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Текст лекції
1. Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку
Групування та поточне відображення інформації про стан та рух
активів, власного капіталу та зобов'язань у бухгалтерському обліку
відбуваються за допомогою рахунків. На рахунках здійснюється
систематичний запис, тобто групування господарських операцій, за якого
дані у хронологічному запису приводять у певний порядок, у систему
економічної однорідності об'єктів обліку. Внутрішній і зовнішній
менеджмент підприємства потребує своєчасної та всебічної інформації про
склад та рух засобів і джерел їх формування, господарські процеси та
фінансові результати діяльності. Це зумовлює необхідність використання в
бухгалтерському обліку значної кількості рахунків, які відрізняються за своїм
економічним змістом, призначенням та структурою, за обсягами
узагальнення інформації. Так, рахунок "Основні засоби", призначений для
обліку стану та руху основних засобів, рахунок "Каса" - для обліку коштів,
які є в касі. Усі рахунки які використовуються в обліку, за тією чи іншою
ознакою можна поєднати в однорідну групу.
Крім того, для забезпечення єдності, порівнянності й узагальнення
облікових даних необхідно, щоб однорідні господарські операції
відображалися на рахунках всіма суб’єктами господарювання однаково.
Це досягається завдяки єдиній системі рахунків бухгалтерського обліку
і єдиним вимогам щодо здійснення обліку на них.
Тому з метою правильного розуміння й обґрунтованого використання
всі рахунки класифікують за певними ознаками.
Класифікація рахунків - це науково обґрунтоване їх групування за
певними однорідними ознаками.
Вперше класифікацію рахунків зробив Доменіко Манчині в 1540 р. Він
розділив їх на живі (розрахунки з фізичними і юридичними особами) та
мертві (ті, що відображають матеріальні та грошові цінності). Класифікація
рахунків - це одночасно їх перелік, необхідний для відображення
господарської діяльності. Тут вирішальне значення має відповідь на
запитання: формує бухгалтер рахунки "за своєю примхою" (Л. Пачолі) чи
лише описує ті господарські явища, з якими постійно й об'єктивно має
справу (Ж. Дюмарже).
Класифікація рахунків сприяє вивченню змісту і будови рахунків.
Знаючи загальні, істотні та відмітні ознаки окремих груп рахунків, легше
визначити для чого призначений та як використовується той або інший
рахунок у бухгалтерському обліку. Класифікація рахунків є неодмінною
умовою при складанні Плану рахунків, тобто визначенні переліку
(номенклатури) рахунків, які застосовуються на підприємстві.
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку має відповідати таким
принципам:
o повноти - господарські засоби та джерела їх утворення, господарські
процеси та результати діяльності мають повною мірою відображатися на
рахунках;

o істотності - рахунки бухгалтерського обліку розміщують за ступенем
впливу на обсяг і структуру активів і джерел, стадій кругообігу капіталу та
результатів діяльності;
o мобільності - рахунки бухгалтерського обліку за умови набуття
певних ознак легко можуть бути віднесені до тих чи інших
груп, моделей об'єднання чи поділу.
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку базується на
економічній класифікації засобів, джерел і процесів, є єдиною та будується за
ознаками змісту, призначення та структури рахунків.
Рахунки класифікують за такими ознаками:
•
залежно від об’єкта відображення - активні, пасивні, активно-пасивні;
•
залежно від ступеня узагальнення та
деталізації даних про
господарську діяльність - синтетичні рахунки, субрахунки, аналітичні
рахунки:
•
залежно від функціональної ролі бухгалтерського обліку - рахунки
фінансового та управлінського обліку;
•
залежно від галузей економіки - рахунки загальні (спільні) та рахунки
специфічні (галузеві);
•
за відношенням до відображення їх даних у балансі - балансові та
позабалансові;
•
за економічним змістом - рахунки господарських засобів, рахунки
джерел формування господарських засобів, рахунки господарських процесів
та рахунки щодо обліку операцій, які не відображатимуться в балансі;
•
за призначенням та структурою - основні, регулюючі, операційні,
фінансово - результативні та позабалансові.
У бухгалтерському обліку класифікацію рахунків, як правило,
розглядають за двома ознаками:
- за економічним змістом;
- за призначенням і структурою.
2. Класифікація рахунків за економічним змістом
Класифікація рахунків за економічним змістом встановлює, що саме
обліковується на даному рахунку, які конкретні об'єкти відображаються на
ньому залежно від їхнього економічного змісту. Ця класифікація спрямована
на встановлення номенклатури бухгалтерських рахунків, необхідної та
достатньої для відображення господарської діяльності економічного суб'єкта.
Класифікація рахунків за економічним змістом відповідає змісту
предмета бухгалтерського обліку й зумовлена класифікацією об’єктів
обліку, тобто господарських засобів, джерел їх утворення та господарських
процесів.
За економічним змістом рахунки можна поділити на такі групи:
1) рахунки обліку господарських засобів;
2) рахунки обліку джерел формування господарських засобів;
3) рахунки обліку господарських процесів (рис. 6.1)
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Рис. 6.1. Класифікація рахунків за економічним змістом
Рахунки господарських засобів активні і відображають за дебетом
надходження господарських засобів, а за кредитом - їх вибуття. Сальдо за
цими рахунками показує наявність господарських засобів на початок і кінець
періоду. До них відносять переважну більшість рахунків першого, другого і
третього класів Плану рахунків бухгалтерського обліку.
Рахунки джерел утворення господарських засобів є пасивними і за
кредитом їх відображають збільшення джерел засобів, а за дебетом зменшення. Сальдо таких рахунків характеризує наявність джерел
господарських засобів на початок і кінець місяця. До них відносять
переважну більшість рахунків четвертого, п'ятого і шостого класів Плану
рахунків бухгалтерського обліку.
Рахунки господарських процесів відображають процеси створення
суб'єкта господарювання, його діяльності (постачання, виробництва і
реалізації) і припинення діяльності.

Таким чином, класифікація рахунків за економічним змістом розкриває
порядок відображення об'єктів бухгалтерського обліку та економічний зміст
окремих груп рахунків. Дана класифікація відповідає на запитання: "Що
обліковується на рахунках, тобто, які конкретні об'єкти відображені на
рахунку?".
3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою
Класифікація рахунків за призначенням і структурою показує для
одержання якої інформації призначені ті або інші рахунки та яка їхня
структура, тобто зміст дебету і кредиту та характер залишку (сальдо).
Однакові за структурою рахунки можуть відображати різні за економічним
змістом господарські засоби і процеси. Така класифікація дає змогу вивчити
особливості рахунків і встановив які види рахунків треба використовувати
для того, щоб отримати необхідні показники.
За призначенням рахунки розподіляються на дві основні групи:
1) балансові
2) позабалансові
Балансові поділяються на такі групи:
а)
основні
б)
регулюючі
в)
операційні
г)
фінансово - результативні.
Основні рахунки призначені для обліку господарських засобів та їх
джерел, які є основою господарської діяльності і які характеризують
майновий стан підприємства. Вони служать основою складання
бухгалтерського балансу.
Основні рахунки поділяють на інвентарні, рахунки капіталу і рахунки
розрахунків.:
Інвентарні рахунки застосовують для обліку наявності та руху
матеріальних цінностей і коштів. Їх призначення — контроль за наявністю і
рухом господарських засобів суб'єкта господарювання. Вони поділяються на
матеріальні рахунки та рахунки коштів
Матеріальні рахунки призначені для обліку наявності та руху
матеріальних цінностей, основних засобів та контролю за їх збереженням. До
них належать рахунки: 10,11, 12, 20, 21, 22, 26, 27, 28.
Господарські операції на матеріальних рахунках на матеріальних
рахунках обліковуються в грошових та натуральних вимірниках.
Достовірність залишків на кінець місяця за цими рахунками може бути
перевірена шляхом проведення інвентаризації.
Рахунки коштів (грошові рахунки) призначені для обліку і контролю за
наявністю і рухом грошових коштів. До них належать рахунки: 30, 31,33.
Матеріальні і грошові рахунки по відношенню до балансу активні.
Рахунки капіталу використовуються для обліку джерел власних
засобів. Вони є пасивними. За кредитом цих рахунків відображається
збільшення капіталу, а за дебетом - його вилучення (зменшення). Залишки на
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перше число можуть бути тільки кредитовими і записуються в першому
розділі пасиву балансу (40, 41, 42, 43, 45, 46).
По кредиту цих рахунків відображається сума капіталу підприємства та
його збільшення. А по дебету відображають суми зменшення капіталу.
Розрахункові рахунки призначені для обліку і контролю
взаєморозрахунків між нашим підприємством та його партнерами, фізичними
особами чи державою. Тобто на цих рахунках відображається дебіторська та
кредиторська заборгованість, а також її погашення.
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Рис. 6.2. Класифікація рахунків за призначенням і структурою

Регулюючі рахунки призначені для регулювання (уточнення) оцінки
господарських засобів і визначення реальної величини джерел їх
формування. Ці рахунки можна поділити на контрарні (контрактивні і
контрпасивні), доповнюючи та контрарно-доповнюючі.
Контрарні регулюючі рахунки призначені для зменшення оцінки
засобів і величини джерел (вартість об’єкта визначається шляхом віднімання
від суми основного (регульованого) рахунку суми регулюючого рахунку. За
побудовою вони протилежні рахункам, які вони зменшують. Якщо вони
зменшують оцінку засобів, то вони є контрактивними.
Контрактивні - це пасивні рахунки, які протипоставлені активним
рахункам.
Контрпасивні - активні рахунки, протипоставлені пасивним рахункам.
Тобто це активні рахунки, які регулюють пасивні рахунки.
Доповнюючі рахунки збільшують оцінку облікових об'єктів. За
побудовою вони такі самі, як і рахунки, які вони доповнюють. Як правило,
вони використовуються в аналітичному обліку.
Контрарно-доповнюючі рахунки поєднують ознаки контрарних і
доповнюючих. Їх застосовують в аналітичному обліку, наприклад в обліку
готової продукції чи матеріалів (при здійсненні поточного обліку виробничи
запасів і готової продукції за плановою собівартістю і з виділенням
аналітичних рахунків «Відхилення фактичної собівартості від планової». При
цьому для визначення фактичної собівартості виробничих запасів або готової
продукції суму відхилень треба додати або відняти від їх планової
собівартості залежно від того, що показує відхилення - перевитрати чи
економію засобів.
Операційні рахунки призначені для обліку окремих господарських
операцій і процесів. Більшість із них не мають початкового та кінцевого
сальдо, тому їх ще називають робочими або тимчасовими.
За призначенням і структурою операційні рахунки поділяються на
розподільчі й калькуляційні.
Розподільчі в свою чергу діляться на дві групи: збірно-розподільчі і
бюджетно-розподільчі.
Збірно-розподільчі рахунки призначені для попереднього збирання і
розподілу непрямих витрат між окремими об’єктами в одному й тому самому
звітному періоді.
Бюджетно-розподільчі рахунки застосовують для розмежування витрат
і доходів між суміжними звітними періодами. Витрати мають показуватися в
тому звітному періоді, у якому вони зумовили одержання доходів. Вони
можуть бути активними - це рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів".
Пасивні - це рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів". По кредиту
відображають загальну суму доходів отриманих у поточному періоді, але
вони відносяться до майбутніх звітних періодів. Наприклад, доходи у вигляді
одержаних авансових платежів за оренду основних засобів і т. ін.
Калькуляційні рахунки призначені для накопичення суми усіх витрат
на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг. За даними цих

рахунків здійснюють калькуляцію (визначають собівартість). До таких
рахунків належать: 23 "Виробництво" і 15 "Капітальні інвестиції".
По дебету цих рахунків відображають суму витрат, пов'язаних з
виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням послуг), а по кредиту вихід продукції по фактичній собівартості. Сальдо (по дебету) відображає
суму витрат у незавершеному виробництві.
Фінансово-результативні рахунки використовуються для відображення
фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання за певний
період. Вони поділяються на операційно-результативні та фінансоворезультативні.
Операційно-результативні рахунки призначені для виявлення розміру
доходів і витрат та визначення фінансового результату ляхом порівняння
валових доходів і валових витрат. Ці рахунки є активно - пасивними. На
кредит цього рахунка відносять доходи, а на дебет - собівартість реалізованої
продукції, інші витрати, податки. До цієї групи відноситься рахунок
«Фінансові результати»
Порівнянням оборотів за кредитом і дебетом рахунку «Фінансові
результати» визначають результат діяльності (прибуток або збиток), який
списують на рахунок «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»: дебет
рахунку «Фінансові результати» і кредит рахунку «Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)» - на суму прибутку. При отриманні збитку робиться
протилежний запис.
До них належить рахунок «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)». За його дебетом відображають збитки або використання прибутку,
а за кредитом - прибутки.
Основні, регулюючі, операційні і фінансово - результативні рахунки
обліковують
об’єкти,
що
відображаються
в
балансі
суб’єкта
господарювання. Тому вони називаються балансовими.
Позабалансові рахунки, на відміну від балансових, не є джерелом для
складання балансу підприємства. Вони призначені для обліку майна та
заборгованості, які фактично не належать підприємству, а тому не можуть
бути включені до балансу. Це орендовані необоротні активи, активи на
відповідальному зберіганні, списані активи тощо. Вони обліковуються на
балансі тих підприємств, яким належать на правах власності. При складанні
балансу залишки з позабалансових рахунків не включають до балансу, бо
вони входять до балансу тих підприємств, яким фактично належать.
До позабалансових рахунків відносять нульовий клас Плану рахунків
бухгалтерського обліку "Позабалансові рахунки".
Позабалансові рахунки не кореспондують з іншими рахунками, на них
не поширюється принцип подвійного запису. По дебету цих рахунків
відображаються залишки і надходження позабалансових об'єктів обліку, по
кредиту - вибуття об'єктів.

4. План рахунків бухгалтерського обліку та його будова
Для забезпечення єдності, порівнювання й узагальнення облікових
даних необхідно, щоб господарські операції однаково відображалися на
рахунках бухгалтерського обліку підприємств незалежно від організаційно правових форм. Такої єдності досягають за допомогою єдиної системи
рахунків бухгалтерського обліку і єдиних вимог до неї. В Україні
застосовують спеціальний перелік рахунків, який називають Планом
рахунків. Рахунки в ньому розміщені в певному порядку на науковій основі,
яка базується на їх економічній класифікації.
План рахунків - це систематизований перелік рахунків, які у
відповідності з їх економічним змістом згруповані у класи і цим самим
забезпечують отримання однорідної інформації необхідної для управління і
контролю на підприємстві, в установах та організаціях.
План рахунків має забезпечувати отримання інформації для внутрішніх
і зовнішніх користувачів, задоволення інформаційних потреб різних рівнів
управління і складання форм фінансової звітності безпосередньо за даними
рахунків, а також можливість їх використання в системі національних
рахунків (СНР) для розрахунку макроекономічних показників; агрегування
інформації окремих рахунків і субрахунків з метою одержання
узагальнюючих та консолідованих даних, можливість гнучкого
трансформування рахунків і субрахунків без порушення загальної структури
плану; ідентифікацію рахунків з показниками та статтями фінансової
звітності та приміток (пояснень) до звітів, що забезпечує логічність побудови
та зручність при її складанні.
При розробці Плану рахунків послідовно вирішуються такі завдання:
вибір структури плану та оптимального переліку рахунків; їх систематизація
та спосіб кодування; визначення сфери застосування окремих рахунків.
Методологічною основою діючого в Україні Плану рахунків є:
o
загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності: обачність,
повне висвітлення, автономність, послідовність,
безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання
сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий
вимірник, періодичність;
o
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
o
Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні".
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій, затверджено Наказом Міністерства фінансів
України від 30.11.1999року № 291., який складається із двох розділів:
Розділ 1. Балансові рахунки.
Розділ 2. Позабалансові рахунки.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, господарських
операцій підприємств та організацій складається з 10 класів.

Балансові рахунки об’єднанні в класи рахунків відповідно до розділів
балансу.
Кожен клас рахунків має конкретне призначення та тісно пов'язаний з
інформаційними потребами внутрішніх і зовнішніх користувачів. У Плані
рахунків використано децимальну (десяткову) систему кодування, за якої
кожна цифра в коді рахунка визначає відповідну складову (клас, синтетичний
рахунок, субрахунок). У кожному класі перелічено не більше десяти
синтетичних рахунків (рахунки першого порядку), які можна використати
суб’єктом господарювання будь якої галузі. Крім синтетичних рахунків у
Плані рахунків передбачено також субрахунки (рахунки другого порядку),
які мають важливе значення для організації поточного обліку. Кожному
синтетичному рахунку у Плані рахунків присвоюється код (номер) - цифрове
значення, яке визначає його приналежність до відповідного класу. Коди
(номери) використовуються при складанні бухгалтерських проводок і у
записах в облікові реєстри. Це значно скорочує і прискорює облікові роботи,
а також полегшує їх автоматизовану обробку при використання електроннообчислювальної техніки.
Так, код 105 означає: 1 - клас "Необоротні активи"; 0 - синтетичний
рахунок "Основні засоби"; 5 - субрахунок "Транспортні засоби". Таким
чином, діючий План рахунків розрахований на максимально можливу
кількість 99 рахунків першого порядку, а кожен рахунок може вмістити до 9
субрахунків (рахунків другого порядку).
Розглянемо коротко зміст розділів діючого нині в Україні Плану
рахунків підприємств і організацій.
Клас 1 "Необоротні активи" включає рахунки для узагальнення
інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокової дебіторської
заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних
активів.
Клас 2 "Запаси" об'єднує рахунки для узагальнення інформації про
наявність і рух належних підприємству предметів праці, призначених для
обробки, переробки, використання у виробництві та для господарських
потреб, а також малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Клас 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" охоплює рахунки для
узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у
національній та іноземній валюті в касах, на поточних рахунках у банках),
грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових
інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат
майбутніх періодів.
Клас 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань" включає рахунки
для узагальнення інформації про стан та рух коштів різновидностей власного
капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого,
неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків),
цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових
резервів.

Клас 5 "Довгострокові зобов'язання" об'єднує рахунки для обліку та
узагальнення даних заборгованості підприємства банкам за отримані від них
кредити, за зобов'язаннями за залученими позиковими коштами, за виданими
векселями, інша заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом
операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати
балансу.
Клас 6 "Поточні зобов'язання" охоплює рахунки для обліку даних та
узагальнення інформації про зобов'язання щодо короткострокових кредитів
банків та виданих векселів, розрахунків з постачальниками та підрядниками,
за податками і платежами, страхуванням, з оплати праці, учасниками, за
іншими операціями, які будуть погашені у звичайному ході операційного
циклу або протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Клас 7 "Доходи і результати діяльності" включає рахунки, призначені
для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Тут
відображають валові фінансові результати підприємства від звичайної
діяльності та надзвичайних подій.
Клас 8 "Витрати за елементами" об'єднує рахунки для узагальнення
інформації про витрати підприємства протягом звітного року за елементами
витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на
соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Інформація за цими
рахунками необхідна для складання макроекономічних показників, зокрема
показника валового внутрішнього продукту (ВВП).
Клас 9 "Витрати діяльності" охоплює рахунки, які застосовують для
узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової
діяльності підприємства та витрати на запобігання надзвичайним подіям і
ліквідацію їх наслідків.
Клас 0 "Позабалансові рахунки" включає рахунки, призначені для
обліку майна і зобов'язань, які не підлягають відображенню у балансі.
Для забезпечення правильного використання рахунків при
відображенні господарських операцій одночасно з прийняттям Плану
рахунків Міністерство фінансів України розробляє і затверджує Інструкцію
щодо його застосування. У ній наводяться, як правило, характеристика
економічного змісту, призначення і структури кожного рахунка, типова
кореспонденція рахунків, даються вказівки щодо порядку організації
аналітичного обліку.

