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Текст лекції
1. Поняття господарського обліку
Поняття облік у широкому розумінні означає спостереження,
вимірювання та реєстрацію певних природних і суспільних явищ. Для людей
важливим є облік того, що впливає, на суспільство, й об'єктом особливої
уваги є господарська діяльність, основу якої становить виробництво
матеріальних благ.
Господарська діяльність – це будь-яка діяльність, що пов'язана з
виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних благ.
Суб’єктами господарської діяльності є фізичні та юридичні особи.
Фізичними особами є громадяни країни та інших держав, юридичними
особами – підприємства, організації й установи, їхня діяльність в Україні
регулюється чинним законодавством.
Господарський облік здійснюють як фізичні, так і юридичні особи.
Юридичні особи – суб’єкти господарської діяльності є обліковими
одиницями які мають окрему систему бухгалтерського обліку і складають
встановлену звітність із дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
Господарський облік історично зумовлений; виник і розвивався разом
із господарською діяльністю людини. У XV ст. з’явилися перші друковані
праці з правил ведення обліку, автором однієї з них був Лука Пачолі (1445 –
1515), відомий як родоначальник бухгалтерії. Його книга «Трактат про
рахунки і записи» є першою працею з бухгалтерського обліку. Із розвитком
продуктивних силі виробничих відносин у різних соціально-економічних
формаціях облік адаптувався до вимог суспільства і в результаті сформувався
як прикладна економічна наука.
Метою господарського обліку є адекватне відображення фактів
господарської діяльності, надання повної і правдивої інформації для
прийняття рішень.
Зміст господарського обліку пізнають через його стадії (етапи):
− спостереження;
− вимірювання;
− реєстрацію;
− групування;
− узагальнення.
Кожному із названих етапів (стадій) технології обліку відповідає
певний набір способів і прийомів (методологія): документація та
інвентаризація, оцінка і калькуляція, регістри, рахунки і подвійний запис,
баланс і звітність.
Господарський облік завжди за своїм призначенням забезпечує
інформацією процес управління та його апарат, оскільки господарський облік
у широкому розумінні є функцією управління, поряд із плануванням
(бюджетуванням), контролем, аналізом і прогнозуванням.

Господарський облік - це система спостереження, вимірювання,
реєстрацію, обробки і передачі інформації про факти та події господарської
діяльності необхідних для управління суспільного виробництва.
Господарський облік – це кількісне відображення і якісна
характеристика господарської діяльності для контролю і управління.
2. Види господарського обліку
Єдина система господарського обліку на підприємстві, в галузі та
державі загалом забезпечуються трьома нерозривно пов’язаними видами
обліку:
оперативно-технічним
(оперативним),
статистичним
і
бухгалтерським.
Оперативно-технічний облік має ряд специфічних особливостей
властивих тільки цьому виду обліку. Одна із важливих його характеристик –
швидкість (терміновість) отримання інформації. Від оперативного обліку не
вимагається абсолютної достовірності , оскільки оперативні дані не дають
вичерпної характеристики окремих явищ, дій чи подій господарської
діяльності.
Оперативно-технічний – це система спостережень і контролю за
окремими господарськими операціями і процесами з метою управління ними.
Даний вид обліку не охоплює всі сфери діяльності підприємства, а
використовується для відображення окремих ділянок. Не являється
обов’язковим його документальне оформлення (дані про виконання плану,
окремі види робіт).
Оперативно-технічний облік здійснюється безпосередньо на місці (цех,
склад, ферма тощо) й забезпечує негайне спостереження та реєстрацію
виконаних виробничих і комерційних операцій та інших чинників
господарської діяльності підприємства, організації чи установи. Мета
оперативного обліку – швидке одержання інформації про хід виробництва,
реалізацію продукції (робіт чи послуг). Оперативний облік охоплю
господарські і виробничі операції, що не мають безпосереднього
відображення в поточному бухгалтерському обліку.
Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за
окремими операціями і процесами на найважливіших ділянках господарської
діяльності з метою управління ними в міру їх здійснення . За допомогою
оперативно-технічного обліку одержують дані про щоденний випуск
продукції, щоденне відвантаження та реалізацію продукції, товарів, про
витрати, сировини та інших матеріальних цінностей, трудові витрати,
додержання умов договірних поставок тощо. Дані для цього виду обліку
одержують шляхом безпосереднього збереження фактів господарської та
виробничо-фінансової діяльності підприємства, організації та установ.
Водночас оперативний облік охоплює й ті господарські операції, що не
мають безпосереднього відображення у бухгалтерському і статистичному
обліку. Так, за його допомогою контролюють явку працівників на
підприємство і повернення з нього після закінчення робочого часу, роботу
верстатів і машин, їхніх пристроїв, режим технологічного процесу , стан і хід

розрахунків підприємства з іншими підприємствами, організаціями та
установами тощо.
Показники оперативного обліку використовують для забезпечення
контролю. Ці показники часто не документують, а сповіщають усно. Для
одержання необхідної інформації дані оперативного обліку одержують
шляхом спостереження, а також використовують сучасну оргтехніку,
наприклад комп’ютери, телефакси, телевізори, радіозв’язок тощо. В процесі
оперативного обліку, як правило, користуються натуральними, трудовими і
грошовими вимірниками. Оперативно-технічним обліком повинні займатися
працівники всіх служб підприємства – виробничої, технічної, бухгалтерської,
постачання, праці, кадрів тощо.
Статистичний облік – це планомірне збирання і вивчення масових
кількісних та якісних явищ і закономірностей загального розвитку за
конкретних умов місця і часу (перепис наявності обладнання, визначення
середньої заробітної плати працівників підприємства за категоріями
працюючих, кількість і якість виробленої продукції, використання робочого
часу, чисельність населення тощо. Дані про господарські та виробничі зміни
статистичний облік одержує з оперативно-технічного і бухгалтерського
обліку. Наприклад, за даними статистичного обліку, який використовує дані
бухгалтерського обліку, можна визначити зростання продуктивності праці,
зниження собівартості продукції (робіт і послуг), чисельність працюючих за
віком, статтю, кваліфікацією тощо. Ці дані допомагають аналізувати
результати різних процесів і прогнозувати подальший їх розвиток.
Таким чином, на основі статистичного обліку визначаються кількісні і
якісні показники роботи кожного підприємства. Виходячи з викладеного
вище, статистичний облік являє собою систему вивчення, узагальнення і
контролю за масовими явищами, що мають загальнодержавний характер.
Бухгалтерський облік відображує господарську діяльність окремих
підприємств, організацій і установ. Важливою особливістю бухгалтерського
обліку є те, що господарські явища (чинники господарської діяльності: дії і
події), які виражаються в натуральних і трудових вимірниках обов’язково
узагальнюються у грошовому вимірнику.
Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» бухгалтерський облік – це процес виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі
інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім
користувачам для прийняття рішень.
На відміну від інших видів господарського обліку, бухгалтерський
облік забезпечує суцільну реєстрацію всіх господарських операцій
документами первинного обліку. Важливою особливістю бухгалтерського
обліку є те, що він відображує господарські операції систематично і
послідовно, в міру їх здійснення, що забезпечує суцільне і безперервне
спостереження за виконанням господарських процесів. Цим бухгалтерський
облік від оперативного і статистичного, які використовують метод
часткового (вибіркового) спостереження.

Бухгалтерський облік – це система суцільного, безперервного,
документально обґрунтованого відображення господарських засобів та
джерел їх утворення в процесі їх кругообігу.
Поряд з розглянутими видами господарського обліку в державах
світової співдружності та в Україні мають місце податковий, регулятивний і
креативний облік.
Слід чітко розмежувати бухгалтерський і податковий облік, оскільки
податковий облік забезпечує податкові регулювання органами податкової
служби через подання податкових декларацій (на прибуток, з ПДВ – податок
на додану вартість, з акцизу та ін.) в рамках чинних законів.
Податковий облік ведеться з метою оподаткування, точніше
визначення суми яку необхідно сплатити до бюджету у вигляді технічних чи
інших податків, або обов’язкових платежів.
Регулятивний облік виконує регулятивні вимоги державним
Антимонопольним комітетом, на біржах, комісією з цінних паперів, судами
тощо.
Креативний облік. Елементи креативного обліку (creative accounting)
зустрічаються ще в XIX столітті. Вже тоді шляхом створення резервів
бухгалтери-практики почали приховувати прибуток. Креативний підхід
особливого поширення набув у бухгалтерському обліку з виходом па арену
бухгалтерських товариств, яким властиве відокремлення власності від
управління і, як наслідок, суперечливі інтереси власників і управлінців.
Передумовою його посилення були відсутність облікових стандартів
законодавчих актів.
Нині захист інтересів інвесторів і власників регламентовано
стандартами та нормами права. Однак з виникненням більш складних
методів ведення бізнесу випадки застосування креативних методів обліку
зустрічаються не рідко. Так, Ф. Л. Гріффіте (США) зазначає, що майже всі
компанії країни здійснюють махінації з прибутком.
Загальноприйнятого визначення креативного обліку до цього часу не
існує. Термін «креативний» (творчий) застосовується в бухгалтерському
обліку і часто сприймається негативно. Хоча за умови використання
наукових методів творчий підхід може дати позитивні результати. У кращих
своїх проявах креативний облік – це будь - який науковий метод, який не
відповідає загальноприйнятій практиці або встановленим стандартам і
принципам.
Креативний облік є позитивним тоді, коли використовується без
прямого порушення законодавства для відображення основних тенденцій у
зміні вартості бізнесу достовірної картини стану справ, особливо, якщо не
існує інших методів відображення в обліку нової операції. У противному
разі – це припасування звітності підприємства до більш вигідного
відображення його діяльності для акціонерів, інвесторів та інших
зацікавлених осіб. За таких умов це метод, який відображає скоріше бажаний,
ніж фактичний стан підприємства. Він використовується недобросовісними
управлінцями з метою введення в оману інвесторів, кредиторів, банкірів та

інших користувачів фінансової звітності. У цих випадках для характеристики
креативного обліку часто використовуються такі вирази, як «підтасування»,
«припасовування рахунків», «косметична звітність» та «оформлення
вітрини».
Сприятлива атмосфера для застосування креативного обліку
складається тоді, коли законодавчі норми, а також облікові правила або
принципи, призначені для регулювання облікових методів, часто мають
гнучкі, але не завжди однозначні формулювання. Це пояснюється тим, що
правові норми і стандарти, покликані управляти процесом підготовки та
надання ефективної звітності, мають за мету лише звуження кола доступних
варіантів. Вони вимагають дотримання послідовності, але не прагнуть до
стандартизації всіх облікових методів.
Проблема креативного обліку пов'язана з питанням професійної етики.
Подання достовірних звітних показників з визнанням переваги
економічної сутності над юридичною формою для бухгалтера є професійним
і моральним обов'язком. З цієї точки зору рівень застосування креативного
обліку прямо залежить від етично позиції бухгалтера.
Використання креативного обліку вимагає великого досвіду вмінь
уході підготовки і перевірки звітності. Це пов'язано з тим, що не завжди
креативний підхід в обліку є негативним, а наслідки недобросовісного
використання не є завжди очевидними.
Розповсюдження
креативного
обліку
вимагає
понять,
які
використовуються в публічній фінансовій звітності таких, як
«добросовісність» і «суттєвість». На допомогу практикам слід прийняти
концептуальні основи бухгалтерського обліку. З точки зору розробки
стандартів це є кращим стимулюючим чинником креативного обліку.
Бухгалтерський облік як соціально сформована дисципліна за своєю
природою є творчим. Проте з відокремленням власності від управління, а
також із зростанням масштабів підприємств інвесторам (в т. ч потенційним)
слід надати захист. 3 точки зору ведення бухгалтерського обліку принципи
концепції і стандарти потрібні для забезпечення його узгодженості і
одноманітності. Щоб досягти виконання загальноприйнятих принципів чи
концепцій, треба прийняти професійні або правові певні норми і правила. Ці
заходи не обов'язково повністю ліквідують креативний підхід до обліку, але
приведуть до скорочення його масштабів і наслідків.
Особливостями бухгалтерського обліку є:
− безперервна суцільна реєстрації всіх фактів господарської діяльності;
− інформація обробляється в жорстко обмежений час;
− вся інформація яка відображається в бухгалтерському обліку
повинна бути документально обґрунтована;
− інформація розробляється по раніш визначених алгоритмах або
− методиках;
− більша частина інформації потребує значних термінів зберігання;

− бухгалтерський облік зумовлює обробку однієї тієї ж інформації в
кількох розрізах.
Бухгалтерський облік ділиться на фінансовий і управлінський.
Фінансовий облік організовується з метою виявлення (визначення)
основних показників що характеризують фінансову сторону діяльності
підприємства.
Результатом фінансового обліку є складання фінансового звіту або
розкритий звіт.
Управлінський облік – це облік про хід процесів виробництва і його
результати. Представляють дані про об'єм виробництва. Його називають
закритим. Користувачі бухгалтерського обліку можуть бути зовнішні та
внутрішні. Внутрішні користувачі – це менеджери підприємства, які
безпосередньо
здійснюють
управління
підприємством.
Зовнішні
користувачі – це акціонери, органи державного управління, установи банків
та інші користувачі, які користуються фінансовою звітністю підприємств.
Статистичний облік вивчає контролює масові суспільно-економічні та
окремі типові явища і процеси. При цьому кількісні аспекти статистика
досліджує в нерозривному зв'язку з якісним змістом у конкретних умовах
місця і часу. Статистика застосовує різні вимірники і властиві їй способи
спостереження (масові та вибіркові), систему показників (абсолютні, відносні
та середні величини). Дані статистичного обліку застосовують для
макроекономічного аналізу.
Важливі особливості бухгалтерського обліку полягають у тому, що він
перш за все вартісний, суцільний і безперервний, документально
обґрунтований.
Бухгалтерський
облік
відображає
господарську
діяльність
підприємств,організацій і установ. Він охоплює всі засоби господарства,
джерела їх формування, всі господарські процеси і результати діяльності.
Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання,
реєстрації,накопичення, узагальнення. зберігання та передачі інформації про
господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім
користувачам для прийняття рішень. Таке визначення дано в Законі України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня
1999 р.
Важливі особливості бухгалтерського обліку полягають у тому, що він
перш за все вартісний, суцільний і безперервний, документально
обґрунтований, використовує властиві йому способи опрацювання
інформації.
Всі юридичні особи, створені в Україні, незалежно від організаційних
форм і форм власності, повинні вести бухгалтерський облік та подавати
фінансову звітність.
Всі три види обліку – оперативний, статистичний і бухгалтерський –
тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного й утворюють єдину систему
обліку, яка ґрунтується на єдності предмета, мети, завдання,
методології,державного регулювання.

3. Вимірники, що застосовуються в обліку
Об'єкти, що охоплюються господарським обліком, відображуються за
допомогою числових (кількісних) показників. При цьому застосовуються
натуральні, трудові і грошовий вимірники.
Натуральні вимірники використовують для одержання даних за
кількістю однорідних об'єктів обліку в одиницях виміру (за об'ємом, площею,
вагою, довжиною). Використання натуральних показників залежить від
особливостей облікових об'єктів. Так, земельні угіддя обліковують в
гектарах, урожай – в центнерах, солому – в тоннах тощо. Застосовують також
комбіновані натуральні вимірники. Наприклад, роботу вантажного
автотранспорту виражають в тонно-кілометрах (т/км), що характеризує
одночасно масу вантажу і відстань, на яку його перевозять.
Натуральні вимірники відображують облікові об'єкти (наприклад,
вироблену продукцію) не лише кількісно, а й дають певною мірою їхню
якісну характеристику (за видами, сортами, розмірами тощо), що має
виключне значення для відображення цих об'єктів в бухгалтерському обліку.
Без натуральних вимірників неможливо перевірити правильність
використання матеріальних ресурсів, їх зберігання тощо. Дані натурального
обліку використовують для складання матеріальних балансів В окремих
галузях і народному господарству загалом.
Зауважимо, що натуральні вимірники застосовують лише для обліку
однорідних об'єктів (не можна, наприклад, підраховувати масу
зерна,виражену в центнерах і кількість приплоду тварин, виражених в
головах тощо).
Трудові вимірники використовуються з метою обліку кількості
відпрацьованого часу та обліку праці, витраченої на виготовлення
продукції,виконання робіт і надання послуг і виражаються в одиницях часу,
тобто днях,годинах, хвилинах. За допомогою трудових вимірників у
поєднанні з натуральними встановлюють і контролюють норми виробітку,
визначають продуктивність праці (наприклад, за кількістю часу, витраченого
на виробництво одиниці продукції: год/га, в/ц, людино-днів тощо). Трудовий
вимірник дає змогу визначити ефективність витрат праці в окремо взятому
процесі.
Грошовий (вартісний) вимірник застосовують для узагальненого
відображення всіх господарських операцій і явищ, що раніше виражалися в
натуральних і трудових вимірниках господарських активів (засобів, джерел їх
формування, господарських процесів та їх результатів).
Грошовий вимірник (в Україні – гривня, копійка, Росії карбованець,копійка, США - долар, цент, Німеччина - марка, Угорщина форинт, Азербайджан - манат, Франція - франк, Англія - фунт стерлінгів та
ін.)використовується поряд з натуральними і трудовими при обліку
заробітної плати, матеріалів, готової продукції, реалізації, доходів, збитків у
розрахунково-кредитних операціях тощо, а також для узагальнення й
визначення результатів виробничо-господарської та фінансової діяльності

підприємства, організації, установи за звітний період при складанні поточних
і річних фінансових звітів, бізнес-планів підприємства тощо.
4. Завдання та функції бухгалтерського обліку
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та
об'єктивної інформації про фінансове становище, результати діяльності та
рух грошових коштів підприємства.
Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться
підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що
використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського
обліку.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких
основних принципах:
1) обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки,
які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню
оцінки активів і доходів підприємства;
2) повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та
подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
3) автономність - кожне підприємство розглядається як юридична
особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та
зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності
підприємства;
4) послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством
обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у
випадках, передбачених національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у
фінансовій звітності;
5) безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства
здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;
6) нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення
фінансового результату звітного періоду необхідно порівнювати доходи
звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.
При цьому доходи витрати відображаються в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності в
момент їх виникнення, незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів;
7) превалювання сутності над формою - операції обліковуються
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
8) історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів
підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
9) єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх
господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності
здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

10) періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.
Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову
звітність у грошовій одиниці України.
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності
в Україні здійснюється з метою: створення єдиних правил ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є
обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси
користувачів; удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової
звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші
нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно
до вищезазначеного Закону та національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій
бюджетних установ установлюється Державним казначейством України
відповідно до законодавства.
До бухгалтерського обліку пред'являються свої вимоги і задачі.
- збір і обробка інформації про господарську діяльність підприємства;
- систематизація облікових даних з метою їх узагальнення про
господарську діяльність підприємства;
- забезпечення необхідною обліковою інформацією для відмінного
управління підприємством забезпечить збереження активів та раціонального
використання матеріалів і фінансових ресурсів;
- співставність показників плану і обліку або єдність в методології
планування і обліку;
- єдина система на всіх підприємствах галузі в значній мірі в усьому
народному господарстві;
- своєчасне представлення необхідної для управління облікової
інформації;
- всі господарські операції повинні обліковуватися в момент їх
завершення;
- правдивість і точність обліку;
- облік повинен бути простим;
- економічність обліку.
Функції бухгалтерського обліку:
− інформаційна – забезпечує відображення фактичного стану
господарської діяльності, тобто облік як система забезпечує необхідною
інформацією всю сферу господарської діяльності підприємств;

− контрольна - забезпечує контроль за зберіганням і раціональним
використанням господарської активів, капіталу, зобов'язаннями та
господарською діяльністю;
− управлінська - забезпечує економічною інформацією для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень, можливості активного впливу нахід
господарських процесів;
− науково-пізнавальна;
− обліково-регулююча.
При виконанні контрольної функції використовується зовнішній і
внутрішній контроль.
5. Історія розвитку бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік має давню історію. Назвати точну дату
виникнення господарського обліку досить складно. Людство з давніх давен
користувалося певними методами обліку та контролю. Страх людей перед
стихіями природи змушував їх уже тоді створювати необхідні запаси їжі,
знаряддя для полювання та обробки добутих продуктів, а отже, якось
обліковувати це все. Звичайно, облік за первіснообщинного ладу міг бути
лише дуже примітивним: якісь зарубки на паличках, вузлики, схематичні
позначки на дощечках, пергаменті, папірусі тощо. До того ж, користуючись
сучасною термінологією, можна сказати, що ці дані мали суто оперативний, а
часто і випадковий характер. Тільки з появою держави, розвитком
писемності, відкриттям перших правил арифметики облік стає системою.
Першопричиною виникнення бухгалтерського обліку є матеріальне
виробництво, яке забезпечує існування суспільства. Кожній формації
відповідав свій рівень розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, у
безпосередній залежності від яких перебував і розвиток господарського
обліку. Із розвитком людського суспільства господарський
облік
ускладнювався і удосконалювався, зростала його роль і значення у
господарському житті суспільства. Поступово облік повніше охоплював
процес матеріального виробництва, обміну, розподілу і споживання.
Якщо розглядати еволюцію розвитку бухгалтерського обліку, то
одностайності серед вчених у виділенні основних етапів його становлення
немає. Звичайно, до розвитку бухгалтерського обліку необхідно підходити
не однобічно, а з позиції його визначення як виду людської діяльності, як
науки, як функції управління. Найбільш оптимальною та змістовною
періодизацією розвитку бухгалтерського обліку є, на наш погляд, наступна:
- торговий етап – до кінця XVIIІ ст.;
- підприємницький етап – до початку XIX ст.;
- організаційний етап – до середини ХХ ст.;
- оптимізаційний етап – середина ХХ ст.;
- стратегічна бухгалтерія – з середини ХХ ст.
Уперше систематизація обліку була проведена італійським
математиком, францисканським монахом Лукою Пачолі (1445 - 1515). Його
«Трактат про рахунки й записи» було надруковано 1494 р. у Венеції. У ній

він описав та систематизував методику, розроблену італійськими купцями
для обліку їх торгових справ.
Заслуги Л. Пачолі - бухгалтера перед людством неоціненні. Його
цілком заслужено називають «батьком бухгалтерії», оскільки він уперше:
- теоретично обґрунтував подвійний запис та визначив суть понять
«дебет» і «кредит» ( хоч сам він цими термінами не користувався);
- створив персоналізовану модель обліку і тим самим забезпечив
можливість його правового забезпечення;
- сформулював головні засади бухгалтерського обліку як самостійної
галузі науки;
- поширив систему бухгалтерського обліку на все господарське життя,
не обмежуючись, як його попередники, діяльністю окремого підприємства;
- запровадив у бухгалтерський облік головні принципи моделювання;
- об'єднав у одне ціле подвійний запис і окремі поточні рахунки.
До початку промислової революції (кінець XVIIІ – початок ХІХ ст.)
бухгалтерський облік майже не змінювався, оскільки господарський
механізм, інформацію про який надавав бухгалтерський облік, залишився
фактично таким же самим.
Промислова революція привела до розширення масштабів
промислового виробництва, перетворення промисловості на провідну ланку
економіки. Це сприяло ускладненню бухгалтерського обліку, принципів
його застосування.
Упродовж ХХ ст. відбувся науково - технологічний стрибок у
розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, трансформувався
механізм ринкової економіки. Це привело до поглиблення і вдосконалення
управлінських функцій бухгалтерського обліку. Він став засобом розумового
узагальнення, перетворився на об’єктивну необхідність сучасного управління
господарською діяльністю.
Загальні тенденції в розвитку бухгалтерського обліку, глобалізація
світових економічних відносин викликали зміну підходів до обліку
традиційних об’єктів, ускладнили методи їх оцінки. Тому бухгалтерський
облік сьогодні перетворюється на інструмент прогнозування наслідків
управлінських рішень, відбувається гармонізація (узгодженість) процедур
бухгалтерського обліку в різних країнах. Широкого розповсюдження набула
уніфікація бухгалтерського обліку.
Саме тому з 1 січня 2000 р. Україна реформувала систему
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Метою
таких заходів є створення системи бухгалтерського обліку, яка є адекватною
потребам управління в ринковій економіці та ґрунтується на принципах,
прийнятих у міжнародній практиці.

