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УРОК 5-6 
 

ТЕМА:   Бухгалтерський рахунок та подвійний запис 
 

Мета вивчення:  

    Знати:  

• у чому полягає сутність бухгалтерського рахунку; 

• типи кореспонденції рахунків; 

• зміст та контрольне значення подвійного запису. 

           Вміти: 

• пояснити взаємозв’язок Плану рахунків зі звітністю; 

• характеризувати рахунки за різними ознаками класифікації; 

• визначати кінцеве сальдо різних типів рахунків. 

 
ПЛАН УРОКУ: 
 

1. Бухгалтерські рахунки, їх зміст та будова. 
2. Класифікація бухгалтерських рахунків. 
3. Метод подвійного запису і кореспонденція рахунків. 
4. План рахунків бухгалтерського обліку. 

 

1. Бухгалтерські рахунки, їх зміст та будова  

 

Поточний облік стану і змін засобів та їхніх джерел, самих господарських процесів у діяльності 

підприємства забезпечується за допомогою системи рахунків. 

Рахунки — це один з елементів методу бухгалтерського обліку, спосіб групування і поточного 

відображення за певними ознаками наявності та руху засобів підприємства і їхніх джерел утворення, 

господарських процесів. 

У результаті господарської діяльності активи та джерела їх утворення можуть збільшуватися або 

зменшуватися. Таке збільшення або зменшення на рахунках відображається окремо. Тому рахунок 

бухгалтерського обліку прийнято зображати у вигляді двосторонньої таблиці, ліву сторону якої 

позначають умовним терміном  дебет, а праву — кредит. Назву рахунка пишуть посередині таблиці. 

 

Будова рахунку: 

1. Сальдо (залишок) на початок – сума засобів або джерел на початок облікового періоду. 

2. Оборот – сума записів по дебету і кредиту рахунку за обліковий період. 

3. Сальдо (залишок) на кінець – сума засобів або джерел на кінець облікового періоду. 

 

По відношенню до балансу всі рахунки поділяються на: 

 Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху активів і відкриваються для 

статей балансу, які знаходяться в активі бухгалтерського балансу ("Основні засоби", 

"Нематеріальні активи", "Виробничі запаси", "Товари", "Каса", "Рахунки в банках", "Розра-

хунки з покупцями та замовниками" тощо). Сальдо по таких рахунках завжди дебетове або 

нуль. Збільшення засобів відображається по дебету, а зменшення по кредиту. 

 Пасивні рахунки призначені для обліку наявності та зміни джерел утворення і 

відкриваються для статей балансу, що містяться в пасиві балансу ("Статутний капітал", 



"Резервний капітал", "Нерозподілені прибутки", "Довгострокові позики", "Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками", "Розрахунки з оплати праці" тощо).  Сальдо по таких 

рахунках завжди кредитове або нуль. Збільшення джерел відображається по кредиту, а 

зменшення по дебету. 

 Позабалансові рахунки не відображаються в балансі, а розміщуються за його підсумком. 

 

Відкрити рахунок – це означає дати йому назву та записати початкове сальдо. 

Розрахунок кінцевого сальдо: 

 для активних рахунків 

КтоборотДтоборотДтпочСальдоДткінСальдо −+= ..  

 для пасивних рахунків 

ДтоборотКтоборотКтпочСальдоКткінСальдо −+= ..  

 

2. Класифікація бухгалтерських рахунків 

 

а) за економічним змістом: 

 

➔ рахунки господарських засобів (активів) відображають наявність (стан) та рух засобів 

 рахунки для обліку необоротних активів використовують для отримання та узагальнення 

інформації про наявність і рух основних засобів, нематеріальних активів, фінансових та 

капітальних інвестицій та інших необоротних активів. До них належать рахунки: "Основні 

засоби", "Нематеріальні активи", "Знос необоротних активів", "Капітальні інвестиції" та ін. 

 рахунки для обліку запасів використовують для обліку і контролю запасів, необхідних для 

здійснення виробничого процесу. До них належать рахунки "Виробничі запаси", "Виробництво", 

"Готова продукція", "Товари" та ін. 

 рахунки для обліку коштів використовують для узагальнення інформації про наявність і рух 

грошових коштів у національній та іноземній валюті в касах, на поточних та інших рахунках у 

банках, грошових документів тощо. До них належать рахунки: "Каса", "Рахунки в банках", 

"Інші кошти" та ін. 

 рахунки для обліку коштів у розрахунках використовуються для узагальнення інформації 

про розрахункові відносини з покупцями та замовниками за відпущену продукцію (виконані 

роботи, надані послуги), з різними дебіторами за виданими авансами і підзвітними сумами, 

нарахованими доходами тощо. До них належать рахунки: "Розрахунки з покупцями та 

замовниками", "Розрахунки з різними дебіторами", "Резерв сумнівних боргів", "Короткострокові 

векселі одержані" та ін. 



 

➔ рахунки джерел господарських засобів (пасивів) відображають наявність та рух джерел.  

 рахунки власного капіталу використовують для обліку і узагальнення інформації про стан і 

рух коштів різновидностей власного капіталу — статутного, пайового, резервного, вилученого, 

неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків).  

 рахунки забезпечення зобов'язань використовують для отримання інформації про стан і рух 

різних забезпечень, цільове фінансування і цільові надходження. До них належать 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів", "Цільове фінансування цільові надходження". 

 рахунки довгострокових зобов'язань використовують для обліку та узагальнення інформації про 

стан та рух зобов'язань підприємства за отримані позики банків, за випущеними облігаціями, за 

виданими векселями та іншими довгостроковими зобов'язаннями, тобто про заборгованість, яка не 

підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з 

дати балансу. До них належать рахунки: "Довгострокові позики", "Довгострокові векселі видані", 

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" та ін. 

 рахунки поточних зобов'язань використовують для обліку та узагальнення інформації про 

стан та рух поточних зобов'язань підприємства за отримані кредити банків, за виданими 

векселями та іншими зобов'язаннями, погашення яких відбувається у звичайному ході 

операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До них 

належать рахунки "Короткострокові позики", "Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками", "Розрахунки з оплати праці", "Розрахунки з учасниками" та ін. 

 

➔ рахунки господарських процесів - обліковують господарські операції, пов'язані із заготівлею та 

придбанням ресурсів, виробництвом продукції (виконання робіт та надання послуг) та її реалізацією. 

До рахунків господарських процесів належать: "Капітальні інвестиції", "Виробництво", "Собівартість 

реалізації", "Доходи від реалізації" та ін. 

б) за призначенням та структурою 

 

➔ основні рахунки призначені для обліку стану та руху господарських засобів та їх джерел. Вони в 

сукупності характеризують майновий стан підприємства і є основою для складання бухгалтерського 

балансу 

 матеріальні рахунки призначені для обліку наявності та руху (надходження і 

використання) матеріальних цінностей підприємства. До них належать рахунки: "Основні 

засоби", "Виробничі запаси", "Товари" та ін.  

 грошові рахунки призначені для обліку наявності руху грошових коштів підприємства в 

національній та іноземній валюті в касі, па рахунках у банках, а також грошових документів. 

До них належать рахунки: "Каса", "Рахунки в банках", "Інші кошти".  

 розрахункові рахунки призначені для обліку і контролю розрахункових відносин даного 

підприємства з іншими підприємствами й особами. На цих рахунках відображаються 

заборгованість, що вимикає у процесі господарської діяльності, а також зміни цієї заборгованості. 

Оскільки заборгованість може виникати як на користь даного підприємства (дебіторська), так і 

на користь інших юридичних і фізичних осіб (кредиторська), то розрахункові рахунки 

поділяють на активні й пасивні. 

 рахунки капіталів призначені для обліку і контролю стану і руху  власного капіталу та 

забезпечення зобов'язань. До цієї групи відносять рахунки: "Статутний капітал", "Додатковий 

капітал", "Резервний капітал", "Цільове фінансування і цільові надходження" та ін. 

 

➔ регулюючі рахунки призначені для коригування (уточнення) значення. Самостійного значення 

регулюючі рахунки не мають, тому кожен із них розглядається в сукупності з основними 

рахунками. Так, субрахунок "Знос основних засобів" є регулюючим щодо рахунка "Основні 

засоби", на якому основні засоби обліковують за первинною вартістю. У процесі експлуатації 

основні засоби зношуються і їх залишкова вартість зменшується. Останню враховують як 



різницю між сальдо рахунка "Основні засоби" і сальдо субрахунку "Знос основних засобів". 

Регулюючі рахунки можуть зменшувати або збільшувати (доповнювати) оцінку засобів на 

основних рахунках. Залежно від цього їх поділяють на контрарні та доповнюючі. 

 Контрарні рахунки застосовують для регулювання підсумків активних і пасивних 

основних рахунків, тому їх називають відповідно контрактивнилш і контрпасивними. 

Регулюючі рахунки при складанні балансу наводять у рядках після основного рахунка 

і до підсумку балансу не включають. 

— контрактивні рахунки призначені для обліку сум, на які зменшується 

залишок основного рахунка, який стоїть в активі балансу, а самі є пасивними 

рахунками. Так, субрахунок "Знос основних засобів" пасивний, але його 

наводять довідково в активі балансу в рядку відразу після рядка "Первинна 

вартість", оскільки він її регулює. Аналогічно здійснюється облік за 

залишковою вартістю на рахунках "Інші необоротні матеріальні активи", 

"Нематеріальні активи". 

— контрпасивні рахунки призначені для обліку сум, на які зменшується 

залишок основного рахунка, який стоїть у пасиві балансу, а самі є активними 

рахунками. Прикладом такого рахунка є субрахунок "Прибуток, використаний 

у звітному періоді", на якому протягом календарного року обліковують суми 

використаного прибутку (нарахування дивідендів, виплати за облігаціями, 

відрахування у статутний, резервний капітал тощо), які потім списують на 

зменшення суми за субрахунком "Прибуток нерозподілений". Аналогічно 

здійснюється облік за рахунком "Статутний капітал", контрпасивними 

рахунками якого є рахунки "Неоплачений капітал", "Вилучений капітал". 

 доповнюючі регулюючі рахунки завжди збільшують суму залишку основного рахунка, 

що регулюється. Якщо основний рахунок активний, то і регулюючий доповнюючий 

його рахунок також активний; якщо основний рахунок пасивний, то і доповнюючий 

його рахунок також пасивний.  

— прикладом активного доповнюючого рахунка є аналітичний рахунок 

"Транспортно-заготівельні витрати", який ведеться у складі синтетичного 

рахунка "Виробничі запаси" до субрахунків "Сировина і матеріали", "Паливо", 

"Запасні частини" тощо. Фактична собівартість запасів у цьому випадку 

визначається шляхом додавання до вартості їх за покупними цінами, 

записаними за дебетом відповідного матеріального рахунка, суми 

транспортно-заготівельних та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із 

придбанням запасів і доведенням їх до стану, придатного для використання, 

відображеної на аналітичному рахунку "Транспортно-заготівельні витрати" 

— прикладом пасивного доповнюючого рахунка є рахунок "Цільове 

фінансування і цільове надходження", на якому відображаються суми 

субсидій, асигнувань із бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески 

фізичних та юридичних осіб тощо. Наприкінці звітного періоду невикористані 

кошти за рішенням відповідних органів можуть бути приєднані до 

статутного чи додаткового капіталу,  збільшуючи останні. 

 

➔ операційні рахунки призначені для відображення господарських процесів, тобто процесів 

постачання, виробництва і реалізації, а також результатів діяльності підприємства. Ці 

рахунки призначені для накопичення інформації щодо витрат, доходів та фінансових 

результатів, і більшість з них не мають сальдо. До операційних рахунків належать:  

   розподільчі рахунки призначені для обліку витрат, які за своєю природою не можуть 

бути віднесені на відповідні рахунки, а вимагають розподілу за певними критеріями. 

Розподільчі рахунки поділяють на збірно-розподільчі й звітно-розподільчі. 

— збірно-розподільчі рахунки призначені для попереднього збиранню витрат, 



пов'язаних зі здійсненням загальновиробничих функцій, з метою наступного 

їх розподілу за відповідними об'єктами. (рахунок "Загальновиробничі 

витрати"). 

— звітно-розподільчі, або бюджетно-розподільчі, рахунки використовують 

для розмежування витрат і доходів між суміжними звітними періодами 

(місяцями, роками) з метою рівномірного включення витрат у затрати 

виробництва або відображення в обліку одержаних доходів. Звітно-

розподільчі рахунки можуть бути активними і пасивними. До активних 

відносять рахунки "Витрати майбутніх періодів", "Резерв сумнівних боргів", до 

пасивних — "Доходи майбутніх періодів", "Забезпечення майбутніх витрат і 

платежів". 

 калькуляційні рахунки призначені для обліку витрат, пов'язаних із виробництвом 

продукції, виконанням робіт та наданням послуг з метою обрахування їх собівартості. 

До калькуляційних належать рахунки: "Виробництво", "Капітальні інвестиції" та ін. 

 результатні рахунки використовують для відображення т порівняння витрат і 

доходів. Залежно від ступеня порівняння (на рівні доходів і на рівні чистих доходів) 

результатні рахунки поділяють на: 

— операційно-результатні рахунки призначені для виявлення результатів 

господарської діяльності підприємства шляхом порівняння валових доходів і 

валових витрат та визначення результату: прибутків чи збитків. До цих рахунків 

належить рахунок "Фінансові результати" . 

— фінансово-результатні рахунки призначені для обліку і контролю чистих 

фінансових результатів діяльності підприємства — прибутку чи збитку. 

Прикладом фінансово-результатних рахунків є пасивний рахунок "Нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки)". Цей рахунок призначений для обліку чистих 

фінансових результатів — прибутків і збитків.  

 

в) за обсягом інформації і рівня узагальнення:  

 

➔ синтетичні – рахунки, призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел та 

господарських процесів у грошовому вимірнику. Їх відкриваються на підставі статей балансу для обліку 

господарських засобів та їх джерел, містять загальні (синтетичні) показники у грошовій оцінці.  

➔ аналітичні – рахунки, призначені для деталізації інформації синтетичних рахунків. 

 

Взаємозв'язок між синтетичними й аналітичними рахунками виявляється таким чином: 

1. На рахунках синтетичного й аналітичного обліку (сальдо) розміщується на одній і тій же 

стороні рахунка. 

2. Якщо дебетується чи кредитується синтетичний рахунок однаково дебетуються чи 

кредитуються його аналітичні рахунок 

3. Кожну операцію на рахунках синтетичного обліку за загальною сумою, а на відповідних 

аналітичних рахунках - частковими сумами. 

4. Сума залишків (сальдо) і оборотів за всіма аналітичними рахунками має дорівнювати залишку 

(сальдо) й оборотам, відповідного синтетичного рахунка. Відсутність такої рівності свідчить 

про наявність помилок у бухгалтерських записах, які треба знайти і негайно виправити. 

 

2. Метод подвійного запису 

 

Економічна суть господарської операції полягає в тому, що вона викликає подвійні й рівновеликі 

зміни засобів та джерел їх утворення.  



Подвійний запис — метод, що випливає з економічної суті відображення операцій, кожна з яких 

обумовлює зміни у двох її частинах в активі, у пасиві чи в активі й пасиві одночасно. Відображення 

кожної господарської операції двічі, за дебетом одного і за кредитом другого рахунків в одній і тій же 

самій сумі називають подвійним записом. 

Контрольне значення подвійного запису – сума оборотів за дебетом всіх рахунків повинна 

дорівнювати сумі оборотів за кредитом всіх рахунків.  

Кореспонденція рахунків – взаємозв’язок між рахунками, що виникає шляхом подвійного 

запису. 

Як запис, його можна здійснювати як горизонтально, так і вертикально: 

Дт Кт Сума 

"Каса" "Рахунки в банку" 100 000, 

або 

Дт "Каса" 100 000 

Кт "Рахунки в банку" 100 000. 

 

Залежно від кількості кореспондуючих рахунків розрізняють:  

 проста кореспонденція - така бухгалтерська проводка, за якої один рахунок 

дебетується, а другий кредитується на одну і ту ж суму, тобто коли кореспондують між 

собою тільки два рахунки.  

Дт         Кт                  Сума 

 "Каса"        "Рахунки в банку"  100 000 

 

 складна кореспонденція - така бухгалтерську проводка, за якої один рахунок дебетується, 

декілька кредитується на загальну суму, або навпаки — один кредитується, а декілька 

дебетуються на загальну суму. 

Дт           Кт                  Сума 

"Каса"         "Рахунки в банку"  15 000 

"Розрахунки з постачальниками"      "Рахунки в банку"  85 000 

 

 

4. План рахунків бухгалтерського обліку 

 

План рахунків — це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення 

господарських операцій і накопичення бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, необхідної 

користувачам для прийняття рішень. 

В єдиному Плані рахунків України передбачено близько 90 синтетичних рахунків. Кожний рахунок 

має свій номер та назву. 

2 0 5 

 

 

 

 

Клас – об’єднання економічно однорідних груп активів і зобов’язань (всього 10 класів). 

Кожний рахунок повинен мати код класу і код синтетичного рахунку (тобто 2 цифри). Це – обов’язковий 

мінімум. Підприємство не має права самостійно змінювати коди рахунків. 

Рахунки класів 0-7 є обов’язковими для всіх підприємств. Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» 

використовуються всіма підприємствами, крім підприємств малого бізнесу. Рахунки класу 8 «Витрати за 

елементами» є обов’язковими для підприємств малого бізнесу, а іншими підприємствами використовуються 

Клас: 

«Запаси» 

Синтетичний рахунок: 

«Виробничі запаси» 

Субрахунок: 

«Будівельні матеріали» 



за бажанням підприємства. 

Відображення господарських операцій за синтетичними та аналітичними рахунками — це поточний 

бухгалтерський облік. Рахунки відкривають на підставі даних балансу, лишки якого на початок місяця у 

вигляді початкового сальдо записують: на активних рахунках — за дебетом, на пасивних рахунках — за 

кредитом. Протягом місяця з журналу реєстрації господарських операцій зроблені кореспонденції 

рахунків (бухгалтерські проводки) переносять на відкриті на підставі балансу синтетичні та аналітичні 

рахунки. Наприкінці місяця за кожним синтетичним та аналітичним рахунком вираховують обороти за 

дебетом і кредитом і виводять кінцеве сальдо (залишок на кінець місяця). 
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Контрольні питання 

 

1. Що таке бухгалтерський рахунок? 

2. Яка будова бухгалтерського рахунку? 

3. Як класифікуються бухгалтерські рахунки? 

4. В чому особливість активних і пасивних рахунків?  

5. Як розраховується сальдо на кінець облікового періоду? 

6. Який взаємозв’язок між аналітичними і синтетичними рахунками? 

7. Що таке подвійний запис? 

8. Які існують види кореспонденції рахунків? 

9. Що таке план рахунків? 

10. Як нумеруються рахунки бухгалтерського обліку в Україні? 

 

 

Питання для самостійного вивчення 

 

Що таке позабалансові рахунки і навіщо вони потрібні? [5, с.140-141] 

Яким чином існуючий план рахунків узгоджується з фінансовою звітністю?[5, с.143] 

Що узагальнюють класи рахунків бухгалтерського обліку? [5, с.144-145] 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку. Самостійно розглянуть задача 1 та законспектувати матеріал 

задачі 

- Усно дати відповіді на контрольні питання 

- Читати підручник : 5) ч.1 §4.1-4.3 



Задача1: Початкове сальдо по субрахунку 205 "Будівельні 

матеріали" станом на 01.01.20 __________ р. склало 15000 грн., яке в свою чергу складається із 

початкових сальдо за наступними аналітичними рахунками: 20501 "Цегла біла" — 10000 грн. 

(20 тис. штук), та 20504 "Цемент М-500" — 5000 грн. (100 мішків по 50 кг.). На протязі місяця із 

будівельними матеріалами відбулися наступні господарські операції: 

1. 05.01.20_ р. надійшли на склад від постачальників будівельні матеріали на суму 8000 грн., 

зокрема: цегла — 5000 грн. (10 тис. штук) та цемент — 3000 грн. (60 мішків); 

2. 10.01.20 р. видано із складу на будівництво спорткомплексу будівельні матеріали на суму 12000 

грн., зокрема: цеглу — 4000 грн. (8 тис. штук) та цемент — 8000 грн. (160 мішків); 

               3. 15.01.20 ________ р. видано із складу на будівництво житлового будинку будівельні матеріали на суму 

7000 грн., зокрема цеглу — 7000 грн. (14 тис. штук); 

4. 20.01.20 ______  р. надійшли на склад від постачальника будівельні матеріали на суму 9000 грн., 

зокрема цемент — 9000 грн (180 мішків); 

5. 25.01.20 _____ р. видано із складу на будівництво житлового будинку будівельні матеріали на 

суму 6000 грн., зокрема цемент — 6000 грн. (120 мішків). 

 

Використовуючи дані наведеного прикладу, відкриємо відповідний субрахунок і аналітичні 

рахунки до нього, та відобразимо в них наведені господарські операції (табл. 1 табл. 2., табл. 3 

За результатами розглянутого прикладу можна вивести чотири закономірності, які розкривають 

принципи взаємозв'язків між синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками а саме: 

1) сальдо початкове по синтетичному рахунку дорівнює сумі початкових сальдо по його 

субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі початкових сальдо по їх аналітичних рахунках; 

2) дебетовий оборот по синтетичному рахунку дорівнює сумі дебетових оборотів по його 

субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі дебетових оборотів по їх аналітичних рахунках; 

3) кредитовий оборот по синтетичному рахунку дорівнює сумі кредитових оборотів по його 

субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі кредитових оборотів по їх аналітичних рахунках; 

сальдо кінцеве по синтетичному рахунку дорівнює сумі кінцевих сальдо по його субрахунках, які в 

свою чергу дорівнюють сумі кінцевих сальдо по їх аналітичних рахунках. 

 

Таблиця 1 

Субрахунок 205 «Будівельні матеріали» 

           Д                                                                                                                К 

 Дата Зміст запису Сума, 
грн. 

Дата Зміст запису Сума, грн. 

  Сальдо початкове 15000 
10.01. 

15.01. 

25.01. 

Видано на будівництво 

Видано на будівництво 

Видано на будівництво 

12000 

7000 

6000 

 
05.01. 

20.01. 

Надійшло від 

постачальника 

Надійшло від 

постачальника 

8000 

9000 

 

 

 

 

 

 

  Оборот 17000  Оборот 25000 

  Сальдо кінцеве 7000    



Таблиця 2 

Аналітичний рахунок 20501 « ЦЕГЛА БІЛА» 

Д                                                                                                    К 

Дата Зміст запису Кільк., 

тис. шт. 

Сума, 

грн. 

Дата Зміст 

запису 

Кільк., 

тис. шт. 

Сума,! 

грн. 

 Сальдо 

початкове 

20 10000 
10.01. 

15.01. 

Видано на 
будівництво 

Видано на 
будівництво 

8 

14 

4000 

7000 
05.01. Надійшло від 

постачальника 
10 5000  

 

 

 

 

 

 

 

 Оборот 10 5000  Оборот 22 11000 

 Сальдо кінцеве 8 4000     

Таблиця 3 

 

Аналітичний рахунок 20504  " ЦЕМЕНТ М-500" 

Д                                                                                                    К 

Дата Зміст запису Кільк. Сума, Дата Зміст Кільк. Сума, 

  мішків, 

шт. 

грн.  запису мішків, 

шт. 

грн. 

 Сальдо       

 початкове 100 5000 10.01. Видано на   

05.01. Надійшло від   

 постачальника 60 3000  будівництво 160 8000 

20.01. Надійшло від   25.01. Видано на   
 постачальника 180 9000  будівництво 120 6000 

 Оборот 240 12000  Оборот 280 14000 

 Сальдо 

кінцеве 

60 3000     

 

Інформацію поточного синтетичного і аналітичного обліку періодично узагальнюють по 

підприємству в цілому. Роблять це за допомогою оборотних відомостей. 

Узагальнення даних обліку починається з підрахунку оборотів та залишків з дебетом і кредитом з 

наступним обчисленням кінцевих сальдо синтетичних та аналітичних рахунків. Оборотні відомості 

є способом періодичного узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку, засобом перевірки 

записів в обліку, а також засобом перевірки правильності складання балансу. 

Розрізняють два види оборотних відомостей: 

за синтетичними рахунками; 

за аналітичними рахунками. 

Розглянемо порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками на прикладі тих 

рахунків, що були наведені вище (таблиця 1, рис. 1). 

 

 



Таблиця 1 

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ЗА СИНТЕТИЧНИМИ РАХУНКАМИ 

Рахунки 

Сальдо на 

1 число місяця 

Обороти  

за місяць 

Сальдо на кінець 

періоду 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

1. Основні засоби 30000    30000  

2. Виробничі запаси 4000    4000  

3. МШП 1000  2400  3400  

4. Каса 100  600 500 200  

5. Поточний рахунок 8200   5600 2600  

6. Статутний капітал  32000    32000 

7. Нерозподілений 

прибуток 

 3000    3000 

8. Розрахунки з 

постачальниками 

 6000 5000 2400  3400 

9. Розрахунки з 

робітниками 

 2300 500   1800 

Разом 45300 45300 8500 8500 40200 40200 

Оборотна відомість характеризує кожен рахунок і показує сальдо на початок періоду, обороти за дебетом і 

кредитом за місяць і сальдо на кінець звітного періоду. Характерною особливістю оборотної відомості є 

те, що вона містить три пари однакових підсумків: 

початкових сальдо; 

оборотів; 

кінцевих сальдо. 

Тотожність підсумків початкових сальдо випливає з балансового методу. Збіг підсумків дебетових 

оборотів з підсумком кредитових оборотів рахунків випливають із застосування методу подвійного 

запису в бухгалтерському обліку. Рівність підсумків кінцевих сальдо за дебетом і кредитом рахунків 

випливає з двох попередніх рівностей. Якщо підсумок по дебету всіх синтетичних рахунків не 

збігається з підсумками по кредиту рахунків, то це вказує на помилки в поточному бухгалтерському 

обліку, причинами яких можуть бути неправильні записи початкових сальдо на активних і пасивних 

рахунках. 

Таким чином, оборотна відомість за синтетичними рахунками дає можливість виявити в 

бухгалтерському обліку помилки, пов’язані з порушенням рівності підсумків. Крім оборотної 

відомості за синтетичними рахунками складають також оборотну відомість за аналітичними 

рахунками. Ця відомість має інший вигляд, що обумовлено особливостями облічуваних об’єктів. 

Оборотну відомість наведеної форми застосовують для узагальнення даних аналітичного обліку 

розрахунків з дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, робітниками та службовцями 

підприємства та ін., на яких аналітичний облік ведуть лише в грошовому виразі. За аналітичними 

рахунками, в яких обліковуються матеріальні цінності, початкові сальдо, обороти та кінцеві сальдо 

відображають як у грошовому так і в кількісному вимірюванні. 



Таким чином, оборотні відомості характеризують величину і рух конкретних видів господарських 

засобів. Це дає можливість контролювати збереження і правильність витрачання матеріальних 

цінностей. 

  

 


