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демагогічними, явно не демосфеновими, зважаючи на стиль, пасажами стосовно заміни 

назви бухгалтерського обліку, бо й це вже ми проходили. Тим паче, що: 

’’Нетрадиционное название … автоматически не доказывает наличия самостоятельной 

дисциплины с таким названием’’, оскільки ’’критерием дифференциации можно 

считать появление и развитие … принципиально отличающихся друг от друга научных 

методов’’. Якщо ж ’’название обнародовано, но соответствующие приёмы в 

методологическом арсенале на сегодня не числятся’’[1, с. 11], то це всього-навсього 

антиметодологічна пустослівна демагогія, якою не слід ні самообдурюватись, ані тим 

більш зваблюватися. Он у наших сусідів традиційну назву rachunkowość ніхто не 

ганьбить, а принаймні А. Jaruga удостоїлася згадки як в українських, так і російських 

наукових працях з теорії бухгалтерського обліку. Про наших ’’перших позаду’’ за 

кордоном ні гу-гу. Ба, бодай статтею в столичних часописах вони теж не можуть 

похвалитися, отож доводиться втішатися самооманою маргінальних самвидавних 

’’монографій’’.  
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Виникнення бухгалтерського обліку зумовлено самою господарською 

діяльністю людини. З історичних облікових документів, які збереглися до сьогодні, 

видно, якою повагою користувалися в давнину бухгалтери і як цінувалась їх справа. 

Облік називали таємницею богів, в яку посвячували лише обраних. 
І все ж таки, цілковито очевидно і логічно, що розвитку бухгалтерського обліку 

сприяли прогрес, стабільність, більш повна реалізація суспільних потреб. У зв'язку з 

цим важливого значення набуває періодизація розвитку бухгалтерського обліку. Вона 

дозволяє прослідкувати історичну логіку, підійти до усвідомлення прогресу зміни епох. 

В літературі не існує єдиної думки щодо періодизації розвитку бухгалтерського 

обліку. 

Виділяють чотири основні періоди розвитку бухгалтерського обліку. 

Перший період характеризувався виникненням різних способів реєстрації фактів 

в облікових регістрах у вигляді систематичних і хронологічних записів. Вершиною 

періоду становлення бухгалтерського обліку було широке розповсюдження подвійного 

запису. 

Другий період припадає на час революційних перетворень в галузі виробництва, 

розвитку різних форм товарних операцій та збільшення обсягів торговельних, 

фінансових та інших операцій не тільки в окремих країнах, але й у всьому світі. В цей 

період видається досить велика кількість праць з обліку. 

Третій період – становлення бухгалтерського обліку як сфери наукових знань. 

Протягом цього періоду зусилля більшості авторів були направлені на те, щоб 

встановити теоретичні основи бухгалтерського обліку, визначити галузь тих явищ, 

вивчення яких складає об‘єкт даної науки. Був сформульований ряд визначень 

бухгалтерського обліку і його цілей. 

Четвертий період доцільно поділити на дві основні стадії: 

 перша стадія, що охоплює період до середини XX ст., характеризується 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем в 
геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування» 

11-12 травня 2017 р. (ТНТУ ім. І. Пулюя, м. Тернопіль) 

155 

розробкою базових принципів об’єктивної оцінки майново-правового стану 

самостійно господарюючого суб’єкту, галузевого напряму в побудові системи 

бухгалтерського обліку, розширення державної регламентації національних систем і 

звітності бухгалтерського обліку. 

 друга стадія – з середини XX ст. до наших днів – характеризується 

розробкою принципів оцінки майново-правового стану господарюючих суб’єктів в 

умовах зовнішнього ринкового середовища і у зв’язку з прийняттям ефективних 

господарських рішень для отримання майбутньої економічної вигоди. 

Зародження обліку в країнах світу 

Бухгалтерська справа, як і будь-який суспільний розвиток, - це складний процес: 

поряд із піднесенням творчої думки, успіхами, значними ривками, історія 

бухгалтерського обліку сповнена падінь, невдач, відхилень, помилок. 

Становлення обліку – це діалектичний, поступовий процес, мета якого – 

забезпечити прийнятні умови послідовного, безперервного, раціонального і успішного 

виконання функцій бухгалтерського обліку. Вся історія бухгалтерської праці, за своєю 

сутністю, є поступовим рухом до вирішення трьох основних завдань: 

 зробити облік максимально інформативним і точним; 

 досягти його простоти і дешевизни; 

 отримати своєчасну інформацію про факти господарського життя. 

Витоки і перші паростки обліку приховані від нас назавжди, однак, неважко 

уявити, що саме з розвитком людського суспільства, появою писемності і арифметики 

було закладено підґрунтя для обліку. 

Сьогодні лише одиниці бухгалтерів-практиків мають уявлення про те, наскільки 

давнім є облікове мистецтво. 

Облік виник одночасно з писемністю і завжди віддзеркалював економічний стан 

та запити суспільства. Першу згадку про мистецтво бухгалтерії можна зустріти у книзі 

Премудрості Сираха, в якій наказується кожному синові Ізраїлю: "Якщо щось видаєш – 

видавай рахунком та масою і роби усіляку видачу та приймання за записом". 

Видатні вчені прагнули сягнути глибини століть для того, щоб визначити 

момент виникнення обліку, його періодизацію, спеціалізацію і спрогнозувати 

подальший розвиток. Цій проблемі завжди приділялось багато уваги. Однак, не 

дивлячись на численні спроби вчених – бухгалтерів, останнім не вдалося, на жаль, 

визначити з достатньою ймовірністю часу виникнення бухгалтерії. У будь – якому 

випадку, до винаходу писемності про існування бухгалтерії не могло бути і мови. 

Найбільш фундаментальною працею з історії обліку є книга "Бухгалтерський 

учет: от истоков до наших дней" (1996) видатного російського вченого Я. В. Соколова. В 

ній автор стверджує, що "…облік виник не одразу. Були часи, коли він був непотрібним, 

коли всі відомості про господарство вміщувались в голові однієї людини, і не тому, що у 

цієї людини добра пам'ять, а просто господарство було невеликим, і відомостей про 

нього було небагато". Вже в первісному суспільстві виділилась особа, яка вміла вести 

господарство без записів, адже результати праці общини були відомі всім її членам. 

Потрібно було робити деякі записи про результати полювання або землеробства, тому що 

люди в той час боялись, що "…весна забуде прийти на зміну зимі". 

Отже, вважається, що матеріальні передумови обліку склалися за часів 

первісного ладу. Саме на цьому етапі була закладена обчислювальна основа обліку, 

здійснювався підрахунок основних облікових об’єктів та їх споживчих вартостей. 

За часів первісного ладу існував господарський облік, який на той час 

представляв собою певну систему. Про наявність і характер такого обліку писав К. 

Маркс: "Ми знаходимо бухгалтера, який веде облік землеробських операцій, 

"кадаструючи" і реєструючи все, що сюди відноситься". В даному випадку під словом 
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"бухгалтер" мається на увазі не сучасне значення цього терміну. В той час не було 

поділу обліку на його різні види, а безпосередньо термін "бухгалтер" з’явився набагато 

пізніше – в XV ст. н. е. І оскільки община представляла собою єдине ціле, облік 

здійснювався в інтересах всіх її членів: "бухгалтер" виступав общинним "чиновником". 

З одного боку, винахід алфавіту фінікійцями, розвиток арифметики, а також 

господарство, яке все більше ускладнювалось і удосконалювалось, призвели до 

необхідності реєстрації фактів господарської діяльності, тобто виникнення обліку. Е. 

Шмаленбах стверджував, що у великих господарствах записи і числа замінювали 

господарю очі і вуха. 

З іншого боку, можна припустити, що необхідність в записах повинна була 

виникнути ще в ті давні часи, коли вперше виникли "мінові" відносини між людьми і 

коли вони набули форми регулярних торговельних відносин: спочатку між окремими 

особами, а в подальшому – між окремими націями. 

Подальший розвиток господарського обліку відбувався одночасно з розвитком 

обміну. Саме обмін породжує подвійний запис як відображення вибуття одного 

продукту і появи іншого. З’являються рахунки речей. З виділенням із загальної маси 

товарів особливого товару – грошей, що виконують функції міри вартості, засобу 

платежу, засобу обігу і засобу нагромадження, з’являється рахунок грошей. 

Подвійний запис набуває більшого поширення, і головне – в обліку з’являється 

єдиний узагальнений вимірник: як міра вартості, як засіб вартісного вимірювання. 

Виникнення і розвиток кредитних відносин викликали необхідність банківської 

діяльності, операцій з готівкою, в подальшому – появу розрахункових рахунків і 

сприяли розширенню сфери застосування подвійного запису. 

Облік почав відігравати роль "штучного механізму", який впливав на грошовий 

обіг. Точно встановити час трансформації господарського обліку в бухгалтерський 

облік неможливо, оскільки процес його розвитку відбувався паралельно з поступовим 

розвитком обміну, грошового обігу, кредиту і банківської діяльності. 

Таким чином, паралельно розвивався як купецький, так і банківський облік. 

Замкнену систему рахунків для обліку сукупності засобів та операцій "одиничного" 

господарства створила купецька бухгалтерія. Для обліку всієї сукупності внесених в 

підприємство засобів, їх збільшення та зменшення вперше вводиться новий рахунок – 

рахунок Капіталу. Це призводить до того, що вся сукупність засобів і операцій в обліку 

відображається в балансі одиничного підприємства. 

Історичні пам’ятки залишили нам відомості, які дозволяють говорити про 

наявність та характер господарського обліку в різних країнах Стародавнього світу. 
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Інформація в даний час визнається найважливішим ресурсом, що визначає успіх 

функціонування і розвитку як окремої організації, так і суспільства в цілому. Її вибір 


