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У статті досліджено складові частини облікового циклу підприємства як структурного 
елемента господарського середовища. З огляду на це актуальним в організації облікового 
процесу є удосконалення циклу обробки облікової інформації. Об’єктом дослідження 
виступив процес формування облікового циклу та узагальнення даних бухгалтерського обліку 
у фінансовій звітності підприємства. Виокремлено методичний інструментарій як шлях 
вирішення поставленої мети у процесі дослідження облікового циклу підприємства: методи 
логічного узагальнення, методи формалізації, методи індукції та дедукції. За результатами 
дослідження встановлено та виокремлено основні специфічні для національних стандартів 
бухгалтерського обліку фактори впливу на організацію облікового процесу підприємства, що 
надало можливість врахувати ряд особливостей періодичного звітування щодо 
достовірності результатів діяльності підприємства. На основі проведеного дослідження 
сформовано та деталізовано характеристику етапів циклу обробки облікової інформації в 
рамках єдиної облікової системи. Проведене дослідження надало змогу ідентифікувати та 
сформувати, виходячи з погляду інформаційного забезпечення, етапи облікового циклу, 
навести порядок узагальнення інформації у формах фінансової звітності підприємства. 
Отримані результати дослідження нададуть можливості достовірного висвітлення 
облікової інформації як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам. Перспективою 
подальших досліджень в означеному науковому напрямку є вивчення кола актуальних питань 
щодо стратегічних шляхів удосконалення процесу консолідації фінансових звітів дочірніх 
підприємств у материнського; дольової участі у спільних та іноземних підприємствах; 
виявленні некоректних помилок минулих років та пов’язаних з ними коригувальними діями; 
дослідження методології переоцінки статей фінансових звітів; іншу інформацію, 
розкриття якої передбачено відповідними міжнародними та національними положеннями 
стандартами бухгалтерського обліку.  
 
The article deals with the components of the accounting cycle of the enterprise as a structural 
element of the economic environment. With this in mind, the improvement of the processing cycle of 
accounting information is relevant in the organization of the accounting process. The object of the 
study was the process of formation of the accounting cycle and generalization of accounting data in 
the financial statements of the enterprise. The methodical toolkit is singled out as a way of solving 



the set goal in the process of research of the enterprise accounting cycle: methods of logical 
generalization, methods of formalization, methods of induction and deduction. According to the 
results of the study, the main specific factors for the national accounting standards were identified 
and identified the factors of influence on the organization of the accounting process of the 
enterprise, which made it possible to take into account a number of features of periodic reporting 
on the reliability of the results of the enterprise. On the basis of the conducted research, the 
characteristic of the stages of the processing of accounting information within the framework of a 
single accounting system has been formed and detailed. The conducted research made it possible to 
identify and form, based on the information provision, the stages of the accounting cycle, to set the 
procedure for summarizing the information in the forms of financial reporting of the enterprise. The 
obtained research results will provide the possibility of reliable coverage of the accounting 
information for both external and internal users. The prospect of further research in the identified 
scientific direction is the study of a range of topical issues regarding strategic ways to improve the 
process of consolidation of financial statements of subsidiaries in the parent; share participation in 
joint and foreign enterprises; detection of incorrect mistakes of past years and related corrective 
actions; studying the methodology of revaluation of financial statement articles; other information, 
disclosure of which is provided by the relevant international and national accounting standards. 
 
Ключові слова: облік; обліковий цикл; обліковий регістр; інформаційне забезпечення; 
фінансова звітність. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними завданнями. На 

сучасному етапі розвитку суб’єктів функціонування України фінансова звітність виступає елементом 
інфраструктури ринкової економіки і засобом комунікації між користувачами фінансової інформації, оскільки 
саме звітність надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан та результати 
діяльності підприємства. Інформація, висвітлена у фінансовій звітності слугує основним джерелом у процесі 
проведення фінансового аналізу, на основі якого визначаються тенденції розвитку підприємства, що має велике 
значення в практичній діяльності, оскільки підприємства здійснюють як довгострокове, так і поточне 
планування своєї діяльності. Відповідно, показники фінансового стану та результатів діяльності підприємства 
займають вагоме місце при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. 

Дослідження проблем ведення обліку та складання звітності актуальне й важливе, оскільки єдиний 
порядок підготовки та подання фінансової звітності сприятимуть уніфікації вихідної інформації, єдиному 
розумінню звітних показників зовнішніми, в тому числі зарубіжними, користувачами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості та проблемні аспекти складання і подання 
фінансової звітності вітчизняних підприємств всебічно досліджено та висвітлено у наукових працях 
вітчизняних вчених, серед яких: Бондар М.І., Вериги Ю.А., Колєсніченко А.С., Орищенко М.М., Пуцентейло 
П.Р., Сопко В.В., Ткаченко Т.М. та інших. Незважаючи на те, що правові основи звітності вітчизняних 
підприємств є доволі дослідженими, теоретичні та практичні положення щодо організації звітності сучасних 
українських підприємств залишаються відкритими, що спричинило нову хвилю дискусій та вимагає вирішення 
з урахуванням національних особливостей бухгалтерського обліку. 

Метою дослідження є встановлення особливостей облікового циклу та узагальнення даних поточного 
обліку у фінансовій звітності підприємства. 

Об’єкти та методика дослідження. Об’єктом дослідження у статті виступає процес облікового циклу 
та узагальнення даних бухгалтерського обліку у фінансовій звітності підприємства. Методичним 
інструментарієм у процесі слугували: методи логічного узагальнення – для розкриття сутності поняття 
«обліковий процес», методи формалізації  – задля узагальнення циклу обробки облікової інформації у процесі 
облікового циклу, розкриття змісту методичного підходу до визначення складових частин облікового процесу 
та прогнозування впливу факторів на організацію облікового процесу підприємства; методи індукції та 
дедукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Бухгалтерський облік як динамічна економіко-правова 
прикладна інформаційна система проявляє всі якості у сконцентрованій формі через здійснення облікового 
процесу, який є центральною ланкою облікової діяльності. Обліковий процес завершується складанням 
фінансової звітності про господарську діяльність підприємства.  



Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, 
результати діяльності, рух грошових коштів, власний капітал та примітки до її складання за звітний період [1, с. 
28].  

Одним із найважливіших завдань облікового циклу є правильність визначення і відображення у 
звітності фінансового результату діяльності підприємства, який визначається як різниця між доходами і 
витратами одного звітного періоду. Згідно з принципом відповідності доходи звітного періоду мають бути 
зіставлені з витратами, понесеними на одержання цих доходів у тому ж звітному періоді. Тому більшість 
регулюючих проведень призначені для віднесення до звітного періоду одержаних підприємством доходів, або 
для списання витрат, які відповідають цим доходам і, отже, відносяться до даного звітного періоду. 
Застосування цього методу на практиці передбачає визначення і відображення в бухгалтерському обліку 
доходів і витрат та коригування сальдо рахунків пробного балансу.  

Усе це обумовлює специфіку методології та організації обліку і вимагає відповідного теоретичного й 
наукового обґрунтування, що дозволить посилити контроль за використанням ресурсів, покращити якісні 
показники роботи та слідувати критеріям господарювання підприємств [2, с. 259-260]. 

Правові основи з питань складання фінансової звітності регламентуються Методичними 
рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності [3], Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [4] та 2 «Консолідована фінансова 
звітність» [5], Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [6], а також норми 
цього Закону та Положень слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, організацій та інших 
юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм. 

Під обліковим процесом мають на увазі проведення облікових процедур за технологічним порядком 
опрацювання облікової інформації, який для наочності сприйняття інформації представлено на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1. Складові частини облікового процесу 

 
Обліковий процес забезпечує наповнення змістом облікових процедур з виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, групування, збереження та передачі облікових даних користувачам для прийняття у 
майбутньому стратегічних управлінських рішень.  

Отож, під обліковими процедурами розуміється розробка та затвердження: внутрішніх регламентних 
документів, облікової номенклатури, Робочого плану рахунків підприємства, первинних документів за 
уніфікованою формою та, за необхідності, із внесенням до них додаткових реквізитів, зведених облікових 
регістрів та форм фінансової звітності, графіка документообігу (документообороту). Слід зауважити, що 
обліковий процес вимагає врахування зовнішніх та внутрішніх чинників, що визначають ряд особливостей у 
процесі організації облікового циклу на підприємстві, основні з яких наведено на рисунку 2. 

 



 
Рисунок 2. Фактори впливу на обліковий процес підприємства 

 
Облікова система, незалежно від розмірів підприємства, призначена для збору і обробки інформації про 

підприємство та періодичного звітування про результати діяльності. Збір та узагальнення облікової інформації 
називають циклом обробки облікової інформації. Це обґрунтовується тим, що означений процес повторюється з 
новими бухгалтерськими даними кожного облікового періоду.  

Під обліковим циклом розуміють певну послідовність формування первинної, зведеної та звітної 
інформації в рамках єдиної облікової системи. У обліковому циклі виділяють декілька послідовних етапів, які 
відображено на рисунку 3.  

Початковим етапом циклу обробки облікової інформації є збір первинної інформації щодо кожної 
операції, яка має економічний вплив на підприємство. Ця інформація збирається протягом усього облікового 
періоду і реєструється відразу після завершення відповідної операції. Господарська операція відображається в 
обліку, якщо визначено час її здійснення, зміст та вартісний вимір. 

 

 
Рисунок 3. Цикл обробки облікової інформації 

 
 
Більшість операцій знаходять своє відображення у первинних документах, які містять важливі дані 

щодо цих операцій. Такими документами можуть бути касові ордери, квитанції, накладні, рахунки 



постачальників тощо. Отже, процедура збору первинних даних становить невід’ємну і важливу складову 
системи обробки облікової інформації. 

На другому етапі відбувається аналіз кожної операції, метою якого є визначення економічних наслідків 
кожної операції для підприємства відповідно до балансового рівняння. При цьому встановлюється вплив 
кожної господарської операції на активи, зобов’язання чи капітал підприємства та відбувається її відображення, 
з використанням подвійного запису, по дебету і кредиту відповідних рахунків бухгалтерського обліку. Аналіз 
операцій потребує розуміння суті господарських операцій  підприємства та ґрунтовних знань концепцій і 
процедур обліку. 

Третій етап передбачає реєстрацію економічних наслідків кожної операції в хронологічному порядку, 
яка здійснюється у Журнал-головній книзі. Вибір журналів для реєстрації господарських операцій підприємства 
залежить від обсягу і характеру цих операцій. 

Згрупована відповідним чином інформація у журналі-ордері та спеціальних журналах систематизується 
надалі на бухгалтерських рахунках у Головній книзі для використання при складанні фінансових звітів.  

Наступним етапом облікового циклу є складання пробного балансу і оборотно-сальдової відомості. 
Узагальнення даних обліку починається з підрахунку оборотів та залишків за дебетом і кредитом з 
обрахуванням кінцевих сальдо синтетичних рахунків. Оборотні відомості є способом періодичного 
узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку, засобом перевірки записів в обліку та слугують, у свою 
чергу, методом перевірки правильності складання балансу. 

Важливою процедурою завершення облікового циклу є закриття рахунків шляхом складання 
заключних проведень. Основна мета їх складання полягає в тому, що в кінці звітного періоду заключні записи 
утворюють основу для наступного звітного періоду через закриття рахунків доходів і витрат. Оскільки Звіт про 
прибутки і збитки відображає чистий прибуток, а також доходи і витрати за чітко визначений звітний період, то 
рахунки доходу і витрат повинні бути закриті, а їх сальдо списане в кінці цього періоду на рахунок фінансових 
результатів. Таким чином, на початок наступного періоду сальдо на цих рахунках буде нульовим. 

Шостим етапом облікового циклу є підготовка основних форм фінансової звітності. Кожен фінансовий 
звіт повинен містити обов’язкові реквізити: дату, період, який він охоплює. Періодом для складання фінансової 
звітності підприємств виступає календарний рік. Однак, Баланс (Звіт про фінансовий стан) і Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) складаються також щоквартально. За умови, коли період, за який 
складений фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду з певних причин, передбаченого Національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та 2 
«Консолідована фінансова звітність», наслідки цього повинні бути розкриті в Примітках до фінансової 
звітності. 

Система інформаційно-аналітичного забезпечення діє безперервно. Вона спрямована на підвищення 
якості та розширення сфери практичного застосування інформації, покликана позитивно впливати на 
удосконалення звітного механізму в процесі підготовки і складання облікових регістрів і документації, на 
ефективність управлінської інформації для сторонніх користувачів. Поняття «аналітичне забезпечення» 
застосовується для визначення якісного стану облікових процесів, які є необхідними для задоволення 
інформаційних потреб керівників і достатніми для прийняття управлінських рішень [7, с. 197]. 

Отже, в процесі облікового циклу здійснюється облік господарських операцій шляхом із застосуванням 
системи облікових реєстрів. Кількість та зміст журналів визначається самим підприємством залежно від 
необхідності. Саме цим процесом завершується бухгалтерська обробка документів за звітний період та 
формується фінансова звітність підприємства.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, доречно зазначити, що фінансова 
звітність має бути зрозумілою для користувачів, а тому має містити дані про: підприємство; дату звітності та 
звітний період; валюту звітності та одиницю її виміру; відповідну інформацію за звітний період і аналогічний 
період попереднього року; облікову політику підприємства та її зміни; консолідацію фінансових звітів; 
припинення окремих видів діяльності; обмеження щодо володіння активами; участь у спільних підприємствах; 
виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування; переоцінку статей фінансових звітів; іншу 
інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.  

Перспектива подальших досліджень у даному напрямку полягає у розробці методичного 
інструментарію формування та узагальнення облікової інформації у процесі здійснення облікового циклу та 
консолідації фінансової звітності підприємства, оскільки в умовах сьогодення існує об’єктивна необхідність у 
підвищенні оперативності бухгалтерського обліку та достовірності інформації, що передбачає комп’ютеризацію 
цих процесів.  
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