
Предмет і метод 
бухгалтерського обліку 



Предметом БО- є три об’єкти: 

• Господарські засоби (активи) 

• Джерела утворення господарських засобів 
(пасиви) 

• Господарські процеси (активно-пасивні) 



Господарські засоби – сукупність матеріальних цінностей, які залучені до 
господарської діяльності, або є її результатом, а також грошові кошти та 
різні права, ЯКІ В МАЙБУТНЬОМУ ПРИНЕСУТЬ ВИГОДУ 
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В
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За 
функціонуванням 

Матеріальні 

Нематеріальні 

Фінансові  

За участю в 
обороті 

Оборотні 

Необоротні  

За ступенем 
ліквідності 

Абсолютно 
ліквідні 

Ліквідні 

Мало ліквідні  



Джерела утворення господарських засобів - сукупність усіх джерел, які 
формують актив (господарські засоби) підприємства 
 
 

П
А

С
И
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И

 

власні Власний капітал 

Статутний капітал 

Пайовий капітал 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

залучені Зобов’язання 

Довгострокові 
зобов’язання 

Поточні 
зобов’язання 

Забезпечення  



Господарські процеси включають у 
себе процес поставки та реалізації: 

• Розрахунки з постачальниками 
(кредиторська заборгованість) 

• Розрахунки з замовниками і покупцями 
(дебіторська заборгованість) 



приклад 

актив 

• Обладнання 

• Машина директора 

• ПК секретаря 

• Деревообробний 
прилад 

• Земля 

• Гроші у банку 

• Авторське право 

• Бренд 

• Швабра 
прибиральниці 

• Шафа  

пасив 

• Кредит у банку 

• Розрахунки за 
податками 

• Розрахунки по 
заробітній платі 

• Прибуток 

• Дохід 

• Власний капітал 

актив-пасив 

• Розрахунки з 
постачальниками 

• Розрахунки з 
покупцями 



Метод БО- система взаємопов'язаних методів і прийомів, за 

допомогою яких об'єкти  бухгалтерського обліку  відображаються та 
узагальнюються у грошовій оцінці з метою контролю за господарською 
діяльністю підприємства 

• Документація та інвентаризація 

• Оцінка та калькуляція 

• Рахунки бухгалтерського обліку 

• Баланс і звітність 



Бухгалтерський баланс 

• Згідно з П(С)БО 1 бухгалтерський баланс - 
це звіт про фінансовий стан підприємства, 
який відображає на певну дату його активи, 
зобов’язання та власний капітал. 

В Україні Баланс складається станом на: 

- 31 березня 

- 30 червня 

- 30 вересня 

- 31 грудня 



Записуємо 
залишки з 

минулого періоду 

Записуємо 
залишки з 

поточного періоду 



 



Вважається, що правильне складання 
бухгалтерського балансу означає : 

• Повне охоплення господарської діяльності 
підприємств;  

• Належне групування активів і пасивів 
підприємства;  

• Вивчення зв’язку між активами і пасивами, 
для правильного обліку та аналізу 
діяльності підприємства та визначення 
фінансового результату 



Основою побудови бухгалтерського балансу є подвійне 
групування господарських фактів – за майновою і 

правовласницькою характеристиками. 

АКТИВ ПАСИВ 

Скільки  коштів були вкладені в 

компанію? 

Хто фінансував активи 

компанії?  

Кому належить активи? 

Необоротні активи 

Оборотні активи 

Власний капітал 

Зобов'язання  

АКТИВ=ПАСИВ 
Компанія придбала нове 

обладнання 

Компанія  взяла кредит для 

придбання обладнання 



ТИП ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ 
ВЕДУТЬ ДО ЗМІН В БАЛАНСІ 

І тип. 

Приклад: на поточний рахунок надійшли 
гроші від дебітора в сумі 10 000 грн. 

Результат: сума коштів на поточному рахунку 
збільшилася на 10 000 грн; дебіторська 
заборгованість зменшилась на 10 000 грн. 

А+ ЗМІНИ – ЗМІНИ= П. 
 





ТИП ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ 
ВЕДУТЬ ДО ЗМІН В БАЛАНСІ 

ІІ тип. 

• Приклад: через відсутність вільних коштів 
зобов’язання перед постачальником за отримані 
товари (кредиторська заборгованість) в сумі 50 000 
грн була оплачена за рахунок кредиту банку. 

• Результат: поточні зобов’язання перед банком 
збільшилися на 50 000 грн; кредиторська 
заборгованість перед постачальником зменшилась 
на 50 000 грн. 

А=П+ЗМІНИ – ЗМІНИ 
 



 



ТИП ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ 
ВЕДУТЬ ДО ЗМІН В БАЛАНСІ 

ІІІ тип. 

• Приклад: підприємство придбало основні 
засоби — автомобіль на суму 20 000 грн, але 
гроші за нього ще не сплатило. 

• Результат: основні засоби збільшилися на 
20 000 грн; заборгованість перед продавцем 
автомобіля збільшилася на 20 000 грн. На цю ж 
суму збільшилась і валюта балансу. 

А+ЗМІНИ=П+ЗМІНИ 
 



 



ТИП ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ 
ВЕДУТЬ ДО ЗМІН В БАЛАНСІ 

ІV тип. 
• Приклад: з поточного рахунка у банку 

погашена заборгованість перед бюджетом з 
податку на прибуток в сумі 1000 грн. 

• Результат: грошові кошти на поточному 
рахунку зменшилися на 1000 грн, 
заборгованість перед бюджетом зменшилася 
на 1000 грн. На цю ж суму зменшилась і 
валюта балансу. 

А-ЗМІНИ=П-ЗМІНИ 
 



 



Виконати групування господарських засобів і джерел їх утворення 
на підприємстві за даними наведеними у таблиці: 

№ 
з/п 

Найменування господарських засобів і джерел їх утворення 
Сума, тис. грн. 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   

Будівлі і споруди 
Паливо для виробничих потреб 
Павільйони і палатки 
Вантажні автомашини 
Електродвигуни 
Холодильне обладнання 
Касові апарати 
Статутний фонд. 
Терези торгівельні 
Заборгованість постачальникам 
Товари  
Пайовий капітал 
Резервний капітал 
Заборгованість робітникам підприємств по оплаті праці 
Господарчий і торгівельний інвентар 
Інший додатковий капітал 
Тара 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 
Короткострокова позика банку 
Матеріали для виробничих потреб 
Готівка в касі 
Заборгованість профспілці  по відрахуванням на соцстрах 
Гроші на розрахунковому рахунку 
Заборгованість підзвітних осіб 
Заборгованість покупців 
Цільове фінансування 
Продукти у виробництві 
Виробниче обладнання 
Заборгованість різним підприємствам 
Заборгованість фінансовим органам 
Нерозподілений прибуток 

361770 
650 
9000 
14000 
2820 
51080 
3240 
633390 
740 
24140 
15150 
10980 
7690 
29060 
9870 
2510 
12060 
17550 
6000 
131050 
550 
1620 
17580 
560 
3150 
16720 
34850 
90140 
2450 
1500 
4650 



Визначити вплив господарських 
операцій на бухгалтерський баланс 

№ з/п Зміст операції 
1 Перераховано з поточного рахунку банку в погашення кредиту 

2 Одержана на поточний рахунок передоплату від покупця 

3 Перераховано кошти з поточного рахунку в касу підприємства 

4 Видані з каси грошові кошти під звіт 

5 Перераховано з поточного рахунку до бюджету 

6 Видана заробітна платня працівникам підприємства 

7 Оприбутковані канцелярські товари, придбані підзвітною особою 

8 Повернена невикористана підзвітною особою сума грошових коштів 

9 Перераховані з каси на поточний рахунок грошові кошти 

10 Одержані матеріали від постачальника 

11 Списані матеріали, використані на виробництво продукції 
12 Нарахована заробітна плата працівникам виробництва 

13 Утриманий ПДФО із заробітної плати 

14 Оприбуткована на склад готова продукція  
15 Перераховано постачальникам 

16 Відвантажена готова продукція покупцю 


