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ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: ВІДПРАВНІ 

ПОЛОЖЕННЯ ТА ВЕКТОРИ 
 
 

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено основні положення формування пер-
винної організації бухгалтерського обліку, обґрунтовано необхідність у 
формуванні окремого Положення про організацію бухгалтерського обліку 
в бюджетних установах, зміст якого включатиме три розділі: первинної, 
поточної та підсумкової організації бухгалтерського обліку. Окреслено 
характеристику кожного етапу за такими розділами: складові, виконав-
ці, хто перевіряє, хто затверджує. Детально окреслено зміст етапу 
первинної організації бухгалтерського обліку за яким закріплено визна-
чення організаційної форми бухгалтерського обліку, визначення форм 
бухгалтерського обліку, розробку робочого плану рахунків, організацію 
забезпечення технології процесу бухгалтерського обліку, зокрема: ін-
формаційне, технічне та методологічне забезпечення. Окреслено хара-
ктеристику складових первинної організації бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах.  
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: первинна організація, бухгалтерський облік, облікова 
політика, форми бухгалтерського обліку, робочий план рахунків, техно-
логія. 

 
 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науко-

вими чи практичними завданнями. Первинна організація 
облікового процесу є запорукою безперервної, планомірної ро-
боти працівників служби бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах, ефективного функціонування системи бюджетного 
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обліку, відповідно і всієї установи. До базових складових пер-
винної організації облікового процесу в бюджетних установах 
відносять: формування облікової політики, організаційні фор-
ми бухгалтерського обліку, порядок розробки робочого плану 
рахунків, організація забезпечення технології процесу бухгал-
терського обліку.  

Слід зазначити, що особливої актуальності набуло дослі-
дження складових первинної організації бухгалтерського облі-
ку, оскільки зpгідно Наказу Міністерства фінансів України від 
23 січня 2015 року №11 «Про затвердження Методичних реко-
мендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного 
сектору» розроблено Методичні рекомендації щодо облікової 
політики суб’єктів державного сектору, дотримання яких пот-
ребує вивчення та узагальнення відправних положень форму-
вання первинної організації бухгалтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням про-
блем організації бухгалтерського обліку займається чимала кі-
лькість учених, переважно вони досліджували особливості 
підприємницької діяльності, а саме: Ф.Ф. Бутинець, А. М. Ку-
зьмінсь-кий, В.П. Завгородній, Ю.А. Литвин, М.С. Пушкар, 
В.В. Сопко. В бюджетних установах завдяки роботам С.В. Сві-
рко сформульовано загальні положення організації обліку. 
Однак, згідно нових Методичних рекомендацій з бухгалтер-
ського обліку для суб’єктів державного сектору від 
23.01.2015 № 11 [5] підходи до організації бухгалтерського 
обліку змінюються, особливо на стадії первинної організації 
облікового механізму.  

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми, котрим присвячується стаття. Незважаючи на прове-
дені дослідження в економічній літературі, питання первинної 
організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах за-
лишаються не вирішеними, особливо з урахування розробки 
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для 
суб’єктів державного сектору від 23.01.2015 № 11, потребують 
поглибленого дослідження. 

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою 
статті є дослідження відправних положень і векторів форму-
вання первинної організації бухгалтерського обліку, обґрунту-
вання необхідності Положення про організацію бухгалтер-
ського обліку, окреслення та узагальнення складових 
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первинної організації бухгалтерського обліку, зокрема: дослі-
дження організаційних форм бухгалтерського обліку, окрес-
лення форм бухгалтерського обліку, узагальнення підходів до 
розробки робочого плану рахунків, окреслення організації за-
безпечення технології процесу бухгалтерського обліку.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням отриманих наукових результатів. Головною 
умовою функціонування організації бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах є чітке дотримання єдиних положень у 
формуванні та систематизації облікової інформації. Однак, 
проходження інформації від етапу первинного обліку до під-
сумкового і остаточне формування якісної достовірної звітної 
інформації неможливі без визначення кола організаційних за-
ходів щодо системи бухгалтерського обліку.  

У вітчизняних літературних джерелах первинна організація 
бухгалтерського розглядалась як опрацювання плану організа-
ції бухгалтерського обліку, в якому були передбачені такі пун-
кти: визначення організаційної та технічної форм бухгалтер-
ського обліку; організація облікового процесу (організація 
документації та документообігу); організація забезпечення об-
ліковими реєстрами; організація облікового процесу за відпо-
відними напрямами; організація праці зайнятих обліковою ро-
ботою працівників; організація забезпечення процесу 
бухгалтерського обліку; організація розвитку бухгалтерського 
обліку [3, с. 54 ]. 

Окреслено елементи первинної організації бухгалтерського 
обліку у працях С.В. Свірко, в яких визначено такі складові: 
облікова політика; організаційні форми бухгалтерського облі-
ку; форми бухгалтерського обліку; робочий план рахунків; за-
безпечення технології процесу бухгалтерського обліку [9, 
с. 43].  

Попереднім етапом організації бухгалтерського обліку вва-
жали підготовку робочого плану рахунків. Враховуючи, що за 
радянських часів організація бухгалтерського обліку не було 
регламентовано такою мірою, як об’єкт її вивчення та опрацю-
вання — бухгалтерський облік, план мав узагальнюючу форму, 
а його зміст — рекомендаційний характер.  

У зв’язку із гармонізацією бухгалтерського обліку з міжна-
родними стандартами в останньому десятиріччі XX ст. першим 
елементом визначено формування облікової політики, що 
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знайшло своє відображення в Законі України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність» [1] як сукупність принци-
пів, методів і процедур, що використовуються підприємством 
для складання та подання фінансової звітності.  

У сучасних умовах високої фінансової нестабільності та ре-
альної відсутності економічного розвитку національної еконо-
міки проблема формування ефективної облікової політики 
суб’єктів державного сектору набуває особливої актуальності 
та потребує розробки науково-прикладних підходів. Із впрова-
дженням «Стра-тегії модернізації системи бухгалтерського об-
ліку в державному секторі на 2007–2015 роки» Міністерство 
фінансів України забезпечує проведення державної політики у 
сфері бухгалтерського обліку [11]. Фундаментом успішної ор-
ганізації всього облікового процесу виступає розпорядчий до-
кумент про облікову політику. 

Згідно Методичних рекомендацій щодо облікової політики 
суб’єкта державного сектору 23.01.2015 р. № 11 облікова полі-
тика бюджетної установи є основою внутрішнього регулюван-
ня бухгалтерського обліку. Головні розпорядники бюджетних 
коштів самостійно затверджують облікову політику на підставі 
розпорядчого документа керівника [5].  

У розпорядчому документі про облікову політику визнача-
ються принципи, методи і процедури, які використовуються 
суб’єктами державного сектору для ведення бухгалтерського 
обліку, складання і подання фінансової звітності, де норматив-
но-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено 
більш ніж один їх варіант, а також строки корисного викорис-
тання груп основних засобів і нематеріальних активів. 

Розпорядчий документ про облікову політику суб’єкта дер-
жавного сектору визначає, зокрема: одиницю аналітичного об-
ліку запасів; порядок аналітичного обліку запасів, форми пер-
винних документів, що використовуються для оформлення 
руху запасів, розроблені суб’єктом державного сектору само-
стійно; методи оцінки вибуття запасів; періодичність визна-
чення середньозваженої собівартості одиниці запасів; порядок 
обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, застосу-
вання окремого субрахунку або аналітичного рахунку обліку 
транспортно-заготівель-них витрат; перелік і склад статей ка-
лькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, пос-
луг); строки корисного використання груп основних засобів; 
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строки корисного використання груп нематеріальних акти-
вів [5].  

В економічній літературі відомий учений М.С. Пушкар 
пропонував у Наказі про облікову політику розмістити такі 
складові [6, c. 27]: 

o Методика бухгалтерського обліку (Критерії розмежуван-
ня між основними засобами та малоцінними і швидкозношува-
ними предметами; Розробка норм амортизації та порядок нара-
хування амортизації і зносу основних засобів; Вибір способу 
погашення вартості малоцінних і швидкозношуваних предме-
тів; Порядок фінансування ремонтів основних засобів; Поря-
док контролю за витрачанням матеріалів у виробництві; Поря-
док ведення обліку транспортних витрат та їх включення у 
вартість матеріалів; Способи оцінки матеріалів і відходів; Спо-
соби контролю відпрацьованого часу, системи і форми оплати 
праці; Розробка інструкцій з обліку витрат на виробництво; 
Порядок розподілу непрямих витрат і включення їх у собівар-
тість продукції; Визначення та оцінка браку у виробництві, не-
завершеного виробництва; Способи оцінки готової продукції; 
Способи включення у собівартість витрат майбутніх періодів; 
Метод визначення виручки від реалізації; Порядок утворення і 
використання фондів спеціального призначення; Інші види ро-
біт, що вимагають вибору відповідного варіанту обліку, розпо-
ділу, списання); 

o Техніка бухгалтерського обліку (План рахунків; Форма 
бухгалтерського обліку; Технологія обробки даних; Організа-
ція внутрішнього контролю; Технологія складання звітності; 
Підготовчі роботи до складання звітності; Порядок проведення 
інвентаризації; Інші види робіт); 

o Організація бухгалтерського обліку (Положення про бух-
галтерську службу; Положення про головного бухгалтера; По-
садові інструкції виконавців; Схеми документообороту; Орга-
нізаційне, правове, методичне забезпечення бухгалтерського 
служби; Технічне забезпечення; Наукова організація праці; 
Інші види робіт з організації обліку). 

Погляди С. В. Свірко були інші, у її працях запропоновано 
На-каз про облікову політику умовно поділяти на дві частини: 
методологічну та організаційну, при цьому організаційну ви-
значати першою частиною [10, c. 139]. 
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Враховуючи сучасні оновлення щодо формування облікової 
політики, підтримуючи погляди С.В. Свірко, пропонуємо роз-
діляти організаційну та методологічну частини і відображати 
їх зміст у двох окремих нормативних документи. Оскільки, 
розпорядчий документ про облікову політику, переважно, 
включає інформацію про методичні аспекти бухгалтерського 
обліку, тому цей документ призначено для методологічної час-
тини. Організаційну частину пропонуємо відображати окремо 
в розробленому Положенні про організацію бухгалтерського 
обліку, яке включатиме організаційний і технологічний процес 
бухгалтерського обліку. 

Враховуючи, що обліковий процес, складається з певних 
пов’язаних між собою частин, тобто поділ процесу бухгалтер-
ського обліку на етапи: первинний, поточний, підсумковий 
(заключний). У межах кожного з етапів виділяють відповідну 
сукупність операцій, які являють собою у логічній послідовно-
сті технологію кожного з етапів. Звідси випливає, що Поло-
ження про організацію бухгалтерського обліку повинно вклю-
чати три етапи, а саме: первинної, поточної та підсумкової 
організації облікового механізму, що наведено в табл. 1.  

 
 

Таблиця 1 

Етапи організації бухгалтерського обліку в бюджетних  
установах [8—10] (узагальнено автором) 

Етапи органі-
зації бухгал-
терського об-

ліку 

Обов’язки (складові) Виконавці 
Хто  

перевіряє 

Хто  
затвер-
джує 

Первинної  Розробка Положення про орга-
нізацію бухгалтерського обліку, 
розробка організаційних форм 
бухгалтерського обліку, розро-
бка форм бухгалтерського облі-
ку, порядок розробки робочого 
плану рахунків, організація за-
безпечення технології процесу 
бухгалтерського обліку 

Працівники відді-
лу бухгалтерської 
служби 

Головний 
бухгалтер  

Керівник  
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Закінчення табл. 1 

Етапи органі-
зації бухгал-
терського об-

ліку 

Обов’язки (складові) Виконавці 
Хто  

перевіряє 

Хто  
затвер-
джує 

Поточної  Організація та розробка форм 
облікових номенклатур, органі-
зація та розробка форм носіїв 
облікової інформації, методики 
та техніки розробки форм носіїв 
облікової інформації, організа-
ція забезпечення носіїв обліко-
вої інформації, організація руху 
носіїв облікової інформації, ор-
ганізація архіву носіїв облікової 
інформації 

Працівники відді-
лу бухгалтерської 
служби 
 
 
 Архівний відділ 

Головний 
бухгалтер  

Керівник  

Підсумкової  Розробка графіку документоо-
бігу, розробка зведених графі-
ків руху документів, порядок 
формування та подання форм 
звітності, розробка графіка 
складання та подання звітності 
Порядок ведення архіву уста-
нови. 

Працівники відді-
лу бухгалтерської 
служби 
 Архівний відділ 

Головний 
бухгалтер  

Керівник  

Першим кроком у здійсненні організації бухгалтерського 
обліку є етап первинної організації бухгалтерського обліку, на 
якому передбачено виконання таких дій: розробка Положення 
про організацію бухгалтерського обліку, визначення організа-
ційної форми бухгалтерського обліку, окреслення форм бухга-
лтерського обліку, розробка робочого плану рахунків, окрес-
лення організаційних заходів забезпечення технології процесу 
бухгалтерського обліку.  

На другому етапі — поточної організації бухгалтерського 
обліку визначено: організація та розробка форм облікових но-
менклатур, організація та розробка форм носіїв облікової ін-
формації, окреслення методики та техніки розробки форм носі-
їв облікової інформації, організація забезпечення носіїв 
облікової інформації, організація руху носіїв облікової інфор-
мації, організація архіву носіїв облікової інформації.  

І третій, заключний, етап облікового процесу — підсумкова 
організація бухгалтерського обліку передбачає розробку гра-
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фіку документообігу, розробку зведених графіків руху доку-
ментів, порядок формування та подання форм звітності, розро-
бка графіка складання та подання звітності, порядок ведення 
архіву установи. 

Дотримання таких етапів організації бухгалтерського обліку 
забезпечить належне проведення методики облікового процесу 
в бюджетних установах, оскільки організаційні заходи перед-
бачають організацію процесу, а методичні — відтворення про-
цесу. 

Первинна організація бухгалтерського обліку є фундамен-
том для успішної організації облікового процесу, тому розгля-
немо її складові більш детально. У табл. 2 наведено характери-
стику складових первинної організації бухгалтерського обліку 
в бюджетних установах. 

 
Таблиця 2 

Характеристика складових первинної організації  
бухгалтерського обліку в бюджетних установах [7—10]  

(узагальнено автором) 

Складові первинної  
організації Характеристика 

Положення про орга-
нізацію бухгалтер-
ського обліку 

Регулювання в повному обсязі механізму організації 
бухгалтерського обліку в кожній конкретній установі, 
включаючи такі розділи: поточна, підсумкова та за-
ключна форма організації облікового процесу  

Організаційні форми 
бухгалтерського обліку  

Централізована організаційна форма бухгалтерського 
обліку 

Децентралізована організаційна форма бухгалтер-
ського обліку 

Форми бухгалтер-
ського обліку 

Меморіально-ордерна (Журнал-Головна» і 16 меморіа-
льних ордерів) 

Робочий план рахунків 
Робочий план рахунків містить аналітичні рахунки, які 
деталізують синтетичні рахунки Плану рахунків бух-
галтерського обліку в державному секторі [7] 

Технологія процесу 
бухгалтерського обліку 

Інформаційне, технічне та методологічне забезпечення 
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Як відомо, процес бухгалтерського обліку з технологічного 
погляду складається з етапів і операцій, які тісно пов’язані між 
собою. Отже, під організаційною формою бухгалтерського облі-
ку розуміють сукупність різновидів функціонування системи 
збору, реєстрації та обробки облікової інформації згідно з адміні-
стративним і методологічним підпорядкуванням. Залежно від 
співвідношення обох факторів виокремлюють дві основні органі-
заційні форми: централізовану і децентралізовану.  

Під централізованою організаційною формою бухгалтер-
ського обліку розуміють обліковий процес у методологічному і 
адміністративному аспектах внутрішньо регулює головний бух-
галтер. Таким чином, зазначена форма передбачає утворення та 
функціонування єдиного облікового центру. 

Децентралізована форма характеризується методологічним 
підпорядкуванням облікового процесу головному бухгалтерові 
кожного зі структурних підрозділів і головному бухгалтерові 
центральної бухгалтерії, а в адміністративному розумінні — пов-
ною регламентацією з боку керівника структурного підрозділу.  

Під формою бухгалтерського обліку розуміють «систему ре-
гістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення ін-
формації в них» згідно Закону України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні» [1]. 

Відповідно до Інструкції Держказначейства України від 
27.07.2000 № 68 «Про форми меморіальних ордерів бюджетних 
установ та порядок їх складання» основною у практиці бюджет-
них установ є меморіально-ордерна форма, а саме її різновид 
«Журнал-Головна». Вона складається з головного уособлюваль-
ного реєстру синтетичного обліку: книги «Журнал-Головна» і 16 
меморіальних ордерів [2].  

Меморіально-ордерна форма має автоматизований варіант, що 
містить чимало програмних продуктів, а саме: «ПАРУС», «1С-
Бухгалтерія», «БЭСТ», «Fin Expert», «Фінанси без проблем».  

Робочий план рахунків є одним із елементів облікової політи-
ки і затверджується керівником установи. Документ відноситься 
до документів системи нормативного регулювання бухгалтер-
ського обліку на рівні підприємства. При цьому, сучасний бухга-
лтер, маючи професійні знання, досвід і застосовуючи для прий-
няття рішень професійне судження, вирішуючи, які рахунки 
необхідно включати до робочого плану рахунків, формує важливі 
підвалини успішного функціонування установи. Це підтверджу-
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ється словами зарубіжного дослідника М. Макіана [4, с. 66], який 
вважає, що великою помилкою при формуванні робочого плану 
рахунків виступає необдуманий вибір рахунків, які входять до 
його складу і, складаючи план рахунків, бухгалтер повинен кон-
сультуватися із керівниками підрозділів і ретельно продумувати 
кожне своє рішення.  

Таким чином, перед тим, як приступити до складання робочо-
го плану рахунків, слід уважно проаналізувати усі параметри, які 
впливають на вибір підходу до побудови системи аналітичного 
обліку, оскільки склад і структура робочого плану залежать від 
значної кількості факторів. Лише системний аналіз усієї сукупно-
сті факторів допоможе сформувати оптимальний варіант робочо-
го плану рахунків з урахуванням особливостей функціонування 
конкретної бюджетної установи. Також, робочий план рахунків 
визначає зміст аналітичного обліку та впливає на форму ведення 
бухгалтерського обліку, яка застосовується. 

Відправним моментом у процесі організації бухгалтерського 
обліку є його забезпечення засобами та предметами праці, розрі-
зняють інформаційне, технічне та методологічне забезпечення. 

Під інформаційним забезпеченням розуміють сукупність облі-
кових даних на всіх етапах процесу бухгалтерського обліку. Тех-
нічне забезпечення являє собою набір матеріальних і нематеріа-
льних засобів, за допомогою яких переробляється інформація з 
бухгалтерського обліку. Складовими технічного забезпечення є 
комплекс технічних засобів, програмне забезпечення та обслуго-
вуючий персонал. Організація методичного забезпечення перед-
бачає застосування комплексу заходів і методів, спрямованих на 
забезпечення процесу бухгалтерського обліку методичними та 
загально нормативними документами. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Отже, первинна організація бухгалтерського обліку 
являє собою першу надбудову теоретичного базису, яка призвана 
забезпечити загальне впорядкування системи бухгалтерського 
обліку як на рівні облікового процесу, так і певного виду діяль-
ності людей. Основним результатом і подальшим напрямом дос-
лідження є пропозиція щодо розробки Положення про організа-
цію бухгалтерського обліку, зміст якого відображає етапи: 
первинної, проточної і підсумкової організації облікового проце-
су в бюджетних установах.  
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Первичная организации бухгалтерского учета в 
бюджетных учреждениях: отправные положения 

и векторы 
 

АННОТАЦИЯ. В статье исследованы основные положения формирова-
ния первичной организации бухгалтерского учета, обоснована необхо-
димость в формировании отдельного Положения об организации бухга-
лтерского учета в бюджетных учреждениях, содержание которого 
будет включать три разделе: первичной, текущей и итоговой органи-
зации бухгалтерского учета. Определена характеристика каждого 
этапа по следующим разделам: составляющие, исполнители, кто про-
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веряет, кто утверждает. Подробно очерчено содержание этапа перви-
чной организации бухгалтерского учета за которым закреплено соста-
вляющие: определение организационной формы бухгалтерского учета, 
определения форм бухгалтерского учета, разработку рабочего плана 
счетов, организации обеспечения технологии процесса бухгалтерского 
учета, в частности: информационное, техническое и методологиче-
ское обеспечение. Определены характеристику составляющих первич-
ной организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: первичная организация, бухгалтерский учет, 
учетная политика, формы бухгалтерского учета, рабочий план счетов, 
технология. 
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The primary organization of accounting in budgetary 
institutions, starting terms and vectors 

 
ABSTRACT. The article researches the basis of the primary organization of 
accounting procedures. The necessity of the Budget organization accounting 
procedures regulation creation is grounded. The document will include three 
parts: primary, current and final accounting procedures. Each stage of 
accounting procedures is characterized by the main components of the stage, 
performers, who checks and approves. The content of the primary stage of the 
organization of accounting procedures is examined. It includes: the definition of 
the accounting organizational forms; the definition of accounting forms; the 
formulation of the chart of accounts; the existence of the accounting technology 
(information, technical and methodological support). The components of the 
primary organization of accounting procedures in budget institutions are 
characterized. 
 
KEY WORDS: primary organization, accounting, accounting policy, accounting 
forms, chart of accounts, technology. 

 


