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Передмова 
 

  У дитинстві майже кожен хлопчик мріє стати космонавтом, 

льотчиком, „мільйонером", а дівчинка  зіркою, закохатися у принца на 

білому коні та згодом вийти заміж за олігарха. Згодом життя вносить 

корективи у свідомість підростаючого покоління і осягнувши реальність 

хлопчики починають працювати міліціонерами, пожежниками, 

охоронниками, вантажниками і т.д., а дівчатка секретарями, перукарями, 



офіціантками та бухгалтерами. І якщо за радянських часів дуже часто 

працювали на одній роботі майже до самої пенсії, то на сьогодні, в часи 

інфляції та безробіття, життя змінилося корінним чином, оскільки 

переважній більшості  громадян доводиться дуже часто змінювати роботу.   У 

зв'язку з цим, у кожного працівника виникає бажання мати професію, яка  б 

забезпечила гарантію зайнятості та стабільне джерело доходу для сім'ї. 

Однією з таких професій є професія обліковця. На сьогоднішній день 

„обліковець" - є однією із найпоширеніших професій.  

  Обліковець  повинен знати: нормативні, методичні та інші керівні 

матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів бухгалтерського 

обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і 

технологію оброблення облікової інформації на підприємстві, план рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій; систему і форми 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю. 

  Даний курс лекцій допоможе учням освоїти предмет «Бухгалтерський 

облік». В ньому описані теоретичні та практичні основи бухгалтерського 

обліку, відповідно до стандартів та нормативних документів. Кожна тема  

містить теоретичний матеріал та завдання для самоконтролю які 

допоможуть закріпити знання учнів, крім того всі теми містять 

контрольні питання та різнорівневі завдання у формі  тестів для закріплення 

теоретичних визначень. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тема І Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.  
 

§ 1 Поняття бухгалтерського обліку .Види обліку . Облікові вимірники. 
План 

1.Поняття господарського обліку . 

2.Види обліку .  

3.Облікові вимірники. 

 

1 Поняття господарського обліку 
Перш ніж приступити до вивчення бухгалтерського обліку, необхідно ознайомитися в 

загальних рисах з господарським обліком. Це дасть змогу краще зрозуміти особливості 

обліку, повніше й глибше вивчити його. 

        Господарський облік, як свідчить сама назва, це облік господарства, облік господарської 



діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл 

матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо. 

       Господарство України складається з галузей - промисловості, сільського господарства, 

будівництва, торгівлі, транспорту тощо. Кожна галузь складається з окремих підприємств і 

організацій. До них належать заводи, фабрики, шахти, КСП, фермерські господарства, 

торговельні підприємства тощо.      Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном 

та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням 

послуг, називається господарською діяльністю. Для здійснення господарської діяльності 

кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби - будівлі, 

машини, матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів. Поряд з 

господарськими засобами необхідною умовою господарської діяльності є праця. Затрати 

праці включаються разом з матеріальними затратами та іншими засобами виробництва до 

вартості виготовлюваних виробів, уречевлюються в них.Господарська діяльність складається 

з господарських процесів, котрі поділяються на господарські операції.      

Облік існує давно. Він виник у процесі розвитку людського суспільства, котре для 

забезпечення своїх потреб здійснює господарську діяльність, тобто матеріальне 

виробництво, що вимагає управління та контролю. Задля цієї мети й було створено облік. 

Протягом історичного розвитку, в процесі загального зростання матеріально-технічної 

культури змінювалися й удосконалювалися також методи, техніка і форми обліку. Від 

примітивних засобів і способів до складних сучасних комп'ютерних систем - таким є шлях 

розвитку облікової техніки. 

 

2 Види обліку 

Єдина система обліку на підприємстві, в галузі, державі забезпечується трьома 

нерозривно пов'язаними видами обліку: оперативним, статистичним та бухгалтерським. 

Основою бухгалтерського обліку в Україні є Закон України "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р., який визначає правові основи 

регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 

Цей Закон набрав чинності з 1 січня 2000 р., водночас з цим почалася реалізація Програми 

реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової 

звітності, затвердженої постановою № 1706 Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 

р. Поширюється цей Закон на всіх без винятку юридичних осіб (підприємства, організації, 

банки, бюджетні установи). 

Господарський облік — це облік господарської діяльності підприємства, суспільства, 

виробництва, реалізації та розподілу матеріальних благ, необхідних для задоволення 

матеріальних потреб. Складовими господарського обліку є оперативний, статистичний і 

бухгалтерський облік. 

Оперативний облік — це спосіб спостереження і контролю за окремими операціями та 

процесами з метою управління ними. 

Статистичний облік — це планомірне збирання й вивчення інформації про масові 

кількісні та якісні явища й закономірності загального розвитку за конкретних умов, місця й 

часу. 

Бухгалтерський облік — це спосіб суцільного документального спостереження й 

контролю за господарською та фінансовою діяльністю підприємств і організацій й 

відповідного відображення отриманої інформації. 

Суть бухгалтерського обліку визначають такі його властивості: 

• систематичне і послідовне відображення всіх господарських операцій у міру їх 

здійснення; 

• документальне обґрунтування господарських операцій; 

• застосування різних способів обробки облікової інформації — рахунків, подвійних 

записів, балансу та ін. 

Усі три види господарського обліку тісно пов'язані між собою і доповнюють один 

одного 

 



3 Облікові вимірники 

В обліку застосовують різні вимірники для відображення господарських засобів і 

процесів, що здійснюються на підприємстві, а також їх кількісних та якісних характеристик. 

Облікові вимірники застосовують для оцінювання ефективності господарських 

операцій за кількісними та вартісними критеріями в бізнес-плані та державній фінансовій і 

статистичній звітності. Облікові вимірники поділяють на натуральні, трудові та грошові. 

Натуральні вимірники застосовують для отримання інформації про господарські 

засоби та процеси в їх натуральному вираженні (через масу, об'єм, площу). Їх застосовують 

для обліку тільки однорідних об'єктів. Застосування матеріальних показників до сортів, 

асортиментів дає змогу одержувати дані про кількість і якість  матеріальних цінностей. 

Трудові вимірники використовують для визначення кількості витраченої праці в 

одиницях робочого часу (хвилинах, годинах, днях, місяцях, роках). За допомогою трудових 

вимірників можна узагальнювати й порівнювати різнорідні величини. 

Грошові вимірники застосовують для узагальненого відображення наявності та руху 

засобів підприємства, джерел їх формування, господарських процесів і результатів діяльності 

в єдиному грошовому вираженні (з метою планування та обліку процесів виробництва і 

обігу, визначення фінансових результатів підприємства). 

Контрольні питання  

1.Історія розвитку господарського обліку. 

2.Поняття господарського обліку . 

3.Види обліку .  

4.Облікові вимірники. 

 


