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Лекція 7 

Лекція 

Тема. Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку 

Навчальна мета: розкрити поняття про синтетичні й аналітичні 

рахунки бухгалтерського обліку та охарактеризувати взаємозв’язок між 

ними. Охарактеризувати суть кореспонденції рахунків, обґрунтувати 

відмінності між простими і складними бухгалерським проведенням. Розкрити 

суть  оборотних відомостей за рахунками синтетичного й аналітичного обліку. 

Виховна мета: формувати якості особистості студентів та 

пізнавальний інтерес щодо обраної спеціальності; показати значення теми 

для моделювання практики ведення бухгалтерського обліку. 

Розвивальна мета: спонукати до пізнавальної, наукової, творчої 

діяльності; розвивати самостійність та творче мислення. 

Методична мета: використання презентації на занятті як засобу 

активізації процесу навчання. 

План 

1. Поняття про синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського 

обліку, взаємозв’язок між ними. 

2. Кореспонденція рахунків. Прості та складні бухгалтерські 

проведення. 
3. Оборотні відомості за рахунками синтетичного й аналітичного обліку.  

Технічні засоби навчання: 

 Інтерактивна дошка 

 Мультимедійний проектор 

 Персональний комп’ютер 

Наочність: 

 Тематична презентація в Power Point 

 Опорний конспект до лекції № 7 
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1. Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку, 

взаємозв'язок між ними 

 

Групування господарських засобів, їх джерел, господарських процесів і 

фінансових результатів здійснюється на рахунках з більшим або меншим 

ступенем деталізації. 

Рахунки бухгалтерського обліку, які відкривають на підставі статей 

балансу для обліку господарських засобів та джерел їх утворення містять 

узагальнені (синтетичні) показники у грошовій одиниці.  

Зокрема, на рахунку «Основні засоби» відображають наявність і рух 

усіх основних засобі підприємства (а це можуть бути будівлі, споруди, 

машини, устаткування тощо); на рахунку «Виробничі запаси» - наявність і 

рух усіх предметів праці даної групи; на рахунку «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками» - загальну суму заборгованості всім 

постачальникам за одержані матеріальні цінності, а також зміни цієї 

заборгованості тощо. Такі рахунки прийнято називати синтетичними, а облік 

із застосуванням цих рахунків – синтетичним. 

Синтетичний облік необхідний для одержання узагальненої інформації 

про об’єкти обліку суб’єкта господарювання. 

Проте, для оперативного управління підприємством і контролю за 

збереженням і раціональним використанням ресурсів замало тільки 

узагальненої інформації, потрібна більш детальна інформація про наявність і 

зміни кожного виду засобів, джерел, здійснення певних господарських 

процесів. 

 Так, потрібна інформація як про загальну вартість виробничих запасів 

та їх використання,  так і про запаси конкретних видів товарно-матеріальних 

цінностей за їх найменуваннями, ґатунками, розмірами тощо; в обліку 

розрахунків з оплати праці, крім узагальненої інформації, потрібні відомості 

про розрахунки з кожним окремим працівником тощо.  

Таку інформацію одержують за допомогою аналітичних рахунків, а 

облік із застосуванням цих рахунків – аналітичним.  

Кількість аналітичних рахунків до відповідного синтетичного рахунку 

визначається кожним підприємством залежно від наявності об’єктів, що 

підлягають обліку. В аналітичному обліку, поряд з грошовим, 

використовують натуральні й трудові вимірники. 



Синтетичні й аналітичні рахунки тісно взаємопов’язані між собою, 

оскільки на них на підставі одних і тих же документів відображаються одні і 

ті ж господарські операції, але з різним ступенем деталізації: на 

синтетичному рахунку – загальною сумою, а на аналітичних рахунках до 

нього – частковими сумами. 

 Коли дебетується або кредитується синтетичний рахунок, то 

одночасно дебетуються і кредитуються відповідні аналітичні рахунки до 

нього. Звідси, обороти і залишки аналітичних рахунків в підсумку повинні 

дорівнювати оборотам і залишку синтетичного рахунку, який їх об’єднує. 

Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилок у бухгалтерських 

записах, які треба знайти і негайно виправити.  

Правильність облікових записів на аналітичних рахунках періодично 

перевіряється за допомогою інвентаризації, що забезпечує достовірність 

показників про залишки. 

Рахунки аналітичного обліку можуть об’єднуватися безпосередньо 

відповідним синтетичним рахунком.  

 

Взаємозв’язок синтетичних та аналітичних рахунків 

1. Аналітичні рахунки відкривають до конкретного синтетичного рахунку. 

2. Якщо синтетичний рахунок активний (пасивний), то й аналітичні – 

активні (пасивні). 

3. Сума сальдо всіх аналітичних рахунків дорівнює сальдо синтетичному 

рахунку. 

4. Сума дебетових (кредитових) оборотів по всім аналітичним рахункам 

дорівнює дебетовому (кредитовому) обороту синтетичних рахунків. 
 

2. Кореспонденція рахунків. Прості та складні бухгалтерські 

проведення. 

 
 

Кожна господарська операція внаслідок подвійного запису викликає 

взаємозв’язок між певними рахунками.  

Цей взаємозв’язок полягає у тому, що дебет одного рахунку 

поєднується з кредитом іншого, характеризуючи зміни, які відбуваються у 

складі засобів або їхніх джерел внаслідок господарської операції.  

Інакше це можна назвати кореспонденцією рахунків, а самі рахунки – 

кореспондуючими. 

Залежно від кількості кореспондуючих рахунків розрізняють прості і 

складні бухгалтерські проведення. 

Операція 1. Надійшли від постачальників виробничі запаси на загальну 

суму 15000 грн, у тому числі сировина і матеріали на 10000 грн, паливо на 

5000 грн.  

Ця операція зумовила збільшення виробничих запасів, отже активні 

рахунки, на яких вони обліковуються, - «Сировина й матеріали» і «Паливо» - 

необхідно на відповідні суми дебетувати. З іншого боку, заборгованість 



перед постачальником на загальну суму здійснених надходжень матеріальних 

цінностей теж збільшилася. Отже, пасивний рахунок «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками» треба кредитувати на суму 15000 грн. 

Бухгалтерський запис цієї господарської операції буде наступним: 

Дебет рахунку «Сировина й матеріали» 10000 грн. 

Дебет рахунку «Паливо»     5000 грн. 

Кредит рахунку «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

15000 грн. 

На рахунках обліку цей запис буде відображено так (рис. 7.1): 

                    " Розрахунки  з

                   постачальниками

Д          "Сировина й матеріали"      К Д                та  підрядниками" К

Сальдо на поч. 20545 Сальдо на поч. 77000

5) 10000

5) 15000

Д                       "Паливо"      К

Сальдо на поч. 10455

5) 5000

Рахунок

Рахунок

Рахунок

 
Рис. 7.1 Схема відображення господарської операції 

на рахунках бухгалтерського обліку 

 

Складні бухгалтерські записи не порушують правила подвійного 

запису, оскільки як у простих, так і в складних проведеннях зберігається 

взаємопов’язане відображення господарських операцій за дебетом і кредитом 

рахунків та рівність дебетових і кредитових підсумків.  

Так, у наведеному прикладі суми, записані у дебеті двох рахунків 

(10000+5000) дорівнюють сумі, записаній у кредиті одного рахунку (15000). 

Крім того, кожне складне проведення можна розкласти на декілька простих. 

У наведеному прикладі це буде виглядати так: 

Дебет рахунку «Сировина й матеріали»          10000 грн 

Кредит рахунку «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

10000 грн. 

Дебет рахунку «Паливо»                                     5000 грн 

Кредит рахунку «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

5000 грн. 

Або, використовуючи коди рахунків: 

 

Дебет 201   Кредит 63  10000 грн. 

Дебет 203   Кредит 63    5000 грн. 

Застосування складних проведень значно зменшує кількість облікових 

записів, робить їх більш наочними.  

У практиці бухгалтерського обліку забороняється складати такі 

проведення, в яких за однією господарською операцією декілька рахунків 

дебетується і одночасно декілька рахунків кредитується. Такі бухгалтерські 

проведення ускладнюють встановлення взаємозв’язку рахунків і визначення 



за кореспонденцією між ними економічного змісту відображеної 

господарської операції, а це послаблює контроль за правильністю облікових 

записів.  

Тільки чітка кореспонденція між рахунками забезпечує наочність, 

ясність і доступність обліку, підвищує його контрольні функції. 
 

3. Оборотні відомості за рахунками синтетичного й аналітичного обліку 
 

Накопичена впродовж місяця на бухгалтерському рахунку інформація  

про стан та рух об’єктів обліку (активів, зобов’язань, власного капіталу, 

доходів, витрат і фінансових результатів) потребує періодичного 

узагальнення. 

Узагальнення облікової інформації на бухгалтерському рахунку 

здійснюється в кінці кожного місяця у такій послідовності: 

1. Підраховуються підсумки на всіх рахунках, тобто визначаються 

обороти по дебету і по кредиту за місяць, залишки на кінець місяця; 

2. Потім для перевірки правильності і повноти відображення на 

рахунках господарських операцій складаються оборотні відомості. 

Оборотна відомість – зведена відомість оборотів і залишків 

(початкових і кінцевих) на бухгалтерському рахунку. 

Оборотна відомість за синтетичними рахунками є способом 

узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку з метою перевірки 

повноти і правильності облікових записів. 

Розрізняють 2 види: 

- оборотна відомість за аналітичними рахунками – це зведена таблиця 

оборотів і залишків в розрізі аналітичних рахунків відкритих до відповідного 

синтетичного рахунку. 

Оборотні відомості за аналітичними рахунками складаються для 

перевірки відповідності даних аналітичного і синтетичного обліку. В них 

зазначаються назви всіх аналітичних рахунків відкритих до синтетичного, 

початкові і кінцеві залишки, обороти по кредиту і по дебету. 

Після відображення інформації по аналітичних рахунках в оборотній 

відомості підраховуються підсумки (всього). 

Підсумкові показники оборотної відомості за аналітичними рахунками 

звіряються з даними відповідного синтетичного рахунку у головній книзі 

(сальдо початкове, оборот дебетовий і кредитовий, сальдо кінцеве). Вони 

повинні бути однаковими. Відсутність рівності  свідчить про наявність 

помилки і її потрібно виправити. 

Оборотні відомості за аналітичними рахунками можуть бути двох 

видів, оскільки деталізація інформації в аналітичному обліку може 

здійснюватися як у вартісному вимірнику так і в натурально-вартісному (по 

кількості і сумі). 

Для узагальнення даних аналітичного обліку про дебіторську 

заборгованість (в розрізі окремих дебіторів і кредиторів) призначені оборотні 

відомості за аналітичними рахунками у вартісному вимірнику (табл. 7.1): 



Таблиця 7.1 

Схема оборотної відомості за аналітичними рахунками  

у вартісному вимірнику 
№ 

п/п         

Назва 

аналітичного 

рахунку 

Залишок на поч. 

міс. 

Обороти за місяць Залишок на кінець 

Д К Д К Д К 

1        

2        

3        

4        

5        

Разом        

 

Підсумкові рядки оборотних відомостей за аналітичними рахунками 

звіряються з даними відповідних синтетичних рахунків у головній книзі. 

Для узагальнення аналітичних даних про записи (сировина і матеріали, 

тара, паливо) використовується оборотна відомість за аналітичними 

рахунками у натурально-вартісному вимірнику (тому що облік цих об’єктів 

ведеться і по кількості і по сумі): 

Схема оборотної відомості за аналітичними рахунками у натурально-

вартісному вимірнику наведена на табл. 7.2. 

Таблиця 7.2 

Схема оборотної відомості за аналітичними рахунками  

у натурально-вартісному вимірнику 
№ 

п/п 

Назва 

аналітичного 

рахунку  

Од. 

виміру 

Ціна 

грн. 

коп. 

Залишок на 

почат. 

Оборот по 

Д
ту

 

Оборот по 

К
ту

  

Залишок на 

кінець 

к-сть  к-сть  к-сть  к-сть  

1            

2            

Р-м  - -          

Підсумковий рядок даної оборотної відомості за аналітичними 

рахунками звіряється з показниками по синтетичного рахунку тільки по сумі. 

Оборотна відомість за синтетичними рахунками- це зведена таблиця 

оборотів і залишки у розрізі синтетичних рахунків, яка складається лише у 

вартісному вимірнику ( в грн., в сумі). 

Оборотна відомість за синтетичними рахунками складається за 

синтетичними рахунками на підставі головної книги. 

Схема оборотної відомості за аналітичними рахунками у натурально-

вартісному вимірнику наведена на табл. 7.3. При цьому сальдо по активних 

рахунках відображається по Дту, а по пасивних рахунках – по Кту. Після 

відображення інформації в оборотній відомості за синтетичними рахунками 

підраховується підсумковий рядок, який повинен дати III пари підсумків: 

Таблиця 7.3 

Схема оборотної відомості за синтетичними рахунками 
Код рахунку  Назва синтетичного 

рахунку 

Залишок на 

початок 

Обороти за 

місяць 

Залишок на 

кінець 

Д
т
 К

т
 Д

т
 К

т
 Д

т
 К

т
 



        

        

Разом  Х1 Х2 У1 У2   

 

                                                I пара  рівенства       II пара          III пара 

I пара рівенства – рівність початкових залишків по дебету і по кредиту 

(досягається за рахунок того що по дебету відображається сальдо по 

активних рахунках, а по кредиту відображається сальдо по пасивних 

рахунках (оскільки Активи = Власний капітал + Зобов’язання); 

II пара рівенства – рівність оборотів по дебету і по кредиту (за рахунок 

подвійного запису оскільки кожна операція відображається по дебету одного 

рахунку і по кредиту іншого на одну і ту ж саму суму); 

III пара рівенства – рівність залишків по дебету і по кредиту 

(досягається за рахунок рівності I і II пари). 

Якщо зазначені рівенства не досягнуті, то значить в обліку допущені 

помилки: або при арифметичних рахунках; або неправильне відображення 

господарчих операцій на балансових рахунках. 

Малі підприємства, кількість господарчих операцій яких незначна, 

замість оборотної відомості за синтетичними рахунками складають шахову 

оборотну відомість, в якій відображається лише дебетовий і кредитовий 

обороти в розрізі кореспондуючих рахунків, а залишки не наводяться (табл. 

7.4).  

Таблиця 7.4 

Схема шахової оборотної відомості 
Д

т
 

К
т
 

10 11 12 13... ...30 31 ... ... ... 
Разом по 

Д
ту

 

10    100      100 

15 200 300 400       900 

30      2000    2000 

31     10000     10000 

Разом по 

К
ту

 
200 300 400 110 10000 2000    13000 

Перевіркою правильності складення шахової оборотної відомості є 

рівність підсумків оборотів по дебету і кредиту (разом по дебету = разом по 

кредиту). 

Превагами шахової оборотної відомості є те, що на підставі  її даних 

можна більш глибоко ознайомитися зі змістом господарських операцій  і 

більш і швидко знайти допущені помилки 

Разом з тим, недоліком шахової оборотної відомості  є відсутність 

залишків по рахунках. Крім того за наявності кількості великої 

господарських операцій шахова оборотна відомість стає громіздкою і 

незручною у використанні. 
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