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У статті досліджено організаційні аспекти 
реформування бухгалтерського обліку 
бюджетних установ України щодо вимог 
міжнародної практики. Підкреслено зміст 
основного завдання модернізації бухгалтер-
ського обліку бюджетних установ. Про-
аналізовано основні чинники, що обумовили 
необхідність здійснення трансформації бух-
галтерського обліку бюджетних установ. 
Вивчено хронологію новацій вітчизняної сис-
теми бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах шляхом аналізу порядку затверд-
ження відповідних нормативних актів. 
Проаналізовано зміст завдань та шляхів 
їх реалізації, що задекларовані у «Страте-
гії модернізації системи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності в держав-
ному секторі на період до 2025 року». Роз-
крито характеристику облікових методів 
формування фінансової звітності у держав-
ному секторі. Деталізовано особливості 
застосування методу нарахування та касо-
вого методу. Узагальнено основні переваги 
та недоліки методів формування фінансової 
звітності у державному секторі. Проаналі-
зовано організаційні труднощі переходу на 
метод нарахування.
Ключові слова: бухгалтерський облік, дер-
жавний сектор, модернізація, трансфор-
мація, міжнародні стандарти, НП(С)БОДС, 
доходи, видатки, «Стратегія модернізації 
бухгалтерського обліку в державному сек-
торі на період до 2025 року», модифікова-
ний касовий метод, метод модифікованого 
нарахування.

В статье исследованы организационные 
аспекты реформирования бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений Украины 
касательно требований международной 
практики. Подчеркнуто содержание основ-
ного задания модернизации бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений. Проанализи-
рованы основные факторы, обусловившие 
необходимость осуществления трансфор-
мации бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений. Изучена хронология новаций 
отечественной системы бухгалтерского 
учета в бюджетных учреждениях путем 
анализа порядка утверждения соответ-
ствующих нормативных актов. Проана-
лизировано содержание заданий и путей 
их реализации, которые задекларированы 
в «Стратегии модернизации системы бух-
галтерского учета и финансовой отчетно-
сти в государственном секторе на период 
до 2025 года». Раскрыта характеристика 
учетных методов формирования финансо-
вой отчетности в государственном сек-
торе. Детализированы особенности при-
менения метода начисления и кассового 
метода. Обобщены основные преимуще-
ства и недостатки методов формирования 
финансовой отчетности в государствен-
ном секторе. Проанализированы органи-
зационные трудности перехода на метод 
начисления.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, 
государственный сектор, модернизация, 
трансформация, международные стан-
дарты, НП(С)БУГС, доходы, расходы, «Стра-
тегия модернизации бухгалтерского учета 
в государственном секторе до 2025 года», 
модифицированный кассовый метод, метод 
модифицированного начисления.

Examines the organizational aspects of the reform of accounting budgetary institutions of Ukraine according to requirements of international practices. 
Emphasizes the core objectives of the modernization of accounting budgetary institutions. Analyzes the main factors affecting the implementation of the 
transformation of accounting budgetary institutions. Accounting budgetary institutions of Ukraine acts as a way of monitoring the movement of budgetary 
and extra budgetary resources. Significant positive results of modernization of accounting of national budgetary institutions is the approval and introduc-
tion of national provisions (standards) of accounting in the public sector. Taking account of national regulations and other innovations can be argued that 
committed serious steps to improve the organization of accounting in the public sector. And this, in turn, enhances the effectiveness of the implementation 
of international practices in national legislation. The article examines the chronology of major reform transformation of accounting budgetary institutions 
for the period 2007 to 2018. The article emphasizes the essence of the main tasks of modernization of accounting, namely ensuring the reliability of infor-
mation on financial and economic condition of public sector entities, effective expenditure of budgetary funds. Analyzes the content of tasks and ways of 
their implementation, declared in “Strategy of modernization of accounting system and financial reporting in the public sector for the period up to 2025”. 
The author emphasizes that one of the factors to achieve positive results of the reform of budgetary accounting is the application of common approaches to 
its management, namely the transition from cash to accruals. Reveals the characteristics of accounting methods of financial reporting in the public sector. 
Detailed features of the application of accrual method and cash method. Summarizes the main advantages and disadvantages of the methods of formation 
of financial reporting in the public sector. Examines the organizational challenges of the transition to accrual accounting. On the basis of scientific research 
methodology set out the General trends in transformation of accounting in the public sector and given the analytical evaluation of the “Strategy of moderniza-
tion of accounting system in the public sector for the period up to 2025”. Implementation of organizational measures for transformation of accounting in the 
public sector will improve the quality and reliability of financial statements of budgetary institutions and ensure transparency and reliability of the procedure 
for drawing up and budget execution.
Key words: accounting, public sector, modernization, transformation, international standards, NP(S)BUGS, revenues, expenses, “Strategy for the modern-
ization of accounting in the public sector for the period up to 2025”, modified cash basis, modified accrual method.

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік 
бюджетних установ та організацій України є важе-
лем моніторингу руху бюджетних та позабюджет-
них коштів завдяки здійснюваному контролю за 

доходами, видатками та результатами виконання 
кошторису цих установ та організацій. Вітчиз-
няний бухгалтерського облік бюджетних уста-
нов та організацій з 1996 року зазнає значних 
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трансформаційних змін шляхом впровадження 
національних стандартів бухгалтерського обліку 
державного сектору, що базуються на міжнарод-
них стандартах.

Безперечно, істотним результатом рефор-
маційних перетворень бухгалтерського обліку 
бюджетних установ вважаємо затвердження два-
дцяти НП(С)БОДС, а також запровадження для 
всіх суб’єктів державного сектору нового Плану 
рахунків. Дійсно, зазначені новації можна вважати 
вагомим кроком удосконалення організації бухгал-
терського обліку державного сектору, що сприяє 
процесу імплементації міжнародної практики 
у вітчизняне законодавство.

Як наслідок, вивчення теоретичних і практичних 
питань приведення вітчизняного бухгалтерського 
обліку державного сектору до вимог міжнародних 
стандартів не просто є актуальним, багатогранним 
та комплексним, але й висувається в розряд пер-
шочергових завдань у сучасних динамічних змінах 
бюджетного законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Різноманітні теоретичні аспекти модер-
нізації бухгалтерського обліку в державному 
секторі висвітлено в працях таких учених, як 
О.В. Акімова, С.Я. Зубілевич, Т.Г. Китайчук, 
К.С. Мащенко, В.М. Метелиця, І.В. Смірнова, 
Т.Г. Степова, К.С. Туряниця [1; 2; 3; 4; 7; 18; 19; 20]. 
Проте досі залишаються невирішеними окремі 
аспекти, що стримують успішність зазначених  
перетворень.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження дискусійних питань реформування бух-
галтерського обліку державного сектору України 
в умовах модернізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як відомо, достовірність, повнота та прозорість 
обліково-аналітичної інформації є запорукою 
високої якості управлінських рішень та успіш-
ності їх реалізації. Вважаємо, що одним з голо-
вних завдань модернізації бюджетного бухгалтер-
ського обліку є саме забезпечення відкритості та 
достовірності інформації про фінансово-еконо-
мічний стан суб’єкта бухгалтерського обліку дер-
жавного сектору.

Спробуємо проаналізувати, що стало причи-
ною необхідності реформування бухгалтерського 
обліку державного сектору. Всебічне дослідження 
праць дослідників та аналітиків з питань реформу-
вання державного сектору [1–4] дало змогу вста-
новити такі чинники, що обумовили необхідність 
здійснення трансформації бухгалтерського обліку 
бюджетних установ та організацій (рис. 1).

Вважаємо за необхідне розглянути послідов-
ність основних реформаційних перетворень сис-
теми бухгалтерського обліку бюджетних установ 
за 2007–2018 роки (табл. 1).

Варто акцентувати увагу на тому, що ми пого-
джуємося зі змістом кожного із завдань «Страте-
гії модернізації системи бухгалтерського обліку 
в державному секторі на період до 2025 року», 
а також із переліком відповідних заходів із досяг-
нення цих завдань. Отже, згідно із зазначеною 
Стратегію завданнями та шляхами їх досягнення 
є такі (табл. 2).

В рамках дослідження підкреслюємо важливу 
тезу, що для досягнення позитивних результатів 
модернізації бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах важливу роль відіграє застосування єди-
них підходів до його ведення. Суб’єкти державного 

2) Невідповідність нормативно-правових актів Держказначейства з
питань ведення обліку і складання звітності Міжнародним

стандартам бухгалтерського обліку для державного сектору (IPSAS) 

3) Законодавча невизначеність методів ведення бухгалтерського
обліку в державному секторі

4) Застосування фондами загальнообов’язкового державного
соціального й пенсійного страхування різних методик ведення

бухгалтерського обліку

5) Використання різного програмного забезпечення для здійснення
облікових операцій у державному секторі, що унеможливлює

комплексну автоматизацію системи обліку

1) Поглиблення глобалізаційних процесів у світовій економіці

Фактори, що 
обумовили 

необхідність 
трансформації 

бухгалтерського 
обліку установ 
та організацій 
бюджетного 

сектору

Рис. 1. Чинники, що обумовили необхідність здійснення трансформації  
бухгалтерського обліку бюджетних установ та організацій

Джерело: складено авторами за даними [1–4]
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сектору у фінансовій звітності мають відображати 
активи та зобов’язання за методом нарахування; 
доходи й витрати за касовим методом. Досі для 
установ державного сектору актуальним залиша-
ється питання «безболісного» переходу з касо-
вого методу до методу нарахування. Безумовно, 
труднощі мають місце. Звісно, цей процес непро-
стий. Однак важливо мати чітке розуміння того, що 

це потрібно для успіху модернізації вітчизняного 
бухгалтерського обліку. Для з’ясування переваг 
та недоліків кожного зі вказаних облікових мето-
дів скористаємось такою інформацією (рис. 2). 
Дійсно, більшість бухгалтерів-практиків підтвер-
дить, скільки труднощів виникає із застосуванням 
методу нарахування. Багато практичних дискусій-
них аспектів обумовлюється також нечітким пояс-

Таблиця 1
Хронологія новацій системи бухгалтерського обліку бюджетних установ

Дата Назва нормативного документа

2007 рік Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки 
(Постанова КМУ від 16 січня 2007 року № 34) [8]

2010 рік Бюджетний кодекс України у новій редакції (Указ Президента України від 8 червня 2010 року 
№ 2456-VI) [9]

2010–2012 роки Двадцять Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
2011 рік Про внесення змін до бюджетної класифікації (Наказ МФУ від 26 грудня 2011 року № 1738) [10]

2013 рік План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (Наказ МФУ від 31 грудня 2013 року 
№ 1203) [11]

2014 рік
Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення 
змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ (Наказ 
МФУ від 2 квітня 2014 року № 372) [12]

2014 рік Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань (Наказ МФУ від 2 вересня 2014 року 
№ 879) [13]

2015 рік Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору (Наказ МФУ 
від 23 січня 2015 року № 11) [14]

2016 рік План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016–
2018 роки (Наказ МФУ від 28 листопада 2016 року № 1038) [15]

2017 рік Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі (Наказ МФУ від 28 лютого 
2017 року № 307) [16]

2018 рік Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному 
секторі на період до 2025 року (Розпорядження КМУ від 20 червня 2018 року № 437-р) [17]

Джерело: складено авторами за даними [1; 4; 5–7]

Таблиця 2
Перелік завдань та заходів із досягнення згідно зі «Стратегією модернізації системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі на період до 2025 року»
Завдання Заходи досягнення

1. Удосконалення нор-
мативно-правової бази з 
бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності уста-
нов державного сектору

– Забезпечення перекладу на українську мову міжнародних стандартів задля імп-
лементації їх положень в НП(С);
– розроблення НП(С) на основі міжнародних стандартів; розроблення змін до НП(С) 
у зв’язку зі змінами міжнародних стандартів та з урахуванням змін у національному 
законодавстві;
– розроблення методичних рекомендацій до НП(С).

2. Удосконалення системи 
бухгалтерського обліку уста-

нов державного сектору

– Забезпечення модернізації інформаційно-аналітичної системи відповідно до реа-
лізованих заходів з реформування бухгалтерського обліку;
– проведення аналізу можливості відображення в бухгалтерському обліку операцій 
з виконання бюджетів із застосуванням методу нарахування.

3. Підвищення рівня прозо-
рості та якості фінансової 
звітності установ держав-

ного сектору

– Забезпечення застосування розпорядниками бюджетних коштів для складення 
фінансової звітності повного пакета НП(С)БОДС та Плану рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі задля консолідації звітності операцій з виконання бюджетів;
– визначення структури консолідації фінансової звітності задля оптимізації витрат 
на оброблення інформації та забезпечення підвищення якості фінансової звітності.

4. Створення та впровад-
ження інформаційно-ана-
літичної системи ведення 
бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звіт-
ності суб’єктами держав-

ного сектору

– Забезпечення модернізації програмного продукту Казначейства для консолідації 
фінансової звітності;
– підготовка технічних та функціональних вимог для ІТ-систем;
– розроблення з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації уні-
фікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів інтегрованого до облікової 
системи Казначейства й системи подання електронної звітності.

Джерело: складено авторами за даними [17]
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ненням вже затверджених нормативних та мето-
дичних актів. Все це, зрештою, пояснює труднощі 
вжиття реформаційних заходів. Проте відступати 
від процесів модернізації не можна.

З огляду на те, що перехід із касового методу 
на метод нарахування є складним, у міжнарод-
ній практиці використовують їх комбінації, а саме 
модифікований касовий метод та метод модифіко-
ваного нарахування.

Як зазначає С.Я. Зубилевич, «модифікований 
касовий метод передбачає визнання операцій 
з моменту отримання або сплати грошових кош-
тів. Його особливість – ведення обліку надход-
жень і виплат грошових коштів за певний період 
з початку звітного року. У свою чергу, метод моди-
фікованого нарахування передбачає визнання 
операцій і подій у момент їх здійснення, незалежно 
від отримання або сплати грошових коштів» [18].

Необхідно зауважити, що організаційні труднощі 
переходу з одного методу на інший метод зумовлю-
ють ймовірність помилок внаслідок суб’єктивного 
підходу до прийняття певних рішень (наприклад, 
визначення моменту нарахування доходу). Отже, 
щоб уникнути можливості виникнення таких поми-
лок, такі аспекти мають бути чітко регламентовані 
законодавством у державному секторі.

Спираючись на всі вищенаведені факти, можемо 
стверджувати, що необхідно вжити низку заходів 
для активізації модернізаційних заходів бухгалтер-
ського обліку в державному секторі. Такими захо-
дами, на думку авторів, можуть бути такі (рис. 3).

Висновки з проведеного дослідження. Вва-
жаємо за необхідне зазначити, що сьогодні не 
викликає сумнівів необхідність продовження реа-
лізації реформаційних перетворень у державному 
секторі. Слід також пам’ятати, що ефективна імп-
лементація міжнародної практики в національне 
законодавство сприятиме підвищенню якості та 
достовірності фінансової звітності бюджетних 
установ та організації системи їх бухгалтерського 
обліку; прозорому та достовірному порядку скла-
дання та виконання бюджету; контрольованості 
використання фінансових ресурсів держави; 
можливості здійснення довгострокового плану-
вання та оцінювання діяльності суб’єктів держав-
ного сектору.

На думку авторів, активізація організаційних 
заходів із розроблення та апробації галузевого 
методичного забезпечення ведення обліку й скла-
дання фінансової звітності в державному секторі 
є предметом наших подальших наукових дослід-
жень у цій сфері.

 

Методи формування фінансової 
звітності у державному секторі

Касовий метод Метод нарахувань

простота і прямий зв’язок із 
рухом фондів, що є суттєвим для 

управління операціями із 
залучення грошових коштів

забезпечення більш обґрунтованого 
оцінювання ресурсів, отримання 
детальної інформації про урядові 

зобов’язання

не робить акценту на 
обґрунтованій оцінці активів і 

зобов’язань

переваги

державні суб’єкти не можуть із 
упевненістю передбачити доходи, 

які вони отримують у певний 
момент

капітальні (необоротні) активи в 
державному секторі не 

забезпечують отримання доходу в 
грошовій формі; отже, складно 

обґрунтовано оцінити або визначити 
економічний термін експлуатації 

для капітальних активів

недоліки

Рис. 2. Переваги та недоліки методів формування фінансової звітності у державному секторі

Джерело: складено авторами за даними [18–20]
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