
Тема 2. Організаційно-технічна складова облікової політики 
 

 

 

 

Завдання організації 
бухгалтерського обліку 

своєчасне, повне, достовірне, 
безперервне відображення всіх 

фактів господарської 
діяльності підприємства 

обробка даних за допомогою 
відповідних процедур, 
прийомів та способів у 

відповідності до вихідної 
інформації 

складання фінансової звітності на 
підставі обробленої інформації та 

подача її користувачам 

Аспекти, які слід враховувати при виборі організаційної 
побудови бухгалтерського обліку 

Методичні  вибір певної системи прийомів та способів, в основі 
якої повинні лежати елементи методу бухгалтерського 
обліку 

Технічні  вибір відповідної форми обліку, яка б відповідала 
розмірам підприємства та сфері його діяльності 

Організаційні  

організація рахункових записів і порядок поєднання 
різних видів облікових реєстрів, які повинні 
забезпечити оперативний контроль, своєчасність, 
повноту і достовірність узагальнення в обліку всіх 
багатогранних господарських операцій, які 
відбуваються на підприємстві 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні принципи, що визначають ту чи 
іншу форму обліку 

структура реєстрів 
синтетичного обліку 

взаємозв'язок реєстрів 
синтетичного і 

аналітичного обліку 

кількість реєстрів 

послідовність і спосіб 
записів 

зовнішня форма реєстрів 
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у Введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення 
бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером 

Користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, 
зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку 

діяльність без створення юридичної особи 

Ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою 
бухгалтерією або аудиторською фірмою 

Самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності 
безпосередньо власником або керівником підприємства. (Ця форма 

організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на 
підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми ведення бухгалтерського обліку 

Паперова  Комп’ютерна  

Меморіально-ордерна 

Журнал-головна 

Журнальна  

Журнально-ордерна  

Форми обліку суб’єктів 
малого підприємництва 

Проста 

Форма бухгалтерського обліку — це система регістрів бухгалтерського обліку 
певної форми і змісту, призначених для відображення наявності і руху засобів 
підприємства та джерел їх утворення, а також способи запису операцій в облікових 
регістрах 

 



 

МЕМОРІАЛЬНО-ОРДЕРНА ФОРМА 
ОБЛІКУ 

Первинні документи, касова книга 

Накопичувальні відомості 

Меморіальні ордери 

Журнал реєстрації 
меморіальних ордерів 

Картки аналітичного 
обліку 

Оборотні відомості по 
аналітичних рахунках 

Головна книга 

Оборотна відомість по 
синтетичних рахунках 

Звітність  



 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА ФОРМА 
ОБЛІКУ 

Первинні документи, касова книга 

Меморіальні ордери 

Регістри аналітичного 
обліку 

Оборотна відомість по 
аналітичних рахунках 

Журнал - Головна 

ЗВІТНІСТЬ 

ЖУРНАЛЬНА ФОРМА ОБЛІКУ 

ЗВІТНІСТЬ 

Допоміжні відомості 

ЖУРНАЛИ 

Головна книга 

Регістри аналітичного 
обліку 

Оборотна відомість по 
аналітичних рахунках 

Первинні документи, касова книга 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНА ФОРМА 
ОБЛІКУ 

Первинні документи 

Журнали - ордери 

Головна книга 

ЗВІТНІСТЬ 

Відомості аналітичного 
обліку до рахунків, Книги 

обліку 

Оборотна відомість по 
рахунках 

СПРОЩЕНА ФОРМА ВЕДЕННЯ 
ОБЛІКУ 

Первинні документи 

Відомості (1м-5м) 

Оборотно – сальдова відомість 

ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСТА ФОРМА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ 

Первинні документи 

Журнал обліку 
господарських 

операцій 

Відомість 3м 

Оборотно-сальдова відомість 

ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва 

досягнення працівником 18—річного віку 

Фактори, які слід враховувати 
при визначенні переліку МВО  

працівник ознайомлений із затвердженим наказом (ін-
струкцією) про його функціональні (посадові) обов'язки 

посади чи роботи включені до переліку, затвердженого в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рахунків 

План рахунку бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291. 

План рахунків бюджетних організацій, затверджений Головним 
управлінням Державного казначейства України Міністерства фінансів України 

від 10.12.1999 р. № 114. 

План рахунків банківських установ, затверджений постановою Правління 
Національного банку України від 21 листопада 1997 р. № 388. 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затверджений 

Наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стабільність роботи 
бухгалтерської служби 

підприємства 

чіткість руху документів 
та оперативність їх 

обробки 

відповідальність та 
контроль за здійсненням 
господарських операцій 

своєчасність прийняття 
управлінських рішень 

Документооборот 
забезпечує 

Документооборот -  організована система створення, перевірки та обробки 
первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх складання до 
передачі і архів. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні принципи побудови графіків документообігу 

документи повинні бути складені під час здійснення 
господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо 

після її закінчення 

час проходження документа від місця складання до бухгалтерії 
повинен бути мінімальним 

визначаючи терміни виконання окремих операцій (реєстрація 
господарських операцій, приймання документів, обробка 

інформації, підготовка і передача документів в архів), слід 
враховувати трудомісткість кожної з них 

Графік документообороту — затверджений порядок обробки інформації, що 
зазначений в первинних документам 
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Проведення інвентаризації є 
обов’язковим 

при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна 
державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне 
товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством 

при встановленні фактів крадіжок або зловживай псування цінностей (на день 
встановлення таких фактів) 

перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і 
зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року 

при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому - передачі справ) 

за приписом судово-слідчих органів 

у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лих (на день після закінчення явищ) 

у разі ліквідації підприємства 

при передачі підприємств та їх структурних підрозділі (на дату передачі). 
Інвентаризація може не проводитися уразі передачі підприємств та їх структурних 
підрозділів в меж-одного органу, до сфери управління якого входять ці підпри-
ємства 

Інвентаризація — один із найважливіших елементів методу бухгалтерського 
обліку, яким забезпечується перевірка документальне підтвердження 
достовірності даних бухгалтерського обліку про наявність та стан матеріальних 
і нематеріальних активів, іншого майна, капіталу, інвестицій, розрахунків, 
резервів і зобов'язань. 
 



 
 
 
 

 
 

Основні завдання інвентаризації 

виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших 
грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі 

виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою 
первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних 
цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються 

установлення лишку або нестачі цінностей і кошті шляхом зіставлення 
фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку 

перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та 
грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних 
фондів 

перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і 
фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному 
та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і 
кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат 
майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів 

Способи здійснення роботи з 
проведення оцінки активів  

створення внутрішнього 
підрозділу з оцінки - Комісії з 

оцінки за участю фахівців з 
маркетингу, технологій тощо 

залучення спеціалізованої 
незалежної оцінну організації 
або приватного підприємця — 

незалежного оцінювача 

створення внутрішнього 
підрозділу з оцінки  та 

залучення спеціалізованої 
незалежної оцінної організації 
або приватного підприємця — 

незалежного оцінювача 



 
 

Джерела інформації для 
оцінки активів 

остання ринкова ціна операції з активами (за умови відсутності 
суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому, економічному 
або правовому середовищі, у якому дії підприємство) 

ринкові ціни на подібні активи, скореговані з урахуванням 
індивідуальних характеристик та особливостей активу, для якого 
визначається справедлива вартість 

додаткові показники, які характеризують рівень цін на активи 

теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу, 
обчисленою відповідно до пунктів 11-14 П(С)БО 28 "Зменшення 
корисності активів" 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Способи оцінки активів за справедливою 
вартістю 

Аналіз контрактів 

Аналогів 

Прийняття цін 

Стороння 
професійна оцінка 

Експертна оцінки 
Комісією 

Комісія визнає, що ціна на активи, яка була визначена у 
попередніх контрактах на їх продаж, або яка пропонується 
на даний час підприємству заготівельними організаціями, 
переробними підприємствами, тощо (проекти угод), є 
справедливою 

визначення справедливої вартості виходячи з ринкових цін 
на аналогічні активи чи продукцію, що складися на ринку 
на певну дату. При цьому аналізу підлягають дані про 
фактичний продаж об'єктів, аналогічних до оцінюваного по 
споживчим та якісним характеристикам 

застосовується за відсутності активного ринку. У цьому разі 
визначення справедливої вартості активів здійснюється за: 
останньою ринковою ціною операції з такими активами (за 
умови відсутності суттєвих негативних змін у 
технологічному, ринковому, економічному або правовому 
середовищі, у якому діє підприємство); ринковими цінами 
на подібні активи, скоригованими з урахуванням 
індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня 
завершеності активу, для якого визначається справедлива 
вартість;додатковими показниками, які характеризують 
рівень цін на додаткові біологічні активи і 
сільськогосподарську продукцію 

визначення ринкової вартості активів та на основі 
застосування методичних підходів визначених 
законодавством з незалежної оцінки майна 

залучення до цих робіт незалежного експерта-оцінювача, 
що у відповідності з діючим законодавством з питань 
оцінки та оціночної діяльності здійснить оцінку ринкової 
вартості активів на відповідну дату, про що надасть 
підприємству відповідний висновок, який і буде 
підтверджуючим документом при відображенні 
справедливої вартості біологічних активів в 
бухгалтерському обліку 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

Види архівів 

Поточний  Постійний  

Зменшення кількості документів можна досягти 

Застосуванням багатоденних і накопичувальних документів замість разових, що 
збільшує охоплення інформації, виключає потребу накопичувати дані разових 
первинних документів, полегшує обробку документів, скорочує затрати праці, часу, 
коштів, а також зменшує кількість помилок 
 

Збільшенням об'єктів обліку або усуненням зайвої деталізації 

Скороченням кількості примірників (копій) документів, що заощадить затрати праці 
і коштів на їх виписку, звірку, порівняння, обробку та зберігання 

Поєднанням первинного документа з обліковим регістром  

Оформленням кількох операцій одним документом  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Види АРМ 

АРМ вищих керівників 
(включаючи головного 

бухгалтера), а також 
керівників середнього та 

нижнього рівня управління 

АРМ спеціалістів (АРМ 
бухгалтера та 
економіста; 

нормувальника, 
диспетчера, інженера, 

технолога тощо) 

АРМ технічних виконавців 
(комірника, секретаря 

касира, продавця, 
оператора та ін.) 

Типи програмного забезпечення 
для автоматизації документообігу 

операційна система (ОС), 
тобто базова програма, під 
управлінням якої працюють 
комп'ютери 

СУБД (системи управління 
базами даних) 
 

текстові редактори 

комунікаційні програми для 
роботи з факсами і доступу 
в Інтернет 

електронні таблиці утиліти (допоміжні 
програми, які оптимізують 
роботу комп'ютера 


