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галтерського обліку бюджетних установ України в 
умовах переходу до міжнародних стандартів. 

У статті досліджено проблеми перебудови бухгал-
терського обліку бюджетних установ, а також важли-
вість впровадження єдиних методологічних засад 
ведення обліку, досліджуються ключові напрямки 
вдосконалення обліку та звітності, також розглядається 
питання застосування в бюджетній сфері національних 
стандартів на підставі міжнародних. 
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условиях перехода на международные стандарты. 

В статье исследованы проблемы перестройки бух-
галтерского учета бюджетных учреждений, а также 
важность внедрения единых методологических принци-
пов ведения учета, исследуются ключевые направления 
совершенствования учета и отчетности, также рассма-
тривается вопрос применения в бюджетной сфере 
национальных стандартов на основе международных. 
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изначальною проблемою модифікації об-
ліку в бюджетних установах в умова 
ринку є відсутність до розробки дієвих 
механізмів єдиних підходів удоско-

налення системи обліку відповідно до вимог 
міжнародних стандартів, а також створення єди-
ного організаційного та інформаційного забезпе-
чення обліку [2]. Сьогодні ключовим напрямком 
реформування обліку та звітності є перехід в 
державному секторі на національні стандарти, які 
відповідають міжнародним стандартам. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Питаннями удосконалення бухгалтерського 
обліку в бюджетній сфері займаються такі вітчи-
зняні науковці: Чечуліна О.О., Дрошенко О.О., 
Лиско Н.А., Канєва Т.В., Свірко С.В., Хорун-
жак Н.М., Сушко Н.І. 

Однак, разом з тим, в Україні  при переході 
бухгалтерського обліку бюджетних установ до 
міжнародних стандартів існує ряд невирішених 
проблем: застосування різних методів ведення 
бухгалтерського обліку, відсутність єдиного плану 
рахунків для ведення бухгалтерського обліку, 
подвійна консолідація звітності. 

Метою статті є дослідження проблемних 
аспектів адаптації бухгалтерського обліку бюд-
жетних установ до міжнародних установ, а також 
розробка заходів щодо її спрощення та приско-
рення. 

Виклад основного матеріалу 

Необхідність проведення реформ в обліку бюд-
жетній сфері, вже ні в кого не викликає питань. 
Загальнодержавна програма пристосування нор-
мативних актів та документів України до вимог 
законодавства Європейського Союзу включає 
адаптацію діючого законодавства в сегменті бух-
галтерського обліку, в тому числі і для бюджет-
ників.  

Передумовами модернізації системи бухгал-
терського обліку в державному секторі є чотири 
основні фактори еволюції, що встановлені міжна-
родною практикою: 

Ефективне управління. Кожна держава намага-
ється лімітувати державні видатки та борг. Для 
цього затверджуються бюджетні програми, голов-
ні розпорядники коштів звітують про виконання 
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цих програм, а бюджетний облік враховує резуль-
тати аналізу витрат, проведеного із використанням 
даних майнового обліку.  

Прозоре управління. Посилення контролю за 
державними фінансами дає можливість керівниц-
тву держави задовольнити потребу в інформації з 
боку фінансових операторів (рейтингові агенції, 
банки) і зарубіжних партнерів (СОТ, ЄС). 

Поява нових інформаційних технологій. Сучас-
ні технології типу систем планування ресурсів 
підприємства ERPS (Enterprise Resource Planning 
System) здатні надавати інформацію за всіма 
аспектами (бюджетну, фінансову, управлінську) та 
забезпечити можливість здійснення контролю 
операцій і аудиту. 

Розповсюдження міжнародних стандартів. 
Бюджетний облік не є предметом міжнародних 
стандартів, тоді як майновий облік поступово 
переходить до міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку для державного сектору IPSAS 
(International Public Sector Accounting Standards), 
що застосовуються у багатьох країнах. Стандарта-
ми IPSAS визначено правила представлення 
бюджетного результату і переходу від бюджет-
ного до фінансового результату [5]. 

Слідством початих реформ виконання держав-
ної політики в бюджетній сфері, складовою 
частиною проекту модифікації фінансів держави 
стала Стратегія модернізації системи бухгалтер-
ського обліку в державному секторі на 2007-2015 
роки (далі Стратегія), яка була затверджена в 2007 
р. постановою КМУ [1]. Це є вагомим кроком у 
напрямку збалансованості національної системи 
законодавства в частині регламентування бух-
галтерського обліку в бюджетній сфері. Стратегія 
визначає шляхи щодо змін в системі бухгал-
терського обліку в державному секторі протягом 
2007-2015років з чітким зазначенням строків 
виконання та відповідальних за їх виконання [7].  

Головними розробниками та відповідальними 
виконавцями заходів Стратегії є Міністерство фі-
нансів України, Державна казначейська служба 
України, і державні цільові фонди. 

Реформи в бухгалтерському обліку бюджетній 
сфери сприятимуть вдосконаленню: 
 управляння фінансами держави; 
 системи бюджетного планування стратегічного 

характеру;  
 порядку складення і виконання бюджету на 

підставі програмно-цільового методу в бюд-
жетному процесі;  

 контролю за процесом виконання бюджету;  
 аналітично-інформаційної системи управління 

фінансами держави.  
Основними напрямками впровадження Страте-

гії є: 
1) вдосконалення системи бухгалтерського 

обліку; 
2) вдосконалення системи звітності; 
3) створення єдиної інформаційної та органі-

заційної системи обліку, що передбачатиме [9]. 
В основних напрямках впровадження держав-

ної концепції модернізації бухгалтерського обліку 

державного сектору України, враховано всі акту-
альні аспекти, які на сьогодні є визначальними у 
розвитку міжнародної облікової системи [6].  

Комітет з питань державного сектора (Комітет) 
Міжнародної федерації бухгалтерів розробляє 
серію рекомендованих стандартів бухгалтерського 
обліку для суб’єктів господарювання державного 
сектора, які називаються Міжнародними стандар-
тами бухгалтерського обліку для державного сек-
тора (МСБОДС), англійською International Public 
Sector Accounting Standards Board (IPSAS). 
Рекомендації щодо урядової фінансової звітності 
на основі методу нарахувань були розроблені ще у 
1998 р. Комітет визнає значні переваги досягнення 
послідовної та порівнюваної фінансової інфор-
мації в юрисдикціях та вважає, що МСБОДС 
відіграватимуть важливу роль, надаючи можли-
вість реалізувати ці переваги.  

Термін «державний сектор» означає національ-
ні уряди, регіональні і місцеві органи управління 
та відповідні державні суб’єкти  господарювання. 
Комітет визнає право урядів та національних 
організацій, які розробляють та затверджують 
стандарти, встановлювати рекомендації та стан-
дарти бухгалтерського обліку для фінансової звіт-
ності державного сектора в своїх юрисдикціях. 
Комітет сприяє прийняттю МСБОДС та гармоні-
зації національних вимог з ними. МСБОДС засто-
совуються до опублікованих фінансових зві-тів 
суб’єктів господарювання державного сектора, 
крім державних комерційних підприємств [4]. 

Відповідно до вимог МСБОДС (IPSAS) Міні-
стерством фінансів України на протязі 2009-2012 
років розроблено та затверджено 19 націо-нальних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
державному секторі (далі – НП(С)БОДС), запро-
вадження яких буде здійснюватися з 2015 року, а 
саме: 101 «Подання фінансової звітності», 102 
«Консолідована фін. звітність», 103 «Фін. Звіт-
ність за сегментами», 105 «Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції», 121 «Основні засоби», 122 
«Нематеріальні активи», 123 «Запаси», 124 «Дохо-
ди», 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення 
помилок», 126 «Оренда», 127 «Зменшення корис-
ності активів», 128 «Забезпечення, непередбачені 
зобов'язання та активи», 129 «Інвестиційна неру-
хомість», 130 «Вплив змін валютних курсів», 131 
«Будівельні контракти», 132 «Виплати працівни-
кам», 133 «Фінансові інвестиції», 134 «Фінансові 
інструменти», 135 «Витрати». З 1 січня 2013 року 
вступила в дію нова економічна класифікація 
видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну 
України від 21.06.2012р. №754, яка гармонійна зі 
статистикою державних фінансів (GFS2001). 
Також, наказом Міністерства фінансів України від 
26.06.2013р. № 611 було затверджено План 
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 
установ, що застосовуються бюджетними устан-
овами на теперішній час, але зазначений план 
рахунків не є остаточним. Внесення нововведень 
до бухгалтерського обліку державного сектору 
вимагає нових знань і умінь від бухгалтерів. З 
метою впровадження єдиних підходів до органі-
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зації роботи бухгалтерських служб бюджетних 
установ та вимог до діяльності головних бухгал-
терів було прийнято ряд нормативних актів. 

Основні недоліки, які досі існують у системі 
обліку бюджетних установ такі: 
 при веденні бухгалтерського обліку одночасно 

використовуються два методи нарахувань – 
касовий (при виконанні бюджетів) та метод 
нарахування (при здійсненні діяльності із вико-
нання кошторису);  

 відсутність єдиної методики державними ці-
льовими фондами при відображенні операцій в 
бухгалтерському обліку;  

 паралельна консолідація звітності по вертикалі 
головних розпорядників коштів і по вертикалі 
Державної казначейської служби. При цьому 
потоки інформації дублюються, але частина 
аналітичних звітних даних містить нетотожну 
інформацію. Планові показники доводяться за 
двома напрямами: по системі ДКСУ та го-
ловних розпорядників бюджетних коштів.  

 здійснення виконання бюджетів за видатками 
шляхом виділення асигнувань, що є форма-
льним обліком зобов’язань розпорядників бюд-
жетних коштів [3]. 
Бюджетні установи використовують різні 

методи обліку доходів і видатків. Наприклад, 
доходи загального фонду установ обліковуються  
за касовим методом, а облік доходів спеціального 
фонду здійснюється за методом нарахування (з 
дати здійснення операції) або за касовим методом. 
Господарські операції, які обліковуються тільки 
на момент отримання або сплати грошових кош-
тів, визначаються за касовим методом. Видатки 
кошторису, як по загальному, так і по спеціаль-
ному фонду обліковуються за методом нараху-
вання. Використовуючи метод нарахування, мож-
ливо одержати точну та повну інформацію про 
активи і зобов’язання, скласти повний майновий 
баланс, перейти на строкове планування і прог-
нозування бюджетних програм, полегшити порів-
няльний аналіз результатів діяльності різних 
установ. Бюджетним установам, організаціям до-
цільно використовувати в ході своєї діяльності 
метод нарахування, оскільки у порівняння з 
касовим методом, він має значно більше переваг. 
Одною із таких переваг є відображення операцій в 
обліку в момент їх здійснення, незалежно від того, 
чи були сплачені кошти. Застосування методу 
нарахування дозволяє відображати доходи і 
витрати по мірі виникнення економічних вигід і 
по мірі споживання. Це дає великі можливості 
прогнозування впливу господарських операцій на 
фінансову стійкість, а також дає повну інфор-
мацію про зобов’язання і державні активи [6]. При 
цьому метод нарахування має один вагомий недо-
лік − це кропотлівість та складність в порівнянні з 
простою реєстрацією грошових потоків, коли все 
це робиться на підставі виписок. Тому метод 
нарахування повинен бути чітко визначений. 
Конкретно повинні бути позначені наступні групи 
питань: доходи і витрати , оцінка  фінансових та 

нефінансових активів, оцінка за вартістю ринка, 
оцінка за первісною вартістю. Важливо, перш за 
все, переглянути вартісну межу зарахування 
активів до основних засобів , невідповідність якій 
зараз призводить до відображення недостовірної 
інформації щодо справедливої вартості не оборот-
них активів у бухгалтерському обліку бюджетної 
сфери [6]. Та наступним кроком у цьому напрямку 
були накази Міністерства фінансів України від 
26.06.2013р. №611, від 14.11.2013р. №947, які 
затвердили Положення з бухгалтерського обліку 
необоротних активів бюджетних установ; Поло-
ження з бухгалтерського обліку фінансових інвес-
тицій бюджетних установ; Положення з бух гал-
терського обліку запасів бюджетних установ.  

На теперішній час бухгалтерський облік бюд-
жетних установ знаходиться у перехідному стані. 
Здійснено чи немало, при цьому проблеми у 
системі бухгалтерського обліку та звітності бюд-
жетних установ, які визначили потрібність 
проведення реформи системи бухгалтерського 
обліку, залишилися, а саме таки: 
 необхідність остаточної адаптації законодав-

ства України з питань бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності до міжнародних вимог; 

 відсутність у законодавстві єдиної методології 
відображення в бухгалтерському обліку опера-
цій бюджетних установ, що не дає змоги 
отримувати повну, достовірну, прозору і 
зіставну інформацію про фінансовий стан 
держави;  

 відсутність єдиної облікової політики і напра-
цювання методичних та методологічних реко-
мендації з питань ведення бухгалтерського об-
ліку та складення звітності [8]. 
Для продовження реалізації реформ в обліку 

бюджетних установ, наближенні його до міжна-
родної практики необхідно провести: 
 розроблення методичних рекомендацій щодо 

запровадження національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку в бюджетній 
сфери; 

 перегляд нормативно-правового та методо-
логічного забезпечення щодо здійснення опе-
рацій з виконання бюджетів з урахуванням 
змін в системі бухгалтерського обліку бюджет-
них установ; 

 затвердження інструкції із застосування нового 
плану рахунків бухгалтерського обліку для 
бюджетників; 

 забезпечення співпраці з Міжнародною феде-
рацією бухгалтерів щодо перекладу міжнарод-
них стандартів бухгалтерського обліку для 
бюджетних установ та їх оприлюднення; 

 інформаційна підтримка щодо застосування 
стандартів (організація навчання з питань 
застосування стандартів, проведення конфе-
ренцій, практичних семінарів для фахівців 
бухгалтерських служб) [7, 8]. 
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