
Згідно з розділом 1 Закону про бухгалтерський облік і фінансову
звітність облік поділяється на:

бухгалтерський
внутрішньогосподарський

(управлінський)

Процес виявлення
вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі

інформації про діяльність
підприємства зовнішнім та
внутрішнім користувачам
для прийняття рішень

Схема обробки та
підготовки інформації для
внутрішніх користувачів у

процесі управління
підприємством

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ
Мета: ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності –
надати користувачам для прийняття рішень повну, правдиву та
неупереджену інформацію про фінансове становище, результати діяльності
та рух грошових коштів підприємства.

Схема 1.1
Поділ обліку відповідно до Закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність



ФІНАНСОВИЙ

Мета: надавати інформацію про фінансове
становище, результати діяльності та рух грошових
коштів
Споживачі: внутрішні (керівництво, менеджери)
- зовнішні (засновники, інші зацікавлені сторони)

УПРАВЛІНСЬКИЙ

Мета: надавати інформацію для прийняття рішень в
управлінні підприємством.
Споживачі: зовнішні (контролюючі органи, інші
зацікавлені структури)

ПОДАТКОВИЙ

Мета: розрахувати базу оподаткування та
нарахування і сплачувати податки до бюджету.
Споживачі: зовнішні (контролюючі органи, інші
зацікавлені структури)

Схема 1.2

Види обліку залежно від потреб
користувача



Схема 1.3
Використання даних бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який веде
підприємство

фінансової звітності

Дані бухгалтерського
обліку

використовують для
складання

статистичної звітності

інших видів звітності податкової звітності



Виходячи із Закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність
підприємство:

Визначає облікову політику

Обирає форму бухгалтерського обліку

Розробляє системи і форми
внутрішньогосподарського обліку, 

звітності й контролю господарських операцій, 
визначає права працівників на підписання

бухгалтерських документів

Затверджує правила документообігу і технологію
обробки облікової інформації, додаткову систему

рахунків і регістрів аналітичного обліку

Може виділяти на окремий баланс філії, 
представництва, відділення та інші відокремлені

підрозділи, які зобов’язані вести
бухгалтерський облік

Затвердження
посадових
інструкцій

Правила та графіки
документообороту

Списки осіб, які
мають права
підписувати
документи

Визначення методів
амортизації для

необоротних активів

Встановлення порогів
суттєвості для різних

суб’єктів обліку

Схема 1.4
Основні вимоги щодо організації бухгалтерського обліку на підприємстві



ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ
Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що

використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності.
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Принципів, тобто правил, за
якими вимірюють, оцінюють і

реєструють господарські
потреби

Методів, способів і прийомів, 
за допомогою яких об’єкти

показують в обліку

Процедур

Обачність
Повне висвітлення
Автономність
Послідовність
Безперервність
Нарахування та відповідність доходів і
витрат
Історична собівартість

Методи оцінки вибуття запасів
Методи нарахування амортизації
Методи оцінки сумнівної дебіторської
заборгованості

Форми ведення
Порядок документообороту
Технологія обробки облікової інформації

Схема 1.5
Сутність облікової політики



з дня реєстрації до моменту ліквідації

Підприємство самостійно обирає форми організації бухгалтерського обліку

Введення до штату підприємства посади бухгалтера

Користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, 
зареєстрованого підприємцем

Ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою
бухгалтерією або аудиторською фірмою

Самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності

Схема 1.6
Форми організації бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік на підприємстві ведуть



Відповідальність за організації бухгалтерського обліку, збереження оброблених документів, регістрів і
звітність несе керівник підприємства

Забезпечує
дотримання на
підприємстві
встановлених

єдиних
методологічних

засад
бухгалтерського

обліку

Організовує
контроль за

збереженням на
рахунках

бухгалтерського
обліку всіх

господарських
операцій

Бере участь в
оформленні
матеріалів, 
пов’язаних з
нестачею та

відшкодуванням
втрат від нестачі

крадіжки і
псування активів
підприємства

Забезпечує
перевірку стану
бухгалтерського
обліку у філіях, 
представництвах, 

відділеннях

На основі бухгалтерського підприємства повинні складати фінансову звітність

Схема 1.7
Повноваження головного бухгалтера при веденні обліку

Головний бухгалтер або особа на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві



Схема 1.8
Склад фінансової звітності

Баланс – звіт про фінансове становище підприємства, що відображає на певну
дату його активи, зобов’язання і власний капітал

Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові
результати

Звіт про рух грошових коштів – звіт, що відображає надходження і видаток
грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному році

Звіт про власний капітал – звіт, що показує зміни у складі власного капіталу
підприємства

Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, яка
забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів

Фінонсова звітніть – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про
фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітній період


