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Вступ 
 

Навчальними планами підготовки фахівців  зі спеціальності «Облік і 
оподаткування»  поряд з аудиторними заняттями передбачається самостійна 
робота студентів, яка є невіддільною складовою навчального процесу. У 
світовій освітній практиці самостійна робота студентів є домінуючою.  

Мета самостійної роботи — закріпити знання, здобуті студентами на 
лекціях, на інших видах аудиторних занять, самостійно оволодіти 
теоретичними знаннями з фахових дисциплін і набути навичок вирішення 
практичних завдань, що виникають у процесі господарської діяльності.  

Для контролю знань, передбаченого навчальними планами, 
використовують контрольні та курсові роботи, виконання рефератів, 
проходження навчальної та виробничої практики, розв’язання завдань, тести. 
Вони також можуть використовуватися студентами для самоконтролю при 
підготовці до заліків та іспитів, а також для самостійного вивчення 
теоретичних основ, організації та методики ведення бухгалтерського обліку.  

Метою даного збірника завдань є допомога студентам у самостійному 
засвоєні як охоплених, так і неохоплених у повному обсязі тем дисципліни 
«Загальні основи організації бухгалтерського обліку» або тем, які не 
включені до навчальної (робочої) програми, але мають важливе значення.  

Дисципліна «Загальні основи організації бухгалтерського обліку» є 
основною для підготовки студентів за фаховим спрямуванням «Облік і 
оподаткування» За його допомогою на практиці реалізується (втілюється) 
одна з найважливіших функцій управління: накопичення інформації про 
фінансово - господарську діяльність підприємства.  

 
Мета дисципліни: придбання студентами знань і формування навиків  

необхідних для набуття компетенції працівника облікової та контрольно-
аналітичної сфер діяльності; застосовування основних законодавчих актів 
для правильної організації бухгалтерського обліку. 

Інтегрований підхід до викладання дисципліни «Загальні основи 
організації бухгалтерського обліку» дозволить сформувати у студентів такі 
знання та уміння. 

 
 
Студент повинен знати: 

- сутність бухгалтерського обліку та його мету; 
- еволюцію обліку в історичній ретроспективі; 
- роль, місце, значення бухгалтерського обліку в управлінні; 
- інформаційні потреби користувачів бухгалтерської обліково-аналітичної 
інформації; 
- необхідність документального підтвердження записів у бухгалтерському 
обліку.  
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Студент повинен вміти: 
- застосовувати положення Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні"; 
- розрізняти інформаційні потреби різних користувачів бухгалтерської 
обліково-аналітичної інформації; 
- визначати вимоги пріоритету змісту перед формою; 
- застосувати принципи та загальноприйняті вимоги, що висуваються до 
бухгалтерського обліку під час фіксації фактів господарської діяльності та 
формування фінансової звітності; 
- розрізняти повноваження відповідних органів у сфері державного 
регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 
- застосовувати знання стосовно того, що облікова інформація будь- якого 
підприємства чи організації є інформаційною основою і умовою здійснення 
всіх інших функцій управління. 

Самостійна робота студента є однією із важливих складових 
навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність 
та стійкість набутих знань і умінь. Метою самостійної роботи студента (СРС) 
є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом 
свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних 
знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-
методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному 
просторі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під 
час поза аудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в 
майбутній професійній діяльності. Розрізняють види (самостійна робота, яка 
забезпечує підготовку до аудиторних занять, поточного й семестрового 
контролю знань; пошуковоаналітична робота; науково-дослідна робота; 
практика на підприємствах ті в організаціях, участь в тренінгах) та форми 
(самостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу; виконання 
домашніх завдань; підготовка до контрольних робіт, тестів та інших форм 
поточного контролю; письмове оформлення звітів з лабораторних робіт; 
підготовка до модульних та семестрових контролів; підготовка рефератів 
тощо) самостійної роботи студента.  

Самостійна робота з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» 
передбачена навчальним планом підготовки студентів спеціальності 
7.03050901 «Облік і аудит». СРС спрямована на досягнення поставленої мети 
через виконання відповідних завдань, зміст, обсяги і структура яких наведені 
далі. 
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ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ 
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ОБЛІКУ  

ТА ЙОГО СУТНІСТЬ 
Вивчення теми дає змогу 
отримати знання 
- сутності бухгалтерського обліку та його мети; 
- еволюції обліку в історичній ретроспективі; 
- ролі, місця, значення бухгалтерського обліку в управлінні; 
- інформаційних потреб користувачів бухгалтерської 
обліково-аналітичної інформації; 
- необхідності документального підтвердження записів у 
бухгалтерському обліку; 
набути навички 
- застосовувати положення Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні"; 
- розрізняти інформаційні потреби різних користувачів бухгалтерської 
обліково-аналітичної інформації; 
- визначати вимоги пріоритету змісту перед формою; 
оволодіти вміннями 
- необхідними для набуття компетенції працівника облікової та контрольно-
аналітичної сфер діяльності; 
- застосовувати основні законодавчі акти для правильної організації 
бухгалтерського обліку; 
- придбати відповідні знання для подальшого освоєння курсу «Загальні 
основи організації бухгалтерського обліку». 
Ключові слова: бухгалтер, бухгалтерський облік, господарська діяльність, 
господарськіоперації, господарські процеси, облік, облікова інформація, 
облікова документація, об'єкти обліку, облікове моделювання, первинне 
спостереження, первинні носії облікової інформації, система економічних 
наук, системотворчі ознаки, управління, функції управління. 

 
План підготовки:  
1. Сутність господарського обліку 
2. Виникнення господарського обліку  
3. Етапи становлення господарського обліку 
4. Внески вчених в розвиток науки про бухгалтерський облік  
5. Роль і місце бухгалтерії у системі господарського обліку 
6. Професія бухгалтера в сучасних умовах 
 

Методичні вказівки до підготовки теми 
 

1. Сутність господарського обліку 
Господарський облік завжди за своїм призначенням забезпечує 

інформацією процес управління та його апарат, оскільки господарський облік 
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у широкому розумінні є функцією управління, поряд із плануванням 
(бюджетуванням), контролем, аналізом і прогнозуванням. 

Основним видом інформаційного забезпечення процесу управління на 
рівні господарюючих суб’єктів є економічна інформація, яка характеризує 
виробничі відносини у суспільстві. 

Виходячи з інформаційних потреб користувачів бухгалтерської 
обліково-аналітичної інформації можна класифікувати за різними ознаками, 
зокрема: 
- відносно організації – зовнішні та внутрішні; 
- відносно власності організації – ті, що мають прямий фінансовий інтерес і 
ті, що не мають його. 

Насамперед, користувачами економічної інформації є керівництво 
компанії, представники адміністрації, які несуть відповідальність за 
управління діяльністю підприємства і приймають рішення. Рада директорів, 
менеджери, керівники підрозділів тощо є внутрішніми користувачами 
облікової інформації. 

Зовнішніми користувачами з прямим фінансовим інтересом є інвестори 
(засновники, акціонери), банки та інші кредитори, які на підставі даних 
фінансової звітності роблять висновок стосовно фінансових перспектив 
компанії у майбутньому: 
- власники-інвестори (нинішні та потенційні акціонери) зацікавлені в 
інформації про ризикованість і прибутковість передбачуваних або здійснених 
інвестицій, про здатність організації виплачувати дивіденди; 
- кредитори зацікавлені в інформації, що дає змогу визначити, чи будуть 
своєчасно погашені надані ними позики і виплачені відповідні відсотки; 
- постачальники і підрядники зацікавлені в інформації, що дає змогу 
визначити можливість своєчасної сплати належних їм сум; 
- покупці та замовники – в інформації про продовження діяльності 
організації. 

Зовнішні користувачі з непрямим фінансовим інтересом – податкові 
органи, органи державного управління (органи державної статистики, фонд 
державного майна тощо) громадськість, профспілки тощо, котрі мають певну 
зацікавленість щодо використання облікової інформації\ господарюючих 
суб’єктів: 
- органи влади зацікавлені в інформації для здійснення покладених на них 
функцій (з розподілу ресурсів, регулювання державної власності, розробки й 
реалізації загальнодержавної політики, ведення статистичного 
спостереження); 
- громадськість у цілому зацікавлена в інформації щодо ролі та внеску 
підприємства (організації) у підвищення добробуту суспільства на 
місцевому, регіональному, державному рівнях тощо. 

 2. Виникнення господарського обліку 
 Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невід’ємною 

складовою частиною всієї історії людства. Сучасна наука не дала 
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однозначної відповіді, який момент необхідно вважати виникненням 
бухгалтерського обліку. В багатьох випадках це пояснюється недостатньою 
кількістю джерел, що збереглися, облікових документів, які 
використовувалися нашими попередниками тощо. Широке розповсюдження 
правильної, наукової бухгалтерії природно викликає необхідність у 
висвітленні історії її виникнення і розповсюдження по всьому світу. 

Історично так склалося, що господарський облік зумовлений, виник і 
розвивався разом із господарською діяльністю. Більш того, саме 
господарська діяльність сприяла його поширенню. Певні методи обліку 
застосовувалися з давніх-давен. Облік за первіснообщинного ладу міг бути 
тільки дуже примітивним: якісь зарубки на паличках, вузлики, схематичні 
позначки на дощечках, пергаменті, папірусі тощо. До того ж, користуючись 
сучасною термінологією, можна сказати, що ці дані мали суто оперативний, а 
часто і випадковий характер. Про використання обліку у практичній 
діяльності людства на ранніх стадіях розвитку суспільства свідчать згортки 
папірусу (Древній Єгипет, 3400 – 2980 рр. до нашої ери), глиняні пластинки 
або таблички (Вавилон), дощечки, вибілені гіпсом (Греція), навощені 
дощечки, лико папірусу, пергамент (Рим) тощо. Переймаючись питанням, 
коли все ж таки виникла бухгалтерія, можна знайти різні відповіді: 6 тис. 
років тому, коли почалася цілеспрямована реєстрація фактів господарського 
життя; 500 років тому, коли вийшла відома в усьому світі праця Луки Пачолі 
«Трактат про рахунки і записи», і власне почалося письмове обґрунтування 
обліку, і, нарешті, 100 років тому, коли з'явилися перші теоретичні розробки. 
Ці відповіді – це своєрідні підходи та узагальнення того, що таке бухгалтерія: 
6 тис. років тому облік виник як практична діяльність, рахівництво, спосіб 
розуміння господарського процесу, його мова; 500 років тому – як предмет 
літературного описання, частина літературної мови; 100 років він існує як 
самостійна наука – рахунковедення, як спосіб розуміння обліку, мова 
рахівництва. 

 
3. Етапи становлення господарського обліку 
 З появою держави, розвитком писемності, відкриттям перших правил 

арифметики облік стає системним. Розвиток матеріального виробництва, 
розподілу, обміну й невиробничого споживання суспільного продукту мав 
наслідком зростання продуктивних сил та вдосконалення виробничих 
відносин, що супроводжувалось зміною однієї суспільно-економічної 
формації іншою. Кожній формації відповідав свій рівень розвитку 
продуктивних сил та виробничих відносин, у безпосередній залежності від 
яких перебував і розвиток господарського обліку: період прадавніх 
цивілізацій на сході в долинах рік Нілу, Тигру і Євфрату (Стародавній 
Єгипет, Вавилонія, Юдея, Персія); період античного світу (Стародавня 
Греція, Рим); середньовіччя; Відродження, у якому зароджувалась подвійна 
бухгалтерія (XIII-XIV ст.); визнання подвійної бухгалтерії (XV-XVIII ст.); 
перетворення обліку на науку (XIX- початок XX ст.) тощо. Кожна країна 
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починала нову фазу свого розвитку по-своєму. Але те, що було вже 
винайдене, кожна країна впроваджувала у своє господарське життя. Не була 
винятком і система бухгалтерського обліку, яку, зрозуміло, скрізь 
пристосовували до умов і особливостей конкретної держави, галузей 
виробництва та сфер господарської діяльності. У зв'язку з цим періоди 
становлення й розвитку господарського обліку майже точно відповідають 
суспільно-економічним формаціям, а саме: 1) зародження господарського 
обліку у первіснообщинному ладі; 2) господарський облік за рабовласництва; 
3) господарський облік доби феодалізму; 4) господарський облік 
капіталістичних країн; 5) облік у дореволюційній Росії; 6) соціалістичний 
облік; 7) формування нових засад бухгалтерського обліку у незалежній 
Україні. Щодо визначення конкретних етапів у межах цих великих періодів, 
учені одностайної думки і досі не мають. Проте безперечним є той факт, що 
сучасна бухгалтерія зароджувалась в епоху середньовіччя. Формування 
обліку розпочиналось і супроводжувалось із розвитку різних форм 
інвентаризації (VІІІІХ сторіччя). Класичним прикладом інвентаризації 
вважається капітулярій Карла Великого, у якому міститься інструкція з 
ведення сільськогосподарського обліку. Зокрема, вказується про необхідність 
щорічного складання звіту про доходи, витрати – окремо власника та 
господарства, а також встановлено порядок передачі коштів власнику. В 
капітуляції також передбачено здійснювати підрахунок залишків за видами 
цінностей і фіксувати в окремій відомості. Цікаво, що ніхто, окрім власника, 
не повинен був знати про реальний стан справ. Дотримання цього принципу 
забезпечувалося залученням до облікового процесу декількох осіб. Так, 
прибуткові операції виконувала одна особа, видаткові – інша, залишки 
виводив третій працівник. Витоки бухгалтерського обліку, його формування, 
становлення і розвиток протягом багатьох років свого життя досліджував 
видатний російський учений Ярослав В’ячеславович Соколов. Він указував, 
що до ХІІІ-го сторіччя в Західній Європі склалася цікава система грошового 
обліку. Так, наприклад, скарбник папи римського тих часів (ХІІІ ст.) вів 
касову книгу, проставляючи на кожній сторінці рік її формування. В одній 
половині книги записувались касові надходження, у другій – видатки з каси. 
Кожне надходження до каси супроводжувалось записом дати, суми цифрами 
та прописом, обґрунтуванням платежу (за що, від кого надійшли гроші, 
валюта платежу, папські гроші). За кожним видатком із каси записувалась 
його сума (цифрами і прописом), одержувач грошей, спосіб оплати, 
призначення платежу. Виправлення записів могло відбуватись лише у разі 
наявності спеціальної постанови. Неправильно зроблений запис не 
закреслювався, а підкреслювався; зверху вписувався правильний текст. 
Виправлення в усіх книгах виконував лише один спеціально для цього 
призначений нотаріус. Викликає здивування сучасність стилю грошового 
обліку, котрим відзначався особливий порядок ведення записів у тамплієрів – 
могутнього й багатого католицького духовно-рицарського ордену. За кожним 
записом у прибутковому касовому журналі, платникам видавались квитанції. 
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На початку кожного дня у журналі проставлялась дата та ім’я чергового 
рицаря – касира. Обов’язково вказувалась сума плати, вид валюти, 
найменування платника, причина надходження грошей. Видаткові операції 
відображалися в окремому журналі. Щоденно у кожному із журналів 
підводились підсумки, інформація розподілялась відповідно до вимог. По 
суті справи, у ті часи тамплієри започаткували регістри хронологічного, 
систематизованого обліку. На жаль, методика обліку, що була запроваджена 
у тамплієрів, була відсторонена від практичного розповсюдження на багато 
років через арешт у 1307 році їх керівників королем Філіпом ІV. Поширеною 
є думка, що до ХV сторіччя облік розглядали як додаток до торговельної 
діяльності. Лише з середини ХV сторіччя виокремлюється бухгалтерський 
облік, як складова частина господарського обліку. Новим поштовхом 
розвитку обліку вважається промислова революція в Англії ХVІІ-ХVІІІ 
сторіччя. З тих часів ведеться збір даних про затрати на виробництво 
продукції. Однак уже з початку XX століття лідерство в обліковій сфері 
перейшло з Англії до США. Облікова діяльність стала настільки поширеною, 
що виокремилась, подібно до юридичної, інженерної, архітектурної та інших 
справ, у самостійний вид. У 1990 році облік отримав статус професії, котра 
передбачала, передусім, обов’язковий мінімум кваліфікації та освіти. 

 
4. Внески вчених в розвиток науки про бухгалтерський облік  
Облік був визнаний наприкінці XV ст. (1494 р.), а у 1994 р. світова 

громадськість, учені-економісти з різних країн відзначали в Санкт-
Петербурзі з ініціативи журналу «Бухгалтерський облік» історичну дату – 
500 років з дня виходу у світ книги Луки Пачолі «Трактат про рахунки і 
записи». Отже, Лука Пачолі заклав основи науки про бухгалтерський облік. 
Заслуги Л. Пачолі-бухгалтера перед людством неоціненні. Його цілком 
заслужено називають «батьком бухгалтерії», оскільки він уперше: - 
теоретично обґрунтував подвійний запис та визначив суть понять «дебет» і 
«кредит», хоча сам він цими термінами не користувався; - створив 
персоналізовану модель обліку і тим самим забезпечив можливість його 
правового забезпечення; - сформулював головні засади бухгалтерського 
обліку як самостійної галузі науки; - поширив систему бухгалтерського 
обліку на все господарське життя, не обмежуючись, як його попередники, 
діяльністю окремого підприємства; - запровадив у бухгалтерський облік 
головні принципи моделювання; - об'єднав у одне ціле подвійний запис і 
окремі поточні рахунки. Наступним великим бухгалтером став також 
математик Джіроламо Кардано, який вбачав у бухгалтерії науку, що 
безпосередньо перетиналася з математикою. У своєму дослідженні з 
математики, виданому 1539 р., два розділи він спеціально присвятив 
бухгалтерському обліку. Нарешті у 1549 р. Вольфганг Швайкер чітко 
сформулював мету бухгалтерського обліку, звернув увагу на подвійний запис 
як метод такого обліку і запропонував спосіб визначення прибутку за 
допомогою подвійного запису. Він запровадив правило щодо необхідності 



10 
 
документального підтвердження записів у бухгалтерському обліку, а також 
упорядкував кореспонденцію рахунків, що стало початком формування 
плану рахунків. У XVII ст. ідеї Л. Пачолі почали впроваджуватись у інші 
галузі господарства. Великий математик Сімон ван Стевін (1608) поширив 
подвійний запис на всі операції державного рахівництва, визнавши облік 
окремою наукою. У 1633 р. філософ, юрист і теолог Людовіко Флорі вперше 
опрацював схему регістру, який пізніше отримав назву «Журнал-Головна». 
Майже одночасно в опублікованих працях висвітлюються питання постійної 
інвентаризації, синтетичного та аналітичного обліку, принципи оцінки та 
методи калькуляції (Жак Саврі, 1675), описуються французька форма обліку, 
правила подвійного запису і детально розроблена класифікація рахунків 
(Матьє де ла Порт, 1685). Стара італійська форма постійно 
вдосконалювалась. У 1688 р. Ф. Гаратті запропонував принципи нової 
італійської форми рахівництва. XV століття ознаменувалося відкриттям 
нових земель та бурхливим розвитком торгівлі. Бухгалтерський облік із 
розвитком торгівлі використовувався як система обліку в окремих купецьких 
підприємствах. Розвивався бухгалтерський облік як наука і в інших 
державах: Голландії, Франції, Німеччині, Іспанії, англомовних країнах. У 
1794 р. видана праця англійця Е. Т. Джонса «Англійська система 
рахівництва», де автор критикував бухгалтерію, що базується на принципі 
подвійного запису, як засіб, що сприяє фальсифікації справ на підприємстві. 
У ХVII-ХVIII століттях промислова революція в Англії дала новий поштовх 
розвиткові обліку. Відтоді розпочато збір даних про затрати на виготовлення 
одиниці продукції, почали обліковувати капітал, знос, відносини з 
акціонерами, прибуток. Ці питання відображено у працях тогочасних авторів. 

 
5. Роль і місце бухгалтерії у системі господарського обліку 

16 липня – день, коли у 1999 році було прийнято Закон України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Саме в цей день, 
згідно з Указом Президента України у державі встановлено професійне свято 
– День бухгалтера. Вказаний факт є свідченням визнання державою 
незаперечних заслуг і праці понад мільйонного корпусу фахівців-бухгалтерів, 
які наполегливо і професійно роблять вагомий вклад у розвиток 
бухгалтерського обліку, його реформування. Закон України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", в якому визначені 
принципи ведення і організації бухгалтерськогообліку на підприємстві, дано 
визначення бухгалтерського обліку як процессу виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 
прийняття рішень. 

Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності згідно з Законом вважається надання користувачам для прийняття 
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове 
становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 
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Значення бухгалтерського обліку в управлінні господарською діяльністю 
підкреслює вираз німецького вченого-економіста І. Ф. Шера, котрий 
наприкінці XIX століття писав, що бухгалтерський облік – непогрішний 
суддя минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант 
майбутнього кожного підприємства. 

Поняття «бухгалтерія» має два визначення: з одного боку, це ведення 
книг і відомостей обліку руху грошових коштів і матеріальних цінностей з 
дотриманням визначених правил і форм документації, фіксації фінансових і 
матеріальних ресурсів, їх надходження та руху шляхом внесення 
відповіднихданих на бухгалтерські рахунки. Така інтерпретація цього 
поняття широко застосовується на підприємствах, фірмах, однак, вона може 
застосовуватись і в родинах, і у масштабах держави. 

З іншого боку, бухгалтерія – це спеціальний відділ підприємства, що 
здійснює бухгалтерські операції, зазвичай керується головним бухгалтером. 
Бухгалтерія як відображення (ведення) господарської діяльності представляє 
собою активну інтелектуальну та фізичну діяльність людей. Ця діяльність 
має свою структуру. Умовно у ній можна виділити два взаємопов'язаних 
елементи: процес відображення та результат відображення. Без бухгалтерії як 
структурного підрозділу не обходиться жодне підприємство, будь-то дитячий 
садок або машинобудівний завод-гігант. 

Спеціальність входить до числа найбільш затребуваних. Основна 
функція апарату бухгалтерії полягає в організації та веденні бухгалтерського 
обліку. 

Але бухгалтерія, особливо в ринкових умовах, як показує досвід 
зарубіжних країн, виконує ще й контроль та аналіз, відповідає за фінансові та 
юридичні питання, економіку і навіть прогнозування. Це особливо 
характерно длясередніх і малих підприємств, де апарат управління, крім 
керівників, – це часто один-два бухгалтери, на яких і покладають усі ці 
функції. 

 
6. Професія бухгалтера в сучасних умовах 
Саме поняття «бухгалтер» походить від німецьких слів Buch – «книга», 
Halter – «той, хто тримає», тобто той, хто тримає (веде) книги. За часів 
сьогодення бухгалтер – це спеціаліст в області бухгалтерії, без якого не 
обходиться практично жодне підприємство. 
Слово «бухгалтер» виникло наприкінці середньовіччя. В 1498 р. Імператор 
Священної Римської імперії Максиміліан І призначив «бухгалтером» 
Христофора Штехера. Споконвіків вважалось, що бухгалтер описує за 
допомогою своєї головної категорії – балансу, про яку мова піде пізніше, 
стан засобів підприємства та розкриває їх джерела. Тобто, бухгалтер – це 
«фотограф», який все бачить, і те, що бачить, чітко відображає. У давнину – 
на папірусі (Єгипет), цеглинах (Вавилон), пергаменті (Греція), воску (Рим), 
мотузках (Інки). Потім на довгі роки всі перейшли на папір, а тепер усе 
витісняють електронні носії. Бухгалтери точно відтворюють факти 
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господарського життя. Найбільш повно таке бачення у свідомості багатьох 
бухгалтерів закріпив російський бухгалтер О. П. Рудановський (1863-1931). 
Він зазначав, що баланс між вкладеними коштами, їх джерелами та 
господарським оборотом існує об’єктивно; бухгалтер через опис фактів 
господарського життя, що складають економічні, юридичні та фінансові 
процеси, відтворює те, що має місце у житті. 

У 1946 році Міжнародний конгрес бухгалтерів затвердив герб 
бухгалтера, створений французьким ученим Жаном Батистом Дюмарше. На 
гербі зображено: сонце - символізує бухгалтерський облік, який висвітлює 
господарську діяльність; ваги - символ балансу; крива Бернуллі - символ 
того, що облік, один раз виникнувши, буде існувати вічно. Також написаний 
девіз: Science-Conscience-Independance, що в перекладі означає Наука-
Совість-Незалежність. 

Професійна етика бухгалтера в різних країнах є механізмом 
регулювання професійної діяльності бухгалтера. Проте, залежно від 
наявності та жорсткості законодавчого регулювання облікових процедур 
відповідною є роль етики в професійному середовищі.  

На місце та роль професійної етики в регулюванні професійної 
діяльності бухгалтера впливають менталітет, традиції облікової практики, 
наявність альтернативи в нормативних документах щодо ведення 
бухгалтерського обліку, соціально-економічна ситуація в країні тощо. В 
західних країнах роль професійної етики зводиться до інструмента 
регулювання професійної діяльності бухгалтера, збалансування 
суб’єктивізму професійного судження та забезпечення захисту інтересів 
окремого кола зацікавлених осіб.  

Функціонування професійної етики бухгалтера в середовищі, яке 
значно відрізняється від вітчизняного за багатьма критеріями, в тому числі й 
за культурним сприйняттям окремих норм і принципів робить неприйнятним 
запровадження досвіду американських країн у сфері регулювання 
професійної діяльності бухгалтера. В Україні існує потреба створення 
адекватного механізму реалізації законодавчих норм і норм професійної 
етики бухгалтера у сфері вітчизняного бухгалтерського обліку з врахуванням 
українського менталітету та традицій на основі поєднання регулювання зі 
сторони держави та професійних організацій. Професійна етика бухгалтера 
повинна забезпечувати захист та узгодження інтересів суспільства, держави, 
працівників та власників, сприяти їх соціальному захисту та справедливості 
розподілу доходів. 

 
Контрольні питання для самопідготовки: 

1. Що таке господарська діяльність? 
2. Дайте характеристику господарського обліку. 
3. Дайте визначення теоретичних засад бухгалтерського обліку. 
4. Висвітліть історичні аспекти розвитку обліку у різних країнах. 
5. Назвіть види господарського обліку. 
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6. Розкрийте загальну сутність проведення наукових досліджень з 
бухгалтерського обліку. 
7. Назвіть особливості правового регулювання бухгалтерського обліку в 
Україні. 
8. Стисло розкрийте зміст найбільш важливих законодавчих документів, що 
регулюють ведення обліку та порядок складання звітності. 
9. Наведіть стислу характеристику організації системи обліку в Україні та в 
інших країнах, які застосовують міжнародні стандарти. 
10. Дайте критичну оцінку існуючої системи правового регулювання 
бухгалтерського обліку в Україні. 
11. Назвіть основні положення законодавства України щодо ведення 
бухгалтерського обліку. 
12. Назвіть основні положення законодавства України щодо складання і 
подання фінансової звітності зацікавленим користувачам. 
13. Назвіть основні принципи та загальноприйняті вимоги, що висуваються 
до бухгалтерського обліку під час фіксації фактів господарської діяльності. 
14. Визначте змістовну сутність бухгалтерського обліку як науки. 
15. Охарактеризуйте взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими 
дисциплінами. 
16. Визначте значення бухгалтерського обліку як науки. 
17. Назвіть основні законодавчі документи, що регулюють загальні принципи 
організації обліку та складання звітності в Україні. 
18. Що розуміють під професійною освітою бухгалтерів? 
19.Дайте визначення поняття «професійні знання». 
20.Дайте визначення поняття «професійні навички». 
21.Дайте визначення поняття «професійні цінності, етика та ставлення». 
22. Як називається сукупність професійних знань, навичок, цінностей, 
етика та ставлення? 
23.Дайте визначення поняття «здібності» і поясність його зміст. 
24.Дайте визначення поняття «компетентність» і поясність його зміст. 
25. Як результат навчання виражаються здібності чи компетентність? 
26.Як результат виконання виражаються здібності чи компетентність? 
27. Властивості, потенціал і опанування – ці ключові поняття, що 
характеризують: здібність чи компетентність? 
28.Дії, факт і демонстрація – ці ключові поняття, що характеризують: 
здібність чи компетентність? 
29. Перелічить види професійних здібностей. 
30.Перелічить види компетентності. 
31. Розкрийте взаємозв’язок між ключовими 
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Завдання для самостійної роботи 
 Необхідно: На підставі вивченого теоретичного матеріалу розв’язати 
комплексне ситуаційне завдання за РОЗДІЛОМ 1. ІСТОРИЧНА 
РЕТРОСПЕКТИВА ОБЛІКУ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ. 
 

I. Доповніть визначення бухгалтерських термінів 
 

Господарська діяльність – це______________________________ 
 
Систематизовані бухгалтерські звіти – це __________________ 
 
Інформація, що характеризує поточний фінансовий стан підприємства – 
це___________________________________________________________ 
 
Зовнішні користувачи з прямим фінансовим інтересом - ____________ 

 
Зовнішні користувачі з непрямим фінансовим інтересом –___________ 
 
Обліковець –__________________________________________________ 
 
 

II. Розв'яжіть ситуаційне завдання 
III.  

1.Необхідно: На рис. наведено Міжнародний герб людей бухгалтерської 

професії, який  складається з трьох фігур. Випішіть ці фігури та надайте їх 

характеристику. Розшифруйте девіз бухгалтерів. Хто є автором герба 

бухгалтерів? 
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2.Необхідно: Заповніть подану схему основних вимог, які висуваються до 
сучасного бухгалтера. 
 
 
 СУЧАСНИЙ БУХГАЛТЕР ПОВИНЕН 

 
 
 
 

ВОЛОДІТИ 
РИСАМИ

ЗНАТИ ВМІТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
3.Необхідно: Розв'яжіть кросворд 
Запитання: 

1. Фахівець, який володіє ножицями і гребінцем. 
2. Спеціаліст з бухгалтерського обліку . 
3. Фахівець, який займається підтримкою або відновленням здоров’я. 
4. Майстер по ручному куванні металу 
5. Співробітник, зайнятий виданням газети, журналу. 
6.  Фахівець з духових і клавішних інструментів; людина, яка професійно 

займається музикою. 
7.  Спеціаліст по вихованню та навчанню дітей в загальноосвітніх школах 

різних типів. 
8. Будівельний спеціаліст, що займається фарбуванням будов, споруд, 

обладнання та інших предметів. 
9. Працівник торгівлі; особа, що безпосередньо контактує з покупцями і 

здійснює продаж товару. 
10. Фахівець з вищою технічною освітою; особа, яка на основі поєднання 

прикладних наукових знань, математики та винахідництва знаходить 
нові рішення технічних проблем. 

11. Спеціаліст по обробці дерева і виготовлення виробів. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Вивчення теми дає змогу 
отримати знання 
- правових засад регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні; 
- державного регулювання облікової системи України через систему органів 
державної влади та державного управління; 
- нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку та звітності; 
- місця облікової науки у системі економічних наук; 
- проблемних і дискусійних питань сучасної облікової науки. 
набути навички 
- застосувати принципи та загальноприйняті вимоги, що висуваються до 
бухгалтерського обліку під час фіксації фактів господарської діяльності та 
формування фінансової звітності; 
- розрізняти повноваження відповідних органів у сфері державного 
регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 
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- застосовувати знання стосовно того, що облікова інформація будь- якого 
підприємства чи організації є інформаційною основою і умовою здійснення 
всіх інших функцій управління; 
оволодіти вміннями 
- необхідними для набуття компетенції працівника облікової та контрольно-
аналітичної сфер діяльності; 
- застосовувати основні нормативно-законодавчі положення щодо ведення 
бухгалтерського обліку та складання і подання фінансової звітності 
зацікавленим користувачам; 
- поглибити знання змісту і значення бухгалтерського обліку як науки; 
- знати основні законодавчі документи, що регулюють ведення обліку та 
складання звітності в Україні; 
- набути відповідні знання для подальшого освоєння дісципліни 
«Бухгалтерський облік». 
Ключові слова: господарські засоби, господарські операції, господарські 
процеси, державне регулювання обліку і звітності, єдині правила ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, засоби праці, 
зобов’язання, капітал підприємства, комплекс заходів законодавчого, 
виконавчого та контролюючого характеру, необоротні активи, нематеріальні 
активи, незавершене виробництво, неоплачений капітал, обліково-аналітична 
інформація, бухгалтерський облік, положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку, правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності, суб'єкти підприємницької 
діяльності. 
План підготовки:  
1. Державне регулювання обліку і звітності 
2. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку і звітності 
1. Відповідальність бухгалтерів 
 
1. Державне регулювання обліку і звітності 

Державне регулювання бухгалтерського обліку – це комплекс заходів 
законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, за допомогоюяких 
державними органами здійснюється методологічне, методичне та 
організаційне забезпечення функціонування системи бухгалтерського обліку 
в Україні. Державне регулювання обліку спрямоване на створення єдиних 
правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які 
є обов’язковими для всіх підприємств, захищають інтереси користувачів і 
гарантують їм забезпечення доступу до інформації, що міститься у 
фінансовій звітності, яка здатна дати об’єктивну картину фінансового стану 
та результатів діяльності суб’єкта господарювання. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності в Україні визначаються Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Дія 
цього Закону поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до 
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законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм 
власності. Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до 
законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, 
ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, 
встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. 
Державне регулювання облікової системи України реалізується через 
систему органів державної влади та державного управління, до яких 
відносяться Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, 

Національний банк України, Державне казначейство України, 
Державний комітет статистики, Державна податкова служба України, 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах 
повноважень, передбаченихзаконодавством. Найбільші повноваження у 
сфері державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності належать Міністерству фінансів України, яке є центральним 
спеціалізованим органом державної виконавчої влади по управлінню 
фінансами, по контролю за рухом та витрачанням державних фінансових 
ресурсів, за виконанням державного бюджету, за дотриманням установами 
Національного банку і комерційних банків правил касового виконання 
державного бюджету по доходах. Крім цього, Міністерство фінансів України 
встановлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності 
про виконання Державного і місцевих бюджетів, кошторисів витрат 
бюджетних установ, установлює форми обліку і звітності з касового 
виконання бюджетів. Також до його повноважень необхідно віднести 
розроблення методології обліку, яка насамперед втілює визначення 
принципів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. 
Міністерство фінансів реалізує покладену на нього функцію стосовно 
регламентації бухгалтерського обліку через механізм регулювання процесом 
розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо організації та 
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, у тому 
числі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку – П(С)БО, 
які є основними нормативно-правовими документами у системі регулювання 
бухгалтерського обліку. Вони визначають принципи та методи ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що не суперечать 
міжнародним стандартам. 

Мета цих стандартів – запобігти застосуванню підприємствами, у тому 
числі банками, різних підходів щодо розрахунку важливих економічних 
показників, забезпечити єдність підходу до формування фінансової звітності. 
Декларування такої адаптації вітчизняного законодавства до міжнародного 
пов’язано з постійно зростаючою міжнародною економічною інтеграцією 
взаємопроникнення бізнесу вітчизняних суб’єктів господарювання в 
економіки інших країн, що вимагає певної одноманітності або, принаймні, 
передбачливості та зрозумілості вживаних у тій або іншій країні принципів 



19 
 
формування і алгоритмів числення облікових показників. Це створює 
передумови поступового стирання відмінностей між основними світовими 
системами обліку шляхом максимального наближення (конвергенції) П(С)БО 
з Міжнародними стандартами. При Міністерстві фінансів України як 
дорадчий орган діє Методологічна рада з бухгалтерського обліку, у складі 
якої працюють висококваліфіковані науковці, спеціалісти міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, представники 
громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України. Вимоги щодо 
порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
банках установлюється Національним банком України відповідно до цього 
Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 
про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ 
установлюється Державним казначейством України відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за погодженням 
з Міністерством фінансів України. 
До органів управління бухгалтерським обліком бюджетних установ також 
належать галузеві міністерства, відомства та управління, які представлені 
такими органами виконавчої влади, як: 
- Міністерство внутрішніх справ; 
- Міністерство юстиції; 
- Міністерство закордонних справ; 
- Міністерство освіти і науки; 
- Міністерство охорони здоров’я; 
- Міністерство культури та інші. 

Державний комітет статистики і Міністерство фінансів України, маючи 
на меті уніфікувати облік та гармонізувати його в межах системи 
національних показників, узгоджують між собою всі питання, що стосуються 
методології бухгалтерського обліку. Окремі питання щодо порядку 
оподаткування об’єктів бухгалтерського обліку перебувають у віданні 
Державної податкової служби України, враховуючи вимоги статті 3 Закону 
України «Про бухгалтерський облік» стосовно того, що податкова та інші 
види звітності, які використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на 
даних бухгалтерського обліку. 
2. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку і звітності 

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку і звітності 
має за мету регулювання бухгалтерського обліку і являє собою систему 
законодавчих і нормативних актів, які забезпечують ведення бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності та відповідно до яких суб’єкти господарювання 
здійснюють фінансово-господарську діяльність. 

Правове регулювання бухгалтерського обліку – це система 
законодавчих і нормативних актів, відповідно до яких підприємство здійснює 
господарсько-фінансову діяльність і забезпечує ведення її бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності. 
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Історично склались два альтернативні види регулювання положень ведення 
обліку та складання звітності в різних країнах світу: 

- професійне самоврядування з боку громадських організацій 
бухгалтерів та аудиторів; 

- державне, законодавче регулювання порядку ведення обліку та 
складання звітності. 

Перший підхід – професійного регулювання, коли професіонали- 
бухгалтери відіграють домінуючу роль у встановленні стандартів обліку і 
звітності, притаманне США, Великобританії та тим країнам, які повністю або 
частково запозичили принципи обліку і звітності однієї з цих країн. 

При другому підході – регламентованого регулювання 
правоверегулювання бухгалтерського обліку здійснюється державою, яка, 
діючи в інтересах всього суспільства, встановлює правові норми, 
окреслюючи межі можливої поведінки суб'єктів. 

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні 
може бути представлена такими рівнями: 

1. Закони, що регламентують основи здійснення господарської 
діяльності підприємств, організацій і установ, відповідні підзаконні 
нормативні акти. 

2. Закони, що регламентують безпосередньо порядок ведення обліку та 
складання звітності в Україні. Необхідно зазначити, що питання державного 
регулювання бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах також 
регламентовані у прийнятих законах та інших нормативних документах. Так, 
Закон про бухгалтерську справу, ухвалено у Великобританії, Бельгії, Швеції, 
Іспанії. У Франції діє Загальний план ведення бухгалтерії, у Німеччині – 
Закон про бухгалтерські директиви. Не залежно від назви 
нормативногодокумента, всі вони регулюють на державному рівні питання 
ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності. 

3. Нормативні документи, що регламентують особливості та аспекти 
ведення обліку та складання звітності – положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, плани рахунків бухгалтерського обліку та інші 
нормативні акти (накази, інструкції та ін.), що приймаються центральними 
органами спеціальної компетенції (Міністерством фінансів України, НБУ, 
Держкомстатом України та іншими відомствами). 

4. Методичні рекомендації з ведення бухгалтерського обліку, що 
розробляються і затверджуються для роз’яснення певних аспектів ведення 
обліку та складання звітності, або з урахуванням особливостей та потреб 
певних видів діяльності. 

5. Робочі документи щодо організації та ведення бухгалтерського 
обліку та застосування облікової політики, що приймаються власником 
підприємства на підставі нормативних документів, розроблених і 
затверджених органами держави. 
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6. Нормативні документи щодо морально-етичного регулювання 
бухгалтерської діяльності, що розробляються професійними організаціями 

бухгалтерів та аудиторів. 
До нормативних актів першого рівня належать: Закони України, укази 

Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, які 
закріплюють обов’язковість одноманітного ведення бухгалтерського обліку 

всіма суб’єктами господарювання, основні вимоги щодо його 
організації, правила та процедури ведення бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. 

Отже, головним нормативним актом, якому повинні відповідати всі 
інші, є Конституція України, потім Закони України і підзаконні акти 
центральних органів державної влади (міністерств і відомств), що діють на 
всій території держави. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку 
підприємство 
самостійно обирає форми його організації. 

3.Відповідальність бухгалтерів 
Як кожна посадова особа, бухгалтер має певні права та обов’язки, а 

також несе відповідальність за допущені ним порушення. Яку ж 
відповідальність несуть головні бухгалтери? У яких випадках головний 
бухгалтер несе матеріальну відповідальність? Що може бути підставою для 
порушення кримінальної справи проти головного бухгалтера? Ці та ряд 
інших питань часто виникають не лише у бухгалтерів, а й у керівників 
підприємств. 

Дисциплінарна відповідальність   
 За порушення трудової дисципліни Кодексом законів про працю 

України від 10.12.1971 р. (далі - КЗпПУ) передбачається дисциплінарна 
відповідальність. Відповідно до ст. 147 КЗпПУ за порушення трудової 
дисципліни  працівнику, в тому числі бухгалтеру можуть оголосити догану 
або звільнити.  

Як дисциплінарне стягнення, на підставі п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 та п. 1 
ст. 41 КЗпПУ, розглядається звільнення з підстав:   

- систематичного невиконання працівником без поважних причин 
обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше 
застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;  

- прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин 
протягом робочого дня) без поважних причин;  

- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 
токсичного сп'яніння;  

- вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна 
власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи 
постановою органу, до компетенції якого входить накладення 
адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;  
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- одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником 
підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, 
представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його 
заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації 
всіх форм власності, його заступниками, а також службовими особами 
митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно 
персональні звання, і службовими особами державної контрольно-ревізійної 
служби та органів державного контролю за цінами.  

Матеріальна відповідальність 
  
Головний бухгалтер не є матеріально відповідальною особою, 

оскільки його посада не передбачає виконання робіт безпосередньо 
пов’язаних зі зберіганням, обробленням, продажем (відпуском), 
перевезенням чи застосуванням у процесі виробництва переданих йому 
цінностей. Але, якщо головний бухгалтер виконує функції касира, то з 
ним обов’язково укладається договір про повну матеріальну 
відповідальність.   

Бухгалтер не несе матеріальної відповідальності, але до нього можна 
застосувати відповідальність у межах середньо місячного заробітку.  
Відповідно до ст. 132 КЗпПУ за шкоду, заподіяну підприємству при 
виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, 
несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але 
не більше свого середнього місячного заробітку.  Нагадаємо, що розмір 
середньомісячного заробітку розраховується відповідно до Порядку 
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ 
від 08.02.1995 р. № 100.  

Пункт 2 ст. 133 КЗпПУ передбачає також обмежену матеріальну 
відповідальність, яку несуть керівники структурних підрозділів, до яких 
відносяться і головні бухгалтери, та їх заступники за шкоду заподіяну:  

- зайвими (необґрунтованими) грошовими виплатами; 
- неправильною постановкою обліку і зберіганням матеріальних чи 

грошових цінностей; 
- невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям, випуску 

недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних 
чи грошових цінностей.  

Також, у деяких випадках, передбачених у ст. 134 КЗпПУ, бухгалтер 
може нести матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, 
заподіяної підприємству з його вини, коли: 

-майно та цінності були одержані за разовою довіреністю або  за іншим 
разовим документом; 

- шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, 
переслідуваних у кримінальному порядку;  

- шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані; 
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- шкоди завдано нестачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям 
матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх 
виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу та 
інших предметів, виданих підприємством працівникові у користування; 

- шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків. 
 
Адміністративна  відповідальність  
 
Адміністративна відповідальність регламентується Кодексом України 

про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х (далі - 
КУпАП). Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням 
(проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи 
бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи 
громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 
адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність 
полягає у застосуванні штрафних санкцій до посадових осів, в тому числі 
до бухгалтерів.  

Накладання адміністративних штрафів за вчинене адміністративне 
порушення здійснюється у певному порядку. Ст. 36 КУпАП передбачено, 
що при вчиненні однією особою двох або більше правопорушень 
адміністративне стягнення накладається на кожне правопорушення 
окремо. Якщо особа вчинила кілька адміністративних порушень, справи про 
які розглядаються одночасно одним і тим самим органом, стягнення 
накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне 
правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі 
може бути приєднане одне з додаткових стягнень, передбачених статтями 
про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень. 

Щодо строків накладання адмінштрафів, то вони визначені у ст. 38 
КУпАП, яка передбачає, що адміністративне стягнення може бути 
накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення 
правопорушення, а при триваючому правопорушення – через два місяці 
з дня його виявлення.  

Кримінальна відповідальність  
 
Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно 

небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого 
Кримінальним Кодексом України від 05.4.2001 р. № 2341-ІІІ (далі - ККУ). 
Особа вважається невинною у вчинені злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Найчастіше підставою для порушення кримінальні справи проти 
головних бухгалтерів  є порушення за такими статтями ККУ: 

-212 “Ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 
платежів”; 
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-2121 “Ухиляння від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”; 

- 364 “Зловживання владою або службовим становищем”; 
- 366 “Службове підроблення”; 
- 367 “Службова недбалість”. 
Ухиляння від сплати податків, зборів інших обов’язкових платежів, 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення 
(ст. 212, 2121 ККУ) передбачає кримінальну відповідальність лише тоді, 
коли воно вчинене умисно. Згідно зі ст. 24 ККУ прямим є умисел, якщо 
особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або 
бездіяльності), передбачала їх суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 
настання. 

Особа, яка вперше вчинила ухилення від сплати податків, може бути 
звільнена від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до 
кримінальної відповідальності сплатила податки, а також відшкодувала 
шкоду заподіяну державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).  

Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ) – 
це умисне, з корисливих мотивів чи інших особистих інтересах, 
використання службовою особою влади або службового становища всупереч 
інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним 
законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.   

Стаття  366 ККУ передбачає покарання за службове підроблення, 
тобто внесення службовою особою завідома неправдивих відомостей, інше 
підроблення документів, а також складання та видача завідома неправдивих 
документів. 

За ст. 367 ККУ передбачається відповідальність за службову 
недбалість -  невиконання або неналежне виконання службовою особою  
своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло 
істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 
окремих громадян, або державним чи громадським інтересам.  

У ККУ під поняттям “службова особа” мають на увазі осіб, які 
постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також 
обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, установах чи 
організаціях, незалежно від форм власності посади, пов’язані з виконанням  
організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або 
виконують такі обов’язки за спеціальними повноваженнями. 

Розмір кримінальної відповідальності  за здійснене правопорушення 
залежить від мінімальної величини суми податків, що приховується від 
оподаткування, а також від розміру шкоди заподіяної правам, свободам та 
інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або 
інтересам юридичних осіб. 
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Розділ XП 
ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ 

Стаття 50. Поняття покарання та його мета 
1. Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за 

вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в 
передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. 

2. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а 
також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами. 

3. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити 
людську гідність. 

Стаття 51. Види покарань 
До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути 

застосовані такі види покарань: 
1) штраф; 
2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу; 
3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю; 
4) громадські роботи; 
5) виправні роботи; 
6) службові обмеження для військовослужбовців; 
7) конфіскація майна; 
8) арешт; 
9) обмеження волі; 
10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 
11) позбавлення волі на певний строк; 
12) довічне позбавлення волі. 
Стаття 52. Основні та додаткові покарання 
1. Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, 

службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення 
волі на певний строк, довічне позбавлення волі. 

2. Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального 
звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна. 

3. Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові 
покарання. 

4. За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, 
передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього 
Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька 
додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом. 

5. Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком 
відповідальність, передбачену статтями 389 та 390 цього Кодексу. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran688#n688
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2772#n2772
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2781#n2781
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Стаття 53. Штраф 
1. Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і 

розмірі, встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням 
положень частини другої цієї статті. 

2. Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого 
злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до п'ятдесяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої 
частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу. За вчинення 
злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що 
призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, 
завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, 
незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті 
(санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу. Суд, 
встановивши, що такий злочин вчинено у співучасті і роль виконавця 
(співвиконавця), підбурювача або пособника у його вчиненні є незначною, 
може призначити таким особам покарання у виді штрафу в розмірі, 
передбаченому санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини 
цього Кодексу, без урахування розміру майнової шкоди, завданої злочином, 
або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу. 

3. Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, 
коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) 
Особливої частини цього Кодексу. 

4. З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із 
розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року. 

5. У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для 
розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у 
виді громадських робіт із розрахунку одна година громадських робіт за один 
установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян 
або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за 
двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, але на строк не більше двох років. 

У разі несплати штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, призначеного як основне покарання, та 
відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену 
суму штрафу покаранням у виді позбавлення волі із розрахунку один день 
позбавлення волі за вісім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у 
таких межах: 

1) від одного до п'яти років позбавлення волі - у випадку призначення 
штрафу за вчинення злочину середньої тяжкості; 

2) від п'яти до десяти років позбавлення волі - у випадку призначення 
штрафу за вчинення тяжкого злочину; 
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3) від десяти до дванадцяти років позбавлення волі - у випадку 
призначення штрафу за вчинення особливо тяжкого злочину. 

Якщо під час розрахунку строку позбавлення волі цей строк становить 
більше встановлених цією частиною статті меж, суд замінює покарання у 
виді штрафу покаранням у виді позбавлення волі на максимальний строк, 
передбачений для злочину відповідної тяжкості цією частиною статті. 

Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину 
або кваліфікаційного класу 

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має 
військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути 
позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного 
класу. 

Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю 

1. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до 
п'яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років. 

Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у 
справах, передбаченихЗаконом України "Про очищення влади", 
призначається на строк п’ять років. 

2. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли 
воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої 
частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням характеру злочину, 
вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи 
засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження 
за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

3. При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю як додаткового покарання до арешту, 
обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк - воно 
поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, на 
строк, встановлений вироком суду, що набрав законної сили. При цьому 
строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного 
покарання, а при призначенні покарання у виді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове до інших 
основних покарань, а також у разі застосування статті 77 цього Кодексу - з 
моменту набрання законної сили вироком. 

Стаття 56. Громадські роботи 
1. Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від 

роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких 
визначають органи місцевого самоврядування. 

2. Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот 
сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran688#n688
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran688#n688
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page2#n415
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3. Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами 
першої або другої групи, вагітним жінкам, особам, які досягли пенсійного 
віку, а також військовослужбовцям строкової служби. 

Стаття 57. Виправні роботи 
1. Покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести 

місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми 
заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход 
держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до 
двадцяти відсотків. 

2. Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які 
перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, 
що не досягли шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також 
до військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівників 
правоохоронних органів, нотаріусів, суддів, прокурорів, адвокатів, 
державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

3. Особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку суду, 
виправні роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох 
встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян за один місяць виправних робіт. 

Стаття 58. Службові обмеження для військовослужбовців 
1. Покарання у виді службового обмеження застосовується до 

засуджених військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової 
служби, на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених 
цим Кодексом, а також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи 
та особу засудженого, вважатиме за можливе замість обмеження волі чи 
позбавлення волі на строк не більше двох років призначити службове 
обмеження на той самий строк. 

2. Із суми грошового забезпечення засудженого до службового 
обмеження провадиться відрахування в доход держави у розмірі, 
встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. Під 
час відбування цього покарання засуджений не може бути підвищений за 
посадою, у військовому званні, а строк покарання не зараховується йому в 
строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. 

Стаття 59. Конфіскація майна 
1. Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому 

безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є 
власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен 
зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, 
що конфіскуються. 

2. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі 
корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки 
України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може 
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бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій 
частині цього Кодексу. 

3. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом 
України. 

Стаття 60. Арешт 
1. Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах 

ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців. 
2. Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті. 
3. Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних 

жінок та до жінок, які мають дітей віком до семи років. 
Стаття 61. Обмеження волі 
1. Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в 

кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від 
суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням 
засудженого до праці. 

2. Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п'яти років. 
3. Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і 

жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли 
пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів 
першої і другої групи. 

Стаття 62. Тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців 

1. Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 
призначається військовослужбовцям строкової служби, 
військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, особам 
офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, особам 
офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, 
військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації, на 
особливий період (крім військовослужбовців-жінок), на строк від шести 
місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо 
суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за 
можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням 
у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. 

2. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість 
позбавлення волі не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували 
покарання у виді позбавлення волі. 

Стаття 63. Позбавлення волі на певний строк 
1. Покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та 

поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи 
закритого типу. 

2. Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п'ятнадцяти 
років, за винятком випадків, передбачених Загальною частиною цього 
Кодексу. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran9#n9
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Стаття 64. Довічне позбавлення волі 
1. Довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо 

тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених 
цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення 
волі на певний строк. 

2. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили 
злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, 
що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент 
постановлення вироку. 
 
 
 

Контрольні питання до теми: 
 
 

1. Розкрити поняття «державне регулювання бухгалтерського обліку» та 
визначити мету державного регулювання бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в Україні. 
2. Через які органи державної влади та державного управління реалізується 
державне регулювання облікової системи України ? 
3. Окреслити коло завдань і функцій у сфері правового регулювання 
(регламентації) бухгалтерського обліку і фінансової звітності таких керівних 
органів, як: 
- Міністерство фінансів України; 
- Державний комітет статистики України; 
- Національний банк України; 
- Державне казначейство України; 
4. Визначити статус, склад Методологічної ради з бухгалтерського обліку, 
мету її створення. 
5. Охарактеризувати нормативно-правові документи, які регламентують 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, та 
розкрити їх певну підпорядкованість. 
6. Окреслити перспективний напрямок розвитку бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку у сфері 
його регулювання. 
7. Що є складовою організації бухгалтерського обліку в Україні ? 
8. Розкрити сутність методологічного та методичного забезпечення 
бухгалтерського обліку. 
9. На підставі відповідних норм визначити повноваження суб’єктів 
господарювання стосовно організації бухгалтерського обліку, які 
забезпечують його ведення. 
10. Визначити заходи, які забезпечують оптимальну організацію ведення 
обліку та складання фінансової звітності в Україні. 
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11. Дати характеристику бухгалтерського обліку, як самостійної економічної 
науки. 
12. Розкрити взаємозв’язок бухгалтерського обліку з економічними науками. 
13. Охарактеризувати взаємозв'язки бухгалтерського обліку, як функції 
управління. 
14. Визначити відмінності між видами обліку. 
15. Скласти класифікацію господарського обліку. 
16. Обґрунтувати функції бухгалтерського обліку. 
17. Навести характеристику ролі бухгалтерського обліку в прийнятті 
управлінських рішень 

 
 

Завдання для самостійної роботи 
 
 

 Необхідно: На підставі вивченого теоретичного матеріалу розв’язати 

комплексне ситуаційне завдання за РОЗДІЛОМ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

 

I. Доповніть визначення бухгалтерських термінів 
 

Правове регулювання бухгалтерського обліку – ____________________ 
 
 
Матеріальна відповідальність – це________________________________ 
 
 
Дисциплінарна відповідальність це________________________________ 
 
 
Адміністративна відповідальність — це___________________________ 
 
 
Склад Методологічної ради з бухгалтерського обліку – це_____________ 
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II. Розв'яжіть ситуаційне завдання 
 

Необхідно: Розмістить подані рівні нормативного регулювання 
бухгалтерського обліку у правильному порядку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

  

 
 

Необхідно:Заповніть таблицю:Види адміністративних порушень, до яких 

мають відношення головні бухгалтери та розмір відповідальності 

(адмінштрафу). 

Таблиця 1 
Адміністративні порушення та розмір відповідальність 
Порушення Стаття закону Розмір штрафу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Структура нормативно-правового регулювання 
бухгалтерського обліку в Україні 

Наказ власника (керівника) підприємства про 
облікову політику

Рекомендації, інструкції з організації методики 
ведення бухгалтерського обліку 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку з 
окремих напрямів

Укази, постанови, які встановлюють норми 
бухгалтерського обліку в Україні

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» № ХІV від 16.07.99
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Необхідно: Скласти Договір про повну матеріальну відповідальність , 

використовуючи зразок. 

ДОГОВІР 
ПРО ПОВНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
м. ___________________ "___" ____________ 200_ р. 

 
_____________________________________________________________ 

(вказати найменування підприємства, установи, організації) 
(надалі іменується "Адміністрація") в особі 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 
що діє на підставі 
______________________________________________________, 
з одного боку, та працівник 
_____________________________________________________________, 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 
(надалі іменується "Працівник"),  
з другого боку,  з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, 
що належать ________ 
________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(вказати найменування підприємства, установи, організації) 
уклали цей Договір про повну матеріальну відповідальність (надалі 

іменується "Договір") про таке. 
1. Працівник, що обіймає посаду 

_________________________________________________________________  
або виконує роботу 
_____________________________________________________,  
безпосередньо пов'язану 
_________________________________________________ 

(із зберіганням, обробкою, продажем, відпусканням, 
перевезенням або 

__________________________________________________________________, 
застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей) 

бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості 
матеріальних цінностей, переданих йому для зберігання Адміністрацією, і у 
зв'язку з вищевикладеним зобов'язується: дбайливо ставитися до переданих 
йому Адміністрацією для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей 
Адміністрації і вживати заходів для відвернення заподіяння їм шкоди; 
своєчасно повідомляти Адміністрацію про всі обставини, що загрожують 
забезпеченню збереження переданих йому для зберігання Адміністрацією 
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матеріальних цінностей; 
вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові 
та інші звіти про рух і залишки переданих йому для зберігання 
Адміністрацією матеріальних цінностей;  брати участь в інвентаризації 
переданих йому для зберігання Адміністрацією матеріальних цінностей.  
2. Адміністрація зобов'язується: 

створити Працівникові умови, необхідні для нормальної роботи з 
забезпеченням повного зберігання довірених йому Адміністрацією 
матеріальних цінностей, а саме: 
______________________________________________________; 
ознайомити Працівника із чинним законодавством про матеріальну 
відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству (установі, 
організації), а також з чинними інструкціями, нормативами і правилами 
зберігання, приймання, обробки, продажу (відпускання), перевезення або 
застосування у процесі виробництва переданих довірених йому 
Адміністрацією матеріальних цінностей; проводити в установленому 
порядку інвентаризацію матеріальних цінностей. 
3. Додаткові умови ______________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода 
заподіяна не з його вини. 

5. Дія цього Договору поширюється на весь час роботи Працівника за 
трудовим договором на 
________________________________________________________________. 

(найменування підприємства, установи, організації) 
6. Цей Договір складено українською мовою, на ___ сторінках, у двох 

примірниках, що мають рівну юридичну силу, з яких перший знаходиться в 
Адміністрації, а другий - у Працівника. 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ: 

______________________________
______________________________

 

ПРАЦІВНИК: 
_____________________________ 
______________________________
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РОЗДІЛ 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Вивчення теми дає змогу 
отримати знання 
- завдань бухгалтерського обліку; 
- вимог до бухгалтерського обліку; 
- видів обліку та характеристики кожного з них; 
- нормування роботи аппарату бухгалтерії; 
- з характеристики показників вимірювання об’єктів обліку; 
- з визначення показників, які використовують для характеристики активів 
 пасивів за притаманними їм параметрами у розрізі облікових об’єктів; 
- з визначення калькуляції, як елемента методу бухгалтерського обліку. 
 
набути навички 
- застосувати загальні принципи щодо організації та ведення бухгалтерського 
обліку; 
- розрізняти завдання бухгалтерського обліку за його видами та вимоги до 
кожного з них; 
- розраховувати  трудомісткість робіт з обліку праці та її оплати за 
показниками. 
 
оволодіти вміннями 
- визначати завдання бухгалтерського обліку; 
- необхідними для набуття компетенції працівника облікової та контрольно-
аналітичної сфер діяльності; 
- застосовувати основні законодавчі та нормативні акти для правильного 
розуміння завдань бухгалтерського обліку, складання і подання відповідних 
облікових даних зацікавленим користувачам; 
- оперувати принципами бухгалтерського обліку з метою їх використання в 
управлінні підприємством; 
- поглибити вивчення основних законодавчих та нормативних 
документів, які регулюють ведення обліку та складання звітності в Україні. 
 
Ключові слова: автономність підприємства, бухгалтерський облік, облікова 
методологія, завдання обліку, види обліку, норми часу, вимірювання обєктів, 
грошові вимірники, трудові вимірники, натуральні вимірники. 
План підготовки:  
1. Види та  завдання обліку : характеристика та вимоги до нього 
2. Показники вимірювання об’єктів обліку 
3. Нормування роботи апарату бухгалтерії 
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1. Види та  завдання обліку : характеристика та вимоги до нього 
 

 Господарський облік являє собою комплекс даних (інформації) про 
здійснення певної діяльності, тобто є інформаційною системою, повнота якої 
забезпечується трьома нерозривно пов’язаними видами обліку: оперативним, 
статистичним, бухгалтерським (рис. 8.1). 

  
 Господарський облік 
 
 
 
 
 
 

Статистичний Оперативний облік Бухгалтерський облік 
облік

 
 
 
 
 
 

відображення інфо-
рмації про масові 
кількісно однорідні 
явища господарсь-
кого стану підпри-
ємства; вивчення і 
контролю масових 

спостереження, 
відображення та 
контроль за окреми-
ми господарськими 
операціями  з метою 
прийняття управ-
лінських рішень 

процес виявлення, 
вимірювання, реєстрації, 
накопичення, 
узагальнення, зберігання 
та передачі інформації про 
діяльність підприємства 
користувачам для 
пявищ рийняття рішень 

 
Рис. 8.1. -  Види господарського обліку 

 
Так, оперативний облік передбачає можливість швидко зібрати та 

передати необхідну на даний час інформацію керівництву, за допомогою 
телефону, у письмовій або усній формі, у зв’язку з чим абсолютної 
точності не передбачає. 

Статистичний облік використовується для вивчення державними 
органами як законодавчої, так і виконавчої влади: динаміки заробітної 
плати, продуктивності праці, рентабельності виробництва тощо як в 
окремих галузях економіки, так і в країні в цілому.   

Бухгалтерський облік є основним видом обліку, який застосовує 
особливі, тільки йому властиві способи опрацювання облікової інформації 
– рахунки, подвійний запис операцій на рахунках, балансові узагальнення 
тощо. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність» бухгалтерський облік поділяється на: фінансовий та 
управлінський (рис. 8.2) 
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сукупність правил і процедур, які 
забезпечують підготовку й 
оприлюднення інформації про 
результати діяльності підприємства, 
його фінансовий стан обліку є 
обов’язковим 

 
 Фінансовий 

 облік 
 
 
 

Бухгалтерський 

 
 
 

 
 

Рис.8. 2. -  Види бухгалтерського обліку 
 
Фінансовий облік є обов’язковим та однаковим для всіх суб’єктів 

господарювання, носить відкритий характер, чітко регламентується 
державою. 

Управлінський облік не є обов’язковим для ведення. Рішення про його 
організацію, правила ведення – приймає керівництво. Інформація становить 
комерційну таємницю. В Україні цей вид обліку ведеться переважно 
великими виробничими підприємствами. 

 
2. Показники вимірювання об’єктів обліку 

 
Для вимірювання об'єктів у бухгалтерському обліку використовуються 

натуральні, трудові та грошові показники. Натуральні – це кількісні 
показники. До них відносять одиниці маси – кілограми, тонни, центнери, 
грами та міліграми; одиниці довжини – сантиметри, метри, кілометри, 
дециметри та міліметри; одиниці об'єму – літри, декалітри, гектолітри, 
кубічні метри та кубічні сантиметри; одиниці площі – гектари, квадратні 
кілометри, метри та дециметри. 

Так, у залежності від діяльності підприємства та його майна, 
наприклад, у роздрібній торгівлі наявність та рух продовольчих товарів 
обліковують у кілограмах – муку, крупу, цукерки; у банках – консерви рибні, 
овочеві; у пакетах – молоко, сік тощо. Сільські виробники, зайняті площі під 
овес, пшеницю, капусту, помідори чи виноград, вимірюють гектарами, а 
зібраний урожай − центнерами. У ресторанному господарстві – кількість 
виготовлених та реалізованих страв. Будівельні матеріали в будівництві, 
наприклад, щебінь та пісок вимірюється кубічними метрами, електроенергію 
– кіловат-годинами. Транспортні підприємства розраховують використані 
паливно-мастильні матеріали на пробіг автомобіля в літрах на 100 кілометрів, 
стиснений природний газ – у метрах кубічних на 100 тонно- кілометрів. 
Промислові підприємства обліковують обсяг виробленої продукції у штуках 

 облік 

Управлінсь-
кий облік

для всіх підприємств

сукупність методів та процедур, які 
забезпечують підготовку і надання 
інформації для планування, кон-
тролю та прийняття рішень на різних 
рівнях управління підприємством
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(верстати, машини, водолічильники тощо). Використання натуральних 
показників у обліку є важливим для забезпечення контролю за збереженням 
матеріальних цінностей та оперативного керівництва господарською 
діяльністю. 

Трудові вимірники використовують для розрахунків витраченої праці в 
одиницю часу. Робочий час вимірюється в годинах, хвилинах, днях роботи. 

Такі показники є необхідними для нарахування заробітної плати 
робітникам підприємств та організацій, розрахунку продуктивності праці. 
Так, одиницею вимірювання витрат праці робітників будівельних організацій 
є людино-дні, будівельних машин – машино-години; у готелях та санаторіях 
– ліжко-дні, в агрокомплексах – трудодні. 

Незалежно від використання натуральних і/чи трудових показників усі 
об'єкти обліку повинні відображатися та обліковуватись у грошовому.  
вимірюванні. Таким чином, грошове вимірювання представляє собою 
універсальний вартісний показник, котрий дає змогу узагальнювати різні 
господарські процеси та операції в єдиному вимірнику на різних рівнях будь- 
якого підприємства, регіону чи галузі. 

Обов'язкове використання єдиного грошового вимірника є одним з 
основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У Законі 
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» 
записано: «…вимірювання і узагальнення всіх господарських операцій 
підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій 
одиниці». Дотримання цього принципу забезпечує реальність показників 
діяльності у масштабах усього народного господарства. 

 
3. Нормування роботи апарату бухгалтерії 

(виноситься на самостійне опрацювання) 
 

Контрольні питання до теми: 
1. Визначте завдання бухгалтерського обліку. 
2. Охарактеризуйте вимоги, що висуваються до бухгалтерського обліку. 
3. Види господарського обліку, їх відмінності.49. Дайте порівняльну 
характеристику фінансового, управлінського та податкового обліку. 
4. У чому полягає взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими 
економічними науками? 
5. Які натуральні показники використовують для обліку земельних ділянок? 
6. У яких показниках обліковують тверде паливо? 
7. Рибні запаси вимірюють у тоннах чи штуках? 
8. Площа зайнята під урожай кукурудзи рахується у штуках чи центнерах? 
9. У якому виді транспорту вимірюють відстань у милях? 
10. Довжина вимірюється у кг., куб.м, м? 
11. Вага золота визначається у грамах чи інших одиницях? 
12. До якої групи показників відносять трудодні? 
13. Сутність нормування праці, види норм та їх характеристика. 
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14. Методика визначення чисельності персоналу бухгалтерії. 
15. Організація робочих місць та умов праці персоналу бухгалтерії. 
16. Сутність і зміст соціального забезпечення персоналу бухгалтерії. 
17. Типи організаційних структур апарату бухгалтерії. 
18. Організація ергономічного забезпечення роботи апарату бухгалтерії. 
19. Форми організаційної побудови бухгалтерії. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 Необхідно: На підставі вивченого теоретичного матеріалу розв’язати 
комплексне ситуаційне завдання за РОЗДІЛОМ 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
ОБЛІК У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТОМ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

I. Доповніть визначення бухгалтерських термінів 
 

Головне завдання кожного підприємства –_______________________ 
 
Бухгалтерський облік –________________________________________ 
 
Фінансовий облік –____________________________________________ 
 
Управлінський облік -_________________________________________ 
 
Натуральні вимірники –_______________________________________ 
 

II. Розв'яжіть ситуаційне завдання 
 

Завдання 1 

 Необхідно:  

1. Знайти правильне визначення кожного з наведених видів обліку та 

розмістіть правильну відповідь у таблицю 1.  

Таблиця 1 
Бухгалтерський облік Статистичний облік Оперативно-технічний 

облік 
№ № № 

 
 

№ 1. Облік, який здійснюється безпосередньо на місцях здійснення 
господарських операцій і забезпечує їх негайне спостереження та реєстрацію; 
№ 2. Система планомірного збирання, групування і узагальнення масових 
суспільних явищ за якісно однорідними ознаками, вивчення та аналіз 
кількісних і якісних їх змін, а також виявлення закономірностей і темпів 
суспільного розвитку;  
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№ 3. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 
внутрішнім користувачам для прийняття рішень 
 
2.Необхідно: Заповніть подану схему вимірників обліку. Вкажіть їх 

основне призначення  

 
 
 
 
 Вимірники в обліку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

натуральні трудові грошові 
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