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Лекція 9 

Лекція-презентація 

Тема. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

Навчальна мета: розкрити основи класифікації рахунків бухгалтерського 

обліку та її значення. Охарактеризувати План рахунків бухгалтерського обліку та 

розкрити його зміст і значення. Обґрунтувати порядок класифікації  рахунків 

бухгалтерського обліку  за економічним змістом та за призначенням і 

структурою. 

Виховна мета: формувати якості особистості студентів та пізнавальний 

інтерес щодо обраної спеціальності; показати значення теми для моделювання 

практики класифікації рахунків бухгалтерського обліку в системі його ведення. 

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 плану рахунків, його зміст і значення. 

2. Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку та її значення. 

3. Класифікація  рахунків бухгалтерського обліку  за економічним змістом 

та за призначенням і структурою. 

 

Технічні засоби навчання: 

 Інтерактивна дошка 

 Мультимедійний проектор 

 Персональний комп’ютер 

Наочність: 

 Тематична презентація в Power Point 

 Опорний конспект до лекції № 9 
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1. Поняття плану рахунків, його зміст і значення 
 

План рахунків бухгалтерського обліку затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 30 листопада 1999 № 291 застосовується підприємствами, 

організаціями та іншими юридичними особами  (крім банків і бюджетних 

установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів 

діяльності, а також виділених на  окремий баланс філій, відділень та інших 

відособлених підрозділів юридичних осіб. 

Це пов’язано з тим, що в Україні діє єдиний, обов’язковий для всіх 

підприємств План рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу 

та господарських операцій підприємств та організацій. 

Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться  підприємствами 

самостійно виходячи з потреб управління,  контролю, аналізу та звітності. 

Також підприємства мають право застосовувати Інструкцію про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291. В цьому випадку 

підприємства повинні використовувати субрахунки, визначені цією Інструкцією. 

Отже, план рахунків – це систематизований перелік рахунків 

бухгалтерського обліку. 

 

2. Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку та її 

значення. 

 

Назва рахунку бухгалтерського обліку відповідає назві економічно 

однорідних об’єктів, для обліку яких він призначений. 

Код рахунку бухгалтерського обліку побудований за дворівневою 

системою, в якому: 

I-ша цифра – означає клас бухгалтерського рахунку  

II-га цифра – номер синтетичного рахунку 

Субрахунки до плану рахунків вводяться самостійно (або 

використовуються ті, що передбачені Інструкцією про застосування плану 

рахунків). Номер субрахунку – це третя цифра загального коду рахунку. 

Наприклад: 

Рахунок 301 - це рахунок третього класу (показує перша цифра коду 3), 0-

синтетичний рахунок, 3-субрахунок (відповідно до Інструкції) – паливо. 



 

План рахунків бухгалтерського обліку включає 10 класів, у кожному з них 

згруповані рахунки, що відповідають економічному змісту окремих об’єктів 

обліку. 

1. Клас. Необоротні активи 

2. Клас. Запаси 

3. Клас. Кошти, розрахунки та ін. активи. 

4. Клас. Власний капітал та забезпечення зобов’язань. 

5. Клас. Довгострокові зобов’язання. 

6. Клас. Поточні зобов’язання. 

7. Клас. Доходи і результати діяльності. 

8. Клас. Витрати за елементами. 

9. Клас. Витрати діяльності. 

0. Клас. Позабалансові рахунки. 

На рахунках з першого по третій клас обліковуються активи підприємства, 

томі всі ці рахунки активні (як правило). 

На рахунках з четвертого по шостий клас обліковуються власний капітал 

та зобов’язання підприємства, томі всі ці рахунки пасивні (як правило). 

Рахунки з сьомого по дев’ятий класи передбачені для обліку доходів, 

витрат і фінансових результатів підприємства. Рахунки цих класів, як правило, 

сальдо не мають і  тому вони в балансі не відображаються. 

Між структурою плану рахунків і фінансовою звітністю підприємства 

існує тісний взаємозв’язок (табл. 9.1). 

Таблиця 9.1 

Взаємозв’язок між структурою плану рахунків і фінансовою звітністю 

підприємства 

Класи рахунків 

1,2,3 4 5,6 7,8,9 

Активи 
Власний 

капітал 
Зобов’язання 

Доходи, витрати і фінансові 

результати 

БАЛАНС 
Звіт про фінансові 

результати 

Звітність підприємства 

 

Отже для складання балансу використовуються рахунки з першого по 

шостий клас (в бухгалтерському балансі відображається тільки сальдо по цих 

рахунках), а для складання звіту про фінансові результати – рахунки 7−9 класів. 

При цьому рахунки з 0 по 7 клас є обов’язковими для всіх підприємств; 

Рахунки 8 класу є обов’язковими лише для малих підприємств, а усі інші 

підприємства використовують цей клас за власним бажанням; 

9 клас рахунків є обов’язковим для всіх підприємств крім малих. 

Відмітимо, що у тому випадку, коли малі підприємства застосовують 

Спрощений План рахунків, то вони при цьому використовують лише 9 клас 

рахунків, а не 8. 

Для забезпечення правильного використання рахунків при відображенні 

господарських операцій одночасно з прийняттям Плану рахунків Міністерством 



 

фінансів України розроблено і затверджено Інструкцію щодо його застосування. 

Вона встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського 

обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і 

рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності 

підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних 

установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів 

діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших 

відособлених підрозділів юридичних осіб. 

Включаючи рахунки до Плану, бухгалтер керується практичними 

потребами. Так, на невеликій фірмі достатньо мати декілька десятків рахунків, в 

той час коли великому підприємству доводиться вести тисячі рахунків, тому 

кожна фірма, виходячи із своїх потреб, розробляє власний Робочий план 

рахунків, який є додатком до Наказу про облікову політику підприємства, 

відображає специфіку галузі та підприємства, визначає зміст аналітичного обліку 

та характеристику форми обліку, яка застосовується. 

Робочий план рахунків містить можливі рахунки, достатні для організації 

поточного обліку, контролю і управлінню, що забезпечує економічно і юридично 

повноцінну інформацію про об’єкти бухгалтерського обліку в синтетичному і 

аналітичному аспектах, яка дозволяє отримувати необхідну інформацію з 

мінімальними затратами. 
 

3. Класифікація  рахунків бухгалтерського обліку  за економічним 

змістом та за призначенням і структурою 
 

Таким чином, у попередніх питаннях ми вже частково розглянули 

класифікацію рахунків бухгалтерського обліку за певними ознаками. 

Дискусії серед науковців стосовно ознак класифікації рахунків обліку 

ведуться постійно. Однак, будь-яка класифікація рахунків має три мети: 

- показати природу того чи іншого рахунку (кожен рахунок може бути 

зрозумілим тільки у порівнянні з іншими рахунками); 

- надати можливість використовувати будь-який рахунок (тобто – вірно 

обирати рахунки при складанні бухгалтерських проведень); 

- надати необхідні орієнтири при складанні робочого плану рахунків. 

Класифікація рахунків має велике практичне значення. Вона допомагає 

зрозуміти економічний зміст кожного рахунку, полегшує правильне 

використання рахунків для групування об’єктів обліку. З’ясовуючи призначення 

кожного рахунку, його функції та характер показників, вона допомагає 

правильно застосовувати рахунки для поточного керівництва та контролю. 

Розкриваючи технологічні властивості й особливості побудови рахунків, вона 

забезпечує правильне ведення рахунків в залежності від їх структури.  

На теперішній час існує п’ять ознак, за якими прийнято класифікувати 

рахунки бухгалтерського обліку (рис. 9.1). 
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Рис. 9.1 Класифікації рахунків бухгалтерського обліку 
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