
Лекція 5

РАХУНКИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ



Коли бухгалтери вперше спробували записати 

інформацію про майно підприємства, вони по суті 

приступили до розробки системи бухгалтерського 

запису. Тоді і зародилася методологія

бухгалтерського обліку – наука, що розглядає 

способи ведення обліку. 

Власне, методологія бухгалтерського обліку і є 

безпосередньо бухгалтерський облік – зусиллями 

людей створена наукова дисципліна.

Методологія обліку – наука про методи наукового 

дослідження, тобто знання всієї сукупності прийомів 

і засобів теоретичного пізнання господарських явищ 

– об’єктів бухгалтерського обліку з точки зору  їх 

законності, повноти відображення та достовірності.



Реєструючи інформацію бухгалтер ще 

колись задумався над тим, що кожен об’єкт 

володіє фазою існування. Раніше йому було 

досить сприйняти об’єкт, без всяких над 

ним роздумів, щоб згодом в міру 

необхідності отримувати звіти. Тепер же 

бухгалтер цілеспрямовано реєструє 

об’єкт, причому двічі: перший раз при 

надходженні, другий раз при витрачанні 

(вибутті). Об’єкти реєструються за назвами. 

Об’єкт обліку – це конкретні засоби (майно) 

або джерела їх утворення, наприклад, 

матеріали, паливо, готівка, безготівкові 

кошти, позики банку, прибуток, тощо.



Факт господарського життя (ФГЖ). Фази 

існування об’єктів, тобто самі об’єкти, як 

правило, розміщуються не хаотично, а в 

суворій послідовності. Така послідовність в 

існуванні об’єктів виникла з того періоду, коли 

людину перестало задовольняти ведення 

натурального господарства і вона 

приступила до обміну. Писемність виявила 

ще одну особливість організації інформаційної 

системи обліку. Прояснилася суть того, що 

в буденному житті називають подією, а в 

бухгалтерському обліку фактом 

господарської діяльності, або фактом 

господарського життя 



Факт господарський – 1) дія, невигадана 

подія, твердо встановлене знання, що базується 

на досвіді і слугує для будь-якого висновку, 

який є перевіркою будь-якого припущення; 

2) діяльність, реальність, те, що об’єктивно існує; 

3) здійснена, невигадана подія, випадок який є 

підставою для складання будь-якого висновку 

або слугує перевіркою будь-якої пропозиції.

Подія в господарській діяльності – різновид 

фактів господарської діяльності, що виступають 

обліковою одиницею в системі первинного 

спостереження. Події представляють собою 

випадки, що призводять до змін в складі 

господарських засобів незалежно від дій і зусиль 

працівників підприємства.



Господарська операція – це будь-яка дія, яку 

здійснило підприємство і, яка вплинула на його 

фінансовий стан, тобто відбувся рух активів або 

пасивів. До операцій відносять: залучення грошей 

акціонерів і банків, придбання сировини і 

матеріалів, виплату працюючим заробітної плати, 

продаж продукції і т.д. Звісно, великі 

підприємства щорічно здійснюють сотні тисяч 

операцій; саме тому вони активно 

використовують комп’ютерну техніку і мають в 

своєму складі великі за розміром бухгалтерії. 

Проте незалежно від розміру підприємства, принцип 

бухгалтерського обліку залишається незмінним: 

актив = пасиву А = П.

Господарська операція – це подія або дія, яка 

відбувається з об’єктом обліку. В результаті цієї дії 

відбуваються зміни.



В залежності від того, на які статті балансу 

та/або звіту про фінансові результати 

впливають господарські операції, їх можна 

поділити на такі групи:

– господарські операції, під впливом яких 

змінюються лише статті балансу;

– господарські операції, під впливом яких 

змінюються одночасно статті балансу та 

статті звіту про фінансові результати;

– господарські операції, під впливом яких 

змінюються лише статті звіту про 

фінансові результати.



Бухгалтерський баланс відображає структуру 

господарських засобів підприємства та джерел 

їх утворення на звітну дату. Таким чином, 

поглянувши на баланс, можна зробити 

висновок про те, якими господарськими 

засобами володіло підприємство на певну звітну 

дату, і за рахунок яких джерел (власного чи 

залученого капіталу) ці господарські засоби 

утворені. Однак під впливом господарських 

операцій відбуваються різноманітні зміни 

складу і джерел господарських засобів 

підприємства. Це призводить до того, що на 

різні звітні дати бухгалтерський баланс 

підприємства та звіт про фінансові результати 

може відрізнятися.



Взаємні відносини між підприємствами зумовлюють 

моменти надходження і витрачання об’єктів: 

витрата (видаток) одного збігається з надходженням 

(придбанням) іншого. Тобто підприємство віддає 

одну річ, яка вибуває, а натомість отримує іншу річ, 

яка на підприємство надходить (рис. 1). Момент, в 

який це відбувається і є подією. Такий момент 

відображається в первинних документах і носить 

назву “дата операції” (див. лекцію 4).
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Рис. 1. В одній події вибуває одна річ і надходить інша



Обмінювати можна одну річ на дві або і три, так 

само як з однієї початкової сировини переробки 

можна отримати декілька видів продукту або, 

навпаки, з декількох початкових видів сировини 

один готовий виріб. Маємо тут варіанти подій більш 

ніж з двома об’єктами (рис. 2).
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Рис. 2. Варіанти подій з трьома об’єктами



Але можливі події з єдиним об’єктом. Наприклад, 

річ вибуває з підприємства унаслідок її втрати або 

того, що вона стала непридатною для подальшого 

використання, або надходить на підприємство з тієї 

причини, що її подарували, знайшли. Надходження в 

бухгалтерських записах завжди є близькими із 

витратами, а витрати із надходженням за наступних 

двох причин:

– при перейменуванні об’єкту унаслідок його 

переробки і т.п. діє закон збереження матерії. Ніщо не 

виникає ні з чого, і не зникає безслідно. Тим 

самим знищення одного об’єкту завжди 

приводить до виникнення іншого;

– при обміні об’єктами, роль закону збереження матерії 

виконує відшкодувальний характер обміну. Адже 

будь-який обмін в тому і полягає, щоб замість 

однієї речі отримати іншу. Відповідно, одна річ 

втрачається, зате інша надходить.



Варіанти запису, особливо при участі в одній події більш ніж 

двох об’єктів, при аналізі балансу не досить важливі. Істотніше 

питання: навіщо бухгалтери почали реєструвати події, 

об’єднуючи між собою протилежні фази існування об’єктів? 

Відповідь така: тому що реєстрація подій дозволяє 

простежувати історію об’єкту. Але що ми маємо на увазі під 

історією?

Представимо ланцюжок послідовного обміну об’єктів: перший 

обмінюється на другий, другий на третій (рис. 3) і т. д.
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Рис. 3. Ланцюжок обміну об’єктів, що розглядається в 

контексті подій



Правило АКТИВНІ РАХУНКИ ПАСИВНІ РАХУНКИ

1-ше – на активних рахунках

враховуються всі активи

підприємства або ресурси.

– капітал обліковується на

пасивних рахунках.

2-ге – по дебету рахунку відображаються

господарські операції, пов’язані з

придбанням активу (збільшенням);

– по кредиту рахунку

відображаються господарські

операції, пов’язані з вибуттям,

використанням активу

(зменшенням).

– по дебету рахунку

відображаються господарські

операції, пов’язані із зменшенням

капіталу;

– по кредиту рахунку

відображаються господарські

операції, пов’язані із збільшенням

капіталу.

3-тє – залишок на кінець місяця

визначається розрахунковим

шляхом: залишок на початок місяця

по дебету + обороти по дебету –

обороти по кредиту = залишок на

кінець місяця по дебету.

– залишок на кінець місяця

визначається розрахунковим

шляхом. залишок на початок

місяця по кредиту + обороти по

кредиту – обороти по дебету =

залишок на кінець місяця по

кредиту.

4-те – залишок по активному рахунку

тільки по дебету.

– залишок на пасивному рахунку

тільки кредитовий.

Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку


