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РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
Розвиток економічної системи зумовлює необхідність відпові-

дного розвитку інформаційної бази, основу якої становить бухга-
лтерський облік. Але останнім часом саме в визначенні бухгал-
терського обліку і його складових не існує єдиної думки серед 
науковців. 

Облік — складова частина управління економічними процеса-
ми і об’єктами, сутність якого полягає у фіксації їх стану і параме-
трів, зборі та накопиченні відомостей про економічні об’єкти та 
процеси, відображенні цих даних в облікових регістрах. 

Рахівництво, рахунковедення та рахункознавство — це етапи 
розвитку облікової теорії і практики, які у поєднанні одна з од-
ною створили у середині 20 ст. бухгалтерський облік. Тому у да-
ний час повернення до вказаних термінів є недоцільним. 

Незважаючи на поважний вік бухгалтерського обліку в науко-
вому співтоваристві досі відсутня єдина думка стосовно його 
предмету.  

В. Г. Швець дає таке визначення предмету бухгалтерського 
обліку в широкому розумінні — все те, що пов’язане з отриман-
ням необхідної інформації про суб’єкт господарювання, його го-
сподарську діяльність та ресурси. У вузькому розумінні, предме-
том обліку є сукупність процедур, пов’язаних з виявленням, 
вимірюванням, реєстрацією, накопиченням, узагальненням, збері-
ганням та передачею інформації про господарську діяльність 
користувачам для прийняття рішень.  

Тобто, на перше місце виходить інформаційна функція бухга-
лтерського обліку, при цьому із предмету обліку викреслюється 
контрольна функція. 

Об’єкт і предмет як основні наукові категорії пов’язані між 
собою як ціле та його частина. У теорії бухгалтерського обліку 
склалася зворотна ситуація, предмет обліку традиційно визнають 
загальним поняттям, а об’єкти — його частинами. Такої точки 
зору притримуються проф. П.П. Німчинов, проф. В. В. Сопко. 

Проф. Ф. Ф. Бутинець предмет бухгалтерського обліку визна-
чає як факти господарського життя, сукупність яких характери-
зує господарську діяльність підприємств (це власність підприєм-
ства, яка знаходиться в його розпорядженні і використанні у 
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вигляді майна, рух такого майна в процесі господарювання і ре-
зультати діяльності, узагальнені в грошовому вимірнику). 

У цьому питанні ми поділяємо думку проф. В. Ф. Палія, який 
визначає предмет бухгалтерського обліку як рух капіталу («капі-
тал як величина коштів, вкладених у господарську діяльність, їх 
переміщення і трансформація в процесі обороту, включаючи збі-
льшення або зменшення в результаті господарської діяльності»). 

І факти господарського життя, і інформація про факти госпо-
дарського життя, а також процедури, пов’язані з виявленням, ви-
мірюванням, реєстрацією, накопиченням, узагальненням, збері-
ганням та передачею інформації про господарську діяльність 
користувачам для прийняття рішень, стосуються руху капіталу. 

Предмет бухгалтерського обліку вивчається за допомогою су-
купності спеціальних прийомів, яка отримала назву методу бух-
галтерського обліку. 

Конкретні інструменти, що дають змогу формувати бухгал-
терську інформацію для зовнішніх і внутрішніх користувачів э 
елементами методу. 

Виходячи з проблеми визначення предмету обліку, необхідно 
сказати, що він також розвивається в рамках конкретних елемен-
тів предмету обліку, основними групами яких є: 

— господарські засоби (активи); 
— джерела їх утворення (капітал та зобов’язання); 
— господарські процеси та їх результати (закупка, виробницт-

во, оплата праці, реалізація і їх результат: прибуток або збиток). 
Подальше дослідження предмету обліку та його елементів нероз-

ривно пов’язане з функціями обліку, до яких прийнято відносити: 
— інформаційну (бухгалтерський облік надає інформацію у 

вигляді звітів внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийнят-
тя економічних рішень); 

— контрольну (полягає в необхідності здійснення методами 
бухгалтерського обліку контролю збереження та ефективного ви-
користання ресурсів, виконання планових завдань, дотримання 
чинного законодавства й умов угод і контрактів); 

— аналітичну (полягає в здійсненні на основі первинних та 
зведених даних економічного аналізу наявності, стану і руху ре-
сурсів та результатів діяльності підприємства із широким засто-
суванням економіко-статистичних методів і моделювання). 

Бухгалтерський облік надає інформацію користувачам для 
прийняття економічних рішень. Частина такої інформації містить 
комерційну таємницю, через що вона надається тільки внутріш-
нім користувачам. Разом з використанням методів управління ва-
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ртістю продукції це обумовило виникнення підсистеми управлін-
ського обліку або контролінгу.  

Необхідність оцінки інвестиційної привабливості підприємств 
потенційними інвесторами надала поштовх для розвитку фінан-
сового обліку. 

Складання форм податкової звітності, її подання до податкової 
служби, розрахунок і сплата податків та зборів здійснюються у рам-
ках підсистеми податкового обліку, а не податкового рахівництва. 

Відокремлення у рамках бухгалтерського обліку підсистем 
фінансового, управлінського та податкового обліку є об’єктив-
ною реальністю і не залежить від думки фахівців з теорії бухгал-
терського обліку. 

Подальший розвиток бухгалтерського обліку тісно пов’язаний 
з процесами глобалізації, розширенням меж ведення бізнесу. Бу-
хгалтерський облік повинен стати дійсно єдиною мовою бізнесу, 
зрозумілою користувачам із різних країн. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  

У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В ХІХ СТОЛІТТІ 
 
Бухгалтерський облік, як наука, не завжди однаково сприймаєть-

ся серед учених України. Однією з причин такої ситуації в Україні є 
нехтування історичним досвідом облікової науки, який частіше роз-
глядається як набір цікавих фактів, а не складова теоретико-
методологічного забезпечення бухгалтерського обліку. Особливо це 
стосується періоду ХІХ століття, коли власне і розпочинається юри-
дична регламентація бухгалтерського обліку як обов’язкового еле-
менту для усіх суб’єктів господарювання. Слід відзначити, що од-
ним із європейських центрів розвитку бухгалтерського обліку в ХІХ 
ст., як і економічних студій загалом, був Львівський університет.  

З історичних джерел відомо, що від початку надання статусу 
академії, навчання у Львівському університеті здійснювалося за 
зразком вищих європейських закладів з 1661 р. Упродовж історії 
університету більша частина студентства навчалась на юридичному 


