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ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:  

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВІДМІННОСТІ 
 

У статті досліджено види бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський, виробничий та податковий. 

Проведено узагальнення їх сутності у наукових працях відомих вчених та діючих нормативно-правових актах 

України. Виокремлено такі критерії для порівняння видів бухгалтерського обліку: обов’язковість ведення, 

користувачі інформації, сфера обліку, мета обліку, об’єкти обліку, вимірники обліку, часовий аспект 

(спрямованість), терміни подання інформації, відкритість даних обліку, відповідальність, точність, елементи 

методу дослідження, основні групування витрат, вплив технологічних процесів. Проведено порівняння фінансового, 

управлінського, виробничого та податкового обліку, виявлено їх спільні та відмінні риси. Наведено взаємозв’язок усіх 

видів обліку в частині відображення витрат та встановлено, що управлінський облік не можна ототожнювати із 

виробничим, оскільки управлінський є лише однією із складових виробничого щодо обліку витрат. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 

міжнародної інтеграції України в світову 

економічну систему бухгалтерський облік 

дуже часто поділяють на три види: фінансовий, 

управлінський та податковий. Проте 

податковий облік як підсистему бухгалтерського 

обліку виділяють лише науковці у своїх 

працях, тому що на законодавчому рівні в 

Україні така регламентація відсутня. Деякі вчені 

виділяють ще й такий вид бухгалтерського 

обліку як виробничий. Саме тому на сучасному 

етапі відсутній єдиний підхід до розкриття 

сутності видів бухгалтерського обліку, їх 

взаємозв’язку та відмінностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню дискусійних питань щодо 

порівняння та гармонізації видів бухгалтерського 

обліку присвячено багато наукових робіт. Про 

це свідчать праці таких вчених, як 

О.Є. Гапоненко, З.В. Задорожного, В.Ф. Палій, 

Ю.Ю. Подуражня, М.І. Скрипник, В.В. Сопко 

та інших. Незважаючи на значний внесок 

науковців, досі залишається багато проблемних 

питань щодо видів бухгалтерського обліку, їх 

взаємозв’язку та відмінностей. 

Мета статті. Метою дослідження є процес 

виявлення сутності, взаємозв’язку та 

відмінностей між видами бухгалтерського обліку. 

Основні результати дослідження. Визначення 

сутності бухгалтерського обліку наведено в 

Законі України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», де вказано, що 

бухгалтерський облік – це процес виявлення, 

вимірювання, реєстрації, накопичення, узагаль-

нення, зберігання та передачі інформації про дія-

льність підприємства зовнішнім та внутрішнім 

користувачам для прийняття рішень[6]. У цьому 

ж нормативно-правовому акті вказано, що 

внутрішньогосподарський (управлінський) 

облік – це система збору, обробки та підготовки 

інформації про діяльність підприємства для 

внутрішніх користувачів у процесі управління 

підприємством [6].  

Доцільність і можливість практичного 

поділу обліку на фінансовий та управлінський 

сприймаються неоднозначно науковцями та є 

об’єктами широкої дискусії. Прихильники 

поділу обліку на фінансовий та управлінський 

(М.В. Чумаченко, В.Ф. Палій, В.В. Палій та ін.) 

вважають, що такий поділ не порушує єдності 

системи бухгалтерського обліку, оскільки 

йдеться не про методологічний поділ обліку, а 

про організаційні зміни. 

В.В. Сопко підкреслює, що так званий 

управлінський, виробничий облік не є окре-

мим самостійним бухгалтерський обліком, а є 

продовженням, подальшим поглибленням, 

деталізацією даних бухгалтерського фінансо-

вого обліку в частині витрат та доходів 

діяльності підприємства [9, с. 7]. 

Я.В. Соколов вважає, що бухгалтерський 

облік є єдиним і неподільним, а управлінський 

облік – це облік витрат і калькуляція 

собівартості, які штучно намагаються 

відірвати від бухгалтерського обліку окремі, 

переважно молоді, фахівці, орієнтовані на 

західні традиції [8, с. 34]. 

Також М.Г. Чумаченко [11] та В.Ф. Палій [4] 
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зазначають, що в 50-ті рр. ХХ ст. поняття 

«облік виробництва» часто стали заміняти на 

«управлінський облік», при чому значно 

розширювався зміст виробничого обліку.  

На думку В.В. Сопка, виробничий облік є 

французьким варіантом англо- американського 

управлінського обліку, контролінгу – в Німеччині, 

внутрішньогосподарського – в Україні [9, с. 4]. 

Дещо інший зміст у поняття «виробничий 

облік» вкладає С.О. Стуков. Він вважає, що це 

якісно новий вид обліку, який, ґрунтуючись на 

бухгалтерському, повинен синтезувати 

елементи всіх видів внутрішньогосподарського 

обліку, а також елементи економічного аналізу, 

що дасть змогу активно спостерігати за 

величиною, напрямками, доцільністю й 

ефективністю витрачання виробничих ресурсів 

та ототожнює його з калькуляційним [10, с. 22]. 

Як вірно стверджує Є.В. Калюга, поняття 

управлінського обліку значно ширше від 

виробничого. На її думку, крім суто 

бухгалтерського обліку витрат на виробництво, 

виробничий облік включає в себе оперативний 

облік, елементи аналізу, планування, 

прогнозування тощо [3, с. 35]. 

Досі серед науковців активно ведуться 

дискусії щодо правомірності використання 

терміна «податковий облік». Ряд економістів 

вважає, що замість терміна «податковий 

облік» повинен використовуватися термін 

«податкові розрахунки», які є складовою 

бухгалтерського обліку. Ю. Ю. Подуражня 

вважає, що ділянку фінансового обліку, яка 

відповідає за своєчасність і правильність 

нарахування та сплати до державних органів 

податків, слід виокремити в особливу 

підсистему і назвати податковим обліком [5]. 

О.Є. Гапоненко також дотримується такої 

думки і стверджує, що податковий облік 

поєднується з традиційною системою 

фінансового та управлінського обліку[1, с. 66]. 

Спроби порівняння різних видів 

бухгалтерського обліку наведено у працях М.І. 

Скрипник [7], З.В. Задорожного [2] та інших 

відомих вчених. 

На основі проведеного дослідження, можна 

виокремити узагальнюючі критерії для 

порівняння, а також спільні та відмінні риси 

фінансового, управлінського, виробничого та 

податкового обліку, що наведено в табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Порівняння видів бухгалтерського обліку* 

№ 

з/п 

Ознака 

порівняння 

Управлінський 

облік 

Фінансовий 

облік 

Виробничий облік Податковий облік 

1 2 3 4 5 6 

1. Обов’язко-

вість ведення 

За рішенням 

керівництва 

підприємства 

Обов’язковість 

ведення 

передбачено в 

Законі 

Обов’язковість 

ведення в частині, 

що належать до 

фінансового обліку 

Обов’язковість 

ведення перед-

бачено податковим 

законодавством 

2. Користувачі 

інформації 

Власники, адмі-

ністрація підпри-

ємства і особи, які 

готують інформацію 

Зовнішні та 

внутрішні 

користувачі 

Зовнішні та внутрішні 

або тільки внутрішні 

користувачі залежно 

від його частин 

Податкові органи, 

власники і 

адміністрація 

підприємств 

3 Сфера обліку Центри витрат і 

центри 

відповідальності  

 

Господарська 

діяльність 

підприємства 

Витрати підприємства 

загалом та витрати 

центрів витрат і цен-

трів відповідальності 

Господарська 

діяльність 

підприємства 

4 Об’єкти 

обліку 

Витрати, доходи та 

фінансові результати 

від усіх видів 

діяльності 

Господарська 

діяльність 

підприємства 

Витрати на вироб-

ництво продукції 

(виконання робіт, 

послуг)  

Валові витрати, 

валові доходи, база 

оподаткування  
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Продовж. табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

5 Мета Надання інфор-

мації для  плану-

вання, управління 

та контролю 

Складання звіт-

ності для потреб 

внутрішніх та 

зовнішніх кори-

стувачів 

Надання аналітичної 

інформації для пот-

реб внутрішніх та 

зовнішніх користувачів 

Забезпечення керів-

ництва та податко-

вих органів точною, 

правдивою інформа-

цією про стан розра-

хунків підприємства 

з бюджетом та поза-

бюджетними фонда-

ми 

6. Вимірники 

обліку 

Натуральний, 

грошовий, 

трудовий 

Натуральний, 

грошовий, 

трудовий 

Натуральний, 

грошовий,  

трудовий 

Натуральний, 

грошовий 

7 Часовий 

аспект (спря-

мованість) 

Орієнтація на 

майбутнє 

Фіксація подій 

минулого 

Фіксація подій 

минулого 

Фіксація подій 

минулого  

8 Терміни 

подання 

інформації 

На вимогу 

користувачів 

 

Після закінчення 

звітного періоду 

На вимогу користу-

вачів або після закін-

чення звітного періоду  

Після закінчення 

звітного періоду 

 

9 Відкритість 

даних 

Комерційна 

таємниця  

Відкриті для 

всіх користувачів  

Комерційна таєм-

ниця або відкриті 

для всіх користу-

вачів залежно від 

змісту даних 

Відкриті для 

податкових органів 

 

10 Відповідаль-

ність 

Дисциплінарна Адміністратив-

на і кримінальна 

Адміністративна Адміністративна і 

кримінальна 

11 Точність  Можливі 

приблизні 

розрахунки 

Максимальна 

точність 

інформації 

Максимальна 

точність інформації 

Максимальна 

точність 

інформації 

12 Елементи 

методу 

дослідження 

Документування, 

інвентаризація, 

оцінка, калькулю-

вання, рахунки, 

подвійний запис, 

внутрішня звіт-

ність, групування, 

індексний метод, 

елімінування та ін. 

Документуван-

ня, інвентариза-

ція, оцінка, ра-

хунки, подвій-

ний запис, звіт-

ність, балансове 

узагальнення 

Документування, 

інвентаризація, оцін-

ка, калькулювання, 

рахунки, подвійний 

запис, внутрішня 

звітність 

 

Документування, 

інвентаризація, 

оцінка, рахунки, 

подвійний запис, 

звітність, балансо-

ве узагальнення 

13 Основні 

групування 

витрат 

Для визначення 

собівартості про-

дукції та вироб-

ничих запасів; 

для планування і 

прийняття рішень; 

для контролю та 

регулювання 

За економічними 

елементами 

За економічними 

елементами та 

статтями калькуляції  

Віднесення до 

валових витрат 

14 Вплив 

технологіч-

них процесів  

Суттєвий Майже 

відсутній 

Суттєвий Відсутній 

*узагальнено на основі [2, с.108], [7, с. 337] 
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Взаємозв’язок усіх видів обліку в частині відображення витрат подано на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок відображення витрат у фінансовому,  

управлінському, виробничому та податковому обліку [2, с. 109] 
 

З рисунка видно, що управлінський облік 

включає в себе також оперативно-технічний 

облік процесу виробництва продукції (робіт, 

послуг). Таке твердження пов’язане з тим, що 

розрахунки, які проводяться в управлінському 

обліку, а також інформація, яку представляють 

керівництву підприємства, мають передбачати 

дані про обсяг випущеної продукції при 

понесенні певних витрат відповідними 

структурними підрозділами тощо. Податковий 

облік отримує необхідну інформацію від 

фінансового, виробничого та управлінського 

для заповнення відповідних форм податкової 

звітності. Між фінансовим та управлінським 

обліком є зворотний зв'язок щодо обміну 

відповідною інформацією. Крім цього, 

управлінський облік є деталізацією фінансового 

в частині витрат, доходів і фінансових 

результатів. Результат управлінського, в тому 

числі внутрішньогосподарського обліку в 

значній мірі залежить від правильності 

класифікації його об’єктів. 

Висновки та пропозиції. В результаті 

проведеного дослідження встановлено, що всі 

види бухгалтерського обліку потрібні та 

мають право на функціонування та розвиток. 

Фінансовий облік є обов’язковим для кожного 

підприємства, надає інформацію внутрішнім і 

зовнішнім користувачам та створює імідж 

підприємства на ринку. Управлінський облік 

має право функціонувати як окрема підсис-

тема обліку, адже, по-перше, він є законодавчо 

регламентованим, а по-друге, на основі 

інформації, що наводиться у внутрішніх звітах, 

управлінські рішення є більш доречними для 

ефективного функціонування підприємства та 

досягнення його тактичних та стратегічних 

цілей. Ототожнювати управлінський облік із 

виробничим не слід, оскільки управлінський є 

лише однією із складових виробничого щодо 

обліку витрат. Водночас, управлінський облік, 

на відміну від виробничого, включає в себе 

аналітичний облік доходів і фінансових резу-

льтатів у розрізі окремих сегментів. Що стосу-

ється податкового обліку, то його ведення є 

обов’язковим в частині нарахування та сплати 

податків до бюджету, але визначення його 

сутності потребує чіткого відображення в 

законодавстві. 

Податковий облік 

валових витрат 

Фінансовий облік 

витрат 

Виробничий облік Управлінський 

облік витрат 

Облік 

витрат за 

економічни

ми 

елементами 

та зведений 

облік витрат 

Внутрішньо

господарсь-

кий облік 

витрат 

Опера-

тивно-

технічний 

облік 

витрат 

вироб-

ництва 
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Качмар Оксана Васильевна 

ВИДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ВЗАИМОСВЯЗЬ И РАЗЛИЧИЯ 

В статье исследованы виды бухгалтерского учета: финансовый, управленческий, производственный и налоговый. 

Проведено обобщение их сущности в научных трудах известных ученых и действующих нормативно-правовых 

актах Украины. Выделены следующие критерии для сравнения видов бухгалтерского учета: обязательность 

ведения, пользователи информации, сфера учета, цель учета, объекты учета, измерители учета, временной аспект 

(направленность), сроки представления информации, открытость данных учета, ответственность, точность, 

элементы метода исследования, основные группировки затрат, влияние технологических процессов. Проведено 

сравнение финансового, управленческого, производственного и налогового учета, выявлены их общие и 

отличительные черты. Показано взаимосвязь всех видов учета в части отражения расходов и установлено, что 

управленческий учет нельзя отождествлять с производственным, поскольку управленческий является лишь одной 

из составляющих производственного по учету расходов. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовый учет, управленческий учет, производственный учет, налоговый 

учет. 
 

Kachmar Oksana Vasylivna 

TYPES OF ACCOUNTING: RELATIONSHIP AND DIFFERENCES 

The article examines the types of accounting: financial, management, production and tax. The generalization of their essence 

in the scientific works of famous scientists and current regulations of Ukraine. The following criteria for comparison of types 

of accounting are singled out: obligatory maintenance, users of information, sphere of accounting, purpose of accounting, 

objects of accounting, measuring instruments, time aspect (direction), terms of submission of information, openness of 

accounting data, responsibility, accuracy, elements research method, the main grouping of costs, the impact of technological 

processes. The comparison of financial, managerial, production and tax accounting is carried out, their common and 

distinctive features are revealed. The relationship between all types of accounting in terms of cost accounting is given and it is 

established that management accounting can not be equated with production, as management is only one of the components 

of production in terms of cost accounting. 

Key words: accounting, financial accounting, management accounting, production accounting, tax accounting. 

 

http://www.nbuv.gov.ua/

