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ABSTRACT. The questions of development of forms of cost accounting
institutions of Ukraine in the 20th and early 21st century. Based on the
materials presented by the author gives recommendations for the development
of a memorial and an order form in the context of the modernization budget
accounting.

KEY WORDS: accounting, the form of accounting, budgetary institutions.

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуті питання розвитку форм бухгалтерсько-
го обліку бюджетних установ Україні в 20-му та на початку 21-го сто-
ліття. На основі викладених матеріалів дано рекомендації з розвитку ме-
моріально-ордерної форми в контексті модернізації бюджетного обліку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: бухгалтерський облік, форма бухгалтерського обліку,
бюджетні установи.

ХХ сторіччя було ознаменоване початком науково-
технічної революції, яка сприяла динамічному розвитку усіх
елементів бухгалтерського обліку і, перед усім, його форм, під
якими сьогодні розуміють певну систему регістрів обліку, по-
рядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них
[1]. Бухгалтерський облік у бюджетних установах України не є
виключенням, оскільки вказана складова національної обліко-
вої системи за останнє сторіччя пройшла шлях від простої до
подвійної бухгалтерії, від головної книги до меморіально-
ордерної форми обліку.

Літературні джерела дають досить обмежену інформацію що-
до першої чверті зазначеного періоду, однак відомо, що як реєст-
ри аналітичного обліку використовуються картки, відомості і го-
ловна книга, яка одночасно виконує узагальнюючи функції на
рівні синтетичного обліку [2—4].

Зміна кошторисної форми фінансового рахівництва бюджет-
ною, розширення кола операцій, розробка їх класифікації та ви-
ділення відповідно до неї напрямків обліку, призводить до роз-
ширення кола реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Так,
Інструкцією з рахівництва та звітності адміністративних установ
від 24 серпня 1924 р. визначено склад і мінімальна кількість книг
для рахівництва [5]. Як реєстри аналітичного виділено:

— книгу обліку кредитів;
— зведену картку обліку розасигнованих кредитів;
— касову книгу;
— книгу поточних рахунків;
— книгу іноземної валюти;
— книгу цінних паперів;
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— ресконтро підзвітних осіб;
— книгу доходів;
— книгу видатків;
— книгу особових рахунків співробітників установи;
— картку видаткового розпису;
— книгу депонентів;
— книгу депозитних цінностей.
Реєстром синтетичного обліку виступає головна книга (поки

що це умовна назва і аж ніяк не власне ім’я). Цікавим моментом є
розподіл джерел отримання даних для реєстрації на первинні до-
кументи, до яких відносяться ті, що підтверджують факт здійс-
нення однієї будь-якої операції (рахунки, фактури, акти про при-
йняття чи виключення із стану майна, відомості на заробітну
плату, авансові звіти і т.п.) та документи другого порядку, до
яких відносяться прибуткові та видаткові касові ордери, а також
меморіальні ордера, що об’єднують групу документів. Такий по-
діл визначався необхідністю утворення різних за ступенем уза-
гальнення інформаційних потоків. Вочевидь, що в наведеній кла-
сифікації бухгалтерських документів проступає спроба
пристосування понять аналітичного та синтетичного обліку до
первинного етапу облікового процесу [2].

Отже, меморіальні ордери виступають лише як засіб накопи-
чення інформації щодо кількох документів однієї категорії і не
відіграють значної ролі — це підтверджує повна свобода щодо їх
ведення і наявності. Відповідно до цього, головна книга виступає
своєрідною підсумковою простою оборотно-сальдовою відоміс-
тю, що заповнюється три рази на місяць на підставі документу
другого порядку — балансу оборотів.

Перегляд підходів до руху інформаційних потоків, спроба
підвищення контролю за використанням коштів бюджетними ор-
ганізаціями, призводить до розширення складу облікових реєст-
рів [2, 6]. Натомість існуючим одинадцяти вводиться п’ятнадцять
реєстрів аналітичного обліку, при цьому аналітичний облік опе-
рацій по бюджетним коштам і позабюджетним тепер здійснюєть-
ся окремо.

Для досягнення більшої достовірності інформації та уникнен-
ня помилок при реєстрації, вводиться паралельна реєстрації да-
них первинних документів у трьох формах реєстрів: журналі
операцій; контрольній книзі, що замінює головну книгу і висту-
пає, таким чином, реєстром синтетичного обліку; книги та картки



Фінанси, облік і аудит. 2012. № 19

268

— реєстри аналітичного обліку [6]. Змінюється і ступінь звіряння
даних. Отож, схема облікової реєстрації набуває більш складного
вигляду.

Сорокові роки визначаються у вітчизняній обліковій практиці
як початок розповсюдження меморіально-ордерної форми. Щодо
обліку бюджетних установ, зазначений етап припадає на післяво-
єнне десятиріччя. Розширенням складу реєстрів аналітичного об-
ліку накопичувальними відомостями вимагає перегляду існуючої
групи аналітичних реєстрів. Отже, відбувається значне скорочен-
ня складу книг і карток: по-перше, через повернення до практики
поєднання аналітичного обліку виконання кошторису бюджету та
позабюджетних коштів у межах одного носія інформації; по-
друге, завдяки утворенню багатофункціональних форм реєстрів
[7]. Так, кількість книжок зменшується до семи, а потім до п’яти:

— касова книга;
— книга обліку поточних рахунків і розрахунків;
— книга обліку кредитів (асигнувань) та видатків;
— книга обліку матеріалів, продуктів харчування і основних

засобів;
— книга обліку спеціальних коштів;
Основним реєстром синтетичного обліку виступає Головна

книга, яка у доповненні з реєстраційним журналом реалізує
принцип хронологічно-систематичної реєстрації. Оборотні відо-
мості складаються як кінцеві перевірочні реєстри.

Спрощення ведення аналітичного обліку дало змогу невеликим
бюджетним установам (дитячим садкам, яслам, школам, окремим
медичним установам) перейти до спрощеної форми обліку: Журнал
— Головної. При зазначеній формі реєстраційний журнал і Головну
книгу поєднувала у собі Журнал — Головна, а оборотні відомості за
синтетичними рахунками взагалі не складалися.

У кінці п’ятдесятих років, знов таки з деяким запізненням,
бюджетні установи починають опановувати журнально-ордерну
форму обліку. Вона вводиться в практику діяльності вищих на-
вчальних закладів і науково-дослідних інститутів.

У той же час починається централізація облікового процесу,
що призводить до поступової ліквідації самостійних бухгалтерій
невеликих бюджетних організацій. Централізовані бухгалтерії
беруть за основу меморіально — ордерну форму обліку, а отже і
спрощена форма Журнал — Головна припиняє своє існування в
площині облікового процесу бюджетних організацій.



Фінанси, облік і аудит. 2012. № 19

269

Упродовж наступних тридцяти років випрацьовуються меха-
нізми по удосконаленню облікових реєстрів. Змінюється схеми
меморіально-ордерної та журнально-ордерної форми обліку —
вони набувають сучасного вигляду, поступово здійснюється пе-
рехід до механізованого способу обробки інформації, а потім і
автоматизованого.

Наприкінці ХХ ст. було внесено зміни щодо форми реєстрації
облікових операцій Наказом ГУДКУ від 06.10.2000 № 100 «Про
затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних
установ та порядку їх складання» та Наказом Державного каз-
начейства України від 27.07.2000 № 68 «Про затвердження Ін-
струкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та
порядку їх складання».

Відповідно до зазначеного Наказу, натомість значного переліку
реєстрів аналітичного обліку бюджетних установ (10 позицій) бу-
ло введено шість форм документів бухгалтерського оформлення:

— Картка аналітичного обліку касових видатків;
— Картка аналітичного обліку фактичних видатків;
— Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань;
— Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих

підвідомчим установам;
— Картка аналітичного обліку готівкових операцій;
— Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань.
Зазнав незначних змін склад меморіальних ордерів: їх кіль-

кість збільшилась до 16; Інструкція з їх застосування містить як
ручні форми меморіальних ордерів, так і їх автоматизований ва-
ріант.

На зламі тисячоліть в Україні створились реальні передумови
для кардинальних перетворень у сфері бюджетного обліку в ці-
лому та бухгалтерського обліку в бюджетних установах зокрема.
На реалізацію цих перетворень спрямовано Стратегію модерніза-
ції системи бухгалтерського обліку в державному секторі Украї-
ни на 2007—2015 рр, затверджену Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 16.01.07 № 34 [8]. Основними напрямами
реалізації Стратегії є:

— удосконалення системи бухгалтерського обліку: розподіл
між суб’єктами бухгалтерського обліку повноважень щодо ве-
дення обліку активів, зобов’язань, доходів і витрат; розроблення
та запровадження єдиних національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та єдиного плану рахунків бухгалтерсь-
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кого обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною
класифікацією;

— удосконалення системи фінансової звітності та звітності
про виконання бюджетів шляхом: удосконалення методології
складення форм звітності та їх удосконалення; розроблення та
запровадження нових форм фінансової звітності та звітності про
виконання бюджетів; удосконалення методів складення та консо-
лідації фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів
з використанням сучасних інформаційних технологій;

— створення уніфікованої організаційної та інформаційної
облікової системи, що передбачатиме: модернізацію фінансово-
бухгалтерських служб; забезпечення казначейського обслугову-
вання усіх суб’єктів державного сектору; адаптацію бюджетної
системи, створеної на засадах програмно-цільового методу, до
нових методологічних принципів системи бухгалтерського об-
ліку; посилення контролю з боку органів Державного казначей-
ства за дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського
обліку і складення звітності; удосконалення системи підготовки
та перепідготовки кадрів фінансово-бухгалтерських служб; уні-
фікацію програмного забезпечення, що використовується
суб’єктами державного сектору, з метою забезпечення обміну
інформацією між Мінфіном, органами Державного казначейства
і суб’єктами державного сектору з використанням баз даних та
інформаційних систем.

Вочевидь, реалізація намічених Стратегією модернізації зав-
дань призведе до нової спроби рішення проблем облікової ре-
єстрації бюджетних установ. Суцільна комп’ютеризація вимагає
нових підходів. Наприклад, такий недолік паперової бухгалте-
рії, як трудомісткість, пов’язаний зі значною кількістю обліко-
вих реєстрів, не є проблемою при автоматизованій обробці ін-
формації. Отож, при розробці форм слід зважати виключно на
функціональні властивості майбутнього носіїв інформації, а то-
му принципами їх побудови повинні стати: послідовність (по-
стійний, точний зв’язок аналітичного та синтетичного обліку);
універсальність (можливість використання у різних підсистемах
бухгалтерського обліку); аналітичність (можливість проведення
експрес аналізу за даним реєстрів для прийняття певного рі-
шення чи дій); суцільність (можливість реалізації всіх трьох
етапів облікового процесу за усіма напрямками обліку у вигляді
суцільної ланцюгової задачі).
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается порядок оценки производст-
венных запасов. Главное внимание уделяется выбору правильной оценки
запасов, так как точное формирование себестоимости их списания
влияет на величину прибыли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: запасы, оценка, классификация, активы, материалы,
себестоимость, отчетность.

ABSTRACT. The order of estimation of production supplies is examined in the
article. Main attention is spared the choice of correct estimation of supplies,
because the exact forming of prime price of their writing influences on a size
arrived.
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