. 

Субрахунки е доповнюючим групуванням показникiв окремих аналiтич-

них рахункiв у межах вiдповiдноrо синтетичноrо рахунку. 
За допомоrою субрахункiв можна додатково групувати данi аналiтичноrо

облiку з тим, щоб отримати узагальненi вiдомостi про об'екти облiку в межах

синтетичного рахунку. Так, для рахунку "Паливо" передбаченi такi субрахун
ки: "Нафтопроду кти", "Тверде паливо", "Iншi види палива". Групування за суб
рахуюсами використовусrься як у поточному облiку, так i при складаннi звiтностi.

5.4 Оборотнi вiдомостi 
На рахунках синrетичного й аналiтичного облiку вказують данi про стан i рух

окремих видiв засобiв, ix джерел i rосподарських процесiв. Заrальну харакгерис
тику ycix об'ектiв облiку можна отримати, якщо зiбрати пiдсумки окремих рахункiв
8 однiй таблицi. Для цього складають оборотнi вiдомостi, якi е одним iз засобiв

nеревiрки i узагальнення облiкових даних за звiтний перiод, а також вiдбитrя взае
Мозв' язку мiж рахунками i балансом. Оборотнi вiдомосri складають як за сиmе
тичними, так i за аналiтичними рахунками. У них показують обороти за звiтний
nepioд, а також остачi на початок i кiнець звiтноrо перiоду. 

За побудовою оборотна вiдомiсть - це таблиця з кiлькома графами. У першiй 

rpaфi записують назви рахункiв, у наступних - остачi (сальдо) на початок звiтного
nepioдy, обороти за дебетом i кредитом на звiтний перiод, а також остачi на 

81 



кiнець звiтноrо перiоду. Наприкiнцi оборотно1 вiдомостi за кожною граф 
пiдводять пiдсумок. 

Оборотну вiдомiсть за синтетичними рахунками складають на пiдст: 
записiв у рахунках синтетичного облiку. У першiй парi колонок (граф) та1 
вiдомостi проставляють початок сальдо: активних рахункiв -за дебетом; 
сивних -за кредитом. У друriй парi колонок (rраф) записують обороти за де 
том i кредитом рахункiв. Tpeno пару колонок (граф) заповнюють сумами кiн 
вих сальдо, виведених в рахунках. Дnя наочностi наведемо оборотну вiдомi, 
за синтетичними рахунками (табл\ 7). 

Таблнц11 17 Оборотив вiдомiсrь за сннтетнч11н111н рахункамн за траве11ь 
Сальдо на I 

авня 199 р. 
,ебет I Кредит 

843000 
7000 
120000 
150 

з пiдзвiт-ними , -

нд 

Розрахунки з 
чальниками 

910000 
50000 

поста-, 10150 

3100 
60000 
250 
300 

117900 56500 
30000 

16000 

Позики Держбанку 1 - 1 - 1 - 1 15000 
Разом 1 970150 l 970150 1 211550 1 211550 1 909750 1 909750 

Оборотна вiдомiсть за рахунками синтетичного облiку мае велике значе 
для перевiрки правильностi та повноти записiв на рахунках i грунтуеться 
отриманнi у нiй трьох пар рiвностей: пiдсумкiв остач за дебетом i кредитом 
початок звiтного перiоду; пiдсумкiв оборотiв за дебетом i кредитом за звiтн1 
перiод; пiдсумкiв остач за дебетом кредитом на кiнець звiтноrо перiоду. 

Перша пара рiвностей (сальдо на початок звiтноrо перiоду) зумовле 
рiвнiстю пiдсумкiв активу й пасиву балансу, який е основою початкових оста1 

в активнi та пасивнi рахунки. Друга пара рiвностей ( оборот за звiтний перiо. 
зумовлена методом подвiйного запису rосподарських операцiй на рахунк; 
Третя пара рiвностей ( сальдо на кiнець звiтноrо перiоду) випливае з двох попе 
реднiх. Якщо на початок звiтного перiоду суми сальдо за дебетом i кредито 
ycix синтетичних рахункiв однаковi, суми оборотiв за звiтний перiод тако 
однаковi, то суми активних i пасивних рахункiв на кiнець звiтноrо перiоду те 
дорiвшоватимуть одна однiй. 

Порушення дpyro'f рiвностi ( обороти за звiтний перiод) в оборотнiй вiдомос 
за сиtпетичними рахунхами свiдчить про помилки в бухrалтерських записах. Во 

можуть винихнути через порушення правила подвiйноrо запису операцiй на ра, 
хунках, коли суму операцiй за дебетом одного рахунку записано, а за кредитом 
iншоrо - нi, або навпаки, а також коли за дебетом одноrо рахунку записано одну 
суму, а за кредитом дpyroro рахунку дано'i onepaцil - iншу. У цьому разi пору
шусrься рiвнiсть пiдсумкiв оборотiв за дебетом i кредитом, а також рiвнiсть кiнце

. вих сальдо. 
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оборотну вiдомiсть за синтетичними рахунками використовують для скла-

11_111 сальдовоrо балансу, оскiльки кiнцевi сальдо за всiма рахунками, наведе-

11��'м\'1 в оборотнiй вiдомостi, показують стан засобiв господарства (дебетовi) i 
1111,ерел Ух утворення (кредитовi). Крiм цьоrо, необхiдна для економiчноrо aнaлi

JJJ'\ onepaпmнoro керiвництва дiялънiс110 пiдприемства. Зокрема з оборотно'f вiдо

зУостi отримують данi про змiни засобiв пiдприемства та Ух джерел i заrалъний

�'езультат роботи пiдприемства за звiтний перiод. Порiвнюючи обороти за ра

�унком з остачами на початок i кiнець звiтноrо перiод, з'ясовують рух окремих

:асобiв, забезпечення пiдприемства вiдповiдними матерiалъними запасами. 

Крiм оборотно'i вiдомостi за синтетичними рахунками складають оборотнi

вiдомостi за аналiтичними рахунками, що являють собою зведення оборотiв

i сальдо за всiма рахунками аналiтичного облiку, якi об'еднанi одним аналiтич

ннм рахунком. Вони призначенi для перевiрки правильностi облiкових записiв

за цими рахунками та оперативного керiвництва rосподарською дiяльнiстю. 

Порядок складання оборотних вiдомостей за аналiтичними рахунками такий

самий, як i за синтетичними. Але за рахунками синтетичного облiку щомiсяця

складають лише одну оборотну вiдомiсть, а за рахунками аналiтичноrо - за кож-

11ою групою аналiтичних рахункiв, об'еднаних рахунком синтетичного облiку. 

Оскiльки в аналiтичному облiку використовують рiзнi вимiрники, оборотнi

вiдомостi за цими рахунками рiзнi за будовою. Так, в оборотних вiдомостях за

аналiтичними рахунками для облiку матерiалъних цiнностей е графи для запису

i'x кiлькостi та вартостi. Дnя початковоiта кiнцево1 остач в оборотних вiдомостях

за такими рахунхами вiдводять тiльки по однiй rpaфi (дебет), тому що кредито

во'i остачi за матерiальними рахунками бути не може. Аналiтичний облiк розра-
хункiв i джерел засобiв роблять тiльки у rрошових вимiрниках, адже в оборот
ннх вiдомостях за такими рахунками передбаченi графи лише для вартiсних по-

казникiв. 
Оскiльки записи за синтетичними рахунками проводяться паралельно на

пiдставi одних i тих самих першоджерел iнформацu, суми оборотiв i остач в обо

ротнiй вiдомостi за аналiтичними рахунками мають дорiвнювати сумам оборотiв 

i остач вiдповiдноrо синтетичного рахунку. Оборотну вiдомiсть за аналiтичними

рахунками до синтетичного рахунку "Сировина й матерiали" наведено у табл, 18.

Таблиця 18. Оборот11а вiдомiсть за раху111<а.111и аналiтич11оzо облiку до

си11тетичноzо рахунку "Матерiали" за травень 199 р.

Рахунок Цi11а, Остача 11а 1 Обооот за травень Остача на 1 
•lliaJ1iтичнoro rрн. травня НадХОJDКеННЯ Видаток червня 
uGнiкy 

Кiль- Сума, Кiль- Сума, Кiль- Сума, Кiль· Сума,
кicn, Jl)II кiсть ГDН. кiсть rрн. кiсть rnн. 

Г, u11за, кг. 0-60 5000 3000 2500 1500 6000 3600 1500 900 

Латунь. ю· 0-80 5000 4000 2000 1600 5000 4000 2000 1600 

i'a·1uм . . 7000 . 3100 . 7600 . 2500 

Пiдсумки оборотно"i вiдомостi за цiею групою аналiтичних рахункiв дорiв

Нюють пiдсумкам за вiдповiдним синтетичним рахунком "Матерiали". По

Рtв11янням цих пiдсумкiв встановлюють, чи всi onepaцi"i за синтетичним рахун-
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ком вiдбито в аналiтичному облiку. Порушення такоi" рiвностi свiдчить про
милки, якi слiд усунути. У сучаснiй практицi бухгалтерського облiку дЛЯ йоrо спрощення вiдмо 
ються вiд паралельноrо ведения синтетичного й аналiтичноrо облiку, а о
вiд складання оборотних вiдомостей за аналiтичними рахунками. Нинi щ застосовують поеднання синтетичних i аналiтичних записiв в одному обл
вому реестрi. 

Розrлянутi оборотнi вiдомостi дають лише заrальне уявлення про ст,
змiни засобiв господарства та джерел ix формування, але недостатньо роз
вають економiчний змiст оборотiв. Бiльщ конкретну iнформацiю дае обор
вiдомiсть, яка складена за шаховою формою. У наведенiй шаховiй оборотнiй вiдомостi ( табл.16) показанi операцii·,
в'язанi iз чотирма типами змiн в балансi (див. п.4.2.). Вiдомiсть складаетьс
пiдставi даних синтетичних рахункiв, якi записують двiчi. Один раз назви
хункiв розмiщують у лiвiй частинi таблицi по вертикалi, другий - цi самi р.
ки у такiй самiй послiдовностi по rоризонталi - у верхнiй частинi таблицi. 
оборотiв по кожному рахунку записують на перетинi кореспондуючих раху 
що дебе'I)'Ються (по вертикалi) i креди'I)'Ються (по горизонталi), що дае м 
ливiсть глибwе розкрити економiчний змiст господарських операцiй i вико1
стати данi бухгалтерського облiку дЛЯ управ.rriння. 
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Роздiл 6 КЛАСИФIКАЦIЯ PAXYHKI 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 
6.1 Основи класифiкацii рахункiв 

В облiку rоспрозрахункових пiдприемств як приватних так i державних ( 
мисловiсть, будiвництво, сiльське господарство, торгiвля, громадське хар 
вання, транспорт, зв'язок) застосовусrься бiльше 100 рiзних рахункiв. В ба 
iвському бiзнесi кредитнi установи (банки) використовують близько 50 бал 
сових i понад 50 забалансових рахункiв. В бюджетних установах викорис· 
вуеться бiльше 30 рахункiв i безлiч субрахункiв. Один рахунок вiдображае с· 
rосподарських засобiв, iнший - джерела формування цих засобiв. Кожен р 
нок мае певний змiст, будову, призначення та структуру, ступiнь деталiзацi' 

Поряд з цим можна зауважити, що рахунки пiдлягають класифiкацii. за П<
ними ознаками. На перший погляд класифiкацiя рахункiв не мае практичн, 
застосування, але щоб правильно використати рахунки облiку, треба добре з 
воi"ти Ix особливостi, чiтко визначити змiст, призначення та структуру, то 
прокласифiкувати ix. Класифiкацiя рахункiв бухrалтерськоrо облiку тобто 
пування ix за певними ознаками, допомагае вивченню системи рахункiв та з. 
тосуванюо П у практицi. 

Рахунки класифiкуються за такими ознаками: 
• в залежностi вiд об'екту вiдображення (активнi, пасивнi, активно-пасив
• в залежностi вiд ступеню узагальнення та деталiзацii" даних про гос

дарську дiяльнiсть ( синтетичнi рахунки, субрахунки, аналiтичнi рахунки); 
• в залежностi вiд функцiональноi" ролi бухгалтерського облiку (раху

фiнансового, управлiнсъкоrо та податкового облiку); 
• в залежностi вiд галузей економiки (рахунки загальнi (спiльнi) та раху

специфiчнi (галузевi); 
• за економiчним змiстом;
• за призначенням i структурою;
На двох останнiх признаках класифiкацii зупинимось дальше бiльш деталь.-

6.2 Класифiкацiя рахункiв за економiчним змiстом 
Класифiкацiя рахункiв за економiчним змiстом дае змогу встановити, 

рахунки слiд застосувати для облiку певного об'екта, отримання необхiд 
показникiв, що характеризують стан i змiни об'екта облiку. Однак для вивч, 
ня рахункiв не досить вiдомостей, що саме облiчусrься за цим чи iншим ра 
ком - засоби господарства, Ix джерела чи господарськi процеси. Для отрима 
потрiбних облiкових показникiв слiд знати призначення окремих видiв раху 
та Ух побудову. 

Водночас з класифiкацiею рахункiв за економiчним змiстом треба систе 
тизувати Ух за призначенням i побудовою. 

Класифiкацiя рахункiв за економiчним змiстом вiдповiдае змiсту предм 
бухгалтерського облiку й зумовлена класифiкацiею об'ектiв облiку, тобто 
подарських засобiв i i'x джерел. 
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Осноnнi засоби (фонди); Нематерiалы1i активи; 
Раху11ки 

. 

Матерiали; Паливо; За11ас11i частш111; Малоцi1111i та 
,·осподарських швидкозношуванi предмети; Готова 11родукцiя; 
:iacoбiu Товари; Каса; Розрахунковий рахунок; Валютиий 

рахунок; Фiнансовi вкладення. 

Рахунки 
11жсрел 
утворення 
господарських 
засобiв 

Статутний фонд; Амортнзацiйний фо1щ; Фонди 
скономiчноrо стнмулювання; Фонди спецiального 
nризначення; Фiнансування каniтальних вкладень; 
Цiльове фiнансуван11я i uiльовi надходже1111я; 
Коростроковi кредити банку; Довrостроковi крсщитн 
банку; lншi позиковi кошти; Розрахунки з 
nостачальникамн i пiдр11дчикамн; Розрахунки по 
страхуванню; Розрахунки з бюджетом; Розрахунки 
по оплатi npaui· 

Основне виробниuтво; Напiвфабрикатн власного 
виробниuтва; Допомiж11е виробниuтво; Витратн на 

Раху11кн утриман11я та експлуатацiю машин i устаткування; 
госrюдарських Заrальновиробничi внтрати ; Загальноrосподарськi 
11poueciв витрати; Обслуговуючi виробництва; Некаniтальнi 

робот�1; Капiталы1i вкладсння; Формування 
основного стада. 

Рис.4 Класифiкацiя раху11кiв бухгшт,ерського облiку 

за еко110.мiч1111.111 з.мiстом 

Вiдповiдно до цъого рахунки подiляють на три rрупи: господарських засобiв,
джерш1 утворення господарських засобiа i господарськuх процесiв (див. рис.4). 

На рахунках господарських засобiв вiдображають наявнiсть i рух засобiв; 
це - господарськi засоби, предмети працi, предмети обiгу, грошовi кошти, кош
ти в розрахунках. З тих самих позицiй розрiзняють i рахунки засобiв працi ("Ос
ноон i засоби", "Малоцiннi й швидкозношуванi предмети"), рахунки предметiв 
oбiry ("Товари" тощо), рахунки грошових коштiв ("Каса", "Розрахунковий ра
хунок" тощо), рахунки коштiв у розрахунках ("Розрахунки з пiдзвiтними осо
бами"). Перелiченi рахунки активнi i вiдображають за дебетом надходження 
1·осподарських засобiв i за кредитом - ·ix вибуття. Залишок за рахунками пока
зус наявнiсть господарських засобiв на початок i кiнець мiсяця. 

На рахунках джерел господарських засобiв вiдображають джерела утво
ре1111я rосподарських засобiв. Джерелами засобiв е закрiпленi за пiдприемством 
'ix власнi засоби: "Статутний фонд", "Амортизацiйний фонд" тощо. 

Промисловi пiдприемства, крiм власних засобiв, можуrь маги засоби, що тим
•tасооо залученi вiд iнших органiзацiй i осiб. До рахункiв джерел залучених засобiв 
11Межать "Короткотермiновi позики банку", "Розрахунки з оплати працi" та iн. 

Рахунки утворення джерел господарських засобiв е пасивними, i за креди
том ·ix вiдображають збiльшення джерел засобiв, а за дебетом - зменшення. 
Сальдо таких рахункiв характеризуе наявнiсть джерел господарських засобiв 
на початок i кiнець мiсяця. 

Третю групу класифiкацiй рахункiв за економiчним змiстом становлять ра
ХУнки господарських процесiв. На даних рахунках за дебетом i кредитом об-
111ЧУютh такi процеси господарськоУ дiяльностi, як заrотiвля i придбання матер-
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iальних цiнностей, виробництво продукцiУ, П реалiзацiя. До рахункiв го 
дарських проuесiв належать рахунки: "Основне виробництво", на якому вi 
раженi витрати на виробництво продукцii"; "Реалiзацiя", де вiдображенi 
paцii" з реалiзацii" rотовоi· продукцii". Таким чином, класифiкацiя рахункiв за 
номiчним змiстом дае змоrу rрупувати рахунки в залежностi вiд того, що 
них облiчують. 

6.3 Класифiкацiя рахункiв за призначенням i структуро 
За призначенням i структурою рахунки бухгалтерського облiку класи1 

кують залежно вiд того, як вiдображаються на рахунках засоби госпо, 
ства, Ух джерела та rосподарськi процеси, що саме облiчуеться за дебет, 
кредитом певноrо рахунку, що являе собою сальдо вiдповiдноrо раху 
Така класифiкацiя дае змоrу вивчити особливостi рахункiв i встановити, 
види рахункiв треба використовувати для того, щоб отримати необхi. 
показники. 

За призначенням i структурою рахунки бухгалтерськоrо облiку подiл 
на такi rрупи: основнi, регулюючi, операцiй11i, фiнансово-результатнi, за, 
лансовi (див.рис.5). 

Основнi рахунки використовують у бухгалтерському облiку для контр 
за станом i рухом господарських засобiв i джерел ix утворення. У сукупно, 
вони характеризують матерiалъний (майновий) стан пiдприемства i пра 
за основу для складання балансу. Основнi рахунки подiляють на iнвентарJ 
фондовi та рахунки розрахункiв. 

Iнвентарнi рахунки застосовують для облiку наявностi та руху матерi 
них цiнностей i коштiв, ix призначення - контроль за наявнiстю i рухом гос 
дарських засобiв пiдприемства. До них належать такi рахунки: "Основнi за1 
би", "Паливо", "Матерiали", "Каса", "Розрахунковий рахунок" та iн. На 
рахунках остача може бути тiльки дебетовою, обороти за дебетом показ: 
збiльшення (надходження) засобiв на пiдприемство, а обороти з кредито 
зменшення (вибуття) цих засобiв. Облiк матерiальних цiнностей за аналiт 
ними рахунками, що використовують для розвитку iнвентарних рахункiв с 
тетичного облiку, здiйснюють у на'I)'J)альних вимiрниках та у rрошовiй оцi 
Операцii" за дебетом i кредитом цих рахункiв записують в однаковiй оцiнцi. 
означае, що остачу, яка е на певному рахунку, можна завжди перевiрити iнвеi 
таризацiею. Тому цi рахунки називають iнвентарними. Схема йоrо наступи 

lнвекrарннi! рахунок 
l!_ебет 

Початкова остача наявнrстъ 
матерiальннх цiнностеl! i коштiв 

Оборот - надходженf�я засобiв 
Кiнцева остача - дебетова 

Кредит 
·рот - виоуrтя засоьrв

Фондовi рахунки використовують для облiку i контролю за станом, змiн: 
фондiв i джерел засобiв цiльовоrо фiнансування. Вони показують форми створе 
ня i цiльове призначення закрiплених за пiдприемством засобiв, а також ix змiнИ 
процесi rосподарськоi" дiяльностi. До цiei" rpyrш належать таю рахунки: "Cnnyrнl! 
фонд", "Амортизацiйний фонд", "Фонди економiчного стимуmоваЮIЯ" "Фо 
спецiальноrо призначення", "Цiльове фiнансування i надходження". 
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-·()с1юаН1 рахувки

Реrулюю•1i 
ахvнки 

Операцiйнi 
раху11ки 

Забалансоni 
рахунки 

I f111e1rrapвi 

Фо,щовi 

Ос,юо�,i засоби 
Матерiал11 
Розрахунковнй_1J_ахунок 

-Статуrний фонд
· Амор-mзацiйний фоfщ
.Фонди еко11омiчвого стимунюв.

\ Розраху11кiв t< 
Розрахунки з постачальниками
Розрахунки з рiз11ими дебiторами,
кре_дито_JJ_ами та iв. 

�\ 
Заготiвельно-складськi витрати

! Доповfllоючi Фiвансува1111Я з бю�е1)'. Трансrюрпю-заго11вель111 ВИ1)JЗТИ 

1 
�

1

) Dtll<ЩJl'l'-IC>ППЛ "l"'V['"/ 

зподiльнi 

ВiД)(илення фактично, 
еобiвартостi матерiалiв вiд 
планово, 

Заганыювиробничi витрати 
Загальногосподареькi витрати 

Витрати майбуrniх перiодiв 
Резерв передбачених витрат i 
платежiв 

1 
� Baлoni витрати

Baлoni доходи 

КалькуляL1iйнi 
Оеновне виробницrво 
Допомiжне ви1>О_бни1..[1110 

I Ц! Реалiзацiя

-=========== 
Прибутк11 i збитки 
Нерозподiневий прибуrок

непокрJПi збитки) минvлнх лiт 

Орендованi ос,ювнi заеоби 
товарно-матерiальнi цiнностi, 

прийнятi на вiдповiдальне 
зберiгання 

Рис.5. Класифiкацiя рахункiв бухгалтерського облiку за ix

при:тачен11ям i структурою
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Фондовi рахунки можуrь мати тiльки кредитоnе сальдо, яке показуе наяnнi 
джерел власних засобiв, що становлять фонди пiдприемства. Обороти за к 
дитом фондових рахункiв показують збiлъшення (виникнення) джерел засо 

пiдприемства, а оборот за дебетом - зменшення (nикористання) цих джер, 
Характерним для фондових рахункiв е те, що облiк на них здiйснюють лиш 
грошовому виразi, аналiтичний облiк проводять за формами створення й цiл 
вого призначення окремих джерел засобiв. Ось його схема: 

Фо11довнй раху11ок 
.ебет Кр_t;ЛИТ 

Оборот 
фiнансування 

зменшення фонду По•,аткова оста•,а - 11аяв11iсть джерсл 
господарських засобiв 

Оборот збi11ьшення 
фiна11сування 

Кiнцсва ос,11,,а - крсд11това 

фоt1ду 

Рахунки розраху11кiв використовуютъ для облiку i контролю за розра 

ками одного пiдприемства з iншими пiдприемствами, органiзацiями, устан, 
вами й окремими особами. На цих рахунках вiдображаетъся заборгованi 
що виникае в процесi господарсъкоi· дiялъностi пiдприемства, а також облiJ 
вуються yci змiни цiei" заборгованостi. Рахунки розрахункiв подiляютъ на а 

тивнi, пасивнi й активно-пасивнi. 
Активнi рахунки розрахункiв використовуютъ для облiку i контролю 

розрахунками одного пiдприемства з iншими пiдприемствами, органiзацiям 
установами й окремими особами (дебiторами) за цiнностi, переданi iнш 
пiдприемствам i особам, за виконанi послуги. Сюди належать такi рахунк 
"Розрахунки з пiдзвiтними особами", "Розрахунки з покупцями i замов 
ми" та iн. 

Дебет рахункiв (активних) розрахункiв показуе суму збiльшення заборго 
ностi даному пiдприемству, iнших пiдприемств i органiзацiй за переданi цiнно 
чи наданi послуги, кредит - суму погашения боргiв пiдприемству, остача (де� 
това) - суму дебiторсъкоi" заборrованостi пiдприемству. 

Аналiтичний облiк проводять за кожним дебiтором (пiдприемством, органi 
зацiею чи особою). Наведем о його схему. 

Розрахуuков11й актнв11нй раху11ок 
Дебет 

Початкова остача 
дебiторськоI заборгованостi 

наявнiсть 

Оборот - збiльшення дебiторськоi" 
заборrованостi 

Кiнцсва 
заборгооанiсть 

остача дебiторська 

Кредит 

Оборот - зменшсння дебiторськоi 
заборгованостi 

Пасивнi рахунки розрахункiв використовують для облiку розрахунков 
взаемовiдносин з iншими пiдприемствами i органiзацiями за отриманi вiд н 
матерiалънi цiнностi, послуги; з персоналом пiдприемства ( за розрахункам 
по заробiтнiй платi); з органами соцiального страхування (за вiдрахування н: 
соцiальне страхування); з бюджетом (з податкiв та iн.). До них належать та 

рахунки: "Розрахунки з постачальниками i пiдрядчиками", "Короткотермiнов 
позики банкiв". Кредит цих рахункiв показуе наявнiсть i збiльшення кред� 
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r,ipc1,кo"i заборгованостi, а дебет - "ii погашения (оплату). Вони мають тiльки

�рсдитове сальдо. 
в аналiтичному облiку пасивнi рахунки розрахункiв деталiзують за кожним

кредитором (пiдприемством, органiзацiею чи особою). 

д.1,тивно-пасивнi рахунки розрахункiв застосовують в облiку для розра-

хункiв з дебiторами й кредиторами за господарськими операцiями, в резуль

г,�тi яких заборгованiсть щодо цього пiдприемства може бути або дебiторсь

ко!О, або кредиторською, тобто пiдприемство е водночас i боржником, i креди

тором. До них належать такi рахунки: "Розрахунки з рiзними дебiторами i кре

днторами", "Внуrрiшньовiдомчi розрахунки з перерозподiлу оборотних коштiв

i 11р11бутку", "Внутрiшнъовiдомчi розрахунки за поточними операцiями" тощо.

Оборот за дебетом таких рахункiв показуе збiльшення дебiторсько"i забор

гованостi пiдприемству i погашения пiдприемством боргiв сво"iм кредиторам";

оборот за кредитом вiдбивае збiльшення заборгованостi пiдприемства креди

торам i зменшення дебiторсько1 заборгованостi пiдприемству, погашения

пiдприемством боргiв сво"iм кредиторам. За цими рахунками сальдо показують

у розгорнуriй формi (окремо дебетове i кредитове). Його визначають за допо

моrою аналiтичних рахункiв, що використовуютъ для розвитку синтетичного

рахунку. 
Окремi аналiтичнi рахунки, що вiдкритi для облiку розрахункiв з кожним

дебiтором, можутъ мати дебетове або кредитове сальдо, якi в балансi показу

ють окремо: дебетове - в активi, 1<редитове - в пасивi. Наведемо "ix схему. 

Акп1в110-пас11в1111й рахунок розраху11кin 
Kpe_l!IIT 

,ебет 

Початкова остача - дебiторська 
1аборrованiсть_ 

Оборот - збiльшення дебiторсько"i

1аборгованостi, змеюнення кредиторсько"i

·щборrованостi

Початкова остача - кредиторська

заборrованiсть 

Оборот - збiлъшення кредиторсько"i

заборгованостi. Зменшення дебiторсько"i

заборгованостi 

Юнцева остача - кредиторська заборгованiсть

на кiнець звiтноrо перiо.Кiнцева ос,·ача - дебiторська

·шборrованiсть на кiнець звiтl:IО_ГО перiо)! 

Регулюючi рахунк1t застосовують в облiку для уточнения оцiнки госпо

дарських засобiв i i"x джерел з тим, щоб мати данi про фактичну собiвартiстъ

засобiв або фактичний розмiр джерел засобiв. lx подiляють на контрарнi, до-

повюоючi й ко11трарно-доповнюючi. 

Контрарнi регулюючi рахунк11 зменшують оцiнку засобiв чи джерел, що 

облiчуютъся на вiдповiдному основному рахунку. Цi рахунки в свою чергу

nодiляютъ на контрактивнi i контрпасивнi. 

Контрактивнi рахунки призначенi для регулювання оцiнки окремих ос-

11овних активних рахункiв, а тому самi е пасивним. За кредитом цих рахункiв

11оказуеться збiлъшення сум, якi пiдлягаютъ вирахуванюо з основного актив

ного рахунку, а за дебетом - зменшення цих сум. Сальдо показуе суму, що пiдля-

1·ае вирахуваm-nо з остачi вiдповiдного основного активного рахунку. До таких

Рuхункiв належать "Зношення основних засобiв", "Зношення малоцiнних i

Швидкозношуваних предметiв" та iн. Наведемо "ix схему. 
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Ко11тракт11в1111й рахvнок 
.)!ебет 

Оборот - зменшення сум и, яка лiдляга�: 
вi11рахуванню з ноказникiв основного 
регулюючого активного рахунку 

Крсд11т 
Початкова оста•1а - сума, яка зменшу�: 
дебетову остачу рсгулюючого активного 
рахуику 
Оборот - збiльшсиня сум и, яка пiдляга�: 
вирахуванню з локазникiв основного 
рсгулюючого активного рахунку 
Кiнцсва остача - сума, яка зменшу�: 
дебстовий залишок регулюючоrо 
активного рахункv. 

Контрпасивнi рахунки призначенi для реrулювання основних пасивних р: 
хункiв, а самi Е: активними. Вони служать для зменшення сум джерел засобiв, 
облiковуються на основних пасивних рахунках. Дебет контрпасивного ра 
показуе збiльшення сум, що niдлягають вирахуванню iз сальдо основного пас 
ноrо рахунку. Прикладом такого рахунку е рахунок" Використання nрибуrку". 

Реrулюючi контрактивнi рахунки забезпечують nравильнiсть i реальнiсть оцi 
ки матерiальних засобiв, а контрпасивнi - джерел уrворення засобiв. Наведемо ... 
схему. 

Контрпаснвнi раху11кн 

сбст 
Початкова остача - сума, яка зменшу�: 
кредитовий залишок регулюючого 
nасивноrо рахунку. 

Оборот - збiльшення суми, яка niдлягае 
вирахуванню з локазникiв основного 
регулюючоrо ласивного рахунку 

Кiнцева остача - сума, яка зменшуе 
кредитовий залишок регулюючоrо 
nасивиого рахvнк 

Кредит 
Оборот - зменшсння сум и, яка пiдляrа�: 
вирахуванню з nоказникiв основного 
реrулюючоrо nасивного рахунку 

Доповнюючi регулюючi раху11ки доnовmоють оцiнку засобiв i i"x джер 
якi облiчуютъся на вiдповiдному основному рахунку, i мiстяться у тiй част 
балансу, що й основний рахунок. Якщо основний рахунок активний, то pery. 
ючий доnовнюючий йоrо рахунок теж активний; якщо основний рахунок пас 
ний, доповнюючий - пасивний. 

Доnовнюючi реrулюючi рахунки, що призначенi для збiльшення оцiнки о 
новних активних рахункiв, називають доповнюючим11 активними. За дебетоi 
цих рахункiв nоказують збiльшення сум, якi треба додати до вiдповiдноrо осно 
ноrо акrивноrо рахунку, за кредитом - зменшення цих сум; сальдо nоказуе с: 
яку треба додати до сальдо вiдnовiдноrо активного рахунку. Наведемо i"x схе 

Реrулюючнй доnовиюючий а1,тив11нй рахунок 

ебет 
Початкова остача - сума, яка доnов,,юс 
оцiнку регулюючого активного рахунку. 

Оборот - збiльшення сум и, яка доnовнюе 
суму засобiв по регулюючому рахунку 

Кiнцева остача - дебетова 
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Кре_.g_ит 
Оборот - зменшсн11я сум и, яка доnовнюе 
оцiнку на регулюючому рахунку 

до1ювнюючi реrулюючi рахунки, що призначенi для збiльшення оцiнки 
с��овних пасивних рахункiв, називають доповнюючими пасивними� За кре

�'111-ом таких рахункiв nоказують збiльшення сум, що пiдлягають додаванню до 
�сновноrо пасивного рахунку. Наведемо i"x схему. 

Регулюючий доповшоючий nасив11ий раху11ок 
- Дебет 

'о�т - зменшення суми, яка доповнюr 
011iнку засобiв на реrулюючому рахунку 

Кредит 

Початкова остача - сума, яка допов11�ос 
оцiнку засобiв на регулюючому 
пасивному рахунку 
Оборот - збiльшення суми, яка доповнюЕ 
оцiнку засобiв на регулюючому рахунку 
Кiнцева остача - кредитова 

Як правило, реrулюючi доповнюючi рахунки використовують в аналiтичному 
облiку. Наприклад, в аналiтичному облiку матерiалiв при оцiнцi окремих ix видiв за 
0rтrовими цiнами доповнюючим реrулюючим активним е рахунок "Трансnортно
загагiвельнi витрати'', що вiдкривасrься у складi синтетичного рахунку "Матерiали''. 

Фактичну собiвартiсть матерiалiв визначають додаванням до ix вартостi за оnrо
вим и цiнами суми транспортно-заrотiвельних витрат. Прикладом доповнюючоrо 
пасивного реrулюючого рахунку е субрахунок "Фiнансування з бюджеrу на nрирiст 
i поповнення обор<УГних засобiв". 

Контрар110-доповнюючi регулюючi рахунки поеднуютъ ознаки контрар-
11их i доповнюючих рахункiв. Ух застосовують в аналiтичному облiху, наприк
лад, в облiку rотовоi· продукцii" чи матерiалiв. Якщо аналiтичний облiк окремих 
видiв готовоi продукцii чи матерiалiв проводять за плановою собiвартiС1Ю, 
окремо ведуть облiк вiдхилень фактичноi собiвартостi цих матерiальних цiнно
стей вiд i"x плановоi собiвартостi. При цьому для визначення фактичноi собiвар
тостi готовоi продукцii" або матерiалiв суму вiдхилень треба додати або вiдняти 
вiд плановоi" собiвартостi залежно вiд того, що показуе вiдхилення - перевитра
ту чи економiю засобiв. Ось Ух схема. 

Ко11трар110-до11овнюючиli ра1у11ок 

Дебет Кредит 

llо•�аткова остача - сума, яка доnовню�: Початкова остача - сума, яка niдляга�: 
11оказ11ики ос11ов11ого активного рахунку вiдрахуванню з nоказникiв основного 

Оборот - збiльwе11ня сум и, яка доnовню�: 
активного рахунку 

11оказ1111к11 основного активного рахунку Оборот - збiльшення сум и, яка niдляга�: 

Ki11цcua оста•,а - сума, яка доnовнюс 
вiдрахуванню з nоказникiв основного 
активного рахунку 

11ока1н11ки основного активного раху11ку. 
Кiнцева оста•,а - сума, яка niдляга�: 
вiдрахуванню з nоказникiв основного 

-- активного рахvнкv 

Оnерацiйнi рахунки використовують для вiдображення та контролю 
1
'0сподарських процесiв,зокрема, за операцiями постачання, виробницт
на i реалiзацii продукцii". За призначенням i структурою операцiйнi ра
ХУнки подiляють на збiрно- i бюд;J1сет110-розподiльнi, транзит11i, каль
k)'11яцiйнi та порiв11яль11i. 
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Збiрно-розподiльнi рахунки призначенi для облiку В!'fтрат, якi 
в'язанi з проведениям певних rосподарських nроцесiв i в момент 
здiйснення не можна безпосередньо вiднести на тi рахунки, на яких 
лiчуються yci витрати за даним об'ектом (наприклад, заробiтна пл 
адмiнiстративно-управлiнськоrо та обслуговуючоrо персоналу). Су 
таких витрат спочатку записують на збiрно-розподiльних рахунках, 
потiм розподiляють мiж вiдповiдними об'ектами. За дебетом збiрно-р 
подiльних рахункiв показують витрати, що пiдляrають розподiлу, за к 
дитом - цi витрати списують на вiдповiднi об'екти калькуляцii'. Пiсля р 
подiлу витрат мiж об'ектами калькуляцii' цi рахунки закривають. До 
rрупи належать такi рахунки: "Витрати на утримання та експлуата 
устаткування", "Загальновиробничi витрати", "Загальноrосподарс 
витрати", "Позавиробнич i витрати". Наведем о i'x схему. 

Збiр110-розподiль11ий раху11ок 

Дебет 

Оборот - збiльшення i наrромадження 
нитрат 

Кредит 

Оборот - зменшення, списания нитрат на 
калькул�цiйнiрахунки 

Бюджетно-розподiльнi рахункн призначенi для розмежування i т, 
ного визначення витрат мiж сумiжними звiтними перiодами. Викор 
тання цих рахункiв дае змогу вiдносити витрати саме до того перiоду, 
якого вони належать - незалежно вiд часу i'x фактичного проведения. 
дозволяе точно пiдрахувати собiвартiсть продукцii', отриманоi' в дано 
звiтному перiодi, й правильно визначити фiнансовий результат за ко 
ний окремий перiод. До бюджетно-розподiльних належать такi рахун 
"Витрати майбутнiх перiодiв", "Резерв передбачених витрат i платежi 

Рахунок "Витрати майбутнiх перiодiв" використовують для облi 
витрат, фактично здiйснених у звiтному мiсяцi (перiодi) i якi призначе 
для вiднесення на витрати виробництва у наступних звiтних перiод 
Наприклад, витрати на освоения нових видiв продукцii', сплачена нап 
ред орендна плата за орендованi основнi засоби тощо. За дебетом цьо 
рахунку облiчують суми фактично здiйснених витрат, а за кредитом 
поступове списания цих витрат у тих nepioдax, на якi вони припадаю 
Сальдо за рахунком " Витрати майбутнiх перiодiв" може бути тiльки д 
бетове. 

Рахунок "Резерв передбачених витрат i платежiв" використовують 
облiку витрат, що стосуються поточного звiтного перiоду, але фактич 
ще не проведенi i здiйснюватимуться лише в наступних перiодах. Н 
приклад, суми на оплату вiдпусток робiтникам, що працюють на виро 
ництвi, на поточний ремонт основних засобiв (коли вiн здiйснюеть 
протягом року нерiвномiрно) тощо. Резерв передбачених витрат i пл 
тежiв створюеться протяrом року включениям у собiвартiсть продук 
плановоi' суми витрат, що забезпечуе рiвномiрне включения цих сум 
собiвартiсть продукцii·. За дебетом цьоrо рахунку записують суми фа 
тично проведених витрат за рахунок створеного резерву, а за кредитом 
резервування сум на покриття передба•,уваних витрат i платежiв. Кред 
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06а остача показуе суму створеноrо резерву на покриття витрат, що бу-
1 • • • 

vть проведею шдприемством у наступних пер10дах. 
,l. . Транзитш рахунки застосовують з метою визначення суми валового
но,.:оду, податковоrо валового доходу, валових витрат для розрахунку

11J11бутку, який пiдляrае оподаткуванню. Цi рахунки не мають залишкiв.
I 

б 
. 

JаnИ'СИ по них проводять одночасно як за де етом так I за кредитом ра-
,_у11ку, тобто характер записiв транзитний, звiдси i виникла 'ix назва. Ix
схема така: 

Транзитmrй рахунок �валовi витратн" 

Дебет Кредит 

()С,орот - ви11ик11ещ1и валовнх затрат дли цiлей Оборот - вiд11ссе1111и (тра113нт) валових затрат на 

0110даткува11ня об'сктн облiку 

Калькуляцiйнi рахунки призначенi для обшку р1зних витрат з метою виз
начсння факти•шо'i собiвартостi rосподарських засобiв - продукцii', матерiалiв
чи оиконапих робiт i послуr. За допомогою цих рахункiв контролюють рiвень
витрат на виробництво, встановлюють вiдхилення фактичноI собiвартостi вiд
плановоI i з'ясовують причини вiдхилень. До калькуляцiйних рахункiв нале
жать такi рахунки: "Основне виробництво", "Допомiжнi виробництва", "Ре
монт основних засобiв" та iн. За дебетом калькулядiйних рахункiв облiчують
yci витрати на виробництво продукцii', виконання робiт i послуг, а за кредитом
с11исуеться Ix фактична собiвартiсть. Сальдо (дебетове) показуе собiвартiсть
незавершеноrо виробництва продукцii' або незакiнчених робiт. Наведемо i'x
схему. Калькуляцiй,шй рахунок «Осиов11е ннробннцтво)) 

Дебет Кредит 

По•1аткова остача - нитрати на Оборот - собiнартiсть rотових ниробiв, 

незавершену ниробництном nродукцiю на никонаних робiт, послуr 

по•1аток мiсяця 

Оборот - нитрати, якi утворюють 
собiнартiсть nродукцii', робiт, nocлyr 

Кiнцена остача - витрати на незавершену
внробництвом nродукцiю на кiнець мiсяця 

Порiвняльнi рахунки використовують для порiвняння та контролю витрат i 
оnсрацiй по виробництву i oбiry у двох оцiнках, наприклад у плановiй i фактичнiй, 
nля того, щоб виявити вiдхилення вiд норм витрат, обсяr операцiй або результати 
за операцiями. За дебетом порiвняльних рахункiв rосподарськi засоби показують 
·за фактичною собiвартiсnо, а за кредитом - за реалiзацiйними цiнами. Порiвюою
чи дебетовий i кредитовий обороти порiвняльноrо рахунку, визначаютъ результа
ти оnерацiй. До цie'i rрутти належить рахунок "Реалiзацiя", який призначений для
1<01пролю за виконанням плану реалiзацii' й виявлення фiнансових резулътатiв вiд
РсалiзацiУ продукцii·, виконаних робiт, по слуг. За дебетом цъого рахунку показують 
Фактичну повну собiвартiсть реалiзованоi' продукцii' чи виконаних робiт i послуг, а
за кредитом -вартiсть цie'i продукцii' за вiдпускними ( оптовими) цiнам. Порiвняннiм
Фактично'i собiвартостi з вiдпускною вартiстю реалiзованоУ продукдii', робiт i по-
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слуг визначають фiнансовий результат вiд реалi:шцi"i продукцii', робiт чи посл 
який виражасrься у витлядi прибутку або збитку. 

Фiнансово-результативнi рахунки призначенi для поточного (прот: 
гом року) вiдображення й контролю фiнансових результатiв (прибуткiв 
збиткiв), а також узаrальнення показникiв виконання плану за прибутк 
ми за звiтний перiод. Для цьоrо застосовують рахунок "Прибутки i зби 
ки", за дебетом якого обчислюють збитки i yci втрати, що не включенi 
собiвартiсть продукцi'i, а за кредитом - прибуток вiд реалiзацi'i i позаре 
iзацiйнi доходи та прибутки. Кредитове сальдо цьоrо рахунку показуе ч 
стий прибуток, дебетове - збиток. Наведемо 'ix схему. 

Фi11а11сово - результаn1в1111й раху11ок 

Дебет 

Початкова остача - збитки 

Оборот - зменшення: 
а) списания прибуrку; 
б) вiдображення збиткiв 

Кiнцева оста•1а - дебетова (збитки 

Кред11т 

Поча:rкова остача - прибуrки 

Оборот - збiльшення прибуrку або 
списания збитку 

Yci розглянутi рахунки бухгалтерського облiку при наявностi на них сальд1 
( остачi) вiдображаються у балансi у вiдповiдних балансов их статтях, а тому ,. 
називають балансовими. Поряд з балансовими е такi рахунки, якi не включа, 
ють у баланс, а показу�оть за його пiдсумком. Такi рахунки називають забалан 
совими. 

Забалансовi рахунки призначенi для облiку засобiв, якi не належать дано 
му пiдприемству, а лише тимчасово перебувають у його користуваннi або зб, 
piraннi, i тому 'ix не можна включити у баланс, де показано власнi господарсь 
засоби пiдприемства. Крiм матерiальних цiнностей, що належать даном 
пiдприемству, на забалансових рахунках облiчують данi, наведенi у блан 
сувороi' звiтностi, списанi на збитки заборгованiсть неплатоспроможних дебi 
торiв та iн. Характерною особливiстю забалансових рахункiв е те, що облiк н: 
них ведеться без застосування способу подвiйного запису. Це означае, що опе-: 
paцi'i позначаються одинарним записом тiльки за дебетом або тiлъки за креди 
том вiдповiдного рахунку. При надходженнi засобiв забалансовий рахунок д, 
бетуеться без кредитування iншого рахунку й кредитуеться при вибуттi 
засобiв без дебетування iншого рахунку. До забалансових належать такi рахун· 
к.и: "Орендованi основнi засоби", "Товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi на: 
вiдповiдальне зберiгання", "Устаткування, прийняте для монтажу", "БлаНКJI 
суворо'i звiтностi" та iн. 

6.4 План рахункiв бухгалтерського облiку 
Дnя забезпечення едностi, порiвнянностi й узаrальнення облiкових дан 

необхiдно, щоб однорiднi rосподарськi операцi'i вiдображались на рахунках то· 
тожно усiма виробничими об'еднаннями та пiдприемствами. Це досягаеться за 
допомогою едино'i системи рахункiв бухrалтерськоrо облiку i сдиних вимоr щодо 
здiйснення облiку на них. Дnя цьоrо розроблено спецiальний перелiк рахункiв, 
який називаеться планом. Рахунки в ньому розмiщенi в певному порядку н 
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,�<овiй основi, яка базуеться на Ух економiчнiй клr1сифiкацii'. 
11'1� rtлa11 рахункiв - це rрупування рахункiв бухtалтерськоrо облiку за еко

., iч ним змiстом, призначенням та струi<Турою в с11стематизованому перелiку, 
111J1vo , ·Jастосовуються в пщприемствах та rосподарсь�их товариствах.
111() 1 1 сiчня 1986р. Мiнiстерством фiнансiв за поrодженням з Державним комi-
.,ом статистики введено единий План рахункiв бухrалтерськоrо облiку вироб

г� ,io'i господарсько'i дiяльностi об'еднанъ, пiдnрисм<,,в i органiзацiй. У планi ра-
1111 • • , (р ) . �ункiв перел�чено �ct синтетичю �ахун�и -�хунк� першого порядку , яю можна
з,�стосовувати на шдприсмств� вщпов1_дно1 rалуз1 11ародноrо господарства. 

Крiм синтетичних ра�нюв, У плаю nередбаче1-1i також субрахунки (рахун
�11 другого порядку), яю мають важливе значе_нюt для opraнiзaцi'i поточного
обнi�<У· Кожному синтетичному рахунку у плаю рахункiв присвоюеться шифр
(код) - цифрове значения, яке визначае його прина.JJежнiсть до вiдповiдно'i гру
пи. Шифри (коди) використовують при складаннi бухrалтерських проводок i у 
записах i облiковi регiстри. Це значно с1<орочус i прискорюе облiковi роботи, а 
;акож полегшуе 'ix автоматизовану обробку при в11користаннi ПЕОМ.

у Планi рахункiв, яким користуються нинi (див. додаток 1 ), прийнято сер
ii\но-порядкову нумерацiю рахункiв. За кожним роздiлом закрiплено вiдповiд
ну серiю порядкових номерiв з урахува1шям деякоr кiлькостi запасних номерiв. 
Wнфри (коди) ycix синтетичних рахункiв у рахунковому ПJiaнi, що, склада
ються з двох знакiв, оскiльки всiх paxyl-lкiв не бiльщ нiж 99. Субрахунки мають 
порядковi номери вiд одиницi до дев'яти у межах того синте:тичного рахунку, 
до я кого вони ведуться. Наприклад, рахунок О 1 "Основнi засоби" представле
н11й чотирма субрахунками: 

01-1 Будинки, сооруди.
01-2 Автотранспорт, меблi, прилади.
01-3 Приватизова11ий житловий фонд.
01-4 Iншi.
Крiм цього, пiдприемства мають nраво вiдкривати субр21Х)'НКИ для облiку

основних засобiв, якi взятi в оренду, зокрема цiпiсних маmнових комплексiв 
або фiнансового лiзiнrу, а також для �блiку невиробничих основних засобiв. 

Yci синтетичнi рахунки згруповаю на основi 'ix економiч!-iО'i однорiдностi у 
дев'ять роздiлiв, зокрема такi: 

·роздiл 1 - Основнi засоби (фонд11)- включа� рахунки, niризначенi для об
лiку основних засобiв i нематерiальних активiв, 'ix зношенJНЯ i витрат на ре-
монт; 

· роздiл П - В11робн11чi запаси - мiстить раху1-хи, на яких ведуть облiк мате
Рiалiв, палива, будiвельних матерiалiв i обладна1W1 до устан�0вки, запасних ча
ст1111, малоцiнних i швидкозношуваних предметiв. якi належа1rь даному пiдприе
Мству, а також операцi'i, пов'язанi iз заготовкою га переоцiн:кою; 

·рахунки, якi призначенi дая вiдображення в�трат основ1ного й допомiжно-
10 nиробництва, а також витрат, пов'язаних iз соцiально-поб_iутовим обслугову-
11а11ням праuiвникiв, об'еднуе роздiл 111 - Витраги на вирОlбництво; 

· роздiл IV - Готова прадукцiя, товари i реапiзацiя - вк.лючас рахунки для
ОбJ1iку надходження, вiдвантаження i реалiзацi'i rотово'i прод()'кцi'i й товару, вит
Рат щодо 'ix реалiзацi'i та виручки вiд реалiзацii' ,иконаних р>обiт i послуr; 

· для вiдображення операцiй щодо належносli пiдприемс-тву rотових коштiв,
нкi знаходяться у касi, на розрахункових поточ�их рахунка:х, операцiй за гро-
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шоuими документами в.икористов)1оть рахунки, nклю•1енi у роздiл V - Г1 
шовi кошти; 

· роздiл VI - Розрахунки, вiдображенi рахунки, якi призначенi для об
всiх видiв розрахункiв з товариствами, пiдприемствами, орrанiзацiями, у
новами й фiзичними особами; 

· роздiл VU - Фiнансовi результати i використання прибутку - мiс розрахунки, на яких облiковують црибутки i збитки, доходи майбутнiх подiв, використання коштiв за рахуоок прибутку;
· рахунки, якi призначенi для вiдображення операцiй за статутним, амортцiйним фондами, фондами економiчноrо стимулювання й спецiальноrо призчення, а також за резервами, вiдображенi у роздiлi VIII - Фонди i резерви; · Роздiл IX- Кредити банкiв i фiнансування - об'еднуе рахунки, призначдля вiдображення в облiку операцiй за розрахунками й збитками, отриман позиками, кредитами, а також за рухом коштiв фiнансування на вiдповiднi цiКрiм цих роздiлiв, окремою rpynDю пiсля 9 роздiлiв видiлено забалансовiхунки, характеристика яких дана вище. 

У разi необхiдностi до Плану рах,;нкiв можна вводити додагковi синтетичнiхунки, використовуючи при цьому вiльнi номери рахункiв. Так, починаючи з 1р. були запровадженi новi рахунки: 04-"Нематерiальнi активи"; 36- ''Виконанi по незакiнченим роботах"; 52 - "Ватотний рахунок''; 58-"Фiнансовi вкладення'',"Векселi отриманi",66 - "Векселi виданi", 75- "Розрахунки з учасникам.и" та iн.,1997 роцi в зв'язку з введениям новоt редакцii" Закону Украiни Про оподаг прибуrку пiдприемств" та Закону ''Про под1ПОк на додану вартiсть" введенi н,рахунки 18- "Валовi витрати", 48- "Валовi доходи'' та 67- "Подагковi розрахунки''також внесено cyrreвi змiни до перелiку субрахункiв рахункiв О 1 "Основнi засо61 

та рахунку 02- "Зное (амортизацiя) майна. 
До Плану рахункiв додано спецiальну iнструкцiю для застосування рахункiв rалтерськоrо облiку, в якiй мiститься характеристика кожного рахунку та "ix типкореспонденцiя, що визначае порядок вiдображешIЯ rосподарських операцiй на в·вiдних рахунках. Вона дозволяе вста1юwuоваги единi пiдходи до застосування ну рахункiв i вiдображення однакових фактiв rосподарськоrо життя на рахунках бrалтерськоrо облiку. 
Сдиний План рахункiв вiдirpae значну роль в opraнiзaцii" й постановцi б: терськоrо облiку. Вiн забезпечуе правильнiсть i еднiсть використання всiб систерахункiв для вiдображення rосподарсько1 дiяльностi пiдприемств вiдповiдно доrалузевих особливостей i сприяе дiйовому контролю за виконанням rосподарсь планiв. Застосування плану рахункiв забезпечуе е.дину методолоriю бухrалтерсько

облiку й склада!ШЯ зведено"i звiтностi у масштабi окремих rалузей i всьоrо народно господарства. 
Крiм цьоrо Плану рахункiв бухгалтерськоrо облiку дпя банкiвсько"i системи, 111чинаючи з I сiчня 1998 року, Нацiональним банком загверджений новий План хункiв бухrалтерськоrо облiку комерцiйних банкiв Украi"ни, який вiдповiдае вимгам Мiжнародних стандартiв бухrалтерськоrо облiку, зокрема, у ньому передбаче 10 класiв рахункiв: 1.Казначейськi та мiжбанкiвськi операцi"i; 2.Операцi"iз клiентам3.Операцi"i з цiнними паперами та iНIU.i активи i зобов'язання; 4.Довrостроковi вкл:дення, основнi засоби та нематерiальнi активи; 5.Капiтал банку; 6.Доходи; 7.8 ти; 8.Управлiнський облiк; 9. Позабалансовi рахунки. Характерне для цьоrо Пл рахун:кiв е те, що на вiдмiну вiд вище розrлянутоrо Плану рахункiв для rалуз,
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Gt<Ономiки Укра"iни, в ньому для забалансового облiку застосовусrься принцип пoд
tiii\нoro запису. Установи i орrанiзащi, що фiнансуються за рахунок коштiв держав-
110rо бюджету, використовують свiй бюджетний план рахункiв. Тому одним з важли-
13j�uих завдань удосконалення бухrалтерськоrо обл.iку е створення единого yнiфiкo
tiaнoro ману рахункiв бухrалтерськоrо облiку дпя всiх сфер i видiв дiяльностi, вихо
д.Н'IИ з особливостей розвитку ринково"i економiки i вiдповiдно до вимоr прийня

т
о"iу

мiжнароднiй пракrицi системи облiку i стагистики.
6.5 Мiжнароднi системк Планiв рахункiв 

бухгалтерського облiку 
Мiжнароднi систем и Планiв рахункiв бухrалтерськоrо облiку - це таке "ix rру

пування, що дае змоrу  облiковувати та контролювати rосподарську дiяльнiсть як 
13 рамках окремих пiдприемств, кра"iн, так i на мiжнародному рiвнi. 

Питанням створення та впровадження Планiв рахункiв бухrалтерськоrо об
лiку в свiтi придiлясrься дуже баrато уваrи. Це пояснюсrься необхiднiстю забез
печення достовiрностi облiкових даних, пiдвищення ix управлiнських функцiй, 
впровадження на ix пiдставi дiючих систем оподаткування. 

Тепер створено три мiжнацiональнi Плани рахункiв: 
· Свропейськоrо Союзу;
· Opraнiзaцil Африкансько"i едностi;
· Латиноамериканських кра"iн.
Найбiльш значноrо поширення набув План рахункiв Opraнiзaцii" Африкансь-

ко"i едностi, розроблений у 1969 роцi та поширений в бiльшостi кра"iн Африки як 
нацiональноrо Плану рахункiв. 

Слiд видiлити такi принuипи побудови Планiв рахункiв бухrалтерськоrо облiку: 
\ . Мiжнароднi вимоrи до бухгалтерськоrо облiку: точне вiдображення май

новоrо та фiнансовоrо становища пiдприемств; оцiнка засобiв та джерел; обе
режнiсть в облiковiй полiтицi; наявнiсть облiкових перiодiв, постiйностi методiв, 
що використовуються; повнота охоплення об'ектiв облiку та йоrо аналiтичнiсть. 

2. Чiтке видiлення в Планi рахункiв 4-х катеrорiй рахункiв:
·балансовi рахунки (активнi, пасивнi, активно-пасивнi). Як правило сюди вхо

д.ять 5 класiв рахункiв, що дають змоrу скласти бухгалтерський баланс; 
· рахунки для визначення результатiв дiяльностi пiдприемства за експлуатац-

iйною, фiнансовою та непередбаченою дiяльнiстю; 
· рахунки управлiнсько1, (маржинальноi" та аналiтичноi" бухrалтерй), що вико

ристовуються для прийняття тактичних та стратеriчних рiшенъ, визначення та 
аналiзу собiвартостi продукцi"i та результатiв центрiв вiдповiдальностi; 

· рахунки, за допомоrою яких поеднусrься данi фiнансово"i та управлiнськоi"
бухrалтерiй. 

Використання цьоrо принципу в свiтовiй практицi дае змоrу орrанiзувати 
фiнансове управлiння пiдприемством за даними фiнансово"i бухrалтерi"i, а та

кож тактичне i стратеriчне управлiння за даними управлiнсько"i бухrалтерi"i. 
3. Визначення фiнансових результатiв роботи пiдприемства трьома рiзними

способами за чотирма катеrорiями рахункiв: 
·балансовим;
· витрати-випуск ;
·управлiнським методом, що пов'язуе фiнансову та управлiнськi бухrалтерi"i.
4. У бi.пьшостi реriональних та нацiональних Планiв рахункiв видiляються

основнi рахунки, субрахунки першоrо та другого порядкiв та аналiтичнi рахунки 
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лершого та другого лорядкiв (табл.20 ). Отже здiйснюетъся кодування на пiдстав 
десятковоi" системи кодування планiв рахункiв. 

Таке кодування дае можливiстъ видiлити: балансовi рахунки ( 1-5 класи); 
рахунки витрати-випуск (класи 6·-7); рахунки управлiнськоi: бухгалтерii" (щ 

9) та резерв для внутрiшнiх потреб пiдприемства (клас 10).

Табл. 20 Кодувз1,ня ос11ов1111х раху11кiв i субрахункiв 

Ос11ов11i Субраху11ки Аналiтичнi рахунки 

Клас рахунюt nершого другого. nершого другого порядку 

порядку порядку порядку 

1 10-19 100-199 1000-1999 1 0000-19999 1 00000-199999 

2 20-29 200-299 2000-2999 20000-29999 200000-299999 

та iншi 

Дальше розrлянемо особливостi побудови названих вище тръох видiв План" 
рахункiв (Е:вропейсъкого Союзу, Opraf!iзaцii" Африкансъкоi" едностi i Латиноам1 
рикансъких краi'н). 

Нацiональнi Плани рахункiв бухrалтерського облiку €вропейського С 
юзу визначаютъ облiк насамперед як функцiю управлiння та iнформацiйне дже 
ло прийнятих рiшенъ. Вони rруmуються на мiжнародних та нацiональних стан, 
дартах, а також юридичних законах: 

1. Вони розробленi у вiдповiдностi до Директиви Е:ЕС вiд 25 червня 197
року, яка встановлюе единi норми i вимоrи для краiн спiвдружностi стосовно кож, 
ноi' стютi балансу та звiту про прибутки та збитки. 

2. У них враховуються вимоги торговелъноrо кодексу, який визначае перел ·
обов 'язкових звiтних реестрiв, що використовуютъся господарськими одиницям 

3. Вони виходятъ iз податкових кодексiв, що реrnаментують норми та мето.
проведения iнвентаризацii', створення резервiв i визначення прибутку, що пiдля 
оподаткуванню. 

4. Вони вiдповiдають законодавству, яке передбачае органiзацiю облiку
контролю в залежностi вiд форм власностi, видiв пiдприЕмств та i"x розмiрiв. 

Побудову Плану рахункiв бухгалтерського облiку европейсъкоrо Союзу нав 
демо на прикладi нацiонального Плану рахункiв ФраIЩii"(табл. 21). 

Табл. 21 Нацiотты1ий 1rлан рахункiв бухzш,терського облiку 
Фoau!iii. ( введе110 в дiю з 1 сiч11я 1982 

К лас I Номер 
ахунк ·  

l. 

10 

11 

!l 
13 
14 

15 

16 

17 

18 
2 

1
20 

Наэвн рахункiв 
3 

Результат минулого ро 

Рахунк11 матерiальннх та 11ематерiальннх осt1овннх засобiв та фiнансових 
ВКЛЗ!{еllь 
Нсматерiаль11i основнi з.асоби 

100 

1 2 3 
-

21 Матерiальнi осноннi засоби 
.-

22 Матерiальнi засоби, зданi на кшщесiю 
23 Нсзавершенi каniталънi вкладення 
25 Фiнансовi вкладення 
26 lншi каniталънi вкладення 
28 CrmaQJOlla!ПiЯ ОСНОВЮ!Х засобiв 

-·
29 Оцiннi nезеnви за ocнoвllliМII засобами 

Рах\·нки за11асiв та 11езаверwе1юrо внnnбшщтва 
31 Сиоовина 1'd матерiали 
32 Iншi матеniальнi запаси 
33 ПродУЮ.1iя в незавершсному виообницrвi 
34 Послvги в незавершеоому виообницrвi 
35 Гоrова 

36 Товаои 
37 Матерiали 
39 Оцiннi оезеови щодо здiйснення запасiв i незавеошеного виnnбницrва 

4 Раm,ки nmm:rvнкiв 
40 ПостачальНШ<И та пов' язанi з НИllпt 
41 ПоКУIШi та пов'язанi з ними розnахvнки 
42 Пеnсонал 
43 Соцiаль11.i opraнiзaцit -

44 Деuжава 
45 Дочiрнi rriшюИЕ:Мства 
46 Рiзнi дебiтори i коедиrори 
47 Пеоехiднi оахvнки 
48 PervJПOIOЧi оахvнки 

49 Оцiннi реэерви 1цодо знецiне111111 nахvнкiв 
5 Фi11ансовi nа:rvнки 

50 Акцii, owriraцit та бонн 
51 Банки та iншi фiнансовi орrани 
52 Каса 
54 Аванси та акоедиmви 
58 Bнvmitшri onepaцit 
59 Оцiннi резерви щодо обезцiнення Фiнансових рахункiв 

6 Рахvнки вктоат за елеме,rтамн 
60 Покvпки 

- 61 Послуm зi сторо!Ш 
62 Iншi послvrи зi сторо!Ш 
63 Под!l'П<И, такси та iншi пnиniвненi до Ю!Х 1U1атежi 
64 Bmpam на уrримання пеnсоналv 
65 lнwi ексru�уатацiйн.i в1щ,а111 
66 Фiнансовi витраm 
67 Непеоедбаченi вкrраm 
68 Bиmarn за aмop-rnзaцi:hn�m в ми та оцi1nшми оезеовами 
69 Податок з прибулсiв та vчасть пnапiвникiв в них 

7 70 Рахvн�сн доходiв за в�щамн 
71 Реалiзацiя про.цукцii. Виробющrво в запасах (змiни залю.uкiв готових виробiв 

та незавершеного виообницrва) 
72 Виообницrnо Д/U1 масних потреб 

- 73 Ча<...ковi доходи за довгоетроковими кшпракгами 
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2 
74 

75 

76 

77 
78 

8 
9 

90 
91 

92 
93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

Метою створення Плану рахункiв Органiзацii Африканськоi Едно 

(ОА€) було: 
розробка системи рахункiв, яка б задовольнила всiх користувачiв облi 

вою iнформацiЕ:ю; 
нормалiзацiя фiнансово"i бухrалтерii"; 

пристосування бухrалтерських методiв до сучасних засобiв iнформа 
Характерною особливiстю Плану рахункiв ОА€ е чiтке видiлення дев' 

класiв рахункiв в двох роздiлах (табл. 22). 

Табл. 22 План рахункiв бухгалтерського облiку Органiзацii 

Африканськоi· едностi 

Клас I Номер 
� Назв и рахункi в 

2 3 

-
,i11a11coвoi бухгалтерii" 

10 

11 

12 

13 

17 ька заборrованiсть 

019 

102 

1 

2 
----

. -

-

-3
-

-

4 

s 

6 

-

·-

-

-

2 3 

Раху11к11 OCIIOBIIIIX засобiв 
20 Нематсоiапьнi активи та основнi засоби 
21 Iншi матерiальнi основнi засоби 
23 Матерiальнi основнi засоби в незавершеному виРобницrвi 
24 Аванси за основни�ш засобами 
25 ДооrоС11J()ковi та середнЬОСТJХ>кооi дебiторськi заборrованостi 
26 Цiннi папери ( окрiм кор()11(оспюкових) 
029 Амортизацjя та оцi11нi ПС"lеnви 

Раху11ки запасiв 
30 Тооари 
31 Сиl)Овина та матерiали 
32 Вiдходи та брак 
33 Тара та тарнi матерiали 
34 Напiвфабрикати 
35 Готова пооnvкцiя 
36 Незавершене (основне) виРобницпю 
37 Незавсрше11i робоm 
38 Товари в дор0зi 
039 Оцiннi резеови 

Рахvнкн nmnaxvшciв та реn,л11mвн 
40 Постачалы1ихи 
41 Покvпцi 
42 Персонал 
43 Деожавнi та мiжнаооднi ооганiзацii 
44 Члени acoцiaцji 
45 Дочiрнi пiдприемС'ПIВ 
46 Дебiтори i кnедитори 
47 Пасивнi DСГVЛЯПIВИ 
48 A.кrno11i РСГVЛJ!ПIВИ 
049 Oцi1111i ПС"lеПВИ 

Фi11ансовi оахvнкн 
50 Ко , L/Vкoвi rюзики 
51 Коnm,соспхжова кnеднтооська заборгованiсп. 
52 Кор()11(ост1хжовi цjннi папери 
53 Векселя до оплати 
54 Векселя до 011>имання 
55 Чеки ДО 011>имання 
56 Рахv11ки в банках та на noшri 
57 К аса 
58 Аванси та кnедитори 
059 Оцiннi оезеови 

2-11 DIШIUJ "Рахунки управлiнськоУ бyxraлrepii"
Рахvнкн вl!ТJ)ат за е.пеме1rтам11

60 Запаси ПРоданi
61 СиРовина та матерiали спожиri 
62 Тоанспортвi nocлvrn 
63 lншi послvги на СТОDОНУ 
64 Iшui ВЮl)аШ 
65 8Юl)ати на VТРИмання персоналv 
66 Податки i такси 



2 3 

67 
68 ,ати за оцiнними резервами 

7 

70 
71 /. 

72 
73 
74 

76 
77 

078 
8 

80 
81 

82 ·зультатiв 
84 

85 
86 

870 ,озподi 
875 
087 :in<>д_iJi_ 

9 
90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 
98 

Взаемозв'язок мiж рахунками витрати - випуск - результат (класи 6,7, 
та рахунками аналiтичноr управлiнськоr бухrалтерif (клас 9) здiйснюетьс. 
на основi вИI<ористання рахунку 90 "Вiдображаючi рахунки". 

Цей план рахункiв передбачае два шляхи визначення чистого результа
роботи. 

Перший за даними управлiнськоr бухrалтерii·: пiдсумок рахункiв класу 
"Рахунки доходiв за видами мiнус пiдсумок рахункiв класу 6 "Рахункiв в 
рат за елементами" плюс (мiнус) результат реалiзацif основних засобiв (р 
хунок 84) та мiнус пiдсумок рахунку 86. 

В другому способi результат визначаеться за даними рахункiв фiнанс 
воr бухrалтерif балансовим методом зiставлення дебетових та кредитов 
залишкiв вз рахунками, а саме: сума дебетових залишкiв рахункiв 1-5 клас· 
( +) та сума кредитов их залишкiв за рахунками 1-5 класiв (-) дорiвнюе чи 
тому прибутку (+) або чистому збитку (-). 

З метою контролю достовiрностi визначення прибутку чи збиткiв за да• 
ними управлiнськоУ бухrалтерii" та даних балансового облiку довiдково вв, 
диться рахунок 087 "Рахунки результатiв", який в планi розмiщують в до 
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.1ковому роздiлi та йоrо результат, що визначений за даними рахункiв 1-5
�J 1aciв i дорiвнюе результату рахунку 87 "Визначення чистого результату

11
t:pioдy до перерозподiлу". 

Пiдсумовуючи розгляд структури Плану рахункiв ОАС, можна зробити 

011сновок, що цей план рахункiв в цiлому схожий на План рахункiв СЕС.
Характерною ознакою анrлосаксонськоi облiковоi системи е 

вiдсутнiсть загальноприйнятих нацiональних Планiв рахункiв (Анrлiя, Ка
нада, США). 

Це пояснюеться незначним рiвнем нормалiзацif бухгалтерськоrо облiку 
державою. Однак, для не·i характернi такi принципи роботи: 

· наявнiсть двох самостiйних бухгалтерiй: фiнансово"i та управлiнськоr.
11ри цьому, фiнансова бухrалтерiя дае заrальну характеристику майна 
пiдnриемства i вciei економiчноi" дiяльностi фiрми. Бона включае аналiтич
ний облiк розрахункiв з постачальниками, покупцями, iншими юридични
ми та фiзичними особами, а також аналiтичний облiк фiнансових операцiй. 
За даними фiнансовоrо облiку виявляють прибуток чи збиток i складають 
звiтнiсть. Управлiнський облiк призначений для задоволення iнформацiй
них потреб управлiння. Вiн вирiшу. Такi завдання, як визначення очiкува
ноrо доходу вiд тiei" чи iншо1 rосподарськоi" операцi1 або заходу, складання 
цiлоrо ряду прогнозiв, а саме: про рентабелънiсть випуску нових видiв про
дукцi1 на пiдставi вивчення ринкiв збуту, про фiнансове становище фiрми 
на перспективу, фiнансову оцiнку алътернативних варiантiв розвитку 
пiдприемства. В йоrо основу покладено широке застосування фiнансово1 
математики; управлiнська бухrалтерiя е необов'язковою, як правило, вона 
шстосовуеться тiльки на великих пiдприемствах; 

· План рахункiв будуеться на основi методу "витрати-випуск";
· постiйна спрямованiсть бухгалтерськоrо облiку на оперативне визна

чення фiнансових результатiв; 
· знач на iнтеграцiя планування та облiку на рiвнi фiнансовоi та управлi-

нськоi бухгалтерiй; 
· визначення фiнансових результатiв здiйснюеться на основi групування

нитрат за елементами i з чiтким вiдокремленням додатково1 вартостi. 
Виходячи зазначеноrо, кожна фiрма, враховуючи внутрiшнi потреби, роз

робляе власний план рахункiв бухгалтерськоrо облiку. Для прикладу розг
ля немо План рахункiв однiе"i американськоi фiрми (табл.23). 
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Табл. 23 Пла11 рахункiв бухл1nтерського облiку фiрм11 нwtst" 

Рахунки засобiв пiдприсмства I Рахунки джсрел формува1111я засобiв 
_11_i,11лрнt:мства 

Номер I Назва рахуику I Номер I Назва рахунку 
1ахун 

111 
112 
113 
114 
115 
116 

117 
118 
141 
142 
143 

144 

145 
146 
147 

Каса l 211 
212 
213 
214 
221 
311 

нда 1 312 
313 
411 
511 

Нарахова,шй зное за будiw�ями 1 512 

Обладнання внробннче 1 513 

Нарахованнй зное за обладнан11ям 1 514 
Обла,д.на11ш1 невнробннче 1 515 
Нарахованнй зное за 1 516 
нев11робничим обшщнанням 

517 
518 
519 

520 

Виданi зобов'язан11я 
Капiтал 

Видаткн 11а кому11W1ь11i послугн в 
будiw�ях 
Поштовi, тслсфоннi та телеграфнi 
_lll!llcaTKИ 
Вндаткн на оренд' 
Видаткн за страхуванням 
Видаткн на матсрiалн 

11евн 

Табл. 23 Пла11 раху111(.iв бухгалтерського облiку фiрми ''West" 

При ручному способi ведения бухrалтерськоrо облiку на кожний ра 
вiдкривають окрему сторiнку чи картку, якi об'Е:днують в Головну книrу. 

Роздiл 7 ДОКУМЕНТИ 
7.1 Документацiя господарських операцiй 

Господарськi операцii' реЕ:струються у мiсцях 'ix проведения - у вiдповi 
бухrалтерських документах. Таку реЕ:страцiю називають первинним облi 
який Е: основою бухrалтерськоrо облiку. Вiд якостi первинноrо облiку зале 
якiсть i вiроriднiсть бухrалтерськоrо облiку. Отже, бухrалтерський облiк 
тупься на документах. 

Документи - це письмове розпорядження на право проведения гос�
дарських операцiй або письмове пiдтвердження ix здiйснення. 

Бухrалтерськi документи Е: основними носiями первинно'i облiковоi' iн 
мацi'i, яку використовують в економiчнiй роботi пiдприrмства. Крiм докуме
носiями первинно'i iнформацii' при впровадженнi спецiальних лiчильних 
стро'iв i електронних обчислювальних машин Е перфорацiйнi магнiтнi стрi
якi автоматично фiксують i передають первинну облiкову iнформацiю для
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дальшого П 
використання в облiку й оперативнiй роботi пiдприrмства.

Документацiя - спосiб суцiльноrо вiдображення господарських операцiй 
11ля отримання дан их, необхiдних для ведения поточного бухгалтерського
облiку та контролю за ними. 

Документацiя важлива складова частина методу бухгалтерськоrо облiку i Е: 
вого nочатковою стадkю. Не можна вiдобразити жодну з господарських опе
рацiй без пiдтвердження 'ii вiдповiдним документом. Документи складають з 
дотриманням певних вимог, оформляють пiдписами осiб , якi беруть участь у 
проведеннi операцiй. Так лiмiтно-забiрнi карти Е: основою для вiдпускання ма
терiалiв зi складу, видатковi касовi ордери - для виплати грошей з каси, наряди 
на вiдрядну роботу - для нарахування заробiтноi плати робiтникам. 

На основi документiв керiвники пiдприrмства роблять попереднiй контроль 
( у момент пiдписання документа, на пiдставi якоrо повинна проводитись пев
на госnодарська операцiя). Надалi контроль здiйснюють працiвники бухгал
терi'i при опрашованнi документiв i аудитори при здiйсненнi аудиторських пе
ревiрок. Поnереднiй i поточний контроль запобiгаЕ: зловживанням з боку мате
рiально вiдnовiдальних осiб, тобто сприяЕ: збереженню власностi пiдприЕ:мств. 
13часно складенi та належним чином оформленi документи використовують у 
судових органах i арбiтражi при розглядi господарських спорiв з iншими 
пiдприrмствами, органiзацiями та особами. 

Велике значения мають документи для змiцнення комерцiйноrо розрахун-
ку, оскiльки вiн заснований на спостереженнi та контролi за допомоrою доку
ментiв за кожною окремою операцiЕ:ю. Отже, документи Е: засобом органiзацii' 
та контролю за rосподарською дiяльнiстю. 

Пiд час оформления i обробки документiв проводиться систематичний кон
троль за дотри маниям платiжноi' та кредитно'i дисциплiни, встанов.люсrься ре
тельне спостереження за економним витрачанням коштiв пiдприЕ:мства, при
скорюсrься ix оборот. Документи використовують також для аналiзу rосподарсь
ко'i дiяльностi niдприЕ:мства. Чимало чинникiв, що вплинули на результати ви
конання бiзнес- плану пiдприrмства, можна виявити тiльки з допомоrою вив
ченням облiкових даних i документiв, що були основою для бухrалтерських 
записiв. 

Для реЕ:страцii' rосподарських операцiй використовують рiзнi за формою та 
змiстом документи. Однак кожний документ маЕ: мiстити yci показники, не
обхiднi для одержання повноrо уяв.лення про зроблену операцiю. Такi показ ни-
к и називають реквiзитами. 

Згiдно Положения про документальне забезпечення записiв у бухrалтерсь-
кому облiку, що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв Украi'ни вiд 24 
травня 1995 р. №88, yci первиннi документи (на паперових i машинозчитува
них носiях iнформацii) для надання 'iм юридично'i сили i доказовостi повиннi 
мати такi обов'язковi реквiзити: 

l) назва пiдприЕ:мства, установи, вiд iменi яких складений документ;
2) назва документа (форми);
3) код форми;
4) дата складання;
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5) мiсце складання;
6) змiст rосподарськоi' операцii';
7) i"i вимiрники (у натуральному i вартiсному виразi);
8) посади, прiзвища i пiдписи осiб, вiдповiдальних за дозвiл та здiйсне

господарськоi' операцii' i складання первинного документа. 
При застосуваннi засобiв обчислювальноi' та iншоi' орrтехнiки реквiзити м 

жуть бути зафiксованi у виглядi коду. Залежно вiд характеру операцii' та техн 
лorii' обробки даних до первинних документiв можуть бути включенi додатко; 
реквiзити: iдентифiкацiйний код пiдприемства, установи з Державного рее 
ру, номер документа, пiдстава для здiйснення операцii', данi про документ, щ 
засвiдчуе особу одержувача тощо. 

За вiдсутностi будь-якоrо з обов'язкових реквiзитiв документ втрачае сво 
доказову силу i не може бути пiдставою для записiв у системi рахункiв бух 
терського облiку. 

Реквiзити пiдроздiляютъся на 2 частини: 
l. Реквiзит-признак (характеризуе якiсну сторону rосподарськоi' операцiI
2. Реквiзит-основа (представляе кiлькiсну сторону господарськоi' операцi�
Реквiзит-признак i реквiзит-основа утворюють iнформацiйну су,

купнiсть, яку називають екО1юмiчним показником. 
Склад i розмiщення у певному порядку реквiзитiв документа визнач 

його форму. Форми документiв дiлять на типовi й спецiШliзованi.
Типовi форми документiв призначенi для реестрацii' однорiдних пошир 

них операцiй (касовi ордери, вимоги, накладнi), а спецiалiзованi - для реес· 
paцii' операцii' спецiально вузькогалузевого характеру (карта закрiйника на вз· 
тевих фабриках) . 

Основнi принципи рацiональноi розробк:и форм документiв - ix уиiф.
нацiя та ста11дартизацiя. 

Унiфiкацiя - встановлення замiсть рiзних форм единих типових форм д, 
кументiв для первинного оформления однорiдних господарських операцiй 
рiзних об'еднаннях (на пiдприемствах) i в галузях народного господарст 
Наприклад, банкiвськi документи, прибутковi й видатковi касовi ордери, аван 
совi звiти тощо. 

Стандартизацiя - встановлення чiтко визначених (стандартних) розмiрiв 
документiв та 1х роздiлiв. 

Стандартизацiя та унiфiкацiя документiв спрощують обробку первинно1 д, 
кументацi1, здешевлюють та пiдвищуютъ якiстъ облiку, сприяють машиннiй об-, 
робцi облiково1 iнформацii'. 

У випадках, встановлених законодавством, а також Мiнiстерством та вiдом• 
ствами Украi'ни, бланки первинних документiв можутъ бути вiднесенi до бланк:i 
сувороi звiтностi . Бланки сувороi' звiтностi друкуютъся за зразками типовИХ 
та спецiалiзованих форм, затверджених вiдповiдно Мiнiстерством статистики i 
Мiнiстерством фiнансiв Украi'ни, iз обо в' язковим друкуванням на бланках квн· 
танцiй, бiлетiв, талонiв, абонементiв тощо i'x номiнально1 вартостi. 

Bci бланки сувороi' звiтностi пiдлягають нумерацii', порядок нанесения якоi 
(нумератором, друкарсъким способом) встановлюють мiнiстерства i вiдомства. 

Порядок використання та облiку бланкiв первинних документiв сувороi' 
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1
11 jт1юстi, а також його rосподарських операцiй, оформления :яких проводиться 

1i;1 таких бланках, установлюсrься окремими нормативними актами.
Оскiльки господарськi операцii', що проводяться на пiдприемствi, рiзно

�111 нiтнi, документи, за якими вони оформлюються, також рiзнi, тому у бухгал
�·срському облiку i'x класифiкують за 11ризначе1111ям, обсягом змiсту, cnoco
(lo,11 вiдображеиня onepaцii' та за iтиим11 11ризнанам11. 

За призначенням документи подiляють на розпорядчi, виправднi (вико
J!авчi), бухгалтерськоrо оформления та комбiнованi. 

Розпорядчими називають документи, що мiстять розпорядження на 
·�дiйснення господарських олерацiй; наприклад: банкiвськi чеки, накази про
11рийняття та звiльнення з роботи, доручення на отримання товарно-матерiаль-
11их цiнностей.

Виправдними (вик:онавчими) називають документи, у яtсих пiдтверджуеть
ся факт проведения господарсько1 операцii'; наприклад: квитанцi1, прибутковi
ордери, на отримання матерiалiв, акти приймання-передачi основних засобiв.

Документи бухгалтерського оформле11ня складають працiвники бухrал
терi'i на пiдставi вiдповiдних виправдних i розпорядчих документiв для пiдго
товки i полегшення облiкових записiв; наприклад: розрахунок заробiтно1 IUiaти 
за час вiдпустки, вiдомiсть амортизацiйних вiдрахувань, вiдомiсть розподiлу 
загалъновиробничих i загалъноrосподарських витрат тощо. 

Комбiнованими називають документи, якi за сво1м призначенням викону
ють функцii' розпорядчих, виправдних документiв бухгалтерського оформлен-
11я, наприклад: накладнi, вимоги, наряди на вiдрядну роботу тощо. Вони е роз
порядженням на виконання операцii' i водночас виправданням П виконання. 

За обсягом эмiсту документи подiляють на первu,,,,; та зведе11i.
Первиннi документи складають у момент проведения господарськоi' опе

рацii' та безпосереднъого i"i вiдображення; наприклад, касовi ордери, чеки, на
кладнi. 

Зведенi документи об'еднуютъ у ряд однорiдних первинних документiв 
групуванням i'x показникiв; сюди належать авансовi звiти, звiти касира, матер
iалъно вiдповiдалъних осiб. 

За способом вiдображення операцii документи подiтuоть на одноразовi й 
11агромадж:увш1ьнi. 

Одноразовi докуме1пи вiдображають одну або декiлька господарських
операцiй, що записуютъся у документ одночасно; наприклад, вимоги, накладнi,
видатковi й прибутковi касовi ордери. Характер ним для одноразових докумеmiв
Е' те, що одразу пiсля i'x складання вони можуть бути пiдставою для бухгал
терсъких записiв. 

Наrромаджувальнi документи призначенi для оформ.J1ення однорiдних гос
подарських операцiй за вiдповiдний промiжок часу звiтного перiоду. До них 
належать лiмiтно-забiрнi карти, багатоденнi наряди на вiдряднi роботи, дорожнi 
11исти тощо. Нагромаджувалънi документи складають длязменшення кiлькостi 
1юкументiв за тими операцiями, якi проводяться на пiдприемствi багато разiв 
за короткий вiдрiзок часу. Цi документи використовують в облiку тiльки пiсля 
внесения у них останньо'i операцii' й вiднесення пiдсумку всiх записiв. 
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7.2 Вимоги, що пред'являють до змiсту й оформления 
документiв 

Документацiя е основою бухrалтерськоrо облiку i тому до складання о 
лiкових документiв пред'являютъ певнi вимоrи. Основнi вимоrи до i'x склада 
ня i обробки визначенi зrадуваним вище Положениям про документальне 3, 
безпечення записiв в бухrалтерському облiку. Це, зокрема, такi: 

1. Записи повиннi здiйснюватись чiтко; в момент виконання rосподарсь
операцi'i або пiсля i"i завершения. 

2. Не допускаються пiдчистки та необумовленi виправлення. В касових
банкiвських документах виправлення не допускаються. Якщо допущенi пом ил 
при i'x виписцi, тодi вони повиннi бути анульованi i виписанi новi. 

3. Первиннi документи пiдписують особисто або iз застосуванням факс
мiле, штампу, символу та iнших механiчних чи електронних способiв заев· 
чення. 

4. Первиннi документи повиннi складатись на бланках типових та спецiаn,
iзованих форм, що затвердженi у визначеному порядку. 

5. Не допускаеться заповнювати документи червоним колъором.
6. Вiльнi рядки в первинних документах обов'язково повиннi бути пр

кресленi, а документи, що до них додаються, мають бути поrашенi штампо1
або надписом вручну "Одержано" чи "Сплачено" iз зазначенням дати. 

7. Для надання документам юридичноi' доказовостi вони повиннi мати об
в'язковi реквiзити. 

8. До внесения до облiкових реестрiв документи повиннi бути перевiре
за формою i змiстом, вiдповiднiстю дiючому законодавству. 

У деяких документах (чеках, прибуткових i видаткових касових ордерах, 
записи слiд виконувати тiлъки чорнилами. Не допускасrься заповнення доку, 
ментiв простим олiвцем, оскiльки цi записи легко витираються. У rрошов 
документах (чеках, касових ордерах) суму треба вказувати цифрами i пропи· 
сом (словами). Кожний докумет мае мiстити пiдписи з вказiвкою посади ос 
би, яка ставить такий пiдпис. 

Документи, якi виконанi на друкарських машинках або iз застосуван 
ЕОМ, повиннi мати тi самi реквiзити, що й оформленi вiд руки. Застосува 
технiчних носii'в iнформацii' не виключае реквiзитiв, встановлених для анало 
iчноrо виправдноrо документа, виконаноrо на бланку. 

Деякi документи (квитанцii', платiжнi доручення, вимоrи) складаються 
кiлькох примiрниках шляхом вiдтиснення через копiювальний папiр. Кiлькi 
таких копiй визначасrься реальною потребою. Наприклад, платiжне доручен 
виписуеться в кiлькох примiрниках з тим, щоб по одному з них мали плати 
одержувач грошей i вiддiлення банку. 

Порядок оформления найважливiших документiв реrламентусrься окреми· 
ми положениями. Так, оформления касових операцiй проводиться вiдповiдн, 
до Порядку ведения касових операцiй в нацiональнiй валютi в Украi'нi, 
банкiвськi документи оформлюють з урахуванням вимоr, що i'x встановлю 
Нацiоналъний банк Украi'ни. 

При складаннi документiв можуть бути допущенi помилки. Вони ловин 
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'ivH' виправленi за певними правилами. Kaconi та банкinськi документи не вип-
' · . 

равл.яються. В 1нших документах помилки nиправляються так званим корек-
,·ур•1им способом.,_ Суть йоrо поляrае в тому, що нелравильний запис закрес-
1;0сться тонкою лiнiею, а над нею залисуеться правильний текст чи сума. Про 
зроблене виправлення на вiлъному мiсцi документа робиться примiтка, яка по-
11111,на бути завiрена особами, що пiдписали документ. 

За правильнiсть даних, якi мiстяться у документах, а також за якiсне i'x 
складання несуть вiдповiдалънiстъ особи, якi складаютъ i оформлюютъ даний 
/lокумент сво1ми пiдписами. Крiм цьоrо, кожний облiковець несе вiдповi
дальнiсть за порушення правил складання i оформления документiв на своiй 
Jtiлянцi роботи, за прийняття неправильно складених документiв .  

Вiдповiдно до Положения про орrанiзацiю бухrалтерськоrо облiку i звiтностi 
u Украiнi, що затверджене Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 3 квiтня 
J993 р., №250, головному бухгалтеру заборонясrься приймати до виконання 
документи на опсрацii, що суперечать вимоrам законодавчих та iнших норма
тивних актiв, порушують доrовiрну i фiнансову дисциплiну, завдають шкоди 
дсржавi, власникам, iншим юридичним особам i rромадянам. Про такi доку
менти rоловний бухгалтер письмово повiдомляе керiвника (власника) пiдприе
�1ства i приймае ix до виконання i облiку тiльки за письмовим йоrо розпоряд
женням. Керiвник (власник) повнiстю несе вiдповiдальнiсть за проведения цих 
операцiй. 

Бухrалтерiя повинна здiйснювати попереднiй контроль у процесi складан-
11я документiв. Вiн здiйснюеться при вiзуваннi доrоворiв, наказiв про встанов
лення заробiтноi плати та iнших розпорядчих документiв, а також при пiдпи
саннi документiв на прийняття та видачу rрошових коштiв, матерiалъних цiнно
стей. Такий контроль запобirае порушенню державноi дисциплiни, проведен
вю неправилъних чи незаконних rосподарських операцiй. 

7.3 Бухrалтерська обробка документiв 
Пiсля складання всi документи передають до бухrалтерii'. Кожний докумет 

при прийняттi йоrо у бухrалтерiю ретельно переrлядаеться за суттю, фор
мою, а також щодо правw1ьностi з точки зору ариф,wетичних пiдрахункiв

,_ 

При перевiрцi за суттю встановлюеться вiдповiднiсть rосподарських опе
рацiй, оформлених документально, зriдно iз законодавством, нормами, кошто
рисом. 

Перевiрка за формою - перевiрка повноти та правильностi заповнеЮIЯ ycix 
реквiзитiв даноrо документа, чiткостi й якостi ycix текстових i цифрових за-
11 исiв, вчасностi оформления даноi" rосподарськоi операцii' i подання документа 
У бухrалтерiю. 

Арифметична перевiрка документа поляrае в перевiрцi правильностi 
кiлькiсноrо вiдображення даноi rосподарськоi' операцi"i, тобто правилъностi 
·�апису цифр, пiдрахункiв, таксування, пiдведення пiдсумкiв.

Наступнi етапи бухrалтерськоi' обробки документiв - кодування, таксуван-
1щ, групування. Внаслiдок кодування yci показники докумета (цифровi та 
словеснi) позначаються чинною на пiдприемствi системою кодiв (наприклад, 
коди рахункiв синтетичного й аналiтичноrо облiку, причин i винних у вiдхи-
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леннях вiд встановлених норм). Частина кодiв 1:: у формах документiв, якi 
ставшnоться на документах в процесi ix обробки. 

Таксування документiв - визначення rрошово'i оцiнки rосподарських о 
рацiй. Значна частина документiв, що надiйшли в бухгалтерiю, ма1:: тiльки 
туральнi вимiрники, що виклика1:: необхiднiсть вiдобразити операцi'i в rрошо 
оцiнцi, тобто визначити i вказати в документi суму. 

Групування документiв - об'1::днання документiв за однорiдними озн 
ми за певний перiод часу для скорочення облiкових записiв. За сучасних ум, 
господарювання й облiку на пiдприемствах е значна кiлькiсть документiв. 
робити записи за рахунками на основi кожного з них неможливо. Скорочен 
кiлькостi облiкових записiв сприяе групування документiв, яке полягае в то 
що документи за певний перiод на основi однорiдностi об'еднуються. 
манi данi в результатi i'x об'еднання вiдображаються в наrромаджуваль 
вiдомостях або в iнших документах, данi яхих служать пiдставою для записi 
реестри бухгалтерського облiку (машиноrрами, журнали-ордери, вiдомо 
тощо). Наприклад, документи з надходження й видачi матерiалiв rрупують 
вiдповiдних мiсячних наrромаджувальних вiдомостях, касовi документи (пр 
бутковi й видатковi) - у звiтах касира, як правило, за кожний день. 

Обробку документiв закiнчують встановленням кореспонденцii рахун 
за фiксованими у докуменгах господарськими операцiями. Обробленi до куме 
пiдлягають оперативному облiковому погашеншо. 

Погашения - позначка на документах про i'x використання. Суть iT поля 
в тому, що первиннi документи, якi пройшли обробку, повиннi мати вiдмi 
яка виключае можливiсть ix повторного використання: пр ручнiй обробцi - д: 
запису в облiковий реестр, а при обробцi на обчислювальнiй установцi - вiдти1 
штампу оператора, вiдповiдального за ix обробку. 

Погасити прибутковий касовий документ означаt: поставити на ньому ш 
або написати вiд руки "Отримано" iз зазначенням дати. На видатковому ка, 
вому документi пишеться "Сплачено" також iз позначенням дати. Банкiвсь: 
документи, документи iз заробiтноi плати та iншi погашаються штампом "П 
гашено". Оперативне погашения грошових документiв робиться дnя то 
щоб вони не могли бути використанi вдруге з метою отримання грошей. 

Облiкове погашения проводиться шляхом поставления на кожному до 
ментi штампу, в якому передбаченi позначки номера облiкового реt:стру (м: 
шиноrрами, журнали-ордери або вiдомостi), кореспондуючих рахункiв, ном, 
ри додатка i пiдпису виконавця. Воно необхiдне для усунення помилкових 
писiв i попередження можливих зловживань. Наявнiсть на документах штам 
полегшуе виконання контрольних функцiй за правильнiстю, повнотою облi 
вих записiв i наявнiстю документiв. 

7.4 Органiзацiя документообiгу та зберiгання документiв 
Процес вiд складання документу до передачi його в архiв називаt:ться до 

ментообirом, або докумеитопотоком. Чим коротший i швидкий буде цей пр 
цес, тим вища ефективнiсть документообiгу. Тому тут необхiдна органiза 
документообiгу, яка пов'язана iз встановленням вiдповiдних маршрутiв пр 
ходження документiв. З цiею метою, за наказом керiвника пiдприемства чи у, 
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,ннови встановлюют1,ся 1·рафiки документообiгу, в яких вказуються дата ство
рення або одержання документа, прийнятrя 'ix до облiку, передача в обробку та

11п архiву (див. рис. 6). - .... 
Графiк повинен забезпечити мiнiмальну кiлькiсть пiдроздiлiв та виконавцiв 

цсрез яких проходить документ, мiнiмум часу на його оформления, а також
с11рияти полiпшенню облiково'i роботи, пiдвищенню рiвня механiзацiУ та авто
матизацiУ. Графiк документообiгу формусrься у виглядi схеми або перелiку робiт
i"J створенням, перевiрки та обробки документiв, що виконуються цим пiдроз
дiлом пiдприt:мства, установи, а також усiма виконавцями iз зазначенням ix
11заt:мозв'язку i термiнiв виконання робiт. 

Особи, якi створюють i подають документи, користуються виданими 'iм заз
налеriдь витягами з rрафiкiв документообiгу. У витязi проводиться перелiк до
кументiв, що вiдносяться до фуmщiональних обов'язкiв виконавця, термiни 'ix
надання та пiдроздiли пiдприемства, установи, до яких передаються цi доку-
мснти. 

Головний бухгалтер пiдприемства, установи здiйснюе контроль за дотри-
манням rрафiкiв документообiгу. Його вимоги щодо порядку надання доку
мснтiв в бухгалтерiю або обчислювальну установку Е обов'язковi для всiх
пiдроздiлiв та виконавцiв, якi займаються оформленням документiв.

7.5 Зберiгання документiв. 
Yci виконанi облiковi документи вiдповiдним чином добирають, переплiта

ють i передаютъ на зберiгання до архiву бухгалтерii'. Вiдповiдальнiсть за орган
iзацiю бухгалтерського архiву i збереження документалъних матерiалiв несе 
головний бухгалтер пiдприt:мства. Примiщення архiву мае бути iзольованим, 
забезпечним протипожежними засобами i обладнане стелажами та iншим iнвен
тарем. 

Зберiгання облiкових документiв в apxiвi маt: на метi забезпечити ix цiлiснiсть 
протягом установленого термiну, а також можливiсть користування ними при 
проведеннi аудиту, для аналiзу фiнансово-господарськоi' дiяльностi, наведення 
довiдок та iн. Через це документи для зберiгання i розмiщення ix в apxiвi доби
рають так, щоб у разi необхiдностi потрiбний документ був швидко опрацьова
вий. Звичайно документи для зберiгання rрупують за видами операцiй (касовi, 
матерiалънi, розрахунковi тощо), а потiм добирають в хронологiчному поряд
ку й переплiтають у папки. 

На порядок добору i зберiгання облiкових документiв впливаt: форма бух-
1·алтерського облiку. Наприклад, за журнально-ордерно'i форми облiку первиннi 
11.окументи, на пiдставi яких роблять запис в облiковi реt:стри (журнали-ордери, 
вiдомостi), зберiгаються окремо вiд них. Ix добирають у папки за найменуван
нями i номерами журналiв ордерiв, а в серединi папок розташовують у порядху 
послiдовностi запису в журналi-ордерi або вiдомостi. Журнали-ордери й вiдо
мостi зберiгають у папках, що вiдкриваються окремо для кожного журналу -
ордера або вiдомостi за рiк. 

Справи з документами з бухгалтерського архiву видають в iншi вiддiли да
вого пiдприемства за розпорядженням головного бухгалтера. Документи на ви-
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JVIOГ)' судово-слiдчих органiв видають за i"x письмовим запитом з дозволу керi-
011ика пiдприемства. На мiсце виданого документа кладуть його копiю з вказi-
111,ою дати видачi документа або складають спецiальний акт з перелiком. вида-
1111х документiв iз бухгалтерського архiву. Про факт втрати повiдомляють 
оiдповiднi органи. 

Термiни зберiгання документiв, встановленi перелiком типових докумен-
-rальних матерiалiв, що затвердженi Головархiвом, залежать вiд практичного та
11ауково-iсторичного значения документiв.

Коли закiнчуються встановленi термiни зберiгання, найважливiшi документи 
r�ередають у Держархiв на подальше зберiгання, а решту знищують. Термiни 
1берiгання, добiр документальних матерiалiв для зберiгання i знищення визна
час експертна комiсiя, створена на niдприемствi. На документи, що знищують
ся, складаеться акт, який затверджуеться керiвником пiдприемства. Пiсля зат-
1.1ердження акту документи, виданi дпя знищення, передаються за накладни
м и орrанiзацiям, що займаються заготiвлею вторинно"i сировини. 

7.6 Особливостi документування за умов застосування 

ЕОМ 
В умовах автоматизованоrо документування iнформацiя вiдображаеться на 

маrнiтних носiях (маrнiтнi диски, дискети та iн.), машинних носiях (перфостр
iчка, оптичнi пристроi), з допомогою введения кодiв, паролiв та iнших методiв 
та з використанням попереднього кодування. 

Машиннi документи мають вiдповiдати тим самим вимогам, що й звичайнi 
паперовi. Але тут е проблема в забезпеченнi "ix юридичною силою, тобто пiдmt
сом осiб, що цi документи оформляли. Для цього за конкретною особою закр
iплюють певний перелiк бухгалтерських документiв, вводять спецiальнi коди, 
вiдбитки пальцiв, голос виконавця i т.iн. 

Складенi машиннi документи групують в окремi групи (nopцi"i), i, подiбно 
до умов ручноi" обробки, на кожну таку групу машинних документiв на спец
iальнiм машиннiм нoci"i складають супроводжувальний документ, в якому вiдоб
ражають iдентифiкатор - узагальненi вiдомостi про згрупованi господарськi 
операцi"i. Данi з машинних документiв передають на iншi рiвнi обробки iнфор
мацi"i (ПЕОМ, АРМ) по каналах зв'язку або разом iз супроводжувальним доку
ментом, а також з описом для вiльного читання передають самi групи (порцii) 
машиночитаючих документiв. 

Аналогiчним чином машиночитаю•1i бухгалтерськi документи здають до ар-
хiву. 

7.7. lнвентаризацiя, Ii значе1шя та види 
За допомогою документацi"i облiковують yci операцi"i вiдразу пiсля "ix 

здiйснення. Однак у господарськiй дiяльностi можуть мати мiсце такi змiни 
засобiв, якi технiчно неможливо або економiчно недоцiльно визначити i об
пiкувати в процесi ix здiйснення. Це можуть бути природнi втрати: всихання, 
випаровування, розпилювання матерiалiв. Можуть бути нестачi або лишки ма
терiалiв з iнших причин (неточнiстъ вимiрюва.т�ьних пристроi"в, зловживання 
матерiалъно вiдповiдальних осiб, неакуратнiсть тощо). Змiни господарських 
3асобiв, якi викликаютъ розбiжностi мiж даними поточного облiку i дiйсною 

115 



наявнiстю господарських засобiв, джерел "i"x формування, виявляють лише' 
допомогою iнвентаризацii'. 

lнвентаризацiя - це спосiб виявлення та облiку тих засобiв та джерел, якi 
знайшли вiдображення у поточному облiку за допомогою дОК'Jментiв. 

Як правило, проводиться iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiннос 
грошових коштiв, незавершеного виробництва та iнших засобiв i джерел. 

Залежно вiд повноти охоплення перевiркою засобiв iнвентаризацiя м 
буrи повною i частковою.

Залежно вiд характеру проведения iнвентаризацiю подiляють на fUlaн, 
(по наперед визначеному плану) i позаfU/анову (по розпорядженню керiвни 
ва пiдприемства, на вимогу слiдчих та контрольних органiв, ревiзора, при з 
матерiалъно-вiдnовiдально"i особи). 

Порядок проведения iнвентаризацi"i, i"i термiни та вiдображення резуль· 
iнвентаризацii" регулюються Положениям про органiзацiю бухгалтерського 
лiку i звiтностi в Украi"нi, що затверджене Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
ра"iни вiд 3 квiтня 1993 р. №250, Положениям про iнвентаризацiю майна д1 
жавних пiдприемств, якi приватизуються, а та кож майна державних niдприем, 
i органiзацiй, якi nередаються в оренду", яке затверджене постановою Каб· 
ту Мiнiстрiв Укра"iни вiд 2 березня 1993 року №158 та Iнструкцiею по iнве: 
ризацii" основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових кош 
документiв та розрахункiв, що затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв 
ра"iни вiд 11 серпия 1994 р. №69. 

До основних завданъ проведения iнвентаризацii" на пiдприемствах 
вiднести: 

виявлення фактично� наявностi госnодарських засобiв в натурально 
грошовому виразi шляхом Ух nереважування, обмiру та пiдрахунку; 

шляхом порiвняння фактично"i наявностi виявлених iнвентаризацiею 
собiв з даними бухгалтерського облiку виявлення лишку або "ix нестачi; 

виявлення товарно-матерiалъних цiнностей, якi частково втратили с 
первiсну якiстъ (застарiлих фасонiв i моделей), або такi, що не використо:
ються на даному пiдприемствi; 

перевiрка дотримання умов та порядку збереження матерiальних та 
шових цiнностей, а також правил утримання та експлуатацii" основних фо 

перевiрка реальностi вартостi зарахованих на баланс об'ектiв об. 
вiдповiдно до дiючих принципiв оцiнки. 

Кiлъкiсть, порядок i термiни проведения iнвентаризацii" визначае 
рiвник пiдприемства (товариства), крiм наступни:х випадкiв, коли проведе, 
iнвентаризацii" згiдно названих вище право в их документiв е обо в' язковим, з, 
рема: 

при передачi майна державного пiдприемства в оренду, приватиз 
майна державного пiдприемства, перетвореннi державного пiдприемства в 
цiонерне товариство тощо; 

перед складанням рiчноУ бухгалтерсько"i звiтностi, крiм майна, цiНН1 
тей, коштiв i зобов'язань, iнвентаризацiя яких проводилась не ранiше I жо 
звiтноrо року. Iнвентаризацiя будiвель, споруд та iнших нерухомих об'е 
основних фондiв може проводитись один раз у три роки, а бiблiотечних фо 
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_ один раз у п'ять рокiв. 
при змiнi матерiально-вiдповiдалъних осiб (на день прийому-передачi 

справ); 
при встановленнi фактiв крадiжок або зловживань, псування цiнностей 

(на день встановлення таких фактiв); 
за приписом судово-слiдчих органiв; 
у разi техногенних аварiй, пожежi чи стихiйного лиха ( на день пiсля 

закiнчення явищ); 
при передачi пiдприемств та "ix структурних пiдроздiлiв (на дату пере

дачi). Iнвентаризацiя може не проводитисъ у разi передачi пiдприемств та i"x 
структурних пiдроздiлiв у межах одного органу, до сфери управлiння якоrо 
входять цi пiдприемства; 

у разi лiквiдацi"i пiдnриемства. 
Також проведения iнвентаризацi"i е обов'язковим у випадку, коли при 

колективнiй (бриrаднiй) вiдповiдальностi у разi змiнi керiвника колективу (бри
гадира), вибуття з колективу (бриrади) бiльше половини йоrо членiв, а також за 
вимоrою хоча б одного члена колективу (бригади). 

Iнвенгаризацii пiдлягають yci види майна та фiнансових зобов'язань яке е влас
нiстю пiдприемства або "iй неналежне i знаходиться на облiку поза балансом. 

На кожному пiдприемствi для проведения iнвентаризацi"i повиннi буrи ство
ренi nостiйно дiючi iнвентаризацiйнi кoмicii. В ix склад повиннi входити: голова 
кoмicii" - керiвник пiдприемства або йоrо заступник; члени кoмici"i - rоловний бух-
1·алтер, керiвники структурних пiдроздiлiв, спецiалiсти. На тих пiдприемствах, в 
яких масrься значний обсяr робiт, для безпосередньоrо проведения iнвентари
зацiй створюютъся робочi iнвентаризацiйнi кoмicii До i"x складу входятъ : 
1-олова кoмicii" - представник керiвника пiдприемства; члени кoмici"i - iнженери, 
технологи, механiки, виконавцi робiт, товарознавцi, економiсти, бухгалтера та 
iншi досвiдченi працiвники пiдприемства, якi добре обiзнанi з питаннями виз
начення кiлькостi, якостi, комплектностi матерiалъних цiнностей та цiн на них, а 
також добре обiзнанi з органiзацiею первинноrо облiку. Персональний склад 
iнвентаризацiйноi" кoмici"i та П чисельнiсть своi:м наказом (розпорядженням) виз
начае керiвник пiдприемства, з яким вони повиннi буrи ознайомленi. Якщо пiд 
•1ас проведения iнвентаризацii" вiдсуrнiй хоча один з членiв iнвенгаризацiйно"i
кoмici"i то П результати можуrь буrи визнанi недiйсними.

Робота iнвентаризацiйноi кoмicii" складаеться з пiдготовчого етапу, 

етапу 11еревiрки нШ1вностiмай11а у 11amypi, етапу 11iдведенн.я 11iдсумкiв iнвен
таризацй· та ix оцi11ка. 

На пiдrотовчому етапi голова iнвентаризацiйноi" кoмicii" ставить до вiдо
ма матерiально-вiдповiдалъну особу( а при колективнiй вiдповiдалъностi - всю 
бригаду) про те, що керiвником пiдприемства призначена iнвентаризацiя, пред
, являючи при цьому розпорядження на i"i проведения i представляе склад кoмicii". 
Пiсля цього iнвентаризацiйна комiсiя опломбовуе yci примiщення, в яких зна
ходяться цiнностi, що закрiпленi за матерiально вiдповiдалъною особою, пе
ревiряе справнiсть ваговимiрювальних приладiв i додержання встановлених 
термiнiв Ух клеймування i вимагае подати в бухгалтерiю або кoмicii" ycix при
буткових та видаткових документiв. Останнi прибутковi та видатковi докумен-
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ти вiзуються головою кoмicii" з позначкою "до iнвентаризацii" н 
.. "(дата)", а також вiдбираеться розписка вiд матерiалъно-вiдповi, 

дальноi' особи ( при колективнiй матерiальнiй вiдповiдальностi - вiд ycix iТ членiв' 
про те, що на да1у проведения iнвентаризацii' немае неоприбуткованих або н, 
списан их у видаток о крем их назв цiнностей. Складання цiei' розписки лередба, 
чено в спецiальнiй частинi документу (iнвентаризацiйному опису), яким офо 
мляються фактичнi результати iнвентаризацii" цiнностей. 

На другому етапi проведения i11sентаризацii' - етапi перевiрки майна 
натурi, iнвентаризацiйна комiсiя у присутностi матерiально вiдповiдалъних oci1 
здiйснюе ретельний пiдрахунок, зва)l(ування або обмiр кожного виду (сорту, 
товарно-матерiальних цiнностей чи грошових коштiв i одержанi фактичнi 
зультати заносить до iнвентаризацiйноrо опису, в якому вказують назву, СОР'); 
кiлькiсть i вартiсть матерiальних цiнностей. Запис проводиться по кожнiй ок
ремiй назвi, сорту, номенклатурному номеру цiнностей. Кожна сторiнка iнвен.: 
таризацiйноrо опису пронумеровусrься i в кiнцi сторiнки пiдраховуеться i пр 
ставляеться цифрами i прописом заrальна кiлькiсть цiнностей в натурi, а та, 
кож пiдписуються yci члени iнвентаризацiйноi' кoмicii' та матерiально вiдповi
дальна особа. На останнiй сторiнцi олису проставлясrься цифрами i прописом 
загальна кiлькiсть за всiма сторiнками опису цiнностей в натурi, незалежно вiд 
того, в яких одиницях вимiру (кiлограмах, метрах, штуках i т.п.) цi цiнностi 
були занесенi до опису, пiдписуються yci члени кoмici"i та матерiально вiдпов-1
iдальна особа, а також на цiй сторiнцi матерiально вiдпоniдальна особа дае роз-1 
писку про пiдТвердження правильностi проведения перевiрки цiнностей у на
турi в iT присутностi та про вiдсутнiсrь з П боку претензi"i до членiв кoмici"i. 

На непридатнi i зiпсованi цiнносri складаються вiдповiднi акти та окремi 
iнвентаризацiйнi описи. 

З метою посилення вiдповiдальностi за якiсне проведения iнвентаризацii 
постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя з учасnо членiв робочих iнвентариза
цiйних комiсiй i матерiалъно-вiдповiдальних осiб пiсля закiнчення iнвентари
зацi"i може проводити контрольну перевiрку iнвентаризацi"i, результати якоi 
оформляе в актi контрольноi' перевiрки. У випадку виявлення значних розход
жень мiж даними iнвентаризацiйноrо опису i даними контрольноi' перевiрки 
керiвником пiдприемства видасrься наказ (розпорядження) на призначення 
нового складу робочо'i iнвентаризаuiйноi' кoмicii' для проведения повторноi 
суцiльноi' iнвентаризацi'i цiнностей та приймасrься вiдповiдне рiшення до при
тягнення до вiдповiдальностi першоrо складу кoмici'i. 

На заключному етапi проведения iнвентаризацii' - пiдведення пiдсумкiв 
iнвентаризацii та ix оцiнка, - бухгалтерiя в iнвентаризацiйних описах про
ставляе наявнiсть цiнностей за даними облiку та визначае результат iнвентари
зацii': i'x нестачу та лишки. Результат 1Jiдображаеться у порiвняльнiй вiдомостi. 
Матерiально вiдповiдальна особа повинна дати письмове пояснения виник
нення нестачi або лишкiв. Остаточнi результати iнвентаризацiйно"i кoмici'i офор
мляються актом iнвентаризацii", у якому мають бути вiдображенi кiнцевi вис
новки щодо оцiнки результатiв iнвентаризацii', зокрема: сума недостачi або 
лишкiв; висновок про можливе взаrмне зарахування лишкiв i нестач одной
менних цiнностей i тотожних кiлькостях (так зване пересортування) ; вiдне-
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·ct!IIЯ суми нестачi за рахунок природних втрат по тих видах цiнностей, на якi
1.. встановленi норми природного убутку. При вiдсутностi затверджених норм 
:1р 1,1родноrо убутку нестача вважаеться як понаднормова i вiдноситься на вин
,их осiб. На винних осiб також вiдноситься вартiсть зiпсованих цiнностей за1 • • • • 
iti11aми, по яких визначасrься розм1р шкоди вщ крад1жок, нестач, знищення I 
11сування цiнностей, а у випадках, коли виннi особи не встановленi або в утри
�1;�11нi з винних осiб судом вiдмовлено, вiдносятъся на збитки пiдприемства 
1,·iдно Порядку визначення розмiру збитку вiд розкрадання, недоста'li, знищення 
(nсування) матерiальних цiнностей, затвердже11ий постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв Украi"ни вiд 22 сiчня 1996 року № 116 ( з наступними змiнами вiд 
27.О8.1996р.№1009, вiд 20.Оl .1997р.№34, вiд 15.12.1997р.№1402). Надлишковi
L1iнностi, у тому числi й вартiснi рiзницi, що утворились в результатi пересор-
1ування, пiдляrають оприбуткуванню i вiднесенню на результати фiнансово-
1vсподарсько"i дiяльностi пiдприемства. Результати iнвентаризацi"i, оформленi
11ротоколом iнвентаризацiйноi' кoмici'i, повиннi бути затвердженi керiвником
нiцприемства в 5-денний термiн i вiдображенi на рахунках бухrалтерськоrо
облiку в тому мiсяцi, в якому закiнчена iнвентаризацiя, але не пiзнiше грудня
м iсяця звiтноrо року.

Розrлянемо на прикладi порядок вiдображення на рахунках бухrалтерсько
т облiку результати iнвентаризацii" матерiальних цiнностей, зокрема: 

За даними iнвентаризацi"i виявлена нестача матерiальних цiнностей за об
лiковими цiнами на суму 160 rрн., з якоi' пiдляrае списанию в межах норм при
родного убутку на суму 58 грн., а також 49 rрн. може бути зараховано як пере
сортування однойменних матерiалъних цiнностей. З нестачi, що залишилась 
невiдшкодованою, вiдноситься на зменшення прибутку у сумi 37 rрн. i 16 грн. 
- на винних осiб для вiдшкодування ними нанесеноrо пiдприемству матерiаль
ноrо збитку (вартiсть нестачi матерiальних цiнностей за ринковими цiнами скла
дас 25 rрн.). lнвентаризацiею також виявленi надлишки матерiалiв на загальну
суму 51 грн., з них 43 грн. вiднесено на погашения пересортування.

На рахунках бухrалтерськоrо облiку результати iнвентаризацii' будуть вiдоб
раженi так: 

1. Списусrься нестача, зарахована на пересортування до рахунку залишкiв
дебету рахунку 05 "Матерiали" i креди,у рахунку 05 "Матерiали" на суму 43 rрн. 

2. Рiзницю мiж вартiсnо матерiалiв, зарахованих на пересор,ування, вiдно
сять для вiдшкодування винними особами (49 rрн. - 43 грн.) записом по дебету 
рахунку 72 "Розрахунки по вiдшкодуванню матерiальноrо збитку" i кредиту 
f)ахунку 05 "Матерiали" - 6 rрн.

3. Оприбутковуються лишки матерiалiв (51 rрн. - 43 rрн.) записом по де
бету рахунку 05 "Матерiали" i кредиту рахунку 80 "Прибутки i збитки" на 
суму 8 rрн. 

4. Загальна сума нестачi, яка пiдляrае регулюванню: дебет рахунку 84 "Не
стачi i втрати вiд псування цiнностей" i кредит рахунку 05 "Матерiали" на 
суму 111 rрн. (160 грн. - 49 rрн.) 

5. Сума нестачi в межах норм природного убутку: дебет рахунку 25 "За-
1·альновиробничi витрати" i кредит рахунку 84 "Нестачi i втрати вiд псування 
ltiнностей" на суму 58 rрн. 
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6. За рiшенням iнвентаризацiйно"i кoмicii", яке 1атверджене керiвни
пiдприемства,списуеться нестача за рахунок прибутку: дебет рахунку 80 "Il 
бутки i збитки" i кредит рахунку 84 "Нестачi i втрати вiд псування цiннос 
на суму 3 7 грн. 

7. Нестача, що вiднесена на винних осiб: дебет рахунку 72 "Розрахунки IID
вiдшкодуванню матерiального збитку" i кредит рахунку 84 "Нестачi i втр� 
вiд псування цiнностей" на суму 16 грн. 

8. Рiзниця мiж облiковими i ринковими цiнами нестачi матерiалiв, що вiд1t1. 
сена на винних осiб: дебет рахунку 72 "Розрахунки по вiдшкодуванню мaтelJI. 
ального збитку" i кредит рахунку 83 "Доходи майбутнiх перiодiв" на суму 9 
грн. (25 грн. - 16 грн.). 

9. Надходження в касу грошей вiд винних осiб за вiдшкодування нане�
ного ними матерiального збитку: дебет рахунку 50 "Каса2 i кредит рахунку 72 
"Розрахунки по вiдшкодуванню матерiального збитку" на суму 25 грн. 

1 О. Рiзниця мiж облiковими i ринковими цiнами в недержавних пiдприа.r. 
ствах iде на збiльшення прибутку i вiдображаеться записом дебет рахунку 83 
"Доходи майбутнiх перiодiв" i кредит рахунку 80 "Прибутки i збитки" на суму 
9 грн., а в державних пiдприемствах пiдляrае перерахуванюо в дохiд держав
ного бюджету i з вiднесенням в кредит рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом". 

Роздiл 8 ПРИIЩШIИ ОБЛШУ 
ОСНОВНИХГОСПОДАРСЬКИХ 
OIIEPAЦIЙ 

8.1 Методологiчнi основи облiку кругообiгу засобiв 

У будь-якому пiдприемствi, що належить до виробничоi" сфери вiдбуваЕ:'l'r 
ся кpyrooбir засобiв. При цьому останнi збiлъшуються або зменшуються, змiню
ють свою зовнiшню форму. Такий процес спричинений функцiонуванням то
варно-грошових вiдносин. 

Iдея вiдображення кpyrooбiry вартостей засобiв вперше була обrрунтована 
французьким економiстом Франсуа Кене (1694-1774) у розробленiй ним "Еко
номiчнiй таблицi кpyrooбiry капiталу" (а не К.Марксом, як свiдчить сучасна 
полiтекономiчна наука): 

r т/ВРс Т" Г" 
- """"- ... ... - .

� Зв 
де Г - rpoшi; Т - товар; Ре - робоча сила; Зв - засоби виробництва; В ""' 

процес виробництва; Т ", Г " - вiдnовiдно товар та rpoшi, збiльшенi на дода1" 
кову вартiсть. 

Перша стадiя представляе собою процес забезпечення робочою силою та 
3асобами виробництва за рахунок наявних rрошових ресурсiв: 

Ре 
/ 

(
Г

-
Т

"'-.. 
� Зв 

). 

У другiй стадi'i кpyrooбiry 

т / ВРс Т" Г" )
"-.. ... ... -

� Зв 
вiдбуваеться nроцес виробництва, утворюеться новий товар та нова 

вартiсть. У третiй стадi'i кругообiгу капiталу ( Т м - Г " ) товарна форма 
вартостi знову замiнюеться грошовою. Така замiна вiдбуваеться на новому 
rрунтi, оскiльки заново вироблений товар мае вже бiльшу вартiсть, нiж та, 
що була авансована у першiй стадi'i. 

Економiчний змiст кожно"i стадi'i кругообirу капiталу мае вiдобразитись у 
системному бухrалтерському облiку. Схематично формулу кpyrooбiry бухгал
терського облiку подано на рис.7. 

Перша стадiя-
постачання 

Г-Т<:
,1",..,. 

Рахунки Рахунки 
rрошових засобiв 
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Рахунки заробiтноi' плат11 
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виробницnю 
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... в ... т

� 

Рахунки I Рахунки
виробництва rотовоi' 

одукцii 

Третя стадiя -
збут 

Т-Г 

� 

Рахунки I Рахунки
реалiзацii' rрошових 

засобiв 

Рис. 7. Фор.мула кругообiгу капiталу 

та його вiдобра,кення на рахуиках бухгалтерського облiку 

Господарськi процеси, що здiйснюються на пiдприемствах (господарських 
товариствах) i знаходять вiдображення в облiку можна узагальнити у видi, що 
подано на рис. 8. lx облiк буде розглянутий дальше. 
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8.2. Оцiнка засобiв пiдприЕмства або установи 

] 

] 

Оцiнка засобiв - це спосiб переведения натуральних показникiв у гро
шовi, це загальн11й економiчн11й в11мiрник, за допомогою якого порiвню
ються рiзноманiтнi засоб11. 

Оцiнка та rрошове вимiрювання покладенi в основу вартiсних показникiв. 
Основнi вимоrи, поставленi до оцiнки, поляrають у i"i рещ,ь11остi та ед11остi

протяrом облiковоrо перiоду.Реальнiсть оцiнки поляrаЕ: у тому, що вона маt: 
реально вiдображати вартiснi показники засобiв у даний перiод часу ; Е:днiс1·ь 
оцiнки поляrаЕ: у тому, що протяrом облiковоrо перiоду однаковi засоби ма
ють облiчуватись у Е:динiй оцiнцi. 

Основнi засоби облiковуються у оцiнцi, що дорiвнюе фактичнiй сумi витраf 
на i"x придбання чи спорудження та ycix витрат на Ух доставку чи встановленНЯ· 
Така оцiнка називасrься первiсною, зное цих засобiв показусrься окремою стат
тею у балансi. Первiсна вартiсть за вилученням суми зношення становить 
залишкову вартiсть основних засобiв. Вiд11овну вартiсть основних засобi8 
визначають за рiшенням державних орrанiв ( переоцiнка основних засобiв ). 

Сировина, матерiали та паливо облiчуються за цiною ·ix придбання та за
rотiвлi (транспортно-заrотiвельнi витрати). У балансi i"x показують за факти<t
ною собiвартiстю, до якоi" включають yci витрати щодо придбання та "ix достаВ"' 
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"11 нti пiдприемство. Мiжнароднi стандарти бухrалтерськоrо облiку вiдокрем

люють кiлька варiантiв оцiнки предметiв працi, однак найбiльшого поширення 

) кр.�i"нах ринково"i економiки набуш1 оцiнки з� ме:�дами LIFO та FIFO. Змiст

011jнки за методом LIFO поляrае у тому, що обтк здшсюопься по партiях прид

баюJЯ сировини та матерiалiв. Даннi uiнностi в облiку показують за цiною прид

бання першо"i партi"i, а списують у витрати виробництва за цiною останньоi"

11apтi"i придбання. При виникненнi сум: вiдхилень "ix вiдносять на позареаmзацiйнi

,битки виробництва. Оцiнка за методом FIFO r1оляrаЕ: у зворотнiй процедурi , а

cyмlf вiдхилень показують позареалiзацiйнi прибутки. 

Готову продукцiю на пiдприемствах оцiнюють: 

а) за плановою собiвартiстю з вiдокремленим облiком рiзницi мiж пла-

1юв<>Ю та фактичною собiвартiстю; 
б) за доrовiрними цiнами (без податку на додану вартiсть) з вiдображен-

ням рiзницi мiж доrовiрними цiнамff та фактичною собiвартiстю; 

в) за фактичними витратами. 

8.3 Облiк процесу створепня пiдприЕ:мств

Пiдприемство створюеться в результатi йоrо державно"i реестрацi"i. Пiдприе

мстl!а можуть бути державними, прffватними i спiльними. В першому випадку

зас!!овником пiдприемства Е: держава. Приватнi пiдприемства створюються rро

мат�нами та приватними юридичнl'IМИ особами. Вони можуть бути одноосiб

ними та колективними. Спiльнi пiдприемства створюються з залученням iно-

земноrо капiталу. 
Кошти засновникiв пiдприемства ( нематерiальнi активи, матерiали, пали-

во, запаснi частини, МШП, rрошовi кошти ) що вносяться ними, складають

стаrутний фонд пiдприемства У вiдповiдностi до долi внеску кожного заснов

ника у вартiсному виразi в подалыuому розподiляються фiнансовi результати

дiЯJ1ьностi. В з.в' язку з цим на кожного засновника вiдкривають аналiтичний

рахунок. Особливiстю стаrутноrо фонду в приватних пiдприемствах Е: те, що

йоrо розмiр постiйний i зафiксовани_й в докумеt1тах засновника i статутi пiдприе-

мства. 
Внесения коштiв засновникiв в статутний фонд фiксують в бухrалтерсько-

му облiку таким записом: 
Дебет рахункiв: О 1 "Основнi засоби", 04 "Нематерiальнi активи", 05 "Сиро-

вина i матерiа'lи", 06 "Паливо", 08 "Запаснi частини", 12 "Малоцiннi та швид

коз«ошуванi предмети", 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок" i 

Кредит раху«ку 85 "Статутний фонд".

Якщо засновник у встановлений термiн не може внести свою долю при фор-

муваннi стаrутноrо фонду, йоrо заборrованiсть до стаrутноrо фонду вiдобра-

жасться записом: 
Дебет рахунку 75 "Розрахунки з учасниками" i

Кредит рахунку 85 "Статутt1ий фонд".

При янесеннi заборгованостi засновником в rрошово-майновiй формi, у заз-

начений установчими документамl'I термiн здiйсюоеться запис: 

Дебет рахункiв: О 1 "Основнi засоби", 04 "Нематерiальнi активи", 05 "Сиро

виl-fа i матерiали", 06 "Паливо", 08 "Заnаснi <1астини", 12 "Малоцiннi та швид

козношуванi предмети", 50 "Каса'', 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валют-
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ний рахунок" i 
Кредит рахунку 75 "Розрахунки з учасниками". 
Створення пiдприемств шляхом змiни орrанiзацiйно-правовоi форми 

вiдбутися в таких умовах: перетворення державного пiдприемства в акцj, 
не або орендне, подiл дiючоrо пiдприемства на дрiбнi, злиття, або об'е .  
пiдприемств в нове, придбання на аукцiонi, за конкурсом, викуп. 

В ycix перерахованих випадках найбiльш важливе значения мае оцiнка 
на та приведения статутного фонду до розмiру, що вiдповiдае викупнiй 
дажнiй ) вартостi пiдприемства, або ста,утному фонду, зафiксованому в 
новчих документах. При цьому здiйснюються такi бухrалтерськi записи: 

Погашения збиткiв: 
1) минуло го року:
Дебет рахунку 81 "Використання лрибутку"

Кредит рахунку 98 "Нерозлодiленi доходи" - за рахунок доходiв пото, 
року; 

Дебет рахунку 88 "Фонди слецiальноrо лризначення" i 
Кредит рахунку 98 "Нерозподiленi доходи" - за рахунок резервного 
( страхового ) фонду; 
Дебет рахунку 96 "Цiльове фiнансування i цiльовi надходження" 
Кредит рахунку 98 "Нерозлодiленi доходи" - за рахунок цiльовоrо фi 

вання. 
2) звiтноrо року:
Дебет рахунку 98 "Нерозподiленi доходи" i Кредит рахунку 80 "Пр

ки i збитки" - за рахунок нерозлодiленоrо доходу минулого року; 
Дебет рахунку 88 "Фонди слецiального лризначення" i 
Кредит рахунку 80 "Прибутки i збитки" - за рахунок невикористаних ко 

резерву сумнiвних борriв. 
Пiсля здiйснення цих олерацiй визначають статутний фонд: 

1 ). Зменшення: 
Дебет рахунку 85 "Статутний фонд" 
Кредит рахунку 88 "Фонди спецiальноrо лризначення" - на суму фондi 

яких встановленi лiльrи; 
Дебет рахунку 85 "Статутний фонд" 
Кредит рахунку 82 "Використання лозичкових коштiв" - на суму зал 

лозичкових коштiв; 
2). Збiльшення: .. 

Дебет рахунку 87 "Фонди економiчноrо стимулювання" - на суму залюв,18 
цих фондiв; 

Дебет рахунку 88 "Фонди слецiальноrо призначення" - на суму зал 
цих фондiв; 

Дебет рахунку 96 "Цiльове фiнансування i цiльовi надходження" - на 
коштiв цiльовоrо фiнансування; 

Дебет рахунку 80 "Прибутки i збитки" - на суму залишку чистого приб: 
Дебет рахунку 86 "Амортизацiйний фонд" - на суму залишкiв амортиз, 

ного фонду; 

124 

Дебет рахунку 93 "Фiнансування капiтальних вюшдень" - на залишки коштiв 
<l1111ансування капiтальних вкладень.

j Кредит рахунку 85 "Статупrnй фонд" - окремо по кожнiй вказанiй опе-
ра11iУ._ . _ . . _ 

ц, записи зд1иснюються на основ� даних акту ощнки маина та передаваль-
ноrо балансу. 

Рiзниця мiж розмiром статутного фонду, вiдображена в актi, i розмiром уточ-
�,еноrо статутного фонду (лередавальний баланс) оформлясrься записом: 

Дебет рахунку 04 "Нематерiальнi активи" i 
Кредит рахунку 85 "Статутний фонд". 
За термiном, узrодженим з податковою адмiнiстрацiею, ця сума переноситься 

11а витрати виробництва таким залисом: 
Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" i 
Кредит рахунку 04 "Нематерiальнi активи". 
В статутному фондi акцiонерного товариства, леретвореного з державного, 

13 iдкривають такi субрахунки: 
1 .Визначений статутний фонд; 
2.Оплачений статутний фонд;
3.Вилучений статутний фонд.
По першому субрахунку вiдображаеться номiнальна вартiсть акщи, що

пiдляrають реалiзацil, по другому - реалiзована сума акцiй, по третьому- вилу
чення акцiй з оборо,у. 

8.4.Поточний облiк процесу постачання. 
Постачання е першою i важливою стадiею кpyrooбiry засобiв на 

пiдприемствi. За умов ринковоi економiки цьому етапу придiляеться значна ува
га, адже саме вiд ньоrо залежить безперебiйнiсть забезлечення процесу вироб
ництва предметами працi, засобами працi та робочою силою. 

Предмети працi( сировина, матерiали, паливо, малоцiннi та швидкозношу
ваиi предмети ) лереносять свою вартiсть на вироблену продукцiю у мiру ix 
споживання. Вони надходять на п.iдприемство на пiдставi договорiв-поставок 
чи закулiвлi. Пiд час лроцесу постачання пiдприемство несе витрати на прид
бання предметiв лрацi (купiвельна цiна) i окремо оплачуеться вартiсть транс
rюртно-заготiвельних витрат (витрат на транспор,ування товарно-матерiаль
них цiнностей тощо ). 

Облiк предметiв працi здiйснюють на активних, синтетичних, балансових 
рахунках 05 "Матерiали", 06 "Паливо", 07 "Будiвельнi матерiали та обладнан
ня до встановлення", 12 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". На суму 
товарно-матерiальних цiнностей, що надiйшли вiд постачальникiв, дебетують 
рахунки 05, 06, 07, 08, 12 та кредитують рахунок 60 "Розрахунки з постачаль
никами та пiдрядчиками". Пiд час запису на рахунках придбаних товарно-ма
терiальних цiнностей дебетують рахунок 60 та кредитують рахунки rрошових 
коштiв 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок" i 55/2 "Лiмiтова
на чекова книжка". У разi надходження цiнностей, що придбанi за рахунок 
пiдзвiтних сум, замiсть рахунку 60 у такiй самiй кореспонденцii застосовують 
рахунок 71 "Розрахунки з пiдзвiтними особами". 
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Розглянемо порядок запису цих операцiй на рахунках. Нехай вiд постачаJJ 
ника надiйшли матерiали: Матерiали "А" - 200 кг за цiною 80 rрн. за I кг 'tt 
суму 16000 rрн. та матерiали "Б" - 100 кг за цiною 40 грн. за 1 кг на суму 4000 
rрн. Цiнностi, що надiйшли, оприбуткованi на складi, оплачений рахунок тpalfe. 
портноi" органiзацi"i за придбанi матерiали - 1 ОООrрн. Ця операцiя мае бути вiдо� 
ражена на рахунках бухгалтерського облiку у такий спосiб: 

Дебет рахунку 05 "Матерiали" i 
Кредит рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками i пiдрядчиками" 
( аналiтичний рахунок "Постачальник" ) - 20000 rрн. 
Дебет рахунку 05 "Матерiали" i 
Кредит рахунку 60 "Розрахунки з постаtJальниками i пiдрядчиками" 
( аналiтичний рахунок "Транспортна органiзацiя") -1 ООО грн. 
Пiд час оплати придбаних матерiальних цiнностей та отриманих послуг у 

бухгалтерii" пiдприемства складають такi заш1си: 
Дебет рахунку 60 "Розрахунки з постача11ьниками i пiдрядчиками"(аналi

тичний рахунок " Постачалъник" ) i 
Кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" - 20000 rрн. 
Дебет рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками i пiдрядчиками( аналi

тичний рахунок "Транспортна органiзацiя" ) i 
Кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" - 1 ООО грн. 
На рахунку "Матерiали" вiдображена загальна вартiсть придбаних матерi

алiв. По аналiтичних рахунках синтетичного рахунку "Матерiали" визначаюа 
фактичну собiвартiсть придбання. Для цього cnjд визначити долю транспортно
заготiвельних витрат, що необюдно вiднести на матерiали "А" i "Б". Для цьоrо 
спочатку визначають вiдсоток цих витрат до вартостi придбаних матерiалiв: 

( 1 ООО * 100% )/ 20000=<5%. 
Вiдповiдно до цього вiдсотку розподiляють транспортнi витрати на ма-

терiали, грн.: "А" =(16000 * 5) / 100=800 rрн.; 
"Б"= ( 4000 * 5) / 100=200 rрн. 

На базi проведених розрахункiв визначимо фактичну собiвартiсть прид· 
баних матерiалiв ( табл.24 ). 

Табл. 24 Виз11аче111,я фаюпич11оi· собiвартостi 11ридба11их матерiалiв 

Пока.111111е11 Матсрiал1.1 ш\)) Матерiалн,�Б>, 

Вартiсть за облiков11ми цiнами, fl)tl 16000 4000 

Вiдсотон тр311Сnортио-заготiве11ьних вктрат, % 5 5 

Трансnортно�заготiвслыti витрnти, грн. 800 200 

Фаh..,ична собiвартiсть, грн. 16800 4200 

Облiк засобiв працi ( машин, устаткування, будiвель, споруд тощо ), що над· 
iйшли, здiйснюеться на активному, синтетичному, балансовому рахунку О 1 "Ос· 
новнi засоби". Основнi засоби багаторазово беруть участь у процесi виробни11· 
тва та переносять свою вартiсть на новостворений продукт частинами у мiру Ух 
зносу, який вiдповiдае "ix амортизацiйним вiдрахуванням. 

Вартiсть основних засобiв, що надходять на державнi пiдприемства, вклю
чають у статутний фонд. На недержавних пiдприсмстоах тiльки при "ix зacflY· 
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ваннi вартiсть основних засобiв складае статутний фонд. На основi його даних 
визначаеться частка дивiдендiв засновникiв вiдповiдно до "ix внеску у статут
ний фонд. Вiдокремлено в облiку вiдображають зное основних засобiв. Розгля
немо вказанi операцii" на конкретних прикладах: 

1. Надiйшли основнi засоби на пiдприемство при його заснуваннi ( дер-
жавне та приватне пiдприемство): 

Дебет рахунку О 1 "Основю засоби" i 
Кредит рахунку 85 "Статутний фонд" - на по<�аткову вартiсть; 
Дебет рахунку 85 "Статутний фонд" i 
Кредит рахунку 02 "Зное (амортизацiя) майна" - на суму зносу. 

2. Надiйшли основнi засоби на пiдприемство у процесi його дiяльностi:
а/ державне пiдприемство:
Дебет рахунку О 1 "Основнi засоби" i
Кредит 85 "Статутний фонд" - на початкову вартiсть;
Дебет 85 "Статутний фонд" i
Кредит 02 "Зное (амортизацiя) майна" - на вартiсть зносу.
б/ недержавне пiдприемство:
Дебет О 1 "Основнi засоби" i

Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками та пiдрядчиками" - на за-
лишкову вартiсть основних засобiв; 

Дебет рахунку О 1 "Основнi засоби" i 
Кредит рахунку 02 "Зное (амортизацiя) майна" - сума "ix зносу. 
У бухгалтерському облiку знаходить вiдображення процес перенесен

ия працi робiтника на новостворену продукцiю. Сам факт постачання робочою 
силою ( його наймання ) входить у завдання статистичного облiку. 

8.5 Поточний облiк процесу виробництва 
Процес виробництва представляе собою другу стадiю кругообirу засобiв. У 

ньому поеднанi три взаемопов'язаю елементи: праця людини, предмети працi 
та засоби працi з метою виготовлення продукцii". Це зумовлюе вiдповiднi вит
рати пiдприемства - заробiтну плату робiтникам, вартiсть затраченоi" сировини 
та матерiалiв, палива, амортизацiю засобiв працi. Крiм того, пiдприемство 
здiйснюс витрати, пов'язанi з обслуговуванням виробництва та управлiнням 
ним. Yci цi витрати у сукупностi становлять виробничу собiвартiсть виготовле
ноi" продукцii" або виконаних робiт. 

Yci витрати виробництва за способом i"x включения у собiвартiсть продукцiI 
подiляють на пря.мi i непрямi. До прямих належать витрати, що безпосередньо 
пов'язанi з виробництвом певного виду продукцii" (наприклад, заробiтна пла
та, сировина, матерiали тощо). Непрямi витрати пов'язанi з виробництвом 
кiлькох видiв продукцii", а тому Ix включають у собiвартiсть виробiв не за пря
мою ознакою, а шляхом розподiлу. До непрямих належать витрати, пов'язанi з 
обслуговуванням виробництва та управлiння ним (наприклад, заробiтна плата 
адмiнiстративно-управлiнського персоналу, витрати на утримання будiвель, 
канцелярськi та поштовi витрати). 

Витрати виробництва облiчують у системi рахункiв 20 "Основне виробниц
тво", 23 "Допомiжне виробництво", 24 "Витрати на утримання i експлуатацiю 
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uuш1.цн1:1ння , .L:::> .:>i:1l'i:1J1ьнштроонич1 витрати". Перелiченi рахунки е синтет 
ними активними та балансовими. На Ух дебет вiдносять витрати вiдповiдно .zr.a 
мiсць "ix виникнення у кореспонденцii' iз кредитом рахункiв 05 "Матерiали", 06
"Паливо", 08 "Заласнi частини", 12 "Малоцiннi та швидкозношуванi предме. 
ти", 70 "Розрахунки з оплати працi", 68 "Розрахунки з бюджетом", 69 "Розра. 
хунки по страхуванню, 86 "Амортизацiйний фонд" тощо. 

Розглянемо порJlдок запису операцiй процесу виробництва на ра. 
хунках бухгалтерського облiку (табл.25). 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Стаття nитрат Вирiб А, rрн" Вирiб Б, rрн 
MaтepiaJlи 234000 52840 

Заробiтна 1шата 86000 22000 

Вiдрахування на соцi311ьне СТРахування 3800 960 

Лмортизацiя осно1ших засобiв 37000 11000 

Загальновиробничi ВИТРати 24500 8250 

ЗагальногосподарсЬкi оиТРаТИ 14700 4950 

Разом 400000 100000

Табл. 25 Незавершене виробництво на початок мtсяця 
Протягом мiсяця 1-1а пiдприемствi вiдбулися такi операцii": 

1. Витрачено матерiа.11ьних цiнностей на виробництво виробу:
· А на суму 30000 грн.
· Б на суму 28000 грн.

· Разом на суму 58000 грн.
Витраченi матерiа.JIИ слiд списати з кредиту рахунку "Матерiали" в де-

бет рахунку "Основне вир()бництво" через такий запис ( синтетичний облjк ): 
Дебет рахунку 20 ''Основне виробництво" i 
Кредит рахунку 05 "Матерiали" на суму 58000 грн. 
На аналiтичних рахунках або у вiдомостi облiку витрат ( див. табл.26) 

ц�о суму слiд записати на JJИтрати виробництва кожного виду продукцii'. 
2. Нарахована заробiтна плата робiтникам основного виробництва та спец-

iалiстам: 
робiтникам зайняти!\f виробництвом продукцii' А на суму 
робiтникам зайнятИ№ виробництвом продукцii' Б на суму 

40000 грн. 
20000 грн. 

Разом на суму 60000 грн. 
загальновиробничому персоналу на суму 4000 грн. 
адмiнiстративно-упр:�влiнському персоналу на суму 5000 грн. 
Всього нараховано заробiтноi' плати на суму 69000 грн. 

Пiд час нарахування заробiтноi' плати робiтникам основного виробництва 
дебетують рахунок 20 "Основне виробництво" та кредитують рахунок 70 "Роз· 
рахунки з оплати працi" - 60000 грн. ; заrальновиробничому персоналу - дебе· 
тують рахунок 25 "Заrально�иробничi витрати" та кредитують рахунок 70"Роз· 
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рахунки з оплати працi" - 4000 грн., адмiнiстративно-управлiнському персона
лу - дебетують рахунок 26 "Заrалыюrосподарськi витрати" та кредитують ра
хунок 70 "Розрахунки по оплатi працi" - 5000 rрн. 

На аналiтичних рахую<ах чи у вiдомостi облiку витрат (табл.26) зароб
iт11)' плату робiтникiв основного виробництва слiд також записати на витрати 
кожного виду продукцii', а записи по дебету рахункiв 25 та 26 (непрямi витрати) 
розподiлити пропорцiйно певнiй базi розподiлу (докладнiше про це йтиметься 
далi). 

Таб. 26. Вiдомiсть облiку витрат виробництва 
- -----

В11д Нсзавершснс Номер paxyfll<y ( статri) Виробш,.,а 

про- виробництоо собiоартiсть 

дукцii на по1rаток 05 25 26 69 70 86 ПрОД)'Кцii 

мiсяця 

А 400000 30000 13040 13167 15000 40000 25900 537107 

Б 100000 28000 6520 6583 7500 20000 25500 194103 

Разом 500000 58000 19560 19750 22500 60000 51400 731210 

3.Проведено вiдрахування вiд заробiтно·i плати на обов'язкове державне 
пенсiйне страхування (32%) i збiр на обов'язкове соцiальне страхування 5,5% 
( у тому числi збiр на обов' язкове соцiальне страхування на випадок безробiття 
1,5%), всього 37,5%: 

· робiтникiв зайнятих виробництвом продукцii' А на суму 15000 грн. 
·робiтникiв зайнятих виробництвом продукцii' Б на суму 7500 грн. 

Разом: 22500 грн. 
загальновиробничого персоналу на суму 1500 грн. 

адмiнiстративно-управлiнського персоналу на суму 1875 грн. 
Всього нараховано на суму 25875 

Дана господарська операцiя на рахунках бухrалтерського облiку вiдоб-
ражасrься таким чином: 

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" i 
Кредит рахунку 69 "Розрахунки по страхуванню" на суму 22500 грн. 
Дебет рахунку 25 "Загальновиробничi витрати" i 

Кредит рахунку 69 "Розрахунки по страхуванню" на суму 1500 rрн. 
Дебет рахунку 26 "Заrальногосподарськi витрати" 
Кредит 69 "Розрахунки по страхуванню" на суму 1875 грн. 
Як i в попереднiх прикладах, прямi та непрямi витрати рознесено у вiдомiсть 

облiку витрат (див. табл.26). 
Окрiм вiдрахувань вiд заробiтноi' плати на соцiальне i пенсiйне (страхуван

ня) 37,5% /, у даний перiод часу також здiйснюються вiдрахування до Фонду 
для здiйснення заходiв щодо лiквiдацii' наслiдкiв Чорнобильськоi' катастрофи 
та соцiального захисту населения (5%). 

Дану операцiю тут не розrлядаемо, однак вiдзначимо, що методика Ух вiдоб
раження в облiку аналогiчна попередньому прикладу, тiльки у кореспонден
цiю вiдповiдно вступатиме по кредиту рахунок 68 "Розрахунки з бюджетом" iз 
вiдкр11тими субрахунками за видами вiдрахувань. 

4.Нараховано амортизацiю по основних засобах, якi використовують на ви-
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робництвi: 
а) проду1щii А на суму 25900 грн 
б) продукцiУ Б на суму 25500 грн. 

Разом на суму 51400 грн. 
в) загальновиробничоrо значения на суму 14060 грн. 
г) заrальноrосподарськоrо значения на суму 12875 грн. 

Всъоrо на суму 78335 грн. 
Для облiку амортизацiйних вiдрахувань призначений пасивний рахун01( 

"Амортизацiй.ний фонд", у кредит якоrо записують суму нарахованоi· амор111•
зацii' у такий спосiб: 

Дебет 20 "Основне виробництво" на cy1v1y 51400 грн. 
Дебет 25 "Загальновиробничi витрати" на суму 14060 грн. 
Дебет рахунку 26 "Загальногосподарсысi витрати" на суму 12875 грн. i
Кредиr рахунку 02 "Зное (амортизацiя) майна" (недержавнi пiдприем. 

ства) або Кредит рахунку 86 Амортизацiйю1й фонд" (державнi пiдприем. 
ства) на загал1,ну суму 78335 грн.

На пiдстю1i даних записiв будуемо вiдомiсrь облiку витрат виробництва ( 
див. табл.26). 

Непрямi витрати / записи по дебету рахунку (статтi) 25 "Загальновироб
ничi витрати"- 19560 грн. та дебету рахунку ( статтi) 26 "Загальноrосподарсыd 
витрати" - 19150 грн./ включимо у собiвартiсть виробiв А та Б пропорцiйно 
базi розподiлу - заробiтнiй платi робiтникiв оснDвноrо виробництва (вiдповiд· 
но: вирiб А - 40000 грн., вирiб Б - 20000 грн.). Розрахунок здiйснимо у табли
цях-довiдках (rабл. 27-28). 

Табл. 1,7 Довiд«а роз11одiлу загаль1111вироб1111чих витрат 

Вид про- Заробiтна плата Вiдношення Сума 

дукцii рJбiтникiв OCIIOBIIOГO загалыювироб1шчих витрат заrальновироб1ш-

виробництва, грн. до заробiтноi плати, % чих витрат, грн. 

А 40000 3;,6 13040 

Б 20000 JJ,6 6520 

Разом 60000 ' 19560 

Пояснення до довiдки (табл.27) : 
а) вiднОИlення rуми загш,ьновироб11ичш витрат до заробiтпоi' плати 

робiт11икiв основного виробництва у вiдсотках: 
{19560 • 100)/60000=32,{f/o 

6) rума загаль11овиробничих витрат, я.у слiд вiдпести на витрати з
виробиицтва продукцii' А 

(40000 * 32,6)/100=1304е грн. 
в) сума загш�ьповиробничих витрат, якуслiд вiдпести на витратu на 

вuробництво продукцii' Б: 
{20000 * 32,6) /100=6520грн. 
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Т"бл. 28 Довiдка роз11одiлу загаль11огос11одарських витрат 

вм Заробiтна плата робiт- Вiдношення загальноrоспо- Сума загально-

nродук- никiв основного вироб- дарських витрат до заро- rосподарських 

ui'i ництва, грн. бiтно'i плати, % витрат, грн. 

А 40000 32,917 13167 

Б 20000 32,917 6583 

Разом 60000 * 19750 

Використовуючи суму загальногосподарських витрат ( 19750 грн.), як i у 
попереднъому випадку проводимо аналогiчнi розрахунки: 

а/ (19750 * 100)/60000= 32,917%; 
б/(40000 * 32,917) /100=13167 грн.; 
в/ (20000 * 32,917) /100=6583 грн. 

Включимо у собiвартiсть продукцii' А та Б непрямi витрати (див. табл.27-
28) та вiдобразимо це на рахунках синтетичного облiку:

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" i 
Кредит рахунку 25 "Загальновиробничi витрати" на суму 19560 грн. 
Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" i 
Кредит 26 "Загальногосподарськi витрати" на суму 19750 грн. 

5. Оприбуткована готова продукцiя на склад:
вирiб А - 536907 грн.
вирiб Б - 194003 грн.
Разом 73091 О грн.
На заrальну суму оприбутковано'i продукцii' у бухгалтерi'i здiйсюопься

запис: 
Дебет 40 "Готова продукцiя" i
Кредит 20 "Основне виробництво" на суму 73091 О грн.

8.6 Поточний облiк процесу збуту (реалiзацii) продукцii 
Реалiзацiя продукцi'i представляе собою завершальну стадiю кругообiгу за

собiв пiдприемства, на якiй здiйснюються товарно-грошовi вiдносини мiж ви
робником продукцi'i та П покупцем. 

Пiд час реалiзацi'i продукцi'i пiдприе:мство здiйснюе витрати на П рекламу, 
роботи щодо навантаження, транспортування тощо. Данi витрати називають 
позавиробничими ; i'x пiдприемство вiдшкодовуе за рахунок виручки вiд реал
iзацП. Виробнича собiвартiсть продукцii', що склалася у процесi виробництва, 
разом з позавиробничими витратами становить повну собiвартiсть реалiзова
ноi' продукцiУ. Фiнансовий результат вiд реалiзацii' (прибуток або збиток ) виз
начають як рiзницю мiж вартiстю реалiзованоi' продукцi'i / виручкою / та i"i по
вною собiвартiстю. 

Для облiку реалiзацi'i продукцi'i та витрат, пов'язаних з нею використову
ють рахунок 43"Позавиробничi витрати", 62 "Розрахунки з покупцями та за
мовниками" та 46 "Реалiзацiя". 
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Розглянемо порядок облiку процесу реалiзацii'. 
2. Вiдвантажено готову продукцiю покупцям в оцiнцi за вiдпускними цiна.

ми на суму - 700000 rрн. i сума податку на додану ваrтiсть складае (20%)
140000 грн. Всього до омати на суму 840000 грн. 

Дебет рахунку 62 "Розрахунку з покупцями та замс1вниками" i 
Кредит рахунку 46 "Реалiзацiя" 840000 грн. 

2. Зараховано на розрахунковий рахунок пiдприемства вiд покупцiв в ома
rу за продану i"м продукцiю на суму 840000 грн.: 

Дебет рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" i 
Кредит рахунку 62 "Розрахунки з покупцями i замовниками" на суму 

840000 грн. 
3. Витрати с писанi з розрахунковоrо рахунку, що пов'язанi iз реалiзацiею

продукцii', склали 30000 грн.: 
Дебет рахунку 43 "Позавиробничi витрати" 
Кредит рахунку 51 ''Розрахунковий рахунок" 3000() грн. 

4. Списуеться фактична виробнича собiвартiсть прода,юi' готовоi' продукцii
згiдно калькуляцiйних розрахункjв на суму 650000 грн. та сума позавиробни
чих витрат (30000 грн.), всього повна собiвартiсть на суму 680000 грн.: 

Дебет рахунку 46 "Реалiзацiя" на суму 680000 rрн. 
Кредит рахунку 40 "Готова продукцiя" на суму 650000 грн. 
Кредит рахунку 43 "Позавиробничi витрати" на суму 30000 грн. 

5. Вiдноситься сума податку на додану вартiсть на корис.ть державного бюд-
жетного на суму 140000 грн. 

Дебет рахунку 46 "Реалiзацiя" на суму 140000 грн. i 
Кредит рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" на суму 140000 грн. 
6. Визначаеться фiнансовий результат вiд реалiзацii" продукцii"

(840000 - 650000 - 30000 - 140000 грн. = 20000 грн. - прибуток),
який пiдлягае вiдображенню на рахунках бухгалтерського облiку насrул

ним записом: 
Дебет рахунку 46 "Реалiзацiя" i Кредит рахунку 80 "flрибутки i збитки" 

на суму 20000 rрн. 
У випадку, коли буде визначений вiд 'емний результа1 вiд реалiзацii

. 
про

дукцii' (збитки), тодi запис на рахунках буде зворотнiм, тобтi> Дебет рахунку 80 
"Прибутки i збитки" i Кредит рахунку 46 "Реалiзацiя". Отж�, рахунок 46 "Реа
лiзацiя" щомiсячно закриваеться визначеною сумою фiнансового результаrу. 

8. 7 Облiк цроцесу припинення дiял�.ностi
Як уже зазначалося, пр�шинення дiяльностi пiдприемств;t можливе за таких 

умов: закриття за згодою засновникiв; шляхом змiни оргаJiiзацiйно-правовоi" 
форми; у випадку банкрутства. 

У першому випадку згiдно з рiшенням Ради засновшuсiв та поданою за 
мiсцем державноi· реестрацii' пiдприемства заявою створююrь лiквiдацiйну ко
мiсiю та через пресу повiдомляють про початок "ii роботи. 

Пiдприемство, що закриваеться, мае повнiстю розрахува,·ись з державнимн 
органами i органами соцiального страхування за належнимv. i'м до сплати пла
тежами. Погашения заборrованостi вiдображають в облiку -такими записами: 

Дебет рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок 1 - на суму 
податку на прибуток; 

Дебет рахунку 68, субрахунок 2 - на суму податку на дохiд ; 
Дебет рахунку 68, субрахунок 3 - на суму вiдрахувань до Фонду для

здiйснення заходiв щодо лiквiдацii
. 

наслiдкiв Чорнобильськоi' катастрофи та 
соцiального захисrу населения (5%); 

Дебет рахунку 68, субрахунок 4 - на суму податку на додану вартiсть; 
Дебет рахунку 68, субрахунок 5 - на суму акцизного збору i 
Кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок". 
Пiсля цього реформують баланс i списують збитки: 
Дебет рахунку 80 "Прибутки i збитки" 
Кредит рахунку 81 "Використання прибутку". 
Якщо суми прибутку звiтноrо року недостатньо, роблять такий запис: 
Дебет рахунку 98 "Нерозподiлений прибуток минулих рокiв" 
Кредит рахунку 81 "Використання прибутку". 

8.8 Облiк доходiв бюджету 
В бюджетних установах господарськi процеси складаються з процесу фор

мування доходiв та видаткiв на вiдмiну вiд розглянутих процесiв госпрозра
хункових пiдприемств. Коротко розглянемо цi процеси. 

Доходи бюджеrу е одним iз основних об'ектiв бюджетного облiку. У фiнан
сових органах ведуть не тiльки бухгалтерський облiк доходiв, а й оперативний 
облiк розрахункiв з nлатниками доходiв та податкiв. Бухгалтерський облiк до
ходiв здiйснюе бухгалтерiя по бюджеrу, а оперативний - вiддiл по державних 
доходах. 

Для бухгалтерського облiку доходiв бюджету в nланi рахункiв фiнансових 
органiв передбачено рахунок "Доходи бюджеrу", що мае субрахунки: 

1 "Доходи бюджеrу"; 2 "Невиясненi надходження"; 3 "Суми, тимчасово 
вiднесенi на доходи мiсцевого бюджеrу". 

По кредиrу цих субрахункiв вiдображають доходи бюджеrу, а по дебеrу 
поверненi платникам завищенi доходи, що надiйшли. 

Для облiку грошових коштiв бюджеrу використовують рахунок "Грошовi 
кошти", до якого вiдкривають такi субрахунки: 1 "Поточний рахунок мiсцево
го бюджеrу"; 2 "Засоби бюджеrу в установах банкiв на фiнансування кашталь
них вкладень"; 3 "Поточнi рахунки розпорядниюв кредитiв з мiсцевого бюд
жеrу"; 4 "Поточний рахунок цiльового бюджетного резерву"; 5 "Поточний ра
хунок з перерозподiлу прибутку"; 6 "Поточний рахунок з фiнансування капi
тального ремонrу житлового фонду". 

Бухrалтерський облiк надходження доходiв вiдображають такими записа-
ми: 

1. До мiсцевих бюджетiв згiдно з платiжними документами:
Дебет субрахунку "Поточний рахунок мiсцевого бюджеrу"
Кредит субрахунку "Доходи бюджеrу".
2. До державного бюджеrу:
Дебет субрахунку "Засоби бюджеrу в установах банкiв на фiнансування ка

пiтальних вкладень" 



Кредит субрахунку "Доходи бюджету". 
3. На суми, що потребують вияснення:
Дебет субрахунку "Поточний рахунок мiсцевого бюдже1у" 
Кредит субрахунку "Доходи бюджету". 
4. На завищенi суми доходiв, що поверненiплатником:
Дебет субрахунку "Доходи бюджету"
Кредит субрахунку "Поточний рахунок мiсrевого бюджету".

8.9 Облiк видаткiв бюджепшх уставов 
Касовi видатки - це видатки грошей, провещнi установами банкiв з поточ

них рахункiв бюджету, та суми, виданi з каси rоriвкою. 
Облiк касових видаткiв ведуть на рахунку "В:щатки по бюджету"., субраху

нок "Касовi видатки по сiльських, селищних п мiських бюджетах". У дебет
записують суми касових видаткiв. При цьому �редитують вiдповiднi субра
хунки статей у класифiкацii видаткiв бюджетню установ. 

В кiнцr року касовi видатки списують з креди-у субрахунку "Касовi видаткипо сiльських, селищних та мiських бюджетах" на дебет субрахунку "Результа
ти виконання бюджету". 

Фактичними видатками за кошторисом бюдкетно1 установи е П витрати,оформленi вiдповiдними документами, включанчи видатки за неоплаченимирахунками кредиторiв, з нараховано·i заробiтноi плати та стилендiй, а такожнарахованих сум соцiального страхування. 
Фактичнi видатки облiковують на субрахункю:, якi вiдкривають до рахункiв

"Видатки по бюджету" та "Iншi видатки". Записи ia них здiйснюють на пiдставiзатвердженого кошторису асигнувань. 
У тих випадках, коли в кошторисах установ щµедбачалось фiнансування нетiльки з бюджету, а й з iнших джерел, видатки сmсують в першу черrу за рахунок фiнансування з iнших джерел, а сума, що залJ1Шилась - за рахунок фiнансування по бюджету. 
До рахунку "Видатки по бюджету" вiдкриваю:ь такi субрахунки: 1 "Витра

ти на утримання установи"; 2 "Витрати за рахуно1 iнших бюджетiв"; 3 "Видатки з бюдже'I)' на нове будiвництво"; 4 "Витрати н1 пенсii. та допомоги за рахунок державного бюджету"; 5 "Витрати на пенсiI т1 допомоги за рахунок мiсцевих бюджетiв". 
Перелiченi субрахунки кореспондують вiдповцно до цiльового призначен

ня видаткiв. Так, субрахунок 1 "Витрати на утриМ1ння установи" призначений
для облiку rшат11 за електроенергiю, газ, воду, 01алення, вартiсть поточного
ремонту, матерiалiв, заробiтно1 плати тощо. 

Коли кредити вичерпуються, фактичнi видатки Н1 утримання установи головнi розпорядники сru1сують з субрахункiв рахунку "Вид1тки по бюджету" на рахунок
"Фiнансування з бюджету на видатки установи", а вuцi розпорядники кредитiв -на рахунок "Розрахунки з фiнансування бюджету навидатки установи".

134 

Роздiл 9 ОБЛIКОВI РЕ€СТРИ 
9.1 Суть облiкових реЕ:стрiв 

На першому етапi облiкових робiт кожна господарська операцiя мае бути 
оформлена документами, на пiдставi яких проводяться облiковi записи за 
рахунками. Це дае змоrу згрупувати i узагалънити вiдомостi, вiдображенi в 
документах, i таким чином отримати необхiднi показники про господарсь
ку дiяльнiсть пiдприемства. Проте вести облiковi записи в облiкових схе
мах рахункiв, як це робилося ранiше, недоцiльно. На практицi господарськi 
операцii' на основi документiв, якi надiйшли до бухгалтерiI, вiдображають
ся в облiкових реестрах. Останнi представляють собою спецiальнi аркушi 
паперу, розrрафленi у таблицi визначеноI форм и, в якiй у певнiй послiдов
ностi записують за рахунками бухгалтерськоrо облiку rослодарськi олерацiI 
пiсля перевiрки документiв. 

Отже, облiковi реестри - таблицi спецiальноi форми, призначенi для 
поточних записiв за рахункам11 бухгалтерського облiку на пiдставi пер
винних носiiв iнформацii. 

Вiдображення господарських операцiй в облiкових реестрах називаеть
ся облiковою реЕ:страцiею. Вона е другим етапом облiкових робiт (перший 
- документацiя). Це вiдповiдальна дiлянка облiково1 роботи, яка визначае
якiсть облiкових вiдомостей, подання звiтностi та П термiни.

Значения облi.кових реестрiв у бухrалтерському облiку поляrае передусiм 
у тому, що в них на основi економiчно1 однорiдностi облiкових об'ектiв rру
пуютъся i систематизуються за рахунками yci rосподарськi операцi1. Зреш
тою отримують данi про стан i рух засобiв, джерел 1х формування, якi потiм 
використовують для складання звiтностi, контролю, управлiння i аналiзу гос
подарськоI дiялъностi пiдприемств. Наприклад, для управлiння rосподарсь
кою дiяльнiстю наобхiднi вiдомостi про фактичнi запаси оборотних коштiв 
i вiдповiднiсть запасiв установленим нормам. Такi вiдомостi про сировину i 
матерiали, напiвфабрикати, паливо та iншi оборотнi засоби мiстять облiковi 
реестр и. 

Пiд час аналiзу виконання бiзнес-плану за показниками, якi характери
зують роботу пiдприемства (обсяг реалiзацiI, прибуток, собiвартiсть тощо), 
також використовують данi облiкових реестрiв. За останнiми складають 
звiтнiсть, яка використовуеться для керiвництва й управлiння. Цим пiдкрес
люеться важливiсть достовiрностi звiтних даних. Достовiрними вони бу
цуть лише в тому разi, коли випливатимуть з облiкових реестрiв i базувати
мутъся на пiдтверджуючих документах. 

Роль i значения облiкових реестрiв буде зрозумiлою пiсля вивчення Ix 
класифiкацiУ, порядку та технiки записiв в них. 

9.2 Види та форми облiкових реЕ:стрiв 
В облiковiй практицi застосовують реестри рiзних форм. Рiзноманiтнiсть 

форм облiкових реестрiв зумовлена неоднорiднiстю господарських операцiй. 
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Кожний реестр призначений для вiдображення операцiй за ознакою одн 
рiдностi облiкових об'ектiв. Реестри класифiкують. Це полеrшуе вивчення 
використання ,х в облiковiй роботi. Реестри класифiкують переважно за так11" 
ми ознаками: зотiшнiм виглядом, призначенням, змiстом записiв та зш,е:ж:но
вiд облiчуваних операцiй. 

За зовнiшнir,, в11глядом облiковi реестри подiляють на: книги, картки, ма
иlинограми й окремi вiдамостi спецiш,ыюi· фор.ми, якi призначенi для облiко
вих записiв. 

Бухгалтерськi книги - це переплетенi аркушi паперу спецiальноrо граф. 
лення. rx широ� застосовують у ролi облiкових реестрiв. Книги використову. 
ють для облiковоrо вiдображення rосподарських операцiй як за синтетичними, 
так i за аналiтичними рахунками. Наприклад, Головна книга е реестром синте
тичного облiку. Записи у нiй ведуть за синтетичними рахунками. Книга облiку 
депонованих сум або книга залишкiв матерiалiв (сальдова книга)- реестри ана
лiтичноrо облiку. У них записи ведуть за аналiтичними рахунками. Вiдкрива
ються книги, як правило, на рiк. На палiтурцi кожноi книги зазначують найме
нування пiдприсмства, назву, звiтний рiк. Yci сторiнки книги позначають по
слiдовною нумерацiею, а в книгах, якi мають особливо важливе значения, крiм 
того yci аркушi орошнуровують. На останнiй сторiнцi книги роблять напис про 
кiлькiсть пронуиерованих i прошнурованих сторiнок. Цей запис пiдписом го
ловного бухrал1ера i круглою печаткою об'еднання (пiдприемства ). На почат
ку або в кiнцi кJ1иrи роблять напис про розмiщенi у нiй рахунки, що полеrшуе 
корисrування нею i економить час. 

Бухrалтерсыi книги забезпечують збереження облiкових реестрiв, не вима· 
rають opraнiзaцii спеuiалъноi картотеки, ix реестрацii й менш досrупнi для рiзно
rо роду зловжиьань порiвняно з iншими облiковими реестрами. 

Однак у сучаснiй практицi бухrалтерськоrо облiку пiдприемств книги у ролi 
облiкових peecrpiв, особливо реестрiв аналiтичноrо облiку, використовують 
обмежено. Поя,нюеться це тим, що вони мають чимало недолiкiв: незручнi у 
роботi через CB(IIO громiздкiсть, перешкоджають подiлу облiковоi' працi, утруд· 
нюють викорисrання в облiку обчислювальноi технiки. 

Для прикла.пу у табл.29 наведений лист касово1 книги. 
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Табл. 29 Касова книга 

Каса за 4 сiч11я 199_ р 

Но- Вiд кого 
мер отримано i 
ДО· кому видано 

ку-

ме11 
та 
1 2 

Залишок 11а 
початок дня 

10 Надiйшло за 
чеком 050080

11 Видано 
заробiп1у 
плату за 
вiдомiстю №5

12 Надiйшов вiд 
Козака П.С. 
залишок 
нев11користан 
их пiдзвiтн11х 
сvм 

Перенесено 

Номер 
корес-
no1tдy· 
ючоrо 
рахун-

кv 

3 

51 

70 

71 

На- В11бу-
дiйш- ло 

ло 

4 5 

40 

3500 

3500 

5 

3505 3500 

Лист зал11шасrься к книзi 

Номер Вiд кого Номер На- Вибу-
Доку- отримано i кореспонд дiйш- ло 
ме11та кому вида110 ую•1оrо ло 

рахунку 

6 7 8 9 10 

Усьоrо за 
день 

3500 3500 

Залишок на 
кiнець дня, 

у тому чнслi 
на заробiтну 
плату 

Каснр 
Перевiрив документи в кiлькостi 

45 

двох nрибутковнх i одного видатковоrо 
Отримав бухгалтер 

Картки - це таблицi спецiальноi' форми, виrотовленi з твердого паперу. Вони 
мають стандартнi розмiри, що дае можливiсть зберirати i'x у спецiальних шух
лядах за певною схемою, у картотецi (наприклад, картотека з облiку матерi
алiв, картотека з облiку основ них засобiв тощо ).Кожна картка закрiплюеться за 
конкретним працiвником бухrалтерii. для посилення вiдповiдальностi за якiсть
облiкових записiв у них i контроmо за i'x збереженням. 

При вiдкриттi картки ix рееструють у спецiальному реестрi. При цьому 
картцi присвоюють номер, який вiдповiдае номеру П реестрацii' в реестрi. 

Картки широко використовуються для аналiтичноrо облiку товарно-матер
iальних цiнностей, розрахункiв витрат на виробництво, а також на тих дiлянках 
облiковоi" роботи, де необхiдно вести значну кiлькiсть аналiтичних рахункiв 
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(табл. 30). 

Табл. 30 Картка №10 складського облiку 
матерiал_iв 

Склад Сrелаж fомiрка Сорт Марка Про- Роз- Од11- Но,.,еflкла- Цiна, 

01 

Наiiме11уван1tя ,.,атерiалу 

Дата Номер до-
Ко,rrроль зап11су 

Залнw
ОК

_!_!I! О 1.03 

03.03 170 

куме,rrа 

фiль мiр н,щя тypшtii 

11омер 

TII 110451 

Сталь кругла, 12 мм 

Порндков11ii Вiд кого Надiiiшло 
IIOMCJ) отр11ма110 

заш,су i кому 

BIIД8110 

ЦesyNtl 

гр11. 

100 

В11було 

10 

Норма 
запасу 

60 

Зал11wок 

60 

50 

Окремi вiд�мостi е рiзновидом карток вiд останнiх вiдомостi вiдрiзняють
ся розмiрами т/. способами збереження iнформацiI. Кожний такий реестр мае 
свое найменуваННЯ (журнал-ордер, вiдомiсть) i таблицю вiдповiдно1 форми, у 
якiй ведуть запИСИ. Окремi вiдомостi не скрiШiенi мiж собою, що дае змоrу 
розподiляти мЫ< працiвниками бухrалтерiI для проведения облiкових записiв. 

Як приклад окремих вiдомостей, наведемо журнал-ордер No2 (таблиця 
31) i вiдомiсть№2 (таблиця 32).

За машинноi обробки облiковоI iнформацiI облiковнми реестрами вис,упа
ють машиноrрами, у яких вiдображено результати групувань i пiдрахункiв 
вiдповiдних обjiкових даних. 

За призначtlfНЯМ реестри подiляють нахронологiчнi, (:истематичнi та кам
бiнованi. 

Хронолоriчfшми називають такi реестри, у яких господарськi операцiI за
писують у калеНдарнiй послiдовностi Ix здiйснення. Сюди належать касова 
книга, що викорИСТовуеться для реестрацi·i касових операцiй щодо надходжен
ня та видачi грсшей з каси, журнал реестрацii. рахункiв постачальникiв, який
ведеться для сп(стереження за надходженням i вчасним оприбуткуванням ван
тажiв тощо. 

Табл. 31 ЖурtШl-ордер 2 за березе11ь 199 _ р. за кредитом раху11ку 
,.Розрахунковий рахуиок" в дебет рахуикiв 

Дата Каса fОЗрахунки з Розрахунки iз Короткотермiновi lт.д. Усьоrо
боджетом сmахvванням поз ики банку 

01.03 7JO 700 
03.03 300 300 
10.03 1000 1000 
15.03 8000 8000 
Разом 300 iO 1000 8000 10000 
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Табл. 32 Вiдомiсть №2 за березеиь 199 __р.за дебетолt ра.хуику 
"Розрахуиковий рахуиок" з кредиту рахункiв: 

((JW1t1WUJ\. Jta IIU"taJUI\. м1vпцпп ,а. 1 V.IIVI.Jl&IVIV ........... ""'"' ..... ., ....... • ........ 

Дата Ре алiзацiя К аса Прибуrки i iт.д. Усього 
збитки 

03.03 50 50 

10.03 17 ООО 17 ООО 

Разо м 17 ООО 50 17 050 

Систематичними називаються реестри, призначенi для rрупування у вiдпо
вiдному порядку на рахунках бухrалтерськоrо облiку однорiдних за економiч
ним змiстом rосподарських операцiй. До таких реестрiв належить Головна книга, 
що використовусrься для rрупування операцiй за синтетичними рахунками. 

Комбiнованi облiковi реriстри призначенi для одночасноrо хронолоriчно
rо та систематичного записiв. До них належать журнали-ордери, що викорис
товують за журнально-ордерноI форми облiку. 

За змiстом записiв облiковi реестри подiляють на реестри синтетичного 
й аналiтичного облiку. 

Реестри синтетичноrо облiку служать для niдображення синтетичних ра
хункiв, в яких показуються rосподарськi операцil в узаrальненому виrnядi, 
наприклад Головна книга, журнал-ордер №10. 

Реестри аналiтичноrо облiку призначенi для ведения аналiтичних рахункiв, 
що деталiзують змiст показникiв синтетичних рахуикiв, наприклад, картки сор
тового облiку матерiалiв. 

У nрактицi бухгалтерськоrо облiку використовують й комбiнованi реест
ри, призначенi для одночасноrо синтетичного й аналiтичноrо облiк, наприк
лад, журнал-ордер за рахунком "Розрахунки з пiдзвiтними особами". 

Залежно вiд облiчуваних операцiй бухгалтерськi реестри мають рiзну 
побудову: дво- й однобiчнi, багатографнi та шаховi. 

Двобiчнi реест"ри складаються з двох однакових частин, лiва з яких при
значена для дебетових записiв, права - для кредитових (картки аналiтичноrо 
облiку). 

В однобiчних реестрах такi показники, як дата, номер проводки, змiст опе
рацiУ розмiщенi на одному боцi (злiва) i тiльки для записiв сум за дебетом чи 
кредитом передбачено двi рiзнi графи (картки аналiтичноrо облiку, касова кни
га). 

У баrатографних реестрах дебетова або кредитова частина подiляет�ся на 
кiлька граф. Прикладом такого реестру може бути Головна книга та рiзнi до-
помiжнi вiдомост1. 

Шаховi реестри побудованi так, щоб кожна записана сума характеризува
ла двi ознаки рахункiв - дебетового та кредитового. У цих реестрах записи 
можна nроводити водночас за дебетом i кредитом рахункiв в один робочий
прийом. За цим принципом побудовано журнали-ордери. 
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9.3 Порядок i способи запису в облiковi ресстри
Записи в обнiковi реестри е одним з вирiшальних факторiв у дoдepж!Ulldсвоечасностi i пiдвишеннi якостi облiкових даних. Через це вiдображати у Рее.страх rосподарськi операцii" треба у певному порядку на пiдставi правиль.11ооформлених i оброблених документiв. Цей порядок визначений ПоложенНJiаlпро документальне забезпечення залисiв у бухгалтерському облiку, що затвер..джене Наказом М iнiстерства фiнансiв УкраУни вiд 24 травня 1995 року №88, Записи в облiковi ресстри бувають 11pocmi й ко11iювш,ьнi, ручнi та..,,,_

1uu1111i, шаховi й лi11iй110-позицiй11i. 
Простi запис11 з одним вiдбитком отримують тiльки в одному облiковомуреестрi. Простий запис застосовують пр веденнi Головноi" книги, карток aнa.nj.тичного облiку та iнших облiкових реестрiв, особливо книжкових.
Копiювальнi запис11 забезпечують за допомогою копiювального паперукiлька вiдбиткiв. Вони дають вiдбиток водночас в двох i бiльше реtстрах. При.кладом копiювального запису може бути касова книга, другий примiрник якоi tзвiтом касира. Копiювання широко використовують не тiльки пiд час записiв уоблiковi реtстри, а й пiд час виписування бухгалтерських документiв. Це скорочуе обсяг облiковоУ роботи, пiдвищуе продуктивнiсть роботи працiвникiабухгалтерii", сприяе зменшенню кiлькостi можливих помилок при переписуваннiРучнi записи проводять в облiкових реестрах вручну. ix роблять чорнилом

або кульковою ручкою. До ручних належать також записи, що виконують на друкарськiй машинцi. 
Машиннi записи роблятъся на електронних обчислювальних машинах(ЕОМ). 
При використаннi ЕОМ на друкуючому пристроi" складають машинограми,якi вiдповiдають основним вимоrам ведения облiкових реестрiв.
Застосування обчислювальноi"технiки економить час облiковцiв, прискорЮtоблiкову реестрацiю i полiпшуt П якiсть. 
Шаховi записи дають можливiсть вiдобразити суму господарськоi" oпepawiза дебетом i кредитом кореспондуючих рахункiв одноразовим записом "ii в облiковому реестрi. Вони вiдрiзняються вiд звичайних тим, що суму rосподарських операцiй записують лише один раз i, з рештою, отримують вiдображення -як за дебетом, так i за кредитом вiдповiдних рахункiв. Цей запис вiдрiзнясrъся

наочнkпо i скороченням кiлькостi облiкових записiв. Яскравим прикладом цьоrое записи у журналу-ордерi й вiдомостi, що ведуться за журнально-ордерноiформи облiку. 
Лiнiйно-позицiйнi записи дають змоrу показати суму rослодарсъко·i опе·paцii' за кредитом рахунку у тому самому рядку, що й вiдповiдну i'й суму задебетом. Дебетовий й кредитовий обороти в даному випадку вiдображають пооднiй лiнii". Застосування лiнiйно-позицiйних записiв характерно для облiху'розрахункових операцiй, оскiльки вони забезпечують зручнiсть контролю засвоечаснiстю розрахункiв. Порядок ведения облiкових реестрiв працiвникаммбухгалтерП визначаеться головним бухгалтером пiдприемства.

9.4 Виправле11ня помилкових записiв в облiкових реестрах 
При записах господарських операцiй в облiковi реестри не включенi випад

ки неправильного запису кореспонденцii" рахункiв, неправилъних пiдрахункiв 
ra iнших допущених помилок. Ух виявляють переважно при пiдрахунку резуль
татiв, зведеннi й зiставленнi облiкових записiв. Виявлену помилку необхiдно 
з11айти, визначити П суть i характер. 

На практицi застосовують чимало способiв знаходження помилок, але най
nоширенiшим е суцiльна перевiрка облiкових записiв. Суть ·ii у тому, що yci 
записи в облiковому реестрi (при наявностi помилки) звiряються з документа
ми, на пiдставi яких вони здiйсненi. Це не стiльки оперативний, скiльки пра-
вильний спосiб виявлення помилок. 

Виявлену помилку, ясна рiч, слiд виправити. Для цього застосовують баrа-
то способiв. Ix вибiр залежить вiд характеру помилки i часу iТ виявлення. Так, 
коректурннм способом виправляються помилки, виявленi в облiкових реест
рах до проставления у них результатiв i пiдрахунку оборотiв за даний мiсяцъ. 
Суть цьоrо способу поляrае у виправленнi помилок закресленням неправиль
них i надпису правильних записiв. 

Виправлення в облiкових реестрах не допускасrься, якщо пiдрахунки ре-
зультатiв у них зробленi й перенесенi у Головну книгу. У таких випадках вияв
ленi помилки оформляютъся бухrалтерськими довiдками, на основi яких роб-
лять запис у Головну книгу. 

Спосiб додатковоrо запнсу використовують тодi, коли операцiя взаrалi не 
була вiдображена в облiковому реестрi, або правильно вiдображена за рахунка
ми, тiльки меншою сумою. Для виправлення помилок робитъся додатковий 
запис. Наприклад, пiсля пiдрахунку пiдсумкiв встановлено, що при здiйсненнi 
записiв в облiковi реестри допущена rосподарська операцiя за одноразовою 
видачею матерiалiв на загальновиробничi потреби на суму 60 rрн. На пiдставi 
бухrалтерськоi" довiдки у Головнiй книзi роблять додатковий запис: 

Дебет рахунку "Загальновиробничi витрати" 
Кредит рахунку "Матерiали" - 60 грн. 
Пiсля пiдрахунку пiдсумкiв встановлено, що при вiдображеннi rосподарсь-

ких операцiй в облiкових реtстрах помилково зменшена сума перерахованоi" з 
розрахункового рахунку заборгованостi постачальника на суму 1900 грн. На 
основi бухгалтерсько'i довiдки у Головнiй книзi виконують такий додатковий 
запис: 

Дебет рахунку "Розрахунки за постачальниками i пiдрядниками" 
Кредит рахунку "Розрахунковий рахунок" - 1900 грн. 
Спосiб "червоного сторно" (вiд'tмннх ч11сел) використовуеться для вип

равлення помилок, зроблених у кореспонденцii" рахункiв, а також, коли корес
понденцiя рахункiв дана правильно, але rосподарська операцiя не вiдбулась 
або сума rосподарсько'i операцi'iзавищена. Записи вiд'емних чисел використо
вують при облiку матерiальних цiнностей, готовоi" продукцii" з метою уточнен
ия оцiнки вiдхилення фактично·i собiвартостi вiд планово"i. l'i суть полягае у 
тому, що помилкова кореспонденцiя (запис) сторнуеться (повторюсrься чер
воним записом) i замiсть неУ робиться правильний запис звичайними чорнила-
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ми. При вiдсутностi червоних чорнил сума заnисуеться зви•,айним чорнилщ4 !!береться у рамку. 
При сторнуваннi зайвих записiв виправлення обмежуеться лише чepвoнlif.t 

записом господарськоi· операцii" чи Гi частини, а отже анулюеться непотрiбнщ�запис. Це досяrасrься тим, що червонi записи як вiд'емнi числа не додають, 8вiднiмаються вiд звичайних. 
Перший приклад. При записах в облiковi реестри допущена неправилъ1111кореспонденцiя рахункiв, а саме на суму перерахованоi" з розрахунковоrо ра.

хунку заборгованостi органам соцiального страхування (1000 грн.) помилково
вiдобразили розрахунки з постачальниками : 

Дебет рахунку "Розрахунки з постачальниками i пiдрядниками" 
Кредит рахунку "Розрахунковий рахунок" - 1 ООО грн. 
Для виправлення помилкового запису на основi бухrалтерськоi" довiдки чер. 

воними чорнилами робиться сторнуючий заnис (скасовусrься неправильний): 
Дебет рахунку "Розрахунки з постачальниками i пiдрядниками" 

Кредит рахунку "Розрахунковий рахунок" 1 ООО rрн. 
i звичайним чорнилом робиться правильний: 
Дебет рахунку "Розрахунки iз страхування" 
Кредит рахунку " Розрахунковий рахунок" - 1 ООО грн. 
У результатi перший i друrий записи взаемно знищуються, а третiй (пра

вильний), залишаеться, тобто помилка виправлена. 
Друrий приклад. У реестрi помилково вiдображена господарська операцiя, 

яка не здiйснилася: 
Дебет рахунку "Розрахунки з пiдзвiтними особами" 
Кредит рахунку "Каса" - 20 rрн. 

Для виправлення помилки на основi бухrалтерськоi" довiдки необхiдно зро
бити сторнуючий запис червоним чорнилом: 

Дебет рахунку "Розрахунки з пiдзвiтними особами" 
Кредит рахунку "Каса" 20 грн. 

У результатi суми, помилково вiдображенi господарською операцiею, е взаЕ
мознищеними, а помилка випрааленою. 

Приклад третiй. З'ясовано, що при записах в облiковi реестри сума отрима
ноi" на розрахунковий рахунок виручки вiд реалiзацii" продукцii" завищена на 
100 грн.: 

Дебет рахунку "Розрахунховий рахунок" 
Кредит рахунку "Реалiзацiя" -10110 грн. 
замiсть фактично зарахованоi· суми 1001 О грн. Для виправлення помилко

вого запису на пiдставi бухrалтерськоi" довiдки достатнъо сторнувати зайвi 100
грн.: 

Д-т рахунку "Розрахунковий рахунок" 
К-т рахунку "Реалiзацiя" - 100 rрн. 
Помилки, якi виявленi пiсля складання бухrалтерськоrо балансу й iншJfJ'форм звiтностi, виправляються способом додаткових чи сторнуючих записis У

реестрах звiтноrо перiоду при i"x вiдкриттi. 
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9.5 Зберiгання обJiiкових ресстрiв 
Порядок зберiгання облiкових реестрiв визначаеться вiдповiдними положен

иями й iнструкцiями з бухrалтерського облiку. 
З журнально-ордерно"i форми бухrалтерського облiку реестри поточного року 

у процесi ·ix використання зберirаються у папках, вiдкритих на рiк окремо для 
кожного реестра. Папкам присвоюють номери реестрiв, якi в них зберiгаються. 
Щомiсячно в них пiдшивають реестри за поточний мiсяць. У результатi за рiк у 
кожнiй папцi буде по 12 вiдповiдних реестрiв. Наприклад у папцi №1 за рiк 
повинно бути пiдшито 12 журналiв-ордерiв №1 за кредитом рахунку "Каса", у 
папцi №2 - 12 журналiв-ордерiв за кредитом рахунку "Розрахунковий раху
нок". Папки зберiгають у картотеках. 

Пiсля закiнчення звiтного року папки з облiковими реестрами передають до 
архiву, де вони зберiгаються протягом установлених строкiв, наприклад, Го
ловна книга i журнали-ордери - п'ять рокiв, касова книга - три роки ( за умови 
завершения аудиторських перевiрок чи документалъних ревiзiй). 

Порядок зберiгання облiкових реестрiв, отриманих в результатi машинноi· 
обробки облiковоi" iнформацii", мае своI особливостi. 

Так, контрольнi та довiдковi машинограми зберiгаються протягом року, ма
шинограми - реестри i розробки для заповнення звiтностi - зберiгаються у бух
rалтерii" на загальних пiдставах. 

Роздiл 10 ФОРМИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 
10.1 Суть форми бухгалтерського облiку 

Використання рiзних облiкових реестрiв i технiчних засобiв в облiку зумов
JЮС створен.ня рiзних форм бухrалтерського облiку, якi вiдрiзняються одна вiд 
('дноi· за кiлькiстю облiкових реестрiв, ix призначенням, змiстом, формою та 
рвнiшнiм виrлядом; послiдовнiстю та способом записiв в облiковi реестри; 
113аемозв'язком реЕ:стрiв хронолоriчноrо i систематичного, синтетичного i ана
лiтичного облiку. 

Форма бухгалтерського об.лiку - система взаЕ:мопов'язаних об.лiкових 
реестрiв з певною методикоао вiдображе11ня rосподарських операцiй, хро
,.рлогiч11ими i систематичними заш1сами. 

У нашiй краiнi застосовують такi основнi форми облiку: меорiально-ордер
н\'; журналько-ордерну i форму бухrалтерськоrо облiку, застосовану на широ
к�му використаннi сучасних ЕОМ, а також для шдприемницьких струкrур 
uироко рекомендуються рiзнi спрощенi форми облiку. 

10.2 Меиорiально-ордерна форма бухгалтерського облiку 
Меморiально-ордерна форма бухrалтерського облiку створена у 1928-1930 

pf- на базi контрольно-шаховоУ форм и. Вона вдосконалювалась за рахунок впро-
8�ження в облiк найJРацiоналънiших засобiв i прийомiв, форм облiку. У завер
w::ному вигш1дi меморiально-ордерна форма була рекомендована до впровад
ж;ння "Положенням про документи та записи у бухгалтерському облiку 
пiщриемств i rосnодарських органiзацiй". Цим документом регламентовано 
скfадання меморiаль них ордерiв для вiдображення кореспонденцii" рахункiв з
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ycix господарських операцiй, а також передбачено ведения Головно·i книrи за 
дебетом i кредитом синтетичних рахункiв. 

Суть меморiально-ордерноi форми облiку поляrае в тому, що на основi 
перевiрених i зrрупованих документiв складають меморiальнi ордери iз зазна
ченням кореспондуючих рахункiв, на якщ повиннi бути вiдображенi rоспо
дарськi операцiI. Меморiальнi ордери рееструють у хронологiчному реестрi 
синтетичного облiку, який називаеться реестрацiйним журналом, що призна
чений для порядковоi" реестрацii меморiальних ордерiв i контролю за i"x зберi-
rанням. 

Зареестрованi меморiальнi ордери записують у систематичний реестр син-
тетичного облiку - Головну книгу, причому за дебетом рахунку показують ко
респондуючi рахунки, що кредитуються, а за кредитом - рахунки, що дебету
ються. Наприкiнцi мiсяця дебетовi й кредитовi обороти кожного рахунку пере
носять у оборотну вiдомiсть синтетичних рахункiв, в якiй виявляють остачi за 
рахунками на кiнець мiсяця. Обороти ycix рахункiв зiставляють iз заrальною 
сумою реестрацiйноrо журналу; вони повиннi бути однаковими. Аналiтичний 
облiк за цiею формою ведуть у картках, записи у якi роблять безпосередньо з 
первинних документiв, поданих до меморiл-ордерiв. 

Пiсля закiнчення мiсяця складають оборотнi вiдомостi за рахунками аналi
тичноrо облiку i зiставляють ix пiдсумки з вiдповiдними сумами оборотно"i вiдо
мостi за синтетичними рахунками. На пiдставi зiставлених даних оборотноi 
вiдомостi за синтетичними рахунками складають сальдовий баланс та iншi звiтнi 
форми ( див. рис.9). 

Умовнi nозначе11ня: 

запис 

J Оборотttа еiдомiсть u 
� снtпета1чннин рахункаwн 

Бух.галтерlышА баланс 
caJIЬ,!!0' 

- звiрення записiв

Касова книга 

Картк1t (к11111·н) 
аналiтнчноrо облiк 

Рис. 9. Ме.морiшrы,о-ордерна форма бухzшrтерського облiку 

Меморiально-ордерна форма облiку мае чимало недолiкiв, суть яких поля
rае у вiдокремленнi аналiтичноrо облiку вiд синтетичного, повтореннi тих са
мих записiв у рiзних реестрах i потребi вибирати данi при складаннi звiтностi. 

10.3 Журнально-ордер11а форма бухrалтерськоrо облiку 
Журнально-ордерна форма бухrалтерськоrо облiку е результатом добору най· 

проrресивнiших за економiчнiстю й технiчним удосконаленням прийомiв, до· 
сяrнутих бухrалтерсъким облiком за весь час йоrо iснування, а також результа· 
том творчоrо пошуку вчених i практикiв. Уперше вона була застосована на по-
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чатку 40-х рокiв. У 1949 р. Мiнiсте_рством_ фiнансiв були розробленi й рекомен
дованi всiм галузям промисловост1 типов� реестри ">ttурналъно-ордерноi" форми
бухrалтерсъкого облiку. Це було початком П масовоrо впровадження. У резулъ
татi вона швидко набула великого поширення. У 1960 р. на основi единого Пла
ну рахункiв бухrалтерсъкоrо облiку Мiнфiном запровадженi у дiю новi типовi
реестри журналъно-ордерноi" форми бухrалтерсъкоrо облiку для всiх rалузей 
народноrо rосподарства. Пiсля цъоrо вона почала li&зиватися единою журналъ
но-ордерною формою рахiвництва. 

Журнально-ордерна форма облiку rрунтусrъс11 на принципi ведения з ycix 
операцiй наrромаджувалъних журналiв-ордерiв. За зовнiшнiм виrлядом - це 
аркушi-реестри багатоrрафно·i форми, призначенi .цля кредитових записiв того 
балансового рахунку, операцii якоrо облiчуютъ У даному журналi-ордерi. Запи
си у журнали-ордери роблять на пiдставi первИНН11J( чи зведених документiв, а 
також допомiжних вiдомостей, i меморiальнi ордер11 не складають. Господарсъкi 
onepaцiI записують за дебетом i кредитом кореспо1t.цуючих рахункiв (шаховий
принцип). Це зменшуе обсяr облiковоi" роботи, Уliаочнюе й пiдвищуе якiсть 
облiкових даних. Пiдсумки журналiв-ордерiв за мiсяць переносять до Головноi" 
книги, на основi яко"i складають баланс. 

у бiльшостi журналiв-ордерiв синтетичний i а11алiтичний облiк поеднують. 
Аналiтичний облiк вiдокремлюють тiльки за тимя рахунками, за якими е вели
ка кiлькiсть облiчуваних об'ектiв (матерiали, roтona продукцiя). За цими анал
iтичними рахунками складають сальдовi й oбopO'\'\J.j вiдомостi. 

За журнально-ордерноi форми облiку скоро'iуеться кiлькiсть облiкових 
реестрiв, синтетичний облiк поеднует�ся з а�алi"tичним, протяrом мiсяця за
безпечуеться рiвномiрний запис операц�й в облtковi реестри, пiдвищуеться якiсть 
облiку та звiтностi. 1 все ж журнально-ордерна форма мае недолiки: через 
складнiсть i rромiздкiсть деяких журналiв-ордерi� неможливо зробити повну 
автоматизацiю облiку (рис.1 О). 

Касова книга 

11овнi позначення: 
зап и с 

\ Б:ххгаFрсь�i �окум�JПИ j

-1 Журнали-оJдери I 

Головна к�tиrа

Бухrwrrерський баланс й 
iншi dJорми звiтностi 

звiрення записiв 

Картки (книги) аналiтичноrо 
облi 

вiдомостi за аналiтичними 
,ахvнками 

Р11с. 1 О. Журишrьно-ордерна форма рахiвництва 
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род11ого господарства; ХGJрактером спрямува1111я i використання; роллю в y,i. 
равлiннi народним госпосJ)арством; ступенем використання обчислювальноr 
технiки, способом вiдпраtвлення. 

За змiстом i джереламш складанш розрiзняютъ статистичну, бухгШ1терсь.
куй оперативну звiт11iстrь. 

Статистична звiтнiс1rь мае iнформацiю, необхiдну для статистичного вив. 
чення господарсъко'i дiялъ,ностi, й затзерджуеться Державним Комiтетом з ста. 
тистики. Джерелом статиrстичноi' звiпюстi переважно е данi статистичного об
лiку. 

Бухгалтерська звiтнiiсть вiдображае пiдсумковi показники господарсъкоt 
дiялъностi за звiтний пер,iод, якi використовуютъся для характеристики вико
нання планiв. Особливiстю i"i е те, щG вона складаеться тiлъки за даними бух. 
галтерсъкого облiку, з дотриманням балансового узагалънення звiтностi iнфор
мацii'. l'i ще називаютъ фi1нансовою звiтнiстю. 

За термiнами подан�ня розрiзняютъ нормативну й термiнову звiтнiсть.
Нормативну звiтнiстъ nюдаютъ у чirко визначений час, термiнову - протягом 
чотиръох днiв пiсля завеrршення звimoro перiоду. 

За обсягом результа1тiв дiяльностi, яку вiдображаютъ, звiтнiстъ подiля
ютъ на пов11у та коротК),1 (скорочену).

За перiодом часу, за 111:кий характеризуетъся дiялънiсть пiдприемства, тобто 
за перiодичнiстю подан11;я, вирiзняюrъ звiтнiсть внутрiшньорiчну й рiчну. На 
практицi внутрiшнъорiч._а бухгалтерсъка звiтнiстъ називаетъся перiодичною с·
складаеться за певний Пе!рiод року - квартал, пiврiччя). За обсягом вiдображен
ня дiялъностi пiдприеМС"Irва рiчна звiтнiстъ повнiша, нiж внутрiшнъорiчна. 

За охопленням видirа дiялыюс"Ii пiдприемства звiтнiстъ може вiдобража
ти yci П аспекти або обм�жуватисъ 1iлъки основною (якщо пiдприемство про
мислове - промисловою). 

За розподiлом на га:лузi народl!ого господарства звiтнiстъ подiляютъ на
типову та галузеву. У п�ршому випадку через те, що вiдображають звiтнi данi 
однаково го змiсту, заСТ'()совують пшовi форми звiтностi, у другому випадку 
застосовують спецiалiзомнi, галузевi форми, оскiлъки вiдображають показни
ки за специфiчними вид6МИ дiялъностi. 

За характером спр�мування вирiзняють звiтнiстъ для внутрiшнього уп
равлiиня пiдприемствrщ (внутрiшня звiтиiсть) i для зовнiшнього управлiнНЯ. 
тобто для використання i"i зовнiшнiNи органами - вищестоящою органiзацiею, 
фiнансовими органами. 

За роллю в управлi�нi звiтнiсть подiляють на державну i внутрiшньопiд
приемницьку ( виутрiш�ьозаводську). 

Державну звiтнiстъ затверджуютъ i використовуютъ державнi органи. 
Внутрiшньопiдпрщ:мницьку (знутрiшньозаnодську) звiтнiсть розроб

ляе керiвництво пiдпрщ:мства i i"i використовують для управлiння пiдприеъt· 
ством. 

Нинi звiтнi форми заловнюютъ вручну i з використанням ЕОМ.Через це за 
ступенем використання обчислювально'i технiки звiтнiсть можна подiлити 11а 
ту, що складаеться вручну, i ту, що складаеться з використанням ЕОМ. 

За способом вiдправле11ня звiтнiсть може бути поштовою та телеграфноtО·
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Завдяки розвитку АСУ набуло поширення вiдправлення звiтноi' iнформацii' з вихо
ристанням засобiв автоматизованоi' передачi даних у автоматичному режимi. 

11.3 Органiзацiя складання та затвердження звiтностi 
Органiзацiя звiтностi регламентусrься Положениям про органiзацiю бух

галтерсъкого облiку i звiтнiстю в Украi'нi, що затверджене Постановою Каб
iнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 3 квiтня 1993 р., №250, Iнструкцiею про порядок 
заповнення форм рiчного бухгалтерсъкого звiту пiдприемства, що затверджена 
наказом Мiнiстерства фiнансiв Укра'iни вiд 18 серпия 1995 р. № 139 iз останнi
ми змiнами i доповненнями до неi', що затвердженi наказом Мiнiстерства 
фiнансiв Украi'ни вiд 1 О лютого 1997 р. №30 вiд 17 листопада 1997 р. №247 та 
наказом "Про кварталъну бухгалтерсъку звiтнiстъ пiдприемств" вiд 19 лютого 
1998 року №37. 

Керiвник пiдприемства видае наказ про складання рiчноi' звiтностi. Проект 
наказу готус головний бухгалтер разом з керiвниками iнших функцiоналъних 
служб (фiнансового вiддiлу, планового, вiддiлу працi та заробiтноi' плати), де 
визначаютъся термiни складання звiтностi окремими вiддiлами, уточнения 
етапiв i видiв робiт щодо складання звiтностi, призначення вiдповiдалъних за 
виконання i виконавцiв iз зазначенням термiнiв вiдображаютъся у загалъному 
графiку, а також у графiках за окремими етапами (iнвентаризацiя складання 
балансу, окремих форм, пояснювальноi' записки тощо ). 

На пiдставi щорiчних листiв й iнструкцiй добираютъся форми заrалънодер
жавноi' звiтностi й оформляеться робочий альбом рiчноi' звiтностi (два примiрни
ки), де наведений перелiк звiтних форм, вказiвки щодо i'x складання; останнi 
являютъ собою робочi iнструкцi'i з методики й технiки складання звiтних таб
лиць, розрахункiв планових, нормативних i звiтних показникiв. 

Наступним етапом складання звiтностi пiсля орrанiзацiйноi' пiдrотовки (ви
дання наказу, складання графiкiв, робочих альбомiв й iнструкцiй) е iнвентари-
зацiя. 

Рiчна iнвентаризацiя як окремий етап складання звiтностi проводиться на
пiдставi графiка де вказуються види робiт (пiдготовка i видання наказу про про
ведения iнвентаризацii', складання iнвентаризацiйних описiв i т. iн.), вiдповi

далънi особи, термiни виконання з розподiлом за мiсцями та декадами.
Далi перевiряють i уточmоютъ звiтнi показники за минулий перiод, плановi

й фактичнi показники поточноi' звiтностi.
Кожна звiтна форма (таблиця) складаетъся окремою конкретною службо

вою особою, названою у графiку складання форм рiчного звiту.
Разом iз затвердженими звiтними формами до рiчного звiту додаетъся за

писка, складена у довiлънiй формi, яка характеризуе роботу пiдприемства за
основними фiнансово-господарсъкими напрямами ( виробництво, реалiзацiя
продукцii'), а також стан планування, нормування та бухrалтерсъкого облiку.

Поясmовалъну записку складають пiд керiвництвом головного бухгалтера
або головного економiста пiдприемства.
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Роздiл 12 ОСНОВИ ОРГА.НIЗАЦii 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 

12.1 Основи рацiональноi opraнiзaцii бухrалтерськоrо облiку У зв'язку з переходом народного господарства Украi"ни до ринкових вiднoCl!ltпроводпrься радикальна перебудова управлiння економiкою. Реформування elelkномiки вимаrае безперервноrо забезпечення працiвникiв управлiння своечасноrо tвiроriдною iнформацiею про хiд rосподарськоi" дiяльностi. Основним носiем ТIUIDtiнформацii" е бухrалтерський облiк . Для того, щоб бухrалтерський облiк був ефе� ...тивним, вiн повинен буrи вiдповiдним чином орrанiзований. Тобто необхiдна орган ...
iзацiя облiковоrо процесу, що забезпечуе збiр облiковоi" iнформацii", "i"i обробку, уза..rальнення i т.д. 

Рацiональна органiзацiя бухгалтерського облiку передбачае таку йоrо б,у..дову, при якiй вiн забезпечуе своечасне виконання важливих функцiй у плаfiУВЗВВi.конrролi i управлiннi при мiнiмальних затратах засобiв i працi. Важrшвi neptЦy-,мовн рацiональноi" opraнiзaцii бухrалтерськоrо облiку такi:
l) вивчення структури, технолоrii" та opraнiзaцii" виробницrва;
2) встановлення системи облiкових взаемовiдносин окремих струк,урввхпiдроздiлiв пiдприемства з бухrалтерiею; 
3) визначення обсяrу облiкових робiт i розподiл ix мiж працiвниками 6yxran..тepii";
4) вивчення працiвниками бухrалтерii" дiючих законоположенъ та iнcтp}'ICI'll&ниx матерiалiв керiвних орrанiв з питанъ ведения облiку.

Залежно вiд розподiлу облiкових робiт мiж головною бухrалтерiею i оператив
но вiдокремленими структурними пiдроздiлами пiдприемства, орrанiзацiйна фор
ма бухrалтерськоrо облiку може бути централiзованою або децентралiзованою. При централiзованiй формi бухгалтерського облiку весь облiковий апар81'зосереджений в ценrральнiй бухrалтерii" i пiдпорядкований головному 6ухгалrерУв адмiнiстративному i методолоriчному вiдношеннi.

При децентралiзованiй формi частина облiI<Х>воrо апара,у бухrалтерii" пiдпр•мства знаходитъся в складi струк,урних пiдроздiлiв i в адмiнiстративному вiдВОшеннi пiдпорядI<Х>вуетъся ix керiвникам, а у вiдношеннi методолоrii" облiку-rоловному бухrалтеровi пiдприемства. 
Особлива форма розподiлу працi облiI<Х>воrо апара,у обумовлена створеННIIIцентралiзованнх бухrалтерiй, якi обслуrовують облiку rрупу oднopiдlll!"

пiдприемств, орrанiзацiй i установ. У зв' язку з розширенням прав колектНВIВ
пiдроздiлiв, роздержавленням та приватизацiею пiдприемств, на даний час вНJIВ
кае тенденцiя до децентралiзацii" бухrалтерськоrо облiку.

Орrанiзацiя бухrалтерськоrо облiку характеризуеться i цiлим рядом складоВJJХ 
частин, зокрема вибором форми рахiвництва (меморiально-ордерна, журнаJJЬIIС)
ордерна, комп'ютерна форма та iн.); застосуванням первинноi" облiковоi" докуr,се&
тацu; rрафiком руху первинноi" облiковоi" документацil ( документообirом); зЗСТо-
суванням обчислювалъно"i технiки та iншi. 

Важливими факторами opraнiзaцi"i бухrалтерськоrо облiку в rосподарсr81 с 
розмiр i обсяr rосподарсько"i дiяльностi пiдприемства; форма власностi - дep)l(8SIIC 
пiдприемство, мале пiдприемство, колективне пiдприемство, орендне лiдпр!{f.11·

150 

ствd, кооператив, спiльне пiдприемство, акцiонерне товариство чи товариство з 
обм,еженою вiдповiдальнiстю та iншi; вид дiяльностi- промислове пiдприемство,
будiвельне пiдприемство, сiльськоrосподарське пiдприемство та iншi; характер
дiяльностi - виробнича, посередницька, торrовелъна та iншi.

12.2 Бухrалтерський апарат, йоrо структура i функцii 
р.ля правильно"i opraнiзaцii" бухrалтерськоrо облiку необхiдно, щоб апарат бyx

raл·repii" мав вiдповiдну структуру, яка передбачае rрупування облiкових робiт за

однорiдними предметними ознаками. Структура бухrалтерськоrо апарату знач

но�Р мiрою залежить вiд таких основних факторiв: обсяrу rосподарськоi" дiяль

но�::тi, чисельностi працiвникiв, кiлькостi найменувань товарно-матерiалъних

цiнностей, числа постачалъникiв i споживачiв, кiлькостi первинних документiв,

виtс'ористання в бухrалтерському облiку засобiв обчислювально"i технiки та iншi.
Найбiльш поширена така струкrура бухrалтерii", коли в П складi видiляють

rру'ПИ облiку основних засобiв, матерiальних цiнностей. розрахункiв з персона
ла�" пiдприемства, фiнансово-розрахункових операцiй, затрат на виробництво 

лрРдукцi"i i реалiзацi i", зведеноrо облiку (рис.12). 
Рис.12 Структура бух.галтерського апарату

I Головннй бухгалтер (заступники) 1 

+ + i + + 
--- .------::-

Г

ру

па 1 1 

Група Група облiку Група облiку I рупа облiку 
облiку облiку розрахункiв готовоi 
основних матерiапiв по зар. платi продукцii i 
засобi_в_ (МUЩ) iзaцii 

I Група зведеного облiку i �вiтностi I
В обох випадках при функцiональному розмежуваннi облiкових робiт кож

нJИЙ працiвник чи rрупа працiвникiв бухrалтерi"i спецiалiзуеться на виконаннi 
о,rднорiдних облiкових робiт. Наприклад, rрупа облiку основних засобiв здiйснюе 
0(блiк надходження, внутрiшньоrо перемiщення i вибуття основних засобiв, веде 
ix< документальне оформления, бере участь в проведеннi i iнвентаризацii" 1х, 
с1кладае встановлену звiтнiсть, проводить нарахування амортизацii": 

Рис.13 Структура бух.галтерського апарату на основi АРМ 

Заст. rолоаноrо бухгалтера Заст. ГОЛОВIIОГО бухгалтера 
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облiку об11iку ро:1раху11кiв по облiку облiку 
OCl!OBIIIIX матерiа.niв, оплатi 11paui rотовоt фiнансово-
1асобiв мшп npoдyкui·i i ро3рахунков 

neaлiзaцii их onenaцin 
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В умовах комплексноi" автоматизацii' бухгалтерii" органiзовують групи (Сеl(
тори) на базi АРМ (автоматизоване робоче мiсце) i структурно бухгалтерiя буде 
виглядати вiдповiдно до рис.\ 3. 

В обох випадках при функцiональному розмежуваннi облiкових робiт КО)l(
ний працiвник чи група працiвникiв бухгалтерii" спецiалiзуеться на виконавщ 
однорiдних облiкових робiт, зокрема: 

· група облiку основних засобiв здiйснюЕ: облiк надходження, внутрiщm.,.
ого перемiщення i вибугrя основних засобiв, веде i'x документальне оформлен
ия, бере участь в проведеннi ix iнвентаризацi'i, складаЕ: встановлену звiтнiсть 

••• t проводить нарахування амортизац11; 
· група матерiального облiку веде облiк придбання, заготiвлi i витраr

товарно-матерiальних цiнностей та малоцiнних i wвидкозношуваних предметiв, 
здiйснюе облiк розрахункiв з постачальниками, контролюе стан складськоrо 
облiку, бере участь в iнвентаризацii' цих цiнностей; 

група облiку розрахункiв здiйснюЕ: облiк розрахункiв по заробiтнitt 
платi з персоналом пiдприемства, з фiнансовими органами по податках, утри
маних iз заробiтно'i плати працiвникiв, з органами соцiального забезпечення i 
соцiального страхування по утриманнях, нарахуваннях i перерахуваннях коwтiв 
на соцiальне страхування i пенсiйний фонд, веде облiк розрахункiв з депонен
тами, а також бере участь у сю1аданнi звiтностi про використання фонду шша
ти працi (фонду споживання); 

група облiку готовоi продукцii i реалiзацii" - здiйснюЕ: облiк затрат на 
виробницrво, складаЕ: калькуляцii' собiвартостi продукцii', облiковуе надходжен
ня з виробницrва готовоi· продукцii', i"i вiдвантаження i реалiзацii' i реалiзацiю, 
веде розрахунки з покупцями та складаЕ: звiтнiсть про виготовлену i реалiзова
ну продукцiю; 

група облiку фiнансово-розрахункових операцiй - здiйснюЕ: облiк гро
шових коwтiв у касi пiдприемства, на рахунках у банку, пiдзвiтних сум, конт
ролюЕ: додержання фiнансово'i i платiжноi' дисциплiни; 

група зведеного облiку i звiтностi - здiйснюЕ: облiк фондiв фiнансо
вих результатiв, внутрiшньогосподарських i внутрiшньовiдомчих розрахункiв, 
веде узагальнюючi облiковi реестри, складаЕ: баланс та iншi форми звiтностi з 
основноI дiяльностi пiдприемства. 

Bci внще перелiченi функцii" кожного облiкового працiвннка , вiдповi
дальнiсть за ведения облiку, його обов'язки i права визначаються служ· 
бовими характеристиками та посадовими i11струкцiями. 

ОчолюЕ: роботу бухгалтерii головний бухгалтер, який в адмiнiстратив· 
ному вiдношеннi пiдпорядкований безпосередньо керiвниковi пiдприемства, ниъt 
призначаеться або звiльнясrься з посади. 

У своi'й роботi головний бухгалтер повинен керуватись Положениям прО 
орrанiзацiю бухгалтерськоrо облiку i звiтностi в Укра'iнi, що затверджене По· 
становою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни 3 квiтня 1993 р., №250. В роздiлi 111 
("Органiзацiя бухгалтерського облiку") цього Положения визначенi права i обо
в' язки головного бухгалтера. 

Та обставина, що це Положения затверджено урядом, свiдчить про роль i 
значения, яхе вiдводиться бухгалтерському облiку в цiлому, i головному бух· 
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галтеру зокрема. В сучасних умовах реформування економiки роль бухгалтерсь
ких служб стае ще бiльш значною, особливо в питаннях здiйснення контролю 
за дотриманням державноi' дисциплiни i законностi, оскiльки пiдприемствам 
надане право за власною iнiцiативою приймати необхiднi рiшення, якщо вони 
не суперечать дiючому законодавству. 

Зriдно Положения про органiзацiю бухrалтерського облiку головний бух
галтер: 

керусrься цим Положениям, iншими нормативнJА..ми актами, затвердже
ними в установленому порядку, несе вiдповiдальнiсть за дотримання встанов
лених единих методологiчних засад бухrалтерського облiку; 

забезпечуе контроль i вiдображення на рахунках бухrалтерського об
лiку всiх господарських операцiй. Надання оперативноi' iнформацii', складання 
i подання у встановленi термiни бухгалтерськоi· звiтностi з метою виявлення i 
мобiлiзацii' внутрiгосподарських резервiв здiйснюе (разом з iншими пiдроздi
лами) економiчний аналiз дiяльностi пiдприемства, установи; 

забезпечуе перевiрку стану бухга.птерського облiку у структур них пiдроз
дiлах, фiлiях, представництвах та iнших вiдособлених пiдроздiлах. 

Крiм обов'язкiв Положениям про органiзацiю бухгалтерського облiку та 
звiтностi в Укра'iнi головному бухгалтеру наданi i широкi права. Зокрема, го
ловний бухгалтер пiдписуе разом з керiвником пiдприемства документи, що Е: 
пiдставою для приймання i видачi товарно-матерiальних цiнностей та коштiв, а 
також розрахунковi, кредитнi та фiнансовi зобов' язання, вiзуе господарськi уго
ди. Вказанi докумеmи без пiдпису головного бухгалтера вважаються недiйсни
ми i до виконання не приймаються. Право пiдпису може бути надано керiвни
ком пiдприемства уповноваженим на це особам письмовим розпорядженням. 
Головний бухгалтер мае право приймати участь у роботi юридичних служб по 
оформлению матерiалiв, щодо вiдшкодування витрат вiд нестач i крадiжок влас
ностi пiдприемства. 

Головному бухгалтеру заборонясrься приймати до виконання документи та 
операцii·, що суперечать вимоrам законодавчих та iнших нормативних актiв, 
порушують договiрну i фiнансову дисциплiну, завдають шкоди державi, влас
никам, iншим юридичним особам i громадянам. Про такi документи головний 
бухгалтер письмово повiдомляе керiвника (власника) пiдприемства i приймае 
i'x до виконання i облiку тiльки за письмовим його розпорядженням. Керiвник 
(власник) повнiстю несе вiдповiдалънiсть за проведения цих операцiй . 

3 головним бухгалтером погоджусrься прийняття (призначення), переве
дения та звiльнення матерiально вiдповiдальних працiвникiв. 

На пiдприемствах, у штатi яких вiдсутня посада касира, його обов'язки за 
письмовим розпорядженням керiвника пiдприемства виконуЕ: iнший працiвник. 

При звiльненнi головного бухгалтера проводиться передача справ призна
ченому головному бухгалтеру ( а при вiдсутностi такого -працiвниковi, при
значеному наказом керiвника пiдприемства). 

Крiм цього з питань ведения бухгалтерського облiку, rоловний бухгалтер 
пiдприемства мае право встановлювати обов' язковi для всiх пjдроздiлiв пiдприе
мства вимоrи щодо порядку оформления rосподарських операцiй, термiни офор
мления та подання до бухrалтерi'i необхiдних документiв i вiдомостей струк-
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пiдприемс·iва. 
турними пiдр��дiла�и i с�ужбами

1бачаr.ться 0бговорен� Закону Укр�i'ни "Про
У Верховюи Рад� У�ра�ни _переJ Украi'нi". 3 йоrо прииняттям сп�ДJваемосъ,_

бухrалтерський обшк I з�пюст� в
) реr:ламею·ованi питания прав I обов'язki 

що будуть по-новому, бшь� ч1тк, блiку 
i звiтностi, приведения i'x до мiжна,

головного бухr�тера, оргаюзацi"i � облiку, оцiнки активiв i пасивiв, державн, 
родних стандартtв бухгалтерськоf);лiку тощо
rо реrулювання бухrалтерськоrо о 
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Додатокl 

План рахункiв бухrалтерськоrо облiку пiдприЕ:мств i 
орrанiзацiй Украiни станом на 1 серпия 1998 року 

Назва сиитетич,�ого llo••P Номер i иазва субрахуику Вид дiал"ностi niдnрш:мста. де 

раху11ку рах.ую •. -у ntpt:aa•нo 1астосоаусrьс• 
D8J.VHOIC 

1 z 3 4 
Fоздiл 1. Осиов11i засоби (dюиди) 

1. Бvдинки i СПОРУДИ 
2. Автотранспорт, мсблi, прилади Всi види дiяльностi 

Основнi засоби 01 3. Приватизованиl! житловиil Фонд 
4.lншi 
1 .Зное бvдинкiв, споруд 
2. Зное автотранспорту, меблiв, 
приладiв 

Зное (амортизацiя) 02 З. Зное приватизованого житлового Bci вид11 дiяльностi 
маllна dюндv 

4. Зное iнших основних засобiв 
5. Зное нематерiалышх активiв 

Ремонт основних 03 \. Поточниll ремонт Bci види дiяльностi 
засобiв 2. Капiтальниil ремонт 

Нематерiальнi активи 04 За видами активiв Bci видн дiяльностi 
1. Сиоовина i матерiалн 
2. Купованi налiвфабрикати i 
комплектуючi ш1роби, конструкцii i 
деталi 
З. Iншi матерiали 

Матерiали 05 4. Таоа i таонi матерiали Всi види дiяльностi 
1. Мiнеральнi добрива i 

отрутохiмiкати 
6. Бiопрепаратн i медикаменти 
7. Матерiали, переданi в переробку 
IШ 

СТОРоНУ 
1. Нафтоnродукти 

Паливо 06 2. Тверде паливо Bci види дiяльностi 
З. Iншi види палива 
1. Матерiали ПiдпрИ(МСТВа 

Будiвельнi матерiали 2. Конструкцii i деталi i органiзацii', якi 
i устаткування до 07 3. Устаткування до встановлення здiйснюють капiтальнi 
встановлення вiтчизняне 

4. У статкування до встановлення вкладення 
iмпортне 

Заласнi частини 08 1. Запаснi частини Всi видн дiяльностi 
2. Обмiнний фонд 
1. Молощ,як тваоин 
2. Твариmt на вiдгодiвлi 

Тварнни на 09 З. Птиця Bci види дiяльностi 
вирощуваннi 
i вiдгодiвлi 4. Звiрi 

-

5. Кролi 

-
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Назва c111rrer11•111oгo но.,.р Номер i 1�азва субрахунку О11д niяJ1ы1oc:гi ninпр11смств, де -

рахупку раху11ку ncpcnaЖJ10 застосооупъся 

рахvнок 

1 2 3 4 

6. Ciм'i бджiл
Тваринина ()() 7. Доросла худоба, ЯЮ1 вибракувана Всi види ДUUIЬIIOC11 
вирощуваннi з ОСIЮВtЮГО стада для реалiзацii
i вiдгодiвлi 

8. Худоба, яка прийнята вiд
населеш�я для оеалiзацii
1. Насiння

Насiю�я i корми 10 2. Садивний матеоiал Всi види дiяльносri 
3. Корми
1. Майно в opeiщi Оренда цiлiсних майнових 

КОМПJJеКсiв 
Майtю в орецдi 11 2. Оренднi зобов'язання до Оре1щодавцi фiнан,{)воi 

Назва сшrrсп1ч1юrо lloмep Номер i назва субраху11ку B1u1 дiяль11остi 11iдnрнсмств1 де 

раху11ку раху11ку 11epc.uait<.,10 застосооусться 
»3XYIIOK 

1 2 3 4 

Основне виnо611ицmо 20 Всi ВИдli дiмьносri 
Налiвфабрикаrn 
власного oиnnfi11ицma 21 Поомисловiсть 
............... 22

Доnомiжнi 23 8ci ВИДИ дiRЛЫIОС11 
виnобницmа 
Витрати 11а утримшшя Промисловiсть, 
та експлуатацiю 24 будiвницmо, сiльське 
машИli i устаткування rocnoдa1JC1110 
Заrальновиробничi 25 Промисловiсть, сiльське 

ВИТJ)ЗТИ 
господарство та i11. 

Заrаль1 юrосrюдарськi 26 Всi IJИДИ дiRЛbliOC11 
ВИ11JЗТИ 
............... 27 

надходження допомоm 
3. Oбoporni фондн до викупу Оренднi пiщтрисмства 

Брак у вироб111щrвi 28 Галузi м:перiальноrо 
оиообницmа 

4. Оое1щшn1 кneщrr
1. Малоцiннi i швидкозношуванi
IJl)CJIМCПI на складi

Малоцiшrii 12 2. Малоцiюri i UIIЩД)(ОЗНОшуванi 8ci BIЩli дiяльнОСJi 
швидкозношуванi .... в експлvатаnii 
nредмеП1 3. Тимчасовi (нсmтульнi) споруди i

Обслуrовую•1i Всi в1ши дiяльнОСJi 
виробницrва i 29 

rocnoд;ipcrna 
\. Споруджения тимчасових 

Некапiтальнi роооп1 30 (титvлышх) споруд 
1. Спорудження тимчасових Будiвницrоо 

при (неnпvльних) соооvд
1. Зное мавоцiнних i 3. l11шi капiтальнi oooorn
швидкозношvвшшх 1mедмстiв

1 Зное малоцiнних i 13 2. Зное тимчасових (неппульних) Всi види дiяльнОСJi 
ШВIЩJ(ОЗlЮшуваних СПОРVД i ПРИ

В1rrрати майбуrniх 31 Всi види дiмьнОСJi 
пеоiодiв 

............... 32 
предметiв 3. Зное предме1iв прокаrу ПiдприЕМС1113, якi 1. Пеоедбаченi деmкавним планом

здiйсюаа�ъ послуm 2. Здiйснюванi понад державний
JIOOIOПV план

\. Переоцiнка виnобничих запасiв 3. Неплановi
2. Переоцiнка малоцiнних i
ШВИД}(ОЗНОIIIVRЗНИХ rmедметiв 1 

Переоцiнка товарно- 14 3. Переоцiнка незавершеноrо 8ci ШЩ)I дiяльJJОС11 1 
матерiальних виробшщrва
цiшюсrей 

: 4. Пеоооцiнка готовоi пooлvкuii
5. Пеuеоцiнка товаоiв

ЗaroriRЛЯ i прцдбШ\ня 15 Всi види дiялъносri 

2.8 Закiнченi та незабезпеченi Всi ВИДИ дiRЛЬНОС11 
dJiHWICVВЗНIIЯM

Капiтальнi вю1адения 33 5. Зmparn, що 1ie збiльшуюn.
ваотiсть оеtЮВНИХ ФOIWB
6. Закiнчене калiтальне Управлiння капiтальноrо 
будiвшщrво, яке нс пiдrвсрдженс будiвницmа виконкомiв 
експлуатуючою орrанiзацiоо про Рад народ1шх дспутатiв 
заnахvвання на балш1с

матерiальних 
цiнностей ............... 34 

1. Помбання доnnслих ТВЭDИli
1. Опеоашйнi виrрати

Транспортно-заrоriве- 16 2. Заrальнозаготiвельнi виmати
Формувшшя 35 2. ПерсВСДСIШЯ МОJIОДJ!ЯКЗ тварин в Всi ВИдll дiRЛЬНОС11
oeJJOBHOГO СГМ.З основне стадо

лыriвmрати 1. Утримання заrотiвельЮIХ i Всi DИдИ дiяльJJОС11 3. Бе-.юплатне одеожання худоби
ПDИЙОМЮIХ пункriв Виконанi етапи по 36 Будiвницrво, наука 

················· 17 

PЩLtiJJ 111. Затрап1 11а виооб1111цrво 
незаверше11ИХ роботах 

Валовi витрап� 18 За мiркуванням 
пiШIDисмства 

················ 19 



� 

Назва синтетичного Номер Номер i назва субрахунку BJ«A дi•nьностi --

раху11ку рахунку niдnрисмСТ11, де 

перева.,,о застосовусn.с. 
nas:vнoк 

1 2 3 4 
37 -................ 

............... 38 
Роодiл IY. Гаrова поодvкцiи товаон i IW'JU1iзaцiи 

·············· 39 

Готова продукцiя 40 Промисловiсть, 
сiльське господарспю 
та iншi 

1. Товвnи на складах 
2. Товаои в ooзnniбнill тоnгiвлi 
3. Tana пiд товаnами i поооЖНJ1 
4. Кvпованi вunnnи 
5. Пnедмети ПDOJUПV 

Товари 41 6. Продукцiя пiдсобноrо сiльського Bci види дiяльносri 
rоспоnяnства 
7. Багатооборотна тара-устаткування, 
яке пiдлягаЕ повеnненню 
8. Коllmактна 
\. Toaanнi надбавки 
2. 

Торrова нацiнка 42 3. ЗЮIЖКИ постачальникiв на Всi ВИДИ дi.11ЛЬнос;ri 
BiдшKOllVBIIНIOI тnАНСПОIУПfИХ ВIПDЗТ 
4. Валютна МА""'а 

Позавиробннчi 43 Промисловiсть, 
вuтnani сiльське rосподаDСТВО 
Bкrpani обiгу 44 Toproвi, 

постачальницькi, 
збутовi, заготiвельнi 
та iншi посередннцькi 
оnганiзацi1 

Товари вiдванrаженi, 
виконанi роботи i 45 Bci види дiяльносri 
послvгн. 
Реалiзацiя 46 Bci види дiяльносri 
Внуq,iшньосистемниll 
вiдпуск товарiв, робiт i 47 Bci види дiяльностi 
П""""Г 
Валовi доходи 48 За мiркуванням 

пiппnиЕ:мства 
Доходи вiд реалiзацir 49 Транспорт, зв'J1ЗОк 
послvг 

1. Каса пiдприЕ;мства в нацiональнiй 

(валюri 
Каса 50 2. Каса пiдприЕ:мства в iноземнill Bci види дiяльностi 

валюri 
3. Onepaцillнa каса в нацiональнill 
валюri 
4. Onenaцillнa каса в iноземнill валюri 

Використовусrься тiльки в частинi вiдображення залишку на цьому рахунку на кiнець першого 
пiврiччя 1997 роКУ 
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Назва сн1rrетнч11оrо Номер Номер i назва субрахунку Вид дiал"ностi 

рахунку рахунку пiдnрисмств, де 

перева,кно 38СТО<:оауп-.а. 
DIXVltOK 

1 2 3 4 
Розрахунковий 51 1. Розрахунковий рахунок Bci види дiяльносri 
рахунок 2. Розрахунковий субрахунок 

1. Валюmий рахунок всерединi 
Валюmий рахунок 52 краi'нн 

2. Bamoпti рахунки за кордоном Всi види дiяльносri 
3. Тоанзиrnий валютний nахvнок 

............. 53 
1. Спецiальннй рахунок Bci вид.и дiяльuосri 
нецекrралiзованих кошriв, якi 
призначенi на фiнансування 
капiтальних вклэ.цень понад
затвеодженоrо планv

Рахунки в банку� 2. Спецiальннй рахунок дпJ1 Управлiния 
кошriв на капiтальнi 54 зберiгання вiльних нецекrралiзованих капiтальноrо 
вкладеш111 кошriв, якi призначенi на будiвющгва 

Фiнансvвання капiтальних вкладенъ викоикомiв 
3. Спецiальннй рахунок для
фiнансування будiвющгва за рахунок 
кошriв iЮШ1Х органiзацiй 
1. ОсобJDIВий рахунок ДЛJ1 
капiтальноrо ремоmу 
2. Акредиmви i ocoбJDIВi рахунки по Всi вид.и дiяльносri 
вантажообоnmv 

IIПID рахунки в банках 55 3. Рахvнкя в банкахдпJlдоходiв 
4. Рахуики в банках по рiзницях в 
цiнах 
5. hпni DaXVНIOI в банках 
6. Ощаднi cemиmiкani

7. Поиваmзацiйнi папеnн 1нвесrицiйн.i фондн 
8. lмпоl)'П!НЙ депозит 
9. I Inиваmзацiйнi кошm гоомацян Оренднi пiдприЕ:Мства 
10. Компенсацiйнi сеnти.Ьiкап� 
1. Гоошовi кошm в дооозi 
2.ГDОIПОВi докvме!ПИ Всi ВИД.И дiяm,uoc;ri 

Iншi грошовi кowrn 56 3. Власнi акцit викvпленi в населения
4. Поиватнзацiйнi папеnи
5. Комnенсацiйнi cenmcЬiкani Jнвеспщiйнi фондн 
6. Uiннi папеnи дпJ1 поодажv 

·············· 57 
-фiнансовi вкладення 58 За теомiновiС'ПО i в�щах вкладiв Bci вид.и дiяльuосri 
Векселi отоиманi 59 Всi ВИД.И дiяльнос;ri 
Розрахунки з 60 Bci види дiяльносri 
постачальннками i 
..,.; пnЯДЧJП<ЗМИ 

1. Розрахуики з посrачальниками i Bci вндн дiяльностi 
Розрахунки по авансах 61 пiдрядчиками за в�щанi аванси i 

частковiй оплатi замовлень 
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Назва с111rrет11•шого Номер Номер i 11азва субраху11ку П11д дiялы,uстi --

раху11ку рахуш�� niд11JШCMCТU, де 

переваж:110 '1l1СТОСОву� 
PJlXVtlOK 

1 2 3 4 --.. 

Розрахуша,� по авансах 61 2. Розрахунюi з ПOJ:<YIIllJfМИ i ---

замовшщами за одержанi аванси i Всi видн дiялъностi ,, 

частковiй OШiwri замовле10, : 
\. Ро в порядку iнкасо --.. 

2. Розрахунки за IUIЩIODИМJI
платежами 

1 Розрахунки з 62 3. Розрахунки з покупцями по
покупцями i nродукцi"i, яка не вкmочена в обсяг Всi види дiяльностi 
замовниками реалiзацi1 

4. IIШli оозоахvню1
Розрахунюi за 63 Всi В11дИ дiяльностi 
nретензiями 
Розрахунки за 
мiжrосподарською 64 Всi в11ди дiялыюстi 
кооперацiоо 

t ta:шa с111rrет11чноrо Номер Номер i 11азоа субра,1.-у�1ку 811J.\ ДUU1t.t1ocri 

раху11ку рахуш,.� пiдпрш�tстu, де 
перевв».,10 эастосовусrься 
nахvнок 

1 2 3 4 
лiдлиску на акцii" 

Розрахунки з 74 1.Комленсацiйнi сертифiкаm Всi ВИДИ дiяf!ЬНостi 
поиваmзацj1 
Розрал')'НКи з 75 За учасниками ПiдnриЕ:Мства з 
учасниками iноземними 

iнвеспщiями, 
rоспод11рськi 
товаоисmа 

1. З орrанiзацiями i оообами за
виконавчими докvме�пами 
2. З коопер�mmш1ми i ll>ОМадськими Всi види дiяльносri
органiзацiями за придбанi або проданi
основнi засоби

Розрахуню1 з рiзними 76 3. З iншими дебiторами i кред�-rrорами

Розрахунки з дебiторами i всеnединi кnаiни

позабюджетних 65 За в�щами платежiв Всi види дiяльностi 
Шiатежiв 

кредиторами 4. 
5. Розрахунки за викуп оборотиих Орендш пiдлриЕ:Мсrnа

Векселi щ1да�1i 66 Всi види дiяльностi 
Податковi розрахунюi 67 1. З податкових зобов'язань Всi Dиди дiяльностi 

2. З nодаткового КРСдmV

dкщдiв
6. Розрахунки з рiзними iноземними Всi види дiяльносri
дебiтооами i ЮJСДИТОООМИ

Розрахунки з 68 За в�щами платежiв Bci види дiялъностi 
бюджетом 

7. 3а облiгацu Дemк3RI-IO! ПОЗИЮI 
8. Розрахунки за олерацiями , зв 'язанi

1. Розрахунки з соцiальноrо
Розрахунки iЯ 

iз здiйснешIЯМ еniльноi: дiяльностi 
9. Розрахунки з фiнансооими ПiдnриЕ:Мства А1Ж 

з страхувания 2. Розрахvн
ки 

з страхvвання майна Всi види дiяльносri
69 3. Розрахунки з iндивiдуального 

органами за централiзовану опшnу 
матерiальн<rтехнiчних PCCVDCiв 

страхування Внутрiшньооiдомчi 
4.Ро з Пенсi1шим dюндом 

Розрахунки з оплати 70 1. Нарахована заообimа плата Bci види дiяльностi 
ПDацi 2. Депонована заообiп1а плата

розрахунки 3 
nерерозподiлу 77 Всi види дiяльностi 
оборотних коuлiв i 

Розрахунки з 71 Bci види дiяльносri 
11iдзвiтними особаМJ1 

nрибvткv 

BнyтpiurnьoвiдoМ'ii 1. За коuпами в порядку надания
Розрахунюi з 1. 3 нестач i крадiжок Bci nНДJ1 дiяльносri 
оiдщкодування 72 2. З iюпих в�щiв нанссеного збитку 
матерiщо,ноrо збиткv 

розрахунки за 78 фiнансово1 дonoмorn 
лоточними операцiями 2.За централiзованими фондами i Всi DИДИ дiяльностi 

nезеnвами 

2.8 За товари, продщu в кредm· 
2.9 За позики на iндивiдуальнс 

житлове б�дiвющmо 
2.1 О За позики на будiвшщтво 

CaдOBflX будишсiв 
Розрахуню, з 73 2. 11 За ПОЗfООI молодим сiм'ям Bci шщи дiяльностi робiтниками i 2.12 За формений одяr СЛ)'Жбовцями з iнuшх 

2. J 3 За акцi1 !QlдODOГO КОJIСКГИВ:i 011ерацiй 
2.14 За доходи, одсржанi з 

дОЛЬОDОГО фонду членiв 

3. За onл.nv ус, .. ," ·-u�
4. За iншими оnеnапiями

Bнyтpiurnьorocnoдapc 1. Розрахунки з вiддiлом каniтально1'0
ькi розрахунки

79 будiвництва Всi DИДИ дiяльносri 
2. РозDаХ'VПКИ з iншими ооrанiзацiями

Поибvтки i збитки 80 Всi види дiяльносri 
Викорисгання 81 1. Платежi в бюджет з nрибул<у
прибуn<у 2. Використання прибупсу на iншi Всi DИДИ дiяльностi

uiлi
Використання 82 1. Викооисташrn кnедитiв банкv
позикових кour1io 2. ВикориСТЗШiЯ iн. nозикових коuлiв Всi види дiяльносri

opraiiiзaцii" оре1-щаторiо 
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Назва СНIПСТIIЧIIОГО Номер Номер i 11азва субраху11ку 81щ ДUIЛьностi 

рахуику рахуш.-у niдnр11смста, де 

::::•о засrос:оау� 
1 2 3 4 --

1. Доходи майбvmiх зniтних перiодiв Bci види дiяльнос,;--
2.HaCl)'IIНi надходже1mя
заборгованостi за недостачi, виявленi
в минvлi DOIGI

Доходи майбуrniх 83 3. Рiзниця мiж облiковнмн i
перiодiв роздрiбними цiнами за недостачi

товаnно-матерiалънi цiююсri
4. Рiзтщя мiж купiвеJ1Ъною i Орендодавцi -

оцiночною вatrricno майна фiнансовоi' оренди 
5. Рiзниця вартостi зданого у
d>iнансовv оnенлv майна
6. Рiзниця у вартостi компенсацiй11ИХ Bci види дiяльностi
сеотиd>iкатiв

Назоа CHIITCТIIЧIIOГO Номер Номер i 11азва субраху11ку Вид дiяльностi 

раху11ку раху11ку пiдприсмств, де 
переваж110 з1стосовусrься 

о
ахvнок 

1 2 3 4 
Фонди спецiального 88 12. Фонд безоnлll'ПIОГО одержання

основних засобiв
призначення 13. Фонд використаного на капiтальнi Bci види дiяльносri

вклацення i придбання
нематеоiальних акrnвiв поибУПСУ
14. Власнi кошmтрудового Пiдприt:мства 
колективv деожавно'i власносri 
15. Фонд цiльових та iнших Вугiльна 
спецiаль11их кошriв, що використанi промисловiсть 
на капiтальнi вкладення

Резерв 11аступних 89 Bci види дiяльносri 
витоат i платежiв 
Короткостроковi 90 За видами кредиriв Bci види дiяльносri 

Нестачi i 111])8ТИ вiд 84 Bci види дiяльностi 
псvва!ПIЯ цiнностей 

1. Пoocri акцii' Bci види дiяльностi 
2. Поивiлейованi акцii'

Сг.nуrnий фонд 85 3. Визначений =�уmнй фонд (акцi'i Приватизованi
оогяпv rmиватизацii) ni 11пnисмС111а
4. Оплачений =�уmнй фонд(акцii' в Акцiонернi товарисnа

кnедити 
Спсцiальний 91 Торгiвля, постачання, 
позичковий оахvнок поомисловiсть та iншi 
Довгостооковi коедити 92 За видами кnедmiв Bci види дiяльносri 

1. Пеоедбаченi за деожавним планом Bci види дiяльносri,
2. Здiйснюванi понад деожавний план крiм господарських
3. lншi джерела товариств, малих i 

спiльних (з iноземною обооотi) 
учасnо) пiдприt:мств 

5. Вилучений =�уmнй фонд ( акцi1,
вилvченi з oбoOOIV)

Bci види дiяльностi, 
1. На повне вiдновле!ПIЯ влас11ИХ Bci види дiяльностi, 
OCHOBIIИX засобiв крiм малих i спiльних 

Амортизацiйний фонд 86 2. На позне вiдновле!ПIЯ орендованих (з iноземною учаспо)
OCHOBIIИX засобiв пiдприсмсrв i 

Фiнансування 94 крiм господарських 
формування основного товариС111, малих i 
стада спiльних (з iноземною 

vчacno) пiдприсмств 
3. На капiтальний ремонт господарських ооrаиiв 1. Кооо11<""'""'ковi позиковi кошm

Фонди економiчноrо 87 За видами фондiв i цiльових кошriв Bci види дiяльностi 2. Довгостооковi позиковi кошm Bci види дiяльносri 
стимvлювання 

3. Вiдстроченi платежi в бюджет i в
За видами mnндiв деожавнi позабюджетнi dюнди
Крiм цього: 
1.Пайовий фонд членiв opraнiзaцi'i Оренднi пiдприсмС'\118 
орендатооiв
2. Фонд в ооендов. основ11ИХ засобах

Фонди спецiалъного 88 3. Фонд в орендованих оборотних Приватизованi 
засобах mдпРИЕ:МС111а -

\ншi позиковi кошm 95 4. Кредитування пода11(}' на додану Торгiвля, постачання, 
вarrricть заготiвлi 
5. Поиватизацil!нi папеои \нвестицiйнi dюнди 
6. Орендиий кредит Орендатори цiлiсних 

майнових комплексiв 
Цiльове фiнансування 1. За видами фiнансування i Bci види дiяльностi 

призначе!ПIЯ 4. Фонд засобiв соцiальноi' cdienи i цiльовi над,содження 96 надходжень 
5. Резеов сумнiв бооriв Всi ВИДИ дiяльностi 2. Зобов'язання казначейства
6. Фонд кошriв, викориСТЗIIИХ на
d>iнансовi вкладення

-

1. Пiд товари, пооданi в """дит
Позики банку для 97 2. На iндивiдуальне житлове Bci види дiяльносri 

7. Емiсiйний дохiд
8. Kourrи вiд поодажv акцiй Акцiонернi тoвapиC'fllll 
9. Резеовний (стnаховий) d>онд

� 

робiтникiв i бvдiвницrво
службовцiв 3. На бvдiвницrво сацових бvдинкiв

4. Молодим сiм'ям на полiпшення
1 О. Фонд iндексацii' балансовоi' Створюючi фонд 
ваотостi основних засобiв 

---

11. Фонд поповнеlпtЯ власних кошriв Bci види дiяльностi 
i дооцiнки товаоно-матео. цiнносrей --

ЖИТЛОВИХ УМОВ 
Нерозподiлений 
прибуток (непокриri 98 Bci види дiяльностi 
збmхи) м111Nлих оокiв 
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Jlазва с1111тст11•11101·0 Номер Номер i 11а1ва субраху11ку 
рахунку рахущ,у 

1 2 3 

1. Заборгованiсть за майно в орендi 

Заборгованiсть за 99 2. Зобов'язання за фi11а11сооу оренду 
майно в оре11дi 

3. Заборгованiсть за орендний кредит 

ЗАБАЛАIIСОВI РАХУНКИ 

Орендованi основнi 001 

засоби 
Товарно-матерiальнi 
цiнностi, nрийнятi f1a 002 

вiдповiдальне 
зберiгання 
Устаткуваиня, 003 

ПРИЙНJПС ДЛЯ монтажv 
Бланки сувороi' 004 

звiтностi 
Списана в збиток 
заборгованiсть 
11еrшатiжездаn1их 005 

дебiторiв 
Забсзпечення 1. Забезпече11ня одержанi
зобов'язань i платежiв 006 1. Забезпечення виданi 

2.8 Зобов'язання за майно 
довiрителя 

Зобов'язання за 1. Зобов'язання за приватизацiйними 
приватизацiйними 007 майновими сертифiкатами 
паперами 2. Зобов'язання за приватизацiйними 

житлооими чеками

811д дiялышсri 
пiщ1р11смсто, пе 

перео11ж110 '1Астосоиусn.ся 
рахvнок 

4 
� 

Оре1,даторi цiлiсних -

майнооих комплексiв 
Орс11датори -

фiнансово1 оре11Д11 
Орендатори цiлiсних 
майнооих комплексiв 

Bci оиди дiяльностi 

Bci в11ди дiяльностi 

Bci види дiяльностi 

Bci види дiяльностi 

Bci види дiяльностi 

Bci види 
дiяльностi 
Дonip'li товариства 

Довiрчi товариства 
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