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ВИДИ ОБЛІКУ І ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Проведено системний аналіз думок і пропозицій вчених]економістів щодо видів обліку і їх
трактувань. Запропоновано 41 класифікаційну ознаку обліку у сфері економіки та показано їх взаємозв’язок
із витратами і доходами підприємств.
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Summary: The systematic analysis of opinions and suggestions of economists to the types of accounting and their
definitions has been made. 41 classification criterion of accounting has been proposed in the economy and its relationship
with costs and incomes of enterprises has been shown.
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Постановка проблеми. Одним із найважливі�
ших питань теорії бухгалтерського обліку є пи�
тання класифікації обліку за його видами. В літе�
ратурних джерелах це питання неодноразово
піднімалось, однак і досі навколо нього точаться
гострі суперечки між науковцями, що послужило
підставою для автора цієї статті зробити систем�
ний зріз видів обліку і провести їхню якомога
повнішу класифікацію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Резуль�
тати досліджень, пов’язаних із видами обліку і
відображенням у них витрат та доходів підприємств,
опублікували у своїх працях вітчизняні та зарубіжні
вчені�економісти: Ф. Ф. Бутинець [1], Б. І. Валуєв
[2], Н. В. Герасимчук [3], А. Г. Загородній [4],
З. В. Задорожний [5], М. В. Кужельний [6], С. О. Ле�
вицька [7], В. Б. Моссаковський [8], Г. В. Нашкерсь�
ка [9], Б. Е. Нідлз [10], Н. І. Пилипів [11], П. Л. Сук
[13], В. Г. Швець [14] та інші. Ці вчені�економісти
висловили низку цікавих і оригінальних думок та
пропозицій щодо класифікації видів обліку та їхньо�
го практичного застосування в діяльності функ�
ціонуючих підприємств.

Донині залишаються невирішеними питання
щодо формування переліку максимально можливої
кількості видів обліку, їхнього однозначного тракту�
вання, встановлення чітких меж між ними і визна�
чення змісту кожного з них тощо. Це дає нам змогу
стверджувати про актуальність даного дослідження.

Проте досліджувана проблема не є такою
простою, як це може здатися на перший погляд,
тому її дослідження продовжуються, розширю�
ються та поглиблюються. Зокрема, Н. В. Герасим�
чук розглядає господарський облік як економіч�
ну інформаційну систему, до якої входить стати�
стика і бухгалтерський облік. Сам бухгалтерський
облік водночас поділяється, на її переконання, на
фінансовий та управлінський. Управлінський
облік Н. В. Герасимчук поділяє на виробничий,
оперативний і стратегічний [3, с. 193].

Останній поділ, на наш погляд, варто було б
розглядати як оперативний, тактичний (поточний)
і стратегічний управлінський облік. Виробничий
управлінський облік, вважаємо, має споглядатися
з позиції тактичного (поточного) рівня ведення
обліку, де йдеться про період від 30 (31) до 365 (366)
днів. У випадку розгляду управлінського обліку під
кутом зору виробництва, то можна говорити і про
позавиробничий управлінський облік.

А. Г. Загородній, Г. О. Партин складовими об�
лікової системи підприємства бачать фінансовий,
управлінський (внутрішньогосподарський) та
податковий види обліку [4, с. 19–20]. Такої ж
думки дотримуються і Н. І. Пилипів [11, с. 25],
П. Л. Сук [13, с. 15].

М. В. Кужельний, В. Г. Лінник видами об�
ліку вважають оперативний (оперативно�техні�
чний), бухгалтерський (фінансовий і управлінсь�
кий) та статистичний [6, с. 16]. Так само вважає
і В. Г. Швець [14, с. 12–13].

На наш погляд, за радянських часів така кла�
сифікація була виправданою, адже в системі гос�
подарського обліку не йшлося про управлінський
(внутрішньогосподарський) облік. З його запро�
вадженням в Україні на початку 1990�х років,
вважаємо, оперативний (оперативно�технічний)
облік увійшов до нього сегментом як оператив�
ний управлінський облік.

В. Б. Моссаковський, ведучи мову про види
обліку в сучасних умовах, концентрує увагу на
управлінському, стратегічному і креативному об�
ліку. На його думку, управлінський облік не є ви�
дом бухгалтерського обліку, так само як є необ�
ґрунтованою теза, що бухгалтерський облік по�
діляють на фінансовий і управлінський. Він вва�
жає, що управлінський облік виходить за межі бух�
галтерського обліку і його слід розглядати як скла�
дову аналізу господарської діяльності підприєм�
ства. Стратегічний облік, на переконання В. Б. Мос�
саковського, висвітлює діяльність підприємства на
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далеку перспективу (стосовно фінансової та інве�
стиційної діяльності), що аж ніяк не може розгля�
датись як складова бухгалтерського обліку. Щодо
питання «креативний облік», то, на думку вказа�
ного автора, це поняття більш правильно назива�
ти «креативний підхід до складання фінансової
звітності» [8, с. 22, 26–29].

На наше переконання, можна погодитися в
основному з думками В. Б. Моссаковського, про�
те водночас хочемо зазначити, що точні межі між
видами обліку навряд чи комусь із науковців вда�
сться встановити.

Г. В. Нашкерська дотримується думки, що
залежно від потреб користувачів у деталізації
облікової інформації, в її оперативності та регла�
ментованості облік поділяється на бухгалтерський
(фінансовий), оперативний (управлінський) та
статистичний [9, с. 13–15].

Вважаємо з приводу цього, що оперативний
облік не можна повноцінно прирівнювати до
управлінського, адже оперативний є лише одним
із сегментів управлінського обліку.

Метою написання цієї статті є встановлення
максимально можливої кількості видів обліку,
згадуваних у літературних джерелах, розширення
їхньої кількості за рахунок пропозицій автора,
узагальнення і систематизація цих видів за відпо�
відними класифікаційними ознаками, що дасть
змогу краще зрозуміти глибинну суть обліку, роз�
крити його сегменти, з’ясувати видимі та прихо�
вані проблеми, визначити надійність механізмів
і зв’язків обліку з іншими суспільними система�
ми, явищами, подіями, охарактеризувати міру
його впливу на розвиток сучасної цивілізації.

Виклад основного матеріалу. Визначимо кла�
сифікаційні ознаки господарського обліку (обліку
у сфері економіки взагалі) та бухгалтерського
(фінансово�економічного) обліку зокрема. Це
дасть змогу краще зрозуміти суть, суспільно�еко�
номічне значення, структуру і потенційні на�
прямки розвитку.

Щодо класифікації обліку Б. І. Валуєв зазна�
чає, що господарський облік як цілісну інформа�
ційну систему «…можна і потрібно класифікува�
ти з різних точок зору: за складом об’єктів моде�
лювання, часом створення та використання
інформації, глибиною проникнення в об’єкт,
способами формування, точністю і т. д. Особли�
ве значення може мати класифікація облікової
інформації за її зв’язками з функціями плануван�
ня, контролю, аналізу» [2, c. 60].

С. О. Левицька справедливо стверджує, що
вітчизняні вчені у сфері обліку, аналізу та аудиту
виокремлюють наступні види господарського
обліку: фінансовий, податковий, динамічний,
актуальний, соціальний, креативний, стратегіч�
ний (прогнозний) та управлінський [7, с. 8].

Вважаємо, що найбільш поширеною є кла�
сифікація обліку у сфері економіки за його вида�

ми (1): бухгалтерський (на нашу думку, бухгал�
терський облік краще було б його називати фі�
нансово�економічним обліком, що охоплює
фінансовий та управлінський облік), податковий
(податкові обчислення), статистичний облік.

За видами економічної діяльності (2) облік
поділяють на: облік у сільському господарстві,
мисливстві та лісовому господарстві; облік у про�
мисловості (добувній та обробній); облік у буді�
вництві та у сфері інвестицій; облік у торгівлі і
сфері послуг; облік на транспорті та зв’язку; облік
у бюджетній сфері; облік у банках; облік у сфері
страхування і т. д.

За класами рахунків (3) виокремлюють: облік
необоротних активів; облік запасів; облік коштів,
розрахунків та інших активів; облік власного ка�
піталу і забезпечення зобов’язань; облік довго�
строкових і поточних зобов’язань; облік доходів
і результатів діяльності; облік витрат за елемен�
тами; облік за видами діяльності [12].

За розділами активу і пасиву балансу під�
приємства (4) облік можна поділяти на облік
необоротних активів, витрат майбутніх періодів,
власного капіталу, забезпечення наступних витрат
і платежів, довгострокових і поточних зобов’я�
зань, доходів майбутніх періодів.

За часом здійснення фактів, подій, операцій (5),
розмежовують облік минулого, облік теперішнього
часу (мить, година, доба, тиждень, декада, півміся�
ця, місяць, квартал, рік), облік майбутнього.

За розмахом (масштабами) (6) облік може
бути: міжнародним або глобальним (гіпероблік);
міждержавним або міжнаціональним (групи дер�
жав) (мегаоблік); національним (макрооблік; ре�
гіональним та/або галузевим (мезооблік)); під�
приємства (мікрооблік), структурних підрозділів
підприємств, організацій, закладів (мініоблік);
окремих виконавців (міліоблік).

За відношенням до обсягів діяльності під�
приємств (7) облік можна класифікувати таким
чином: облік на дуже великих підприємствах (об’єд�
наннях), облік на великих підприємствах (об’єд�
наннях), облік на середніх підприємствах, облік на
малих та одноосібних (дрібних) підприємствах.

За формами власності (8) облік поділяють на
облік у державних підприємствах, у приватних
підприємствах, у колективних підприємствах та
акціонерних товариствах, у підприємствах зміша�
ної форми власності.

За видами діяльності підприємств (9) облік
можна розмежовувати на облік звичайної (опера�
ційної (основної й іншої операційної), фінансо�
вої та інвестиційної діяльності) і надзвичайної
діяльності. Крім того, доречно до обліку за вида�
ми діяльності зараховувати облік зовнішньоеко�
номічної діяльності (ЗЕД). У межах обліку ЗЕД
доцільно, на наш погляд, також виділяти витра�
ти та доходи від операційної, фінансової та інве�
стиційної діяльності.
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За рівнем централізації (10) облік буває: цен�
тралізованим, децентралізованим, частково цен�
тралізованим. Нині в Україні переважає децент�
ралізований облік.

Щодо автоматизації обліку (11) зауважимо,
що він може бути: автоматизованим, ручним,
частково автоматизованим. На дуже великих,
великих та середніх підприємствах облік переваж�
но автоматизований. Малі підприємства ведуть
облік вручну або повністю автоматизовано.

За відношенням до інформаційних потреб
підприємств і споживачів інформації про них (12)
облік можна поділити, на нашу думку, на облік
для когось (забезпечення зовнішніх потреб в
інформації про підприємство, що відповідає
фінансовому обліку) та облік для себе (забезпе�
чення внутрішніх потреб підприємства в інфор�
мації, що є сферою управлінського обліку).

Відомі американські автори Б. Є. Нідлз,
Х. Р. Андерсон, Д. С. Колдуел, ведучи мову про
фінансовий і управлінський облік, обґрунтовано
заявляють: «… якщо фінансовий облік основний
наголос робить на повному і точному поясненні
та розкритті результатів операцій фірми, то уп�
равлінський облік намагається допомогти керів�
ництву досягти своїх цілей; перший має відкри�
тий, другий — закритий характер» [10, с. 427].

Однак наведену вище цитату доцільно було
б доповнити, на нашу думку, тим, що управлінсь�
кий облік намагається допомогти не лише керів�
никам підприємства, а і його власникам (спів�
власникам), кредиторам та інвесторам. Це прин�
ципово важливо для окреслення цілей і завдань
управлінського обліку.

Щодо тотожності значень «управлінський» і
«внутрішньогосподарський» облік, слушною є
думка З. В. Задорожного, який вважає внутріш�
ньогосподарський облік частиною «…управлінсь�
кого обліку, що є процесом збору та обробки
інформації про фактичні витрати, доходи і фінан�
сові результати підприємства від усіх видів діяль�
ності в розрізі окремих видів продукції (робіт,
послуг), виконання робіт та інших сегментів для
внутрішніх користувачів» [5, с. 15].

За рівнем узагальнення інформації (13) облік
слід поділяти на первинний (базовий), аналітичний
(деталізований) і синтетичний (концентрований).

За важливістю одержуваної інформації (14)
можна, на наш погляд, розмежовувати облік на
стратегічний (надзвичайно важливий), поточний
(важливий) і облік на даний час (мить) (опера�
тивно�моментний або відносно важливий).

За рівнем індивідуалізації (15) облік можна
поділяти, на нашу думку, на індивідуалізований
(персоніфікований та/або пооб’єктний) і знеін�
дивідуалізований (знеперсоніфікований та/або
груповооб’єктний, загальний).

За ступенем матеріалістичності (реалістич�
ності) (16) маємо матеріалізований (реалістичний)

і знематеріалізований (віртуальний) облік. Останній
може формуватись у відповідну систему тільки за
наявності певного віртуального середовища та по�
вноцінного доступу підприємства до нього.

За способом пізнання (17), на нашу думку,
облік доцільно поділяти на облік як категорію
(філософську, економічну); як функцію; як си�
стему; як парадигму (взірець); облік як метод; як
модель; як науку; як навчальну дисципліну; як
засіб для досягнення мети в отриманні інфор�
мації, виконанні завдань контролю, аналізу, уп�
равління тощо.

За відношенням до відповідної системи (18)
облік варто, на наш погляд, характеризувати як
системний і позасистемний. Наприклад, відобра�
ження господарських операцій за допомогою
рахунків у системі балансу і поза балансом; облік
у системі менеджменту та поза нею.

За ефективністю ведення (19) облік доціль�
но поділяти на ефективний (вигідний для під�
приємства з економічної точки зору) і неефектив�
ний (невигідно вести підприємству). Вважаємо,
що облік буває неефективним тоді, коли на ньо�
го витрачається занадто багато коштів, паперу,
робочого часу працівників обліку або у системі
обліку є значні дублювання, пропуски, нестику�
вання, і це спричинює нарікання з боку бухгал�
терів, користувачів інформації.

За окупністю (20) облік можна розглядати як
окупний (витрати, що окуповуються для підпри�
ємства) і неокупний (витрати, що не окуповуються).

За обов’язковістю ведення (21) облік доречно
характеризувати, на нашу думку, як обов’язковий
(підприємство змушене вести облік відповідно до
чинних нормативно�правових актів України) і
необов’язковий (підприємство веде облік з влас�
ної ініціативи або за побажанням його партнерів).

За якісними параметрами (22) облік можна
поділяти на якісний (такий, що відповідає дію�
чим вимогам національних Положень (стан�
дартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнарод�
них стандартів фінансової звітності, внутрішніх
стандартів підприємства) і неякісний (такий, що
ведеться з недотриманням або порушенням дію�
чих стандартів обліку та звітності).

За питомою масою витрат на організацію і ве�
дення обліку (23) можна його розмежувати за вели�
чиною відсотка цих витрат щодо загального підсум�
ку балансу підприємства на дешевий, помірний і
дорогий (наприклад, для дешевого обліку можемо
встановити величину до 0,5 %, для помірного — від
0,5 до 1 %, а для дорогого — понад 1 %).

Вважаємо, що за дією в правовому полі (24)
облік потрібно класифікувати на такий, що пере�
буває в межах правового поля (офіційно визна�
ний), і який виходить за межі правового поля (офі�
ційно невизнаний, або «тіньовий», облік). Заува�
жимо, що нині обсяги офіційно невизнаного, або
«тіньового», обліку в Україні залишаються доволі
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значними та пов’язані переважно з руйнівною для
суспільства і держави системою оподаткування.

За рівнем використання прогресивних техно�
логій, принципів і методів (25) облік слід назива�
ти, на нашу думку, високотехнологічний, техно�
логічний і низькотехнологічний.

За періодичністю ведення (26) облік треба
характеризувати, на нашу думку, як постійний
(неперервний), періодичний (певноінтервальний)
і разовий (поодинокий).

За надійністю ведення (27) облік необхідно
поділяти, на наш погляд, на надійний і ненадій�
ний (ризиковий). У другому випадку виникає
суттєвий ризик отримати від обліку неправдиву
або напівправдиву інформацію.

За процесами, які постійно тривають у будь�
якому функціонуючому підприємстві (28), то облік
тут слід розмежовувати, як вважаємо, на: 1) облік
процесу створення (народження) підприємства;
2) облік процесу постачання й витрачання коштів;
3) облік процесу виробництва і здійснення витрат,
пов’язаних із ними; 4) облік процесу збуту та ви�
знання доходів; 5) облік інноваційно�інвестицій�
ного процесу; 6) облік процесу видозмін (транс�
формації) підприємства; 7) облік процесу органі�
зації та управління підприємством.

За магістральним спрямуванням (29) облік
можна охарактеризувати, на наш погляд, як основ�
ний, суміжний і додатковий. Наприклад, у ролі
основного може бути фінансовий облік, суміжно�
го — управлінський, а додаткового (силоміць нав’я�
заний законодавцем і неприйнятний для бухгал�
терів) — податковий облік (податкові обчислення).

За значимістю (30) облік можна поділяти, на
нашу думку, на значимий (провідний) та друго�
рядний (незначимий).

Щодо планів, нормативів (стандартів) (31)
облік доречно характеризувати, на наш погляд, як
облік виконання планів, нормативний, або за
стандартами, облік відхилень.

За історичними формаціями (32) облік до�
цільно поділяти, на нашу думку, на: облік у період
первіснообщинного ладу (з моменту виникнен�
ня найпростішого обліку (10–6 тис. до н. е.) до
завершення історичної формації (до 5–3 тис. до
н. е.)); облік у період рабовласництва (з 5–3 тис.
до н. е. до 3–5 ст. н. е.); облік у період феодалі�
зму (з 3–5 ст. н. е. до 16–18 ст.); капіталістичний
облік (з 16–18 ст. до початку 20 ст.); облік у пе�
ріод імперіалізму (з початку 20 ст. до середини
1990�х рр.); соціалістичний (радянський) облік (з
1917 р. до 1991 р.); глобалістичний облік (з сере�
дини 1990�х рр. до нині).

За моделями обліку (33) загальноприйнято
його поділяти на облік за англосаксонською,
континентальною, латиноамериканською, інтер�
національною моделями (моделлю ООН). У ме�
жах названих вище моделей є багато підмоделей,
що можуть функціонувати в одній або кількох

країнах. Наприклад, у межах континентальної
моделі є англійська, німецька, французька, пост�
радянська та інші підмоделі обліку.

Вважаємо, що за ознакою оцінювання реаль�
ного стану обліку (34) його доречно характеризу�
вати як зразковий (90–100 балів), дуже добрий
(85–89 балів), добрий (75–84 бали), задовільний
(60–74 бали), незадовільний (35–59 балів), ката�
строфічний (1–34 бали) облік.

За історичними формами (35) облік поді�
ляється на простий (уніграфічний), подвійний
(диграфічний), камеральний (облік грошей у касі)
[1, с. 118–119].

Щодо організаційних форм (36) сучасний
облік передбачає такий поділ: меморіально�ордер�
на, журнально�ордерна, журнальна, комп’ютерна
(автоматизована), проста, спрощена форми.

За основною метою (37) облік можна поділя�
ти на: актурний (дані про зміни ринкової вартості
підприємств), динамічний (інформація про ефек�
тивність господарсько�фінансової діяльності під�
приємств), статичний (інформація про потенційні
можливості підприємств на певний момент пога�
сити власну кредиторську заборгованість за раху�
нок продажу всіх активів) [1, с. 117–119].

За основновоположними принципами побу�
дови обліку (38) виокремлюють загальний і спе�
цифічний (бюджетний, банківський, страховий
і т. д.) облік.

За наявністю в обліку творчого начала (креа�
тивністю) (39) облік класифікують як креативний
(творчий), звичайний і рекреативний (рутинний).

Вважаємо, що за рівнем конфіденційності (40)
облік можна поділяти на конфіденційний (для
дуже обмеженого кола користувачів інформації),
для службового користування (для власників, най�
ближчих партнерів, керівників і спеціалістів
підприємства), доступний, або відкритий (для усіх,
хто цікавиться станом справ на підприємстві).

За рівнем професійності ведення обліку (41)
облік доречно, на наш погляд, характеризувати як
професійний (його веде висококваліфікований фа�
хівець, який оволодів спеціальністю «Облік і аудит»
і має відповідний практичний стаж роботи) та не�
професійний (його веде власник, керівник підпри�
ємства або фахівець невисокого освітньо�кваліфіка�
ційного рівня (молодий спеціаліст, бакалавр), який
здобув спеціальність «Облік і аудит» (іншу еконо�
мічну спеціальність), або висококваліфікований фа�
хівець без практичного стажу, який має спеціальність
«Облік і аудит» (іншу економічну спеціальність)).

Отже, розглянута сорок одна класифікацій�
на ознака безпосередньо пов’язана з поділом
обліку на відповідні сегменти, що дає змогу пізна�
ти суть і з’ясувати певні закономірності його
розвитку, взаємозв’язки й суперечності.

Висновки і перспективи подальших розвідок. За
результатами проведеного дослідження пропо�
нуємо в науковий і практичний обіг 41 класифі�
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каційну ознаку обліку у сфері економіки взагалі
та бухгалтерського (фінансово�економічного)
обліку зокрема, в тому числі з прив’язанням до
витрат і доходів підприємств.

Подальші дослідження в цьому напрямку слід
проводити щодо уточнення мети, завдань і проблем,
що виникають під час ведення того або іншого виду
обліку та напрямків їхнього поліпшення.
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