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Дата: 01.09.2022 

Група: 2М-1 

Предмет: Бухгалтерський облік 

 

УРОК 1 

ТЕМА: «Поняття бухгалтерського обліку» 

 

МЕТА:  
    Знати:  

• у чому полягає призначення бухгалтерського обліку; 
• як організовується бухгалтерський облік на підприємстві; 
• хто користується обліковими даними та хто несе відповідальність за їх достовірність; 
• класифікацію засобів підприємства та джерел їх утворення, а також складові елементи 

методу бухгалтерського обліку. 
           Вміти: 

• формулювати сутність та призначення бухгалтерського обліку; 
• давати порівняльну характеристику окремим видам обліку; 
• визначати ступінь значимості нормативних актів, якими регулюється бухгалтерський облік 

в Україні. 
• формулювати економічний зміст засобів підприємства та джерел їх утворення 

 
 
 
ПЛАН УРОКУ: 
 

1. Господарський облік та його види. 
2. Поняття бухгалтерського обліку та його організація. 
3. Користувачі облікової інформації. 
4. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 
5. Метод бухгалтерського обліку. 

 
 
1. Господарський облік та його види 
 

Господарська діяльність – це будь-яка діяльність, що пов’язана з виробництвом, обміном і 

споживанням матеріальних і нематеріальних благ. Суб’єктами господарської діяльності є фізичні та 

юридичні особи. 

Господарський облік історично зумовлений; виник і розвивався разом із господарською 

діяльністю людини. У XV ст. з'явилися перші друковані праці з правил ведення обліку, автором однієї з 

яких був Лука Пачолі (1445—1515), відомий як родоначальник бухгалтерії, його книга "Трактат про рахунки 

і записи" є першою працею з бухгалтерського обліку. Із розвитком продуктивних сил і виробничих 

відносин у різних соціально-економічних формаціях облік адаптувався до вимог суспільства і в результаті 

сформувався як прикладна економічна наука. 

Юридичні особи — суб'єкти господарської діяльності є обліковими одиницями, які мають окрему 

систему бухгалтерського обліку і складають встановлену звітність із дня реєстрації підприємства до його 

ліквідації. 

Метою господарського обліку є адекватне відображення фактів господарської діяльності, надання 

повної і правдивої інформації для прийняття рішень. 

Зміст господарського обліку пізнають через його стадії (етапи): 

• спостереження; 

• вимірювання; 

• реєстрацію; 

• групування; 
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• узагальнення. 

Господарський облік завжди за своїм призначенням забезпечує формацією процес управління та його 

апарат, оскільки господарський облік у широкому розумінні є функцією управління, поряд із плануванням 

(бюджетуванням), контролем, аналізом і прогнозуванням. 

В Україні господарський облік поділяють на три види, кожен з яких має свої завдання, об'єкти 

обліку, способи одержання й обробки інформації, функції. 

Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і 

процесами на найважливіших ділянках господарської діяльності з метою управління ними в міру ї 

здійснення. Він тісно пов'язаний з контролем, не має певної систем документації, використовує всі 

вимірники, забезпечує оперативність одержання інформації. 

Статистичний облік вивчає і контролює масові суспільно-економічні та окремі типові явища і 

процеси. При цьому кількісні аспекти статистика досліджує в нерозривному зв'язку з якісним змістом у 

конкретних умовах місця і часу. Статистика застосовує різні вимірники і властиві їй способи спостереження 

(масові та вибіркові), систему показників (абсолютні, відносні та середні величини). 

Дані статистичного обліку застосовують для макроекономічної аналізу й управління, тому оперативний і 

бухгалтерський облік підпорядковують завданням державної статистики. 

Бухгалтерський облік відображає господарську діяльність підприємств, організацій і установ. Він 

охоплює всі засоби господарства, джерела їх формування, всі господарські процеси і результати діяльності. 

Всі три види обліку — оперативний, статистичний і бухгалтерський — тісно взаємопов'язані, 

доповнюють один одного й утворюють єдину систему обліку, яка ґрунтується на єдності предмета, мети, 

завдання, методології, державного регулювання. 

 

 

2. Поняття бухгалтерського обліку та його організація. 

 

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішні та 

внутрішнім користувачам для прийняття рішень.  

Таке визначення дано в Законі України "Про бухгалтерський облік фінансову звітність в 

Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV. Важливі особливості бухгалтерського обліку полягають у том 

що він перш за все вартісний, суцільний і безперервний, документально обґрунтований, використовує 

властиві йому способи опрацювання інформації. 

Всі юридичні особи, створені в Україні, незалежно від органів цінних форм і форм власності, 

повинні вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.  

Метою бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої 

та неупередженої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства. 

 

Бухгалтерський облік у загальному циклі управління підприємством (планування — облік — 

аналіз — регулювання) виконує такі функції: 

 Інформаційна функція бухгалтерського обліку полягає в забезпеченні інформації про 

фінансовий стан і діяльність підприємства ;ля потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів. 

 Контрольна функція бухгалтерського обліку полягає в необхідності здійснення методами 

бухгалтерського обліку контролю збереження та ефективного використання ресурсів, виконання 

планових завдань, дотримання чинного законодавства й умов угод і контрактів. 

 Оціночна функція бухгалтерського обліку полягає у вимірі та оцінці ресурсів, визначенні 

вартості й собівартості виробленої продукції, розрахунку результату діяльності підприємства, 

його рентабельності. Оцінка є результатом вимірювання й ідентифікації об'єктів обліку. 

 Аналітична функція бухгалтерського обліку полягає в здійсненні а основі первинних та 

зведених даних економічного аналізу наявності, стану і руху ресурсів та результатів діяльності 

підприємства із широким застосуванням економіко-статистичних методів і моделювання. 
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      Для досягнення мети та виконання обліком функцій він має відповідати таким вимогам:  

 Порівнянність конкретних показників бізнес-плану та обліку необхідна для оцінки 

виконання планових завдань, порівняння результатів діяльності з витраченими ресурсами. Така 

порівнянність ґрунтується на єдиних методологічних засадах побудови планових і фактичних 

показників. 

 Точність і об'єктивність обліку означають, що всі облікові дані мають бути правильними і 

відображати справжній стан і результати діяльності, тобто відображати як досягнення, так і 

недоліки в роботі .підприємства. 

 Ясність і доступність обліку означають, що показники обліку мають бути простими і 

зрозумілими, чітко характеризувати усі аспекти діяльності підприємства, бути доступними для 

широкого загалу працівників і акціонерів підприємства, громадськості. 

 Своєчасність обліку полягає в забезпеченні підприємств своєчасною інформацією, 

необхідною для прийняття ефективних рішень, розробки конкретних заходів, оперативного 

керівництва. 

 Економічність обліку означає, що він має бути максимально дешевим при необхідній повноті 

й вчасності. Його досягають автоматизацією обліково-обчислювальних робіт, яка приводить до 

економії матеріальних і трудових ресурсів. 

 

Вимірники бухгалтерського обліку: 

 

◘ Натуральні вимірники забезпечують кількісне і якісне відображення облікових об'єктів в 

одиницях ваги, об'єму, площі, потужності тощо. Вони мають свої переваги і недоліки. Без 

натуральних вимірників не можна скласти виробничий план з номенклатури виробів, 

проаналізувати використання матеріальних ресурсів, балансів. Проте натуральні вимірники 

можна застосовувати лише для обліку однорідних об'єктів, їх не можна узагальнювати, 

використовуючи різні одиниці виміру. 

◘ Трудові вимірники використовують для визначення затрачено: праці в одиницях робочого часу 

— днях, годинах, хвилинах. За їх допомогою у поєднанні з натуральними встановлюють і 

контролюють норми виробітку, визначають продуктивність праці, обчислюють фонд робочого 

часу й оплати праці. 

◘ Грошовий вимірник застосовують для узагальнення, обчисленні вартості об'єктів обліку. Цей 

вимірник використовують при плану ванні та обліку процесів виробництва й обігу, для 

визначення результатів і рентабельності діяльності, здійснення розрахунків мій 

підприємствами, організаціями, установами. Як і натуральний, грошовий вимірник має певні 

переваги і недоліки. 

 

Застосування в обліку всіх трьох вимірників у взаємозв'язку забезпечує повне і різнобічне 

відображення об'єктів, що обліковуються, отримання узагальненої інформації щодо діяльності як 

окремого підприємства, галузі, так і економіки країни в цілому.  Вимірники групуються:  

= натуральні + вартісні; 

= трудові + вартісні. 

 

Класифікація бухгалтерського обліку: 

 

а) за сферою діяльності  

▪ виробничо-господарський – для підприємств різних форм власності; 

▪ бюджетний – для бюджетних установ; 

▪ банківський – для банків. 

б) за обліковими функціями  

▪ Фінансовий облік — комплексний системний облік майна, господарської діяльності підприємства 
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через суцільне, повне й безперервне відображення господарських процесів за звітний період. Його 

ведуть відповідно до законодавства країни та міжнародних і національних стандартів 

бухгалтерського обліку. Здійснюється для формування вартісних показників діяльності підприємства 

і виявлення зовнішніх зв'язків із постачальниками, покупцями, банками, інвесторами, акціонерами. 

▪ Податковий облік — окремий функціональний облік з метою посилення контрольно-

аналітичної функції обліку правильності нарахувань та сплати податків. Здійснюється для 

формування показників валового доходу і валових витрат з метою обчислення прибутку і 

податку. Фінансовий і податковий облік регулюються законодавством. Він обов'язковий для всіх 

суб'єктів господарювання й оприлюднюється у фінансовій звітності та деклараціях, підлягає 

аудиту. 

▪ Управлінський облік — процес підготовки інформації, необхідної керівництву для потреб 

внутрішнього менеджменту поточної виробничої діяльності підприємства. Здійснюється для 

формування показників всередині підприємства за центрами відповідальності. 

Організація бухгалтерського обліку – це цілеспрямована діяльність керівників підприємства зі 

створення, постійного впорядкування та вдосконалення системи бухгалтерського обліку з метою 

забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів. 

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство: 

1) самостійно обирає форму організації бухгалтерського обліку: 

 введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби 

на чолі з головним бухгалтером; 

 користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як 

підприємець без створення юридичної особи; 

 самостійне ведення обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником 

підприємства (не використовується на підприємствах, звітність яких повинна 

оприлюднюватися). 

2) визначає облікову політику підприємства 

 Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються 

підприємством для ведення обліку, складання і подання фінансової звітності. Вона 

обирається (створюється) підприємством самостійно, виходячи з особливостей його 

діяльності та інтересів власників 

3) має право виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені 

підрозділи, які зобов’язані вести облік, з наступним включенням їх показників до фінансової 

звітності підприємства. 

Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні: 

 

Перший рівень 
 

Закони України, тобто нормативні акти вищої юридичної сили 

Другий рівень 
 Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента, тобто акти 

вищого органу в системі органів виконавчої влади 

Третій рівень 

 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові 

документи з бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що 

затверджуються Міністерством фінансів України 

Четвертий 

рівень 

 Нормативно-правові акти (інструкції, положення, вказівки) та методичні 

рекомендації Міністерства фінансів України та інших органів, що 
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розробляються і затверджуються на основі П(С)БО з урахуванням 

особливостей і потреб певних видів діяльності 

П’ятий рівень 

 Рішення (накази, розпорядження) щодо організації бухгалтерського 

обліку і застосування конкретної облікової політики, що приймаються 

керівництвом підприємства 

 

3. Користувачі облікової інформації. 

 

Всі учасники ринкової економіки є користувачами бухгалтерської інформації. Залежно від 

основних інтересів і цілей це можуть бути державні органи і громадські організації, юридичні особи, які 

мають відносини з цим підприємством, фізичні особи (акціонери), зарубіжні партнери та інвестори. 

Всіх користувачів бухгалтерської інформації поділяють на внутрішніх і зовнішніх.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Класифікація користувачів облікової інформації 
 
 
Внутрішні користувачі задовольняють свої інформаційні потреби щодо ефективності роботи 

апарату управління, прибутковості організації, прийняття управлінських і планових рішень, стабільності 
і прибутковості підприємства, збереження робочих місць, оплати праці та пенсійного забезпечення 
тощо. 

Зовнішні користувачі або мають до підприємства прямий фінансовий інтерес (ділові партнери на 
ринку), або мають непрямий фінансовий інтерес (органи державного регулювання та контролю), або 
взагалі є користувачами без фінансового інтересу (інші користувачі). 
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Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Усно дати відповіді на контрольні питання 

- Читати підручник : 5) розділ 1, 2; 4) розділ 1 

 

Тема 1. 

Контрольні питання 

 

1. Поняття та види господарського обліку. 

2. Поняття, мета та функції бухгалтерського обліку. 

3. Що є предметом бухгалтерського обліку?  

4. Які основні принципи та вимоги до бухгалтерського обліку передбачені чинним законодавством? 

5. Які вимірники застосовуються у бухгалтерському обліку? 

6. Як регулюється бухгалтерський облік в Україні? 

7. Яким чином можна організувати бухгалтерську роботу на підприємстві? 

8. Хто є користувачами облікової інформації? 

9. Як класифікуються засоби та джерела підприємства? 

10. Що таке господарський процес і господарська операція? 

11. Що таке метод бухгалтерського обліку? 

 

 

 

 


