
Самостійна робота №1 

 

Інструкція до самостійної роботи 

 

Тема:  Вимоги до бухгалтерського обліку 

Мета: Вивчити вимоги щодо бухгалтерського обліку 

 

План 

1. Порівнянність показників обліку з показниками плану 

2. Своєчасність обліку 

3. Точність і об’єктивність 

4. Повнота, ясність і доступність 

5. Економічність і раціональність 

 

Рекомендована література: 

1.  Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – 

К.: А.С.К., 2002. – 266с., стор. 9-11. 

2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на 

підприємствах України / Підручник. – К.: А.С.К., 2001. - 784с., 

стор.14-15. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які є п’ять основних вимог щодо бухгалтерського обліку? 

2. В чому полягає вимога порівняності показників обліку з 

показниками плану? 

3. Що розуміється під своєчасністю обліку? 

4. В чому полягає вимога точності і об’єктивності? 

5. В чому сутність вимог повноти обліку, економічністі і 

раціональності? 

 

Завдання до самостійної роботи: 
1. Законспектувати роботу згідно за наданим планом. 

2. Запам’ятати які вимоги стоять перед бухгалтерським обліком 

для успішного використання показників обліку в управлінні. 

  

Тематичний контроль: лекція №2, семінар №1. 

 

Опорний конспект 

 



Вимоги до бухгалтерського обліку 

 

1. Для успішного використання показників обліку в управлінні 

вони мають відповідати певним вимогам. Найважливіші з них: 

порівнянність показників обліку з показниками плану; своєчасність; 

точність і об’єктивність; повнота, ясність і доступність; 

економічність і раціональність. 

Порівнянність показників обліку з показниками плану 
потрібна для здійснення контролю за виконанням планових завдань. 

Вона ґрунтується на єдності змісту і методів обчислення планової та 

облікової інформації. При невідповідності цих показників їх 

неможливо порівнювати і робити правильні висновки щодо 

виконання плану та причин відхилення від нього. Порівнянність 

облікових і планових показників є важливою передумовою 

вдосконалення планування, оскільки, складаючи план на наступний 

період, враховують результати роботи господарства за звітний 

період, досягнення і недоліки в його діяльності. 

Система показників обліку будується відповідно до показників 

плану, але разом з тим облікова інформація має бути значно ширшою 

за планову. 

2. Своєчасність обліку має особливе значення за сучасних 

умов господарювання. Тільки за умови своєчасності облікова 

інформація може бути використана для дійового контролю за 

виконанням планових завдань, своєчасного усунення недоліків, 

виявлення резервів і вжиття заходів щодо подальшого покращення 

господарської діяльності, підвищення рентабельності та 

ефективності виробництва. 

Відставання в обліку часто призводить до безгосподарності, 

зловживань, порушення державної дисципліни. 

3. Неодмінна умова обліку – точність і об’єктивність його 

показників. За умов становлення і розвитку ринкової економіки в 

Україні, її інтеграції в міжнародний економічний простір облік є 

важливим засобом управління як окремими підприємствами, так і 

народним господарством в цілому. Проте тільки достовірна 

інформація про різні сторони діяльності господарства забезпечує 

практичне значення обліку для оперативного, економічно 

обґрунтованого керівництва, а також для використання її 

інвесторами, банками, діловими партнерами та ін. 



4. Вимога повноти означає, що облік має охоплювати всі 

сторони господарської діяльності, забезпечуючи необхідну 

інформацію для контролю і оперативного управління, але без 

надмірної деталізації показників. 

Господарський облік в умовах ринкової економіки виконує три 

важливі функції: інформаційну (відображає фактичний стан 

господарської діяльності), контрольну (забезпечує контроль за 

виконанням планових завдань, збереженням і раціональним 

використанням господарських засобів) і управлінську (забезпечує 

економічною інформацією для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень, активного впливу на підвищення 

ефективності господарської діяльності). 

5. Вимога економічності і раціональності обліку означає, що 

при достатній повноті та своєчасності облік має здійснюватися при 

мінімальних витратах. 
 


