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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ 

 

Касьяненко Т. В., студ. Пономарьова Г. С. 

Сумський державний університет 

 

У тезах розглянуто сутність поняття бухгалтерського обліку, проведено 

порівняльну характеристику системи бухгалтерського обліку в Україні та 

Німеччині, а також запропоновані рішення щодо удосконалення української 

системи обліку. 

Для забезпечення ефективної та вдалої роботи підприємства потрібно 

чітко розуміти, що відбувається у процесі його функціонування. Кожного дня 

воно стикається з різними операціями, що обов’язково матимуть вплив на 

діяльність організації. Щоб мати уявлення про фінансовий стан та 

можливості підприємства потрібно дбайливо вести бухгалтерський облік. 

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 

рішень[1]. 

Системи бухгалтерського обліку Німеччини та України мають достатню 

кількість відмінностей. Деякі з них пов’язані з тим, що облік ведеться з 

різною метою та спрямований на використання різними користувачами: в 

Україні внутрішніми, в Німеччині зовнішніми. В Україні інформація про 

діяльність підприємства складається для споживання управлінців організацій 

та для використання державою. В Німеччині звітність складається для 

банківських організацій, що є основними джерелами фінансових запитів та 

державного керівництва[2]. 

Також різним є відношення держави до податків. У Німеччині держава 

жорстко контролює це питання, і цікавиться звітністю здебільшого з 

податкових аспектів. Там розділяють посаду бухгалтера та людини, що 

нараховує податки, адже для останньої потрібна практика та відповідна 

кваліфікація, не залежно від розмірів підприємства. В Україні ж такого 

поділу немає, зазвичай увесь спектр роботи виконує один спеціаліст, як у 

малому бізнесі, де не виникає труднощів ведення податкового регулювання, 

так і у великому, де неоднозначні ситуації можуть виникнути. 

Щодо положень про бухгалтерський облік, то в Україні все прописано у 

ЗУ «Про бухгалтерський облік», у Німеччині такого закону немає, але 

питання щодо ведення обліку та складання звітності відображені в 

Торговельному кодексі[3]. 

Загалом, форми та методи ведення обліку у Німеччині на кожному 

підприємстві обираються окремо залежно від виду діяльності та не 

обмежуються законодавством, але при подачі звітності повинна бути 
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детально розписана та зроблена по вимогам уряду. В Україні підприємства 

теж мають можливість самостійно вибирати як вести облік, але із 

передбачених законом форм, а також такої деталізації звітності як у 

Німеччині, у нас не перебачено. Форми ведення в обох країна схожі, бо вони 

визначекні міжнародними стандартами та використовуються по всьому світу, 

однак кожна країні надає перевагу тим, що зручніше у кожній окремій 

ситуації. 

Ще однією невеликою відмінністю є використання різних програмних 

забезпечень. В Україні набули великої популярності такі програми як 1С та 

Парус, якими користуються на території нашої країни та у країнах СНГ. Це 

програмне забезпечення має гарне співвідношення «ціна-якість» та зручне у 

використанні на вітчизняних підприємствах. У Німеччині ж є свої компанії, 

що надають подібні послуги. Найпопулярнішою є SAP AG. ЇЇ продукт коштує 

дорожче, але розробляється під законодавство та потреби кожного клієнта 

окремо. У цієї програми є свої переваги та недоліки, та говорити про її 

застосування в Україні є неактуальним, бо у нас вистачає своїх більш 

доступних та зручних забезпечень[4]. 

Отже, як видно із викладеного матеріалу різниця є і вона суттєва. 

Основними відмінностями є те, що Німеччина веде облік для зовнішнього 

використання та жорстко регулює питання нарахування податків та 

кваліфікації кадрів. В Україні ж приділяють більше уваги до форм ведення 

обліку, а не до того, хто буде споживачем цієї інформації. Таким чином, 

покращення системи бухгалтерського обліку можливе через перейняття 

досвіду ведення обліку Німеччиною, що покращить якість звітності та 

удосконалить підбір кадрів. 
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