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ПІДСИСТЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ: МЕТОДИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  

СУПРОВОДУ 

 

У статті розглянуто систему обліку діяльності юридичних осіб на сучасному 
етапі реформування податкового та бюджетного законодавства. Розкрито 
методичні основи підсистем обліку, фактори їх результативної інтеграції. 
Ключові слова: облік, юридичні особи, податкове та бюджетне законодавст-

во, підсистеми, інтеграція. 

 

В статье рассмотрена система учета деятельности юридических лиц на сов-

ременном этапе реформирования налогового и бюджетного законодательс-
тва. Раскрыто методические основы подсистем учета, факторы их резуль-

тативной интеграции. 

Ключевые слова: учет, юридические лица, налоговое и бюджетное законо-
дательство, подсистемы, интеграция.  

 

In the article the accounting system of legal entities at the present stage of the 

reform of the tax and budget legislation has been investigated. Methodological 

accounting subsystems basis, factors of their effective integration have been 

revealed. 

Keywords: accounting, legal entities, tax and budget legislation, subsystem, 

integration.  

 

Вступ. Облік  як галузь сучасного пізнання розвивався, змінювався і посту-

пово оформився у сукупність концепцій, законів, аксіом, правил та процедур, за 

допомогою яких кількісні та якісні результати господарської діяльності трансфо-

рмуються в інформацію для прийняття управлінських рішень. 

Методи бухгалтерського обліку та завдання, що ставились перед ним, зале-

жали від розвитку людини. Скільки існує бухгалтерський облік, стільки не при-

пиняються суперечки щодо його сутності, завдань та кінцевої мети.  

Об’єктивна та своєчасна інформація як продукт раціональної системи обліку 

діяльності суб’єкта господарювання забезпечує достовірність показників  

звітності, є важливою умовою для прийняття ефективних управлінських рішень 

в поточному періоді та на перспективу. 

Аналіз останніх досліджень. Система обліку перебуває в тісному зв’язку із 

господарською діяльністю, відображаючи її на мові інформації, а також із 

системою менеджменту, для якого готує інформацію. Цікавою є думка                    
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проф. М.С. Пушкаря, що  «…ідеальна система обліку ґрунтується на визначенні 

загальної мети розвитку бізнесу, врахуванні запитів на інформацію різних груп 

користувачів, які мають різні цілі» [9]. 

На сучасному етапі сталого національного розвитку з підвищенням вимог з 

боку користувачів до відображення результатів господарської діяльності перег-

лядається і уточнюється науково-практична база облікової системи вітчизняних 

суб’єктів. 

Методика досліджень. Вивчення методології бухгалтерського обліку займає 

одне з провідних місць в наукових працях вітчизняних вчених-обліковців                  

М.Т. Білухи, В.В. Сопка, С.В. Свірко, В.С. Рудницького, В.Г. Швеця, Ф.Ф. Бути-

нця, Ю.А. Кузьмінського, Т.М. Сльозко, Є.В. Мниха та інших. Потребують по-

дальших досліджень альтернативні підходи застосування методів підсистем гос-

подарського обліку, фактори результативності функціонування інтегрованої об-

лікової системи. 

Метою публікації є дослідження методичних та організаційних основ підсис-

тем обліку для реалізації їх подальшого розвитку, забезпечення користувачів 

своєчасною, об’єктивною та повною інформацією про результати діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Облік – це реєстрація та узагальнення параметрів економічної діяльності 

суб’єкта із використанням документарних та\або електронних носіїв інформації 

[4; 5]. 

Обліковий процес включає ряд послідовних етапів (рис. 1), кінцева мета яких 

– підготовка звітності.  При цьому призначення видів звітності визначає  методи-

чні та організаційні основи облікової системи. 

 
Рис. 1. Організаційна модель обліку 

 

Науковці та практики неоднозначні в своїх поглядах щодо об’єктів докумен-

тування: в одних джерелах зазначається, що за допомогою первинного докумен-

ту реєструється факт господарської діяльності (ФГД), в інших – господарська 

операція. Однак, господарською операцією є задокументований факт господар-

ської діяльності, вартісний вимір якого в часі призводить до змін у балансі. 

 Відтак, більш повним до Положення про документування операцій в бухгал-

терському обліку [13] є визначення первинного документа як   матеріального 
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та/або електронного носія інформації, підготовленої з дотриманням чинних ви-

мог,  про здійснений факт господарської діяльності суб’єкта. 

Слушною є думка проф. М. Білухи [1, 6], що джерело отримання інформації 

на підприємствах – єдина інтегрована система господарського обліку, що 

включає бухгалтерський (внутрішньогосподарський), управлінський, статистич-

ний та податковий облік господарських операцій  (табл. 1). 

Таблиця 1 

Підсистеми господарського обліку діяльності підприємств  
Концеп-

туальні 

основи 

Бухгал-

терський 

Внутрішньо-

господарсь-

кий 

Управлін-

ський 

Статисти-

чний  

Подат-
ковий 

1 2 3 4 5 6 

Корис-
тувачі 

Зовнішні, 

внутрішні 

Внутрішні Внутрішні Зовнішні, 

внутрішні 

Зовнішні, 

внутрішні 

Відкри-

тість да-

них 

Для зовні-

шніх і вну-

трішніх 

користува-

чів 

Для внутріш-

ніх користу-

вачів 

Для внут-

рішніх ко-

ристувачів 

Для зовні-

шніх і вну-

трішніх ко-

ристувачів 

(за виклю-

ченням пе-

вного пере-

ліку коме-

рційної ін-

формації) 

Для зов-

нішніх і 

внутріш-

ніх кори-

стувачів 

Обов’язк

овість 

ведення 

Обов’язков

ий 

Не- 

обов’язковий 

Не- 

обов’язков

ий 

Обов’язков

ий 

Обов’яз-

ковий  

(для пла-

тників 

податків) 

Звітність 

 

 

 

Затвер-

джена на 

державно-

му рівні 

Внутрішня 

 

 

Внутрішня 

Затвердже-

на на дер-

жавному 

рівні 

Затвер-

джена на 

держав-

ному рів-

ні 

Об’єкт 

обліку та 

звітності 

 

 

Господар-

ська діяль-

ність 

 

 

Виробнича ді-

яльність 

 

 

Господар-

ська діяль-

ність 

 

 

 

Соціально-

економічні 

явища  та 

процеси в 

рамках го-

сподарської 

діяльності 

Госпо-

дарська 

діяль-

ність 

Викори-

стання 

вимірни-

ків 

Вартісні, 

натуральні 

(обмежено) 

Вартісні, на-

туральні, які-

сні 

Вартісні, 

натуральні, 

якісні 

Вартісні, 

натуральні, 

якісні 

Вартісні 
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Для вивчення питань методичного узгодження підсистем 

господарського обліку детальніше зупинимось на їх концептуальних 

основах. Для бухгалтерського обліку (БО) характерно [6; 10] : 

- об’єктами бухгалтерського обліку виступають задокументовані в 

грошовому виразі (інколи – в натуральному) факти господарської діяль-

ності, що відображають параметри матеріальних та нематеріальних ресур-

сів, капіталу та зобов’язань юридичної особи (при цьому, трудові ресурси, 

технічне та програмне забезпечення обліковуються за наслідками впливу 

на зміни вище зазначених  об’єктів); 

- предметом БО є сукупність процедур обліку господарської діяль-

ності; 

- БО є інформаційною базою для фінансової звітності, контрольно-

аналітичної роботи та прийняття управлінських рішень (але не включає 

зазначене). 

Сьогодні очевидною є активна еволюція облікового процесу. Від-

повідно до вимог міжнародної облікової практики: 

- більшої професійної підготовки вимагає оцінка об’єктів обліку та 

доповнюється їх перелік  (в першу чергу, нематеріальними активами, не-

передбаченими зобов’язаннями тощо); 

- до технічних функцій обліку додаються функції аналізу в процесі 

оцінки об’єктів тощо. 

Сучасна система менеджменту спонукає до розвитку нових видів облі-

ку:  креативного (творчого) обліку, маркшейдерського (облік стану та ру-

ху виробничих запасів, корисних копалин), депозитарного (облік цінних 

паперів), динамічного (система реєстрації фактів господарського життя, 

головною метою якого є вимірювання ефективності господарської діяль-

ності), актуарного (система, яка використовує метод подвійного запису і 

надає інформацію про зміну ринкової вартості підприємства) та інших. 

Дискусійним, на наш погляд, є питання існування «прогнозного облі-

ку» та «стратегічного обліку». З урахуванням можливостей інформації, 

отриманої на основі кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку, ці-

лком можна вести мову щодо очікуваних результатів після дати підготов-

ки звітності – нараховані доходи (рах. 373), нарахований резерв сумнів-

них боргів (рах. 38), поточна заборгованість за довгостроковими зо-

бов’язаннями (рах. 61) тощо. Однак, стратегічний облік може мати місце в 

підсистемі управлінського обліку. 

Основні відмінності в сучасному трактуванні управлінського обліку 

(УО) та нормативному забезпеченні бухгалтерського обліку [7; 8] : 

- управлінський облік спрямований на майбутнє, у зв’язку з чим 

поєднується з плануванням, а бухгалтерський, навпаки, реєструє факти і 

господарські операції, що відбулись; 



Випуск 4(60) 2012 р. Серія «Економіка» 

 132

- управлінський облік не керується загальноприйнятими бухгалтер-

ськими стандартами;  

- в управлінському обліку зосереджується увага на конкретних сег-

ментах господарської діяльності (на окремих видах продукції, яку вироб-

ляють і реалізовують, на певних сферах ринку і території збуту, а також 

на різних питаннях та рівнях управління тощо); 

- управлінський облік не є обов’язковим (здійснюється за рішенням 

керівництва); 

- управлінський облік, як правило, децентралізований, а бухгалтер-

ський здійснюється в центральній бухгалтерії юридичної особи. 

Сьогодні практично неможливо ототожнювати управлінський та внут-

рішньогосподарський облік. Сучасне поняття та функції управлінського 

обліку вийшли за межі внутрішньогосподарського. На нашу думку, в ос-

нові управлінського  обліку - результати внутрішньогосподарського облі-

ку (що за методичною основою немає відмінностей від бухгалтерського), 

відповідним чином доповнені та інтерпретовані для потреб менеджмен-

ту управління. 

Податковий облік – система виявлення, вимірювання, реєстрації, уза-

гальнення, збереження та передачі операцій господарської діяльності, що 

формують об’єкт оподаткування податками та зборами, визначеними чин-

ним податковим законодавством.  

Мета податкового обліку – надання інформації керівництву платника 

податків для проведення своєчасних розрахунків з бюджетом. 

Чинний Податковий кодекс України суттєво наблизив бухгалтерський 

та податковий облік в питаннях визнання доходів та витрат підприємни-

цької діяльності.  

Однак в кінцевому розрахунку, фінансовий прибуток (збиток) практи-

чно ніколи не співпадає з податковим прибутком (збитком). Доцільно ма-

ксимально уніфікувати методи податкового та бухгалтерського обліку, за-

твердивши її наказом про облікову політику суб’єкта (табл. 2). 

Таблиця 2 

 Рекомендована структура наказу про облікову політику  

підприємства-платника податку (фрагмент) 

№ 

з/п 

Питання, що потребу-

ють визначення та за-

твердження 

Для видів обліку 

бухгалтерського внутрішнього-

сподарського  

податкового  

1 2 3 4 5 

1 
Методи оцінки вибуття 

запасів 

+ + + 

2 

Порядок обліку та роз-

поділу транспортно-

заготівельних витрат 

+ + - 

3 
Методи амортизації не-

оборотних активів 

+ + + 
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                                                                                             продовження табл. 2

4 

Вартісні ознаки предме-

тів, що входять до скла-

ду малоцінних необоро-

тних матеріальних акти-

вів 

+ + - 

5 

Періодичність зараху-

вання сум дооцінки не-

оборотних активів до 

нерозподіленого прибу-

тку 

+ + - 

6 
Метод обчислення резе-

рву сумнівних боргів 

+ + - 

7 

Перелік створюваних 

забезпечень майбутніх 

витрат і платежів, мето-

дика їх створення 

+ + - 

8 

Перелік і склад статей 

калькулювання вироб-

ничої собівартості про-

дукції (робіт, послуг) 

+ + + 

9 
Поріг суттєвості щодо 

окремих об’єктів обліку 

+ + + 

10 Переоцінка необорот-

них активів: критерії, 

періодичність, відобра-

ження результатів 

+ + - 

 

Статистичний облік передбачає аналіз, оцінку, документування, реєстра-

цію, узагальнення та передачу параметрів і явищ економічної, екологічної та со-

ціальної сфер, визначених на державному рівні для забезпечення ефективного 

процесу державного регулювання їх розвитку та збалансованості. 

Статистичний облік реєструє певну статистичну інформацію  в залежності від 

цілей та завдань, визначених на державному рівні, відтак, оперує показниками як 

юридичних осіб (на мікрорівні), галузей національної економіки (мезорівень), а 

також макропоказниками економічного, соціального та екологічного змісту. 

Національні інформаційні ресурси – одне з найбільших потенційних джерел 

успішної прибуткової діяльності постіндустріального суспільства. Саме інфор-

маційний ресурс є продуктом господарського обліку діяльності суб’єкта.  

Інформаційні виробничі ресурси (ІР) – активи суб’єкта господарської діяль-

ності, для  визнання яких мають бути визначені:  показники та критерії їх оцінки; 

альтернативні форми документування та документообігу; ознаки та параметри 

отриманої від їх функціонування економічної вигоди. 

ІР повинні відповідати певним якісним характеристикам, задовольняти ви-
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значені принципи їх формування та функціональне призначення: повноті, надій-

ності, економічній ефективності, надавати можливість прийняття мотивованих 

рішень для реалізації цілей та завдань статутної діяльності. 

Інформаційний ресурс може бути визнано як результативний при умові ком-

плексного забезпечення ним наступних принципів та функції. 

Основні функції ІР: 

� Інформаційна: ІР є носієм інформації про факт господарської дія-

льності.  

� Контрольна: формат ІР (письмовий, електронний) є знаряддям по-

переднього, поточного та наступного контролю.  

� Кумулятивна: ІР за певні звітні періоди дають можливість  нако-

пичувати інформацію, порівнювати та аналізувати її. 

� Комунікативна: ІР  виступають  засобом зв’язку, передачі інфор-

мації в часі та просторі як в середині суб’єкта, так і в рамках його економіч-

ної інфраструктури.  

� Управлінська: на основі ІР приймаються оперативні та стратегічні 

рішення. 

� Організаційна: за допомогою ІР на підставі прийнятих на їх основі 

розпоряджень реалізуються факти господарської діяльності. 

� Оптимізаційна: сприяють проведенню поточних та прогнозних ро-

зрахунків щодо покращення динаміки умов функціонування суб’єкта. 

� Регулююча: здійснюють ефективний вплив на об`єкт управління у 

випадку відхилення фактичних значень від заданих. 

� Прогнозування: визначають основні тенденції, закономірності та 

показники розвитку об`єкта управління. 

� Аналітична: визначають основні показники техніко-економічного 

стану діяльності об`єкта аналізу. 

Основні принципи ІР: 

� Доцільність:  розкриває лише ті факти та явища в рамках госпо-

дарської діяльності,  що можуть бути корисними для оперативного та стра-

тегічного управління .  

� Достовірність:  інтерпретує точні, об’єктивні, підтверджені дані. 

� Повнота:  проходить всі етапи збору, узагальнення та передачі да-

них. 

� Оперативність: дотримується структуризованого за етапами про-

ходження та часовими проміжками формування плану-графіка при макси-

мальному використанні сучасного технічного оснащення та забезпеченні ви-

сокого кваліфікаційного рівня працівників.  

� Правильність оформлення: інформаційні дані дотримуються вимог 

чинного нормативного поля з питань господарської діяльності суб’єкта, а та-

кож обліку, контролю та аналізу  результатів діяльності. 

� Безперервність: мають безперервний характер функціонування, 

виходячи з безперервної діяльності суб’єкта. 
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� Лаконічність: інформаційні блоки викладені лаконічно, компетен-

тно, зрозуміло. 

ІР суб’єкта господарської діяльності можна розглядати на двох етапах фор-

мування: адміністративно-управлінському та обліково-аналітичному (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Організаційна модель інформаційного ресурсу 

 
Результати досліджень. Як альтернативний, цілком можливий підхід оцінки 

ІР за результативними показниками: 

- затрат: профінансованих витрат на підготовку ІР; 

- продукту: перелік підготовленої звітності на основі ІР; 

- ефективності: забезпечення оптимізації в часі основних показників дія-

льності за наслідками прийняття на основі ІР управлінських рішень; 

- якості: надання об’єктивної, достовірної та своєчасної інформації кори-

стувачам. 

 Висновки. Шлях удосконалення господарського обліку на основі його 

цілісності, системності та дієвості – ефективна гармонізація концептуальних 

основ облікових підсистем в рамках чинного правового поля. Це передбачає,  
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- гармонізації на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського об-

ліку національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку методики 

обліку підприємницької та непідприємницької діяльності (підприємств, фі-

нансових установ, органів державного сектора); 

- безперервну професійну освіту фахівців з обліку, реалізацію програ-

ми сертифікації бухгалтерів та аудиторів із забезпеченням прийнятних для 

широкого загалу умов та належного рівня оцінювання; 

- залучення науковців і практиків до обговорення проектів законодав-

чих і нормативних актів з обліку, звітності, аудиту; 

- застосування в окремих сферах діяльності (у навчальному процесі, 

законодавчих органах, контролюючих установах тощо) уніфікованих термі-

нів, що використовуються у нормативних документах  тощо. 
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