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У статті розглянуто особливості здій-
снення бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах. Визначено етапи організації та 
проведення державних закупівель. Прове-
дено аналіз нормативно-законодавчої бази, 
яка регулює процеси проведення обліку та 
тендерних процедур. Розглянуто особли-
вості обліку публічних закупівель в бюджет-
них установах. Досліджено ефективність 
та раціональність організації бухгалтер-
ського обліку державних закупівель. 
ключові слова: бухгалтерський облік, 
публічні закупівлі, державні закупівлі, 
бюджетна установа, документація, законо-
давство. 

В статье рассмотрены особенности осу-
ществления бухгалтерского учета в бюд-
жетных учреждениях. Определены этапы 
организации и проведения государственных 
закупок. Проведен анализ нормативно-зако-
нодательной базы, регулирующей процессы 
проведения учета и тендерных процедур. 
Рассмотрены особенности учета публич-

ных закупок в бюджетных учреждениях. 
Исследована эффективность и рациональ-
ность организации бухгалтерского учета 
государственных закупок.
ключевые слова: бухгалтерский учет, 
публичные закупки, государственные 
закупки, бюджетное учреждение, докумен-
тация, законодательство.

In the article the features of realization of account-
ing are considered in budgetary establishments. 
The stages of organization and realization of the 
public procurement are identified. The analysis 
of normatively-legislative base that regulates the 
processes of realization of account and tender 
procedures. The features of account of public 
procurement are considered in budgetary estab-
lishments. Efficiency and rationality of organiza-
tion of accountingof the public procurement are 
investigational.
Key words: accounting, public procurement, 
government procurement, budgetary establish-
ment, documentation, legislation.

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік 
у бюджетних установах є складовою обліку в дер-
жавному секторі України. Основним завданням 
обліку у процесі фінансово-господарської діяль-
ності бюджетної установи є забезпечення своє-
часного, точного, повного відображення всіх гос-
подарських операцій у бухгалтерських документах 
та використання виділених коштів з бюджетів різ-
них рівнів за цільовим призначенням.

Правильно організований бухгалтерський 
облік в бюджетних установах є запорукою ефек-
тивності їх діяльності. Крім того, функціонування 
бюджетних установ в Україні в нових економічних 
умовах вимагає збалансованого, цільового та 
максимально ефективного використання фінан-
сових ресурсів.

Однією з основних та вагомих елементів вико-
ристання фінансових ресурсів є придбання това-
рів та послуг шляхом здійснення публічних закупі-
вель. Бюджетна установа кожного року зобов’язана 
чітко та обґрунтовано формулювати свої потреби 
у відповідних товарах і послугах для свого резуль-
тативного функціонування, показувати їх вартість 
державі. Державні закупівлі є одним із основних 
факторів впливу на розмір бюджету держави, тому 
їх процес здійснення має бути чітко організованим, 
контрольованим та правильно обліковуватись в 
бюджетній установі. 

На сучасному етапі бюджетні установи, орга-
нізації й державні підприємства допускають пору-
шення при здійсненні публічних закупівель матері-
алів та послуг і мають особливості відображення 

їх в обліку. Відповідно до цього, дослідження осо-
бливостей обліку державних закупівель на сьо-
годні є досить актуальним.

аналіз останніх досліджень і публікацій. До 
недавнього часу в Україні працювала нормативно-
правова та інституційна база, що регулювала 
«паперові» процедури державних закупівель. 
Однак, як свідчить практика, формальна відповід-
ність українського законодавства не гарантувала 
прозорих, ефективних і справедливих процедур 
закупівель, а також не сприяла вирішенню най-
головнішої проблеми у сфері державних закупі-
вель – викоріненню системної корупції. У зв’язку з 
цим нашою державою був взятий курс на рефор-
мування державних закупівель шляхом запрова-
дження системи електронних торгів.

Питанню дослідження особливостей обліку 
публічних закупівель на сьогодні приділяється 
недостатня увага науковців. Питання організа-
ції процедур публічних закупівель як в «паперо-
вих», так і електронних умовах, в наукових працях 
досліджували такі вітчизняні вчені: Л. Катроша, 
Н.І. Чухрай, Р.Р. Ларіна, В.В. Смиричинський, 
В.В. Морозова, Н.Б. Ткаченко, В.Т. Александрова, 
П.Т. Германчук, А.Г. Кальченко, Є.В. Крикавський. 
Особливості відображення в бухгалтерському 
обліку публічних закупівель та контроль за їх 
здійсненням в бюджетних установах розглянуто 
в працях вітчизняних науковців, а саме:, В.І. Голі-
ков, І.А. Зіміна, Т.В. Канаєва, Ю.Д. Маляревський, 
В.С. Рудницький, О.І. Сідень, Л.М. Сімченко, 
В.В. Ольховська, М.В. Фатеєв та інші. Проте, 
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вітчизняний бухгалтерський облік матеріалів та 
послуг, придбаних шляхом публічних закупівель, у 
бюджетній сфері на сучасному етапі вимагає вдо-
сконалення, що зумовлює актуальність питання 
та вказує на необхідність подальших досліджень 
у сфері публічних закупівель.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження та висвітлення порядку обліку публічних 
закупівель в бюджетних установах та пошук шля-
хів його вдосконалення.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до пункту 12 частини першої ст.2 
Бюджетного кодексу України бюджетні установи – 
органи державної влади, органи місцевого само-
врядування, а також організації, створені ними у 
встановленому порядку, що повністю утримуються 
за рахунок відповідно державного бюджету чи міс-
цевого бюджету [1].

Фінансово-господарська діяльність бюджетних 
установ має ряд особливостей, що в свою чергу 
впливають на побудову бухгалтерського обліку. 
Бюджетні установи є неприбутковими організаці-
ями та функціонують на правах державної влас-
ності. Бюджетні установи та організації мають за 
мету надання нематеріальних послуг для задово-
лення потреб населення, а не отримання прибутку 
від власної діяльності.

 Основним завданням обліку у процесі фінан-
сово – господарської діяльності бюджетних уста-
нов є забезпечення своєчасного, точного, повного 
відображення всіх господарських операцій у бух-
галтерських документах та використання виділе-
них коштів з бюджетів різних рівнів за цільовим 
призначенням.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах 
має свої специфічні особливості:

– організація обліку в розрізі статей бюджетної 
класифікації;

– окремий облік отриманих асигнувань з бюдже-
тів різних рівнів та власних надходжень;

– розподіл обліку видатків за джерелом 
покриття; 

– окремий облік касових та фактичних видатків;
– контроль виконання кошторису видатків; 
– сувора відповідність обліку і звітності вимо-

гам нормативних документів;
– галузеву специфіку обліку в установах куль-

тури, науки, освіти, управління;
– відсутність попередньої оплати за товари, 

послуги, виконані роботи [2, с. 112].
Ведення бухгалтерського обліку публічних 

закупівель в бюджетних установах та складання 
звітності ґрунтуються на використанні наступних 
принципів: законність, достовірність, повнота бух-
галтерського обліку, дата операції, прийнятність 
вхідного балансу, превалювання сутності над 
формою, суттєвість, доречність, відкритість, ста-
лість, правильність, обережність, незалежність, 

співставність, безперервність, окреме відобра-
ження активів і пасивів.

Бюджетні установи є первинною ланкою 
бюджетної системи країни та беруть участь у вико-
нанні як дохідної, так і видаткової частини бюджету 
відповідно до затвердженого кошторису – осно-
вного планово-фінансового документу, який під-
тверджує повноваження кожної установи щодо 
отримання доходів і здійснення видатків, визначає 
обсяг і напрями витрачання коштів [3, с. 93].

Слід зазначити, що основними нормативними 
документами, відповідно до яких організується 
облік у бюджетних установах, є Бюджетний кодекс 
України та Закон про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні. Бюджетним кодексом 
регулюються відносини, що виникають у процесі 
складання, розгляду, затвердження, виконання 
бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а 
Закон про бухгалтерський облік визначає пра-
вові засади організації, ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності в Україні.

У бюджетній сфері протягом останніх років від-
булися такі перетворення: змінилось бюджетне 
законодавство; впроваджено казначейське обслу-
говування бюджетних коштів та облік зобов’язань 
розпорядників коштів у системі органів казначей-
ства; створено централізовану модель управ-
ління державними ресурсами через єдиний каз-
начейський рахунок. Загалом в бюджетній сфері 
процеси реформування бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності відбуваються повільніше, ніж 
того вимагає сьогодення.

Також варто зазначити, що державне регулю-
вання процесу здійснення публічних закупівель 
відбувається набагато швидшими темпами. Так, на 
зміну Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» від 20.04.2014 р. № 1197-VII, прийшов 
новий Закон України «Про публічні закупівлі» від 
25.12.2015 р. № 922-VIII (далі – Закон «Про публічні 
закупівлі»). Основною метою нового закону є забез-
печення ефективного та прозорого здійснення 
закупівель, створення конкурентного середовища 
у сфері публічних закупівель, запобігання про-
явам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної 
конкуренції. Найголовнішою новацією Закону «Про 
публічні закупівлі» стала практично повна автома-
тизація процесу проведення тендерних закупівель, 
яка забезпечує їхню прозорість та доступність, що 
дозволяє зменшити чисельність прихованих махі-
націй у відповідній сфері.

Предмети публічних закупівель, відповідно 
є об’єктами бухгалтерського обліку в бюджет-
них установах, які повинні пройти всі його стадії. 
Предмет закупівлі – товари, роботи чи послуги, що 
закуповуються замовником у межах єдиної про-
цедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволя-
ється подавати тендерні пропозиції або пропозиції 
на переговорах (у разі застосування переговорної 
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процедури закупівлі). Предмет закупівлі визнача-
ється замовником у порядку, встановленому Упо-
вноваженим органом [4].

Для більш повного розуміння, на нашу думку, 
доцільно навести визначення економічної сутності 
поняття «державні закупівлі», яке полягає в наступ-
ному: «державні закупівлі – це процес замовлення 
державними органами товарів (робіт, послуг), необ-
хідних для їх повного та ефективного функціону-
вання, за оголошеними умовами конкурсу, які перед-
бачають виконання всіх поставлених замовниками 
умов для учасників торгів у рамках добросовісної 
конкуренції з метою забезпечення ефективності та 
максимальної економії державних коштів».

 Процес проведення публічних закупівель в 
Україні регулюється Законом України «Про публічні 
закупівлі». Хоча у чинному Законі не визначено 
стадій державних закупівель, однак з практичної 
точки зору можна виділити 8 послідовних стадій:

1. Визначення потреб замовника та вивчення 
ринку щодо предмету закупівлі.

2. Формування і затвердження кошторису (про-
грами, плану використання державних коштів). 

3. Підготовка і затвердження річного плану дер-
жавних закупівель. 

4. Обрання і проведення процедур закупівель 
на підставі затвердженого кошторису та річного 
плану державних закупівель.

5. Визначення переможця процедури закупівлі.
6. Укладання договорів про закупівлю та звіту-

вання. 
7. Виконання договорів про закупівлю та контр-

оль за виконанням договорів про закупівлю.
8. Відображення в бухгалтерському обліку опе-

рацій із закупівлі товарів та послуг.
Товари та послуги, що закуповуються замовни-

ком з року в рік, як правило, є типовими (насампе-
ред, це стосується бюджетних установ та органі-
зацій). Тому, основне завдання замовника, – вірно 
визначитися з конкретними предметами закупівлі, 
відповідно до встановленого «Порядку визна-
чення предмету закупівлі», затвердженого нака-
зом Міністерством економічного розвитку від 
17.03.2016 р. № 454. Одночасно з визначенням 
предмета закупівлі йде робота з визначення кон-
кретних технічних вимог до нього, а також кваліфі-
каційних вимог до потенційних постачальників [5].

Кошторис, програма та план використання 
коштів є основними плановими документами, які 
надають повноваження замовникам на отримання 
коштів і здійснення видатків, визначають обсяги 
та напрямки спрямування коштів. Для замовни-
ків, що фінансуються з державного або місцевих 
бюджетів, застосовується «Порядок складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних установ», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2002 р. № 228 зі змінами.

Річний план закупівель товарів, робіт і 
послуг – це комплекс взаємопов'язаних показни-
ків, які відображають процес державних закупі-
вель, що здійснюються конкретним замовником 
протягом бюджетного року, а також з виділенням 
окремих видів закупівель, що будуть передбача-
тися у бюджетних призначеннях кількох відповід-
них бюджетних періодів.

Річний план закупівель товарів, робіт і послуг 
складається замовником, як правило, після 
затвердження кошторису витрат. План закупівель 
та зміни до нього (у разі внесення) узгоджуються з 
фінансовим підрозділом організації – замовника, 
затверджується тендерним комітетом, підпису-
ється головою та секретарем комітету та опри-
люднюється на веб-порталі закупівель протягом 
5 робочих днів з дати затвердження. Впродовж 
року закупівлі товарів, робіт і послуг здійсню-
ються замовниками відповідно до річного плану 
закупівлі. Форма річного плану та інструкції щодо 
його заповнення визначені наказом Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі України «Про 
затвердження форм документів у сфері публічних 
закупівель» 22.03.2016 р. № 490 [6]. 

Звіт про результати є ключовим документом, 
який фіксує завершення процедуру закупівлі (з 
укладенням договору чи її відміною) та є підста-
вою для здійснення оплати договору ДКСУ, а також 
здійснення наступного контролю за дотриманням 
процедури закупівлі відповідними контролюю-
чими органами. Як і більшість інших документів, 
що складаються в процесі закупівлі звіт підлягає 
оприлюдненню у відповідності до вимог ст. 10 
Закону «Про публічні закупівлі» – протягом трьох 
днів з дня складання. Крім цього, інформацію для 
аналізу державних закупівель можна отримувати з 
державного статистичного спостереження (форма 
1-торги), яка заповнюється всіма замовниками та 
подається до органів статистики.

Загалом етапи організації та проведення 
публічних закупівель є достатньо доступними та 
зрозумілими. Але звернемо увагу на те, як від-
бувається облік предметів закупівлі в бюджетній 
установі, після укладання договорів про закупівлю 
та фактичного їхнього отримання. Слід зазначити, 
що ні у Законі України «Про публічні закупівлі», ні 
в інших законодавчих актах для державної сфери, 
не приділено уваги питанням обліку товарів та 
послуг, придбаних шляхом публічних закупівель.

Типовими предметами закупівлі для бюджет-
них установ є такі товари і послуги: комунальні 
послуги – теплопостачання, водопостачання і 
водовідведення, електроенергії, природного газу, 
також закупівля відповідних нематеріальних акти-
вів та запасів, різні будівельні та ремонтні роботи. 

Облік надання комунальних послуг замовнику 
відбувається за такими правилами. Відповідно 
до Інструкції щодо застосування кодів еконо-
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мічної класифікації видатків бюджету за кодами 
економічної класифікації видатків 2271 «Оплата 
теплопостачання» здійснюється оплата послуг 
теплопостачання, за КЕКВ 2272» Оплата водопос-
тачання і водовідведення» – оплата послуг з водо-
постачання і водовідведення, 2273 «Оплата елек-
троенергії» – плата за електроенергію (у тому числі 
за освітлення вулиць), включаючи оплату послуг з 
її транспортування, а за КЕКВ 2274 «Оплата при-
родного газу» – оплата природного газу, включа-
ючи оплату послуг з його транспортування, оплата 
скрапленого (балонного) газу. Застосування коду 
економічної класифікації видатків здійснюється 
залежно від предмету договору та видів робіт, за 
які здійснюється оплата.

Відповідно до бюджетного законодавства 
право бюджетних установ на витрачання бюджет-
них асигнувань, передбачених у кошторисах 
поточного року, припиняється 31 грудня поточного 
року. У разі надходження коштів на реєстраційний 
рахунок по загальному фонду за КЕКВ за опера-
ціями, що були проведені у минулих бюджетних 
періодах, отримані кошти спрямовуються в дохід 
державного бюджету. Рахунки, надані на оплату 
комунальних послуг, відображаються в обліку 
бюджетної установи в тому місяці, у якому вони 
надійшли, згідно розділу № 3 ст. 57 гл. 10 Бюджет-
ного кодексу України [7].

При цьому складаються наступні бухгалтерські 
проведення (табл. 1):

Таблиця 1
облік комунальних послуг  

в бюджетній установі

Зміст господарської операції
Бухгалтерський 

облік
дт кт.

2. 3. 4.
Виставлений рахунок бюджетній 
установі за комунальні послуги (у 
грудні поточного року)

364 712

Сплачено бюджетною установою 
за комунальні послуги у січні 
наступного року (погашення 
дебіторської заборгованості)
Водночас проводиться запис на 
зменшення фінансового результату

311

431

364

642

У фінансовій звітності бюджетної установи 
заборгованість за надані послуги з тепло-, водо-
постачання, відповідно до угоди, має відобра-
жатись у рядку 010 Звіту про заборгованість за 
бюджетними коштами, форма № 7д, № 7м, Наказ 
Міністерства фінансів України «Порядок скла-
дання фінансової, бюджетної та іншої звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів» від 24.01.12 р. № 44 [8].

Облік необоротних активів також відбувається 
за стандартними правилами вказаними законодав-

ством щодо обліку бюджетних установ. В бюджет-
них установах аналітичний облік необоротних 
активів залежить від облікової групи. Економічно 
однорідні необоротні активи згруповані за обліко-
вими групами, які представлені у Плані рахунків 
та субрахунків. Об’єкти основних засобів врахову-
ються на рахунку 10, до якого відкриваються від-
повідні субрахунки. Інші матеріальні необоротні 
активи обліковуються на рахунку 11 за економічно 
однорідними групами (субрахунки 111-119). Для 
обліку нематеріальних активів призначений раху-
нок 12 «Нематеріальні активи», до якого відкри-
ваються субрахунки: 121 – «Авторські та суміжні з 
ними права»; 122 – «Інші нематеріальні активи».

Для раціональної організації обліку необоротних 
активів, перш за все, необхідно забезпечити своє-
часне й правильне оформлення первинних докумен-
тів на всі операції їх надходження і руху. Інформація 
в облікові регістри переноситься після перевірки 
первинних документів за формою і змістом.

Для обліку руху необоротних активів викорис-
товується порівняно невелика кількість первинних 
документів. Це, в першу чергу, документи з обліку 
основних засобів, передбачені «Інструкцією зі скла-
дання типових форм з обліку та списання основних 
засобів, що належать установам і організаціям, які 
утримуються за рахунок державного або місцевих 
бюджетів» від 02.12.1997 р. № 125/70, а також доку-
менти типових міжвідомчих форм з обліку розрахун-
кових операцій та матеріальних цінностей (рахунки-
фактури, накладні, акти тощо). В окремих випадках 
застосовують документи довільної форми. Для ана-
літичного обліку основних засобів в бухгалтерії уста-
нови ведуть типові форми первинних документів: 
Форми № ОЗ – 1 до форми № ОЗ – 12.

Усі документи, якими оформляється рух нео-
боротних активів, повинні складатися відповідно 
до вимог «Положення про документальне забез-
печення записів у бухгалтерському обліку» від 
24.05.1995 р. № 88, своєчасно затверджуватися 
керівником установи і передаватися до бухгалтерії 
для відображення в облікових регістрах і звітності.

Синтетичний облік необоротних активів ведеться 
у книзі Журнал-головна у розрізі окремих субра-
хунків. Узагальнення операцій з надходження нео-
боротних активів відображається в меморіальних 
ордерах № 4, 6, 8. Операції з вибуття та внутріш-
нього переміщення узагальнюються в меморіаль-
ному ордері № 9. Дані меморіальних ордерів зано-
сяться до Журнал-головної. При комп’ютеризації 
обліку з цією метою використовують відповідні 
машинограми: «Головна книга», «Оборотна відо-
мість основних засобів» [9, с. 74-86]. Розглянемо 
типову кореспонденцію рахунків при надходженні 
необоротних активів (табл. 2).

Відповідно, після проведеного обліку, необо-
ротні активи відображаються у балансі бюджетної 
установи (форма № 1).
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Таблиця 2
типова кореспонденція рахунків  

при надходженні необоротних активів

Зміст господарської операції 
Бухгалтерський 

облік
дт. кт.

2. 3. 4.
Оприбуткування необоротних 
активів від постачальників (сума 
без ПДВ):
– Оплачені шляхом попередньої 
оплати
– Оплачені після отримання

101-122

101-122

364

675
Одночасно здійснюється запис 
(сума без ПДВ):
– Оплата коштами загального 
фонду
– Оплата коштами спеціального 
фонду

801,802

811-813

401

401

ПДВ:
– Під час оплати коштами 
загального фонду
– Під час оплати коштами 
спеціального фонду

801,802

811-813

364(675)

364(675)

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, на сьогодні в обліку бюджетних уста-
нов відбуваються незначні етапи реформування 
системи обліку державних закупівель. Це означає, 
що облік у відповідних установах, не є досконалим 
та ефективним у своєму використанні. 

Також слід зазначити те, що облік публічних 
закупівель проводиться на загальних засадах 
обліку, що є також негативним. Тому, на це слід 
звернути увагу та певним чином намагатися від-
окремлювати дану сферу об’єктів у обліку. Її від-
окремлення дасть змогу точніше проводити аналіз 
проведення державних закупівель, а також збіль-
шить ступінь контролю за їх здійсненням, цим 
самим спростить їх форму обліку.
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