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Вступ та постановка проблеми. Нормативно-пра-
вове забезпечення економічної діяльності в Україні на 
сучасному етапі характеризується процесами адаптації до 
кращих практик світової економіки і глобалізаційних зру-
шень. Поза сумніву, саме ці процеси визначають потребу 
в імплементації положень міжнародного законодавства в 
національне.

Ще у 1994 році було здійснено перший крок до імпле-
ментації міжнародного законодавства у вітчизняне норма-
тивне поле, яким стала Угода про партнерство і співробіт-
ництво між Україною і Європейськими Співтовариствами 
та їх державами-членами, ратифікована Законом України 
від 10.11.1994 № 237/94-ВР.

Указом Президента України «Про зміцнення фінансо-
вої дисципліни і попередження правопорушень у бюджет-
ній сфері» від 25.12.01 № 1251/2001 визначено, що 
Міністерство фінансів України і Державне казначейство 
України повинні на основі міжнародних стандартів роз-
робити і затвердити національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності 
в державному секторі.

Необхідність проведення таких реформ у держав-
ному секторі підтверджувалася відповідними напрямами 
діяльності у Плані дій «Україна – Європейський Союз. 
Європейська політика сусідства», схваленому Кабінетом 
Міністрів України та Радою з питань співробітництва між 
Україною і Європейським Союзом. Зазначимо, що п. 2.3.5 
«Інші ключові сфери» цього Плану визначено основні 
завдання у сфері фінансового контролю, безпосередньо 
пов’язані з питанням підвищення прозорості управління 
державними фінансами, зокрема шляхом розробки й імп-
лементації стратегії модернізації системи обліку Держав-
ного казначейства України.

Із метою забезпечення виконання поставленого 
завдання було розроблено Стратегію модернізації сис-
теми бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007–2015 рр., яка міститься серед переліку заходів щодо 
виконання Плану дій Україна – ЄС, затвердженого роз-

порядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 
№ 238-р (розд. 7, ст. 68). Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Стратегії модернізації сис-
теми бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007–2015 роки» від 16.01.2007 № 34 [4] визначає загальні 
напрями вдосконалення обліку та його організації в дер-
жавному секторі країни.

Завданнями Стратегії є перегляд вітчизняної мето-
дології та перехід на єдині методологічні засади бухгал-
терського обліку та звітності, а також створення уніфіко-
ваного організаційного й інформаційного забезпечення 
бухгалтерського обліку. Загалом вона спрямована на 
вдосконалення: управління державними фінансами; сис-
теми стратегічного бюджетного планування на середньо 
й довгостроковий періоди; порядку складання й вико-
нання бюджету на основі програмно-цільового методу в 
бюджетному процесі; системи контролю процесу вико-
нання бюджету; інформаційно-аналітичної системи 
управління державними фінансами [9, с. 86].

Наприкінці 2007 року приймаються ще два рішення 
уряду, присвячені питанням реформ в державному сек-
торі, якими затверджують: Стратегію застосування між-
народних стандартів фінансової звітності в Україні [2] і 
Стратегію модернізації системи управління державними 
фінансами [5].

Стратегія модернізації системи управління держав-
ними фінансами передбачає продовження розпочатих 
реформ модернізації бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі та гармонізацію нормативно-правового 
забезпечення системи управління фінансами з нормами і 
правилами, прийнятими в державах – членах Євросоюзу.

Зауважимо, що діяльність будь-якого суб’єкта держав-
ного сектору має низку особливостей, зумовлених переду-
сім необхідністю дотримання вимог законодавчих і нор-
мативно-правових актів, якими регулюються бюджетні 
правовідносини в Україні. Відповідно в бюджетній сфері, 
на відміну від підприємств, існують особливості щодо 
узагальнення та накопичення інформації в розрізі кодів 
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бюджетної класифікації. Це питання набуває особливої 
актуальності, коли йдеться про доходи і витрати держав-
ного бюджету в умовах запровадження нової методології 
бухгалтерського обліку державного сектора.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна 
робота з наукового обґрунтування реформування бухгал-
терського обліку у державному секторі була проведена 
провідними вітчизняними науковцями та практиками: 
Л.В. Гізатуліною, Р.Т. Джогою, Т.І. Єфименко, Є.В. Калю-
гою, Т.В. Канєвою; О.О. Канцуровим, О.П. Куценко, 
С.О. евицькою, Л.Г. Ловінською, С.В. Свірко, О.О. Чечулі-
ною та ін. Але поза їхньою увагою залишаються питання 
формування інформаційного забезпечення казначейського 
обслуговування державного бюджету в умовах модерніза-
ції управління системи державними фінансами, зокрема 
шляхом деталізації інформації, яка обробляється у режимі 
реального часу, що забезпечить формування бази даних із 
урахуванням управлінських потреб.

Метою роботи є аналіз нормативно-правого забез-
печення гармонізації міжнародних норм у національне 
законодавство та визначення складових інформаційного 
забезпечення казначейського обслуговування державного 
бюджету за доходами і витратами в умовах запровадження 
Плану рахунків.

Результати дослідження. Основою інформаційного 
забезпечення казначейського обслуговування державного 
бюджету є дані бухгалтерського обліку і звітності вико-
нання державного бюджету. З огляду на це проведений 
аналіз нормативно-правого забезпечення гармонізації 
міжнародних норм у національне законодавство держав-
ного сектора.

Для досягнення поставленої мети реформи – удоско-
налення системи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в державному секторі з урахуванням вимог між-
народних стандартів (IPSAS), передбачалось здійснити 
такі основні заходи:

• розробити і запровадити національні стандарти 
бухгалтерського обліку в державному секторі, з урахуван-
ням вимог міжнародних стандартів (IPSAS);

• створити єдиний план рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі, гармонізований з бюджет-
ною класифікацією, яка відповідає статистиці державних 
фінансів 2001 року (GFS 2001);

• запровадити єдині підходи до організації бухгал-
терських служб бюджетних установ; 

• створити інтегровану інформаційно-аналітичну 
систему управління державними фінансами на базі єди-
ного плану рахунків та національних стандартів бухгал-

Таблиця 1
Перелік національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному,  

гармонізованих із міжнародними стандартами
Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку в державному секторі

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного 
сектору

101 Подання фінансової звітності

МСБОДС 1 – Подання фінансових звітів
МСБОДС 2 – Звіт про рух грошових коштів
МСБОДС 14 – Події після дати звітності
МСБОДС 20 – Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін
МСБОДС 24 – Представлення у фінансових звітах інформації про 
виконання бюджетів

102 Консолідована фінансова звітність

МСБОДС 6 – Консолідовані фінансові звіти та облік контрольованих 
суб’єктів господарювання
МСБОДС 22 – Розкриття фінансової інформації про загальний держав-
ний сектор

103 Фінансова звітність за сегментами МСБОДС 18 – Звітність за сегментами
105 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції МСБОДС 10 – Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
121 Основні засоби МСБОДС 17 – Основні засоби
122 Нематеріальні активи
123 Запаси МСБОДС 12 – Запаси

124 Доходи МСБОДС 9 – Дохід від операцій обміну
МСБОДС 23 – Дохід від необмінних операцій (податки та трансферти)

125 Зміни облікових оцінок та виправлення 
помилок

МСБОДС 3 – Чистий надлишок або дефіцит за період, суттєві помилки 
та зміни в обліковій політиці

126 Оренда МСБОДС 13 – Оренда

127 Зменшення корисності активів

МСБОДС 21 – Зменшення корисності активів, які не генерують гро-
шові кошти
МСБОДС 26 – Зменшення корисності активів, які генерують грошові 
кошти

128 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та 
непередбачені активи

МСБОДС 19 – Забезпечення, непередбачені зобов’язання та неперед-
бачені активи

129 Інвестиційна нерухомість МСБОДС 16 – Інвестиційна нерухомість
130 Вплив змін валютних курсів МСБОДС 4 – Вплив змін валютних курсів
131 Будівельні контракти МСБОДС 11 – Будівельні контракти
132 Виплати працівникам МСБОДС 25 – Виплати працівникам

133 Фінансові інвестиції МСБОДС 8 – Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах
МСБОДС 7 – Облік інвестицій в асоційовані компанії

134 Фінансові інструменти МСБОДС 15 – Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації
135 Витрати МСБОДС 5 – Витрати на позику

Джерело: [9, с. 93]
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терського обліку та звітності в державному секторі (далі –  
НП(С)БОДС). 

Звичайно, усі ці заходи неможливо здійснити без удо-
сконалення законодавства.

Нині можна констатувати, що у цьому напрямі вже 
чимало зроблено. У липні 2010 року затверджено у новій 
редакції Бюджетний кодекс України [1] (далі – БКУ), в 
якому знайшли своє відображення основні моменти реа-
лізації реформи. Зокрема, відповідно до оновлених норм: 
ст. 43 та 56 БКУ ведення бухгалтерського обліку і скла-
дання звітності про виконання бюджетів здійснюється 
відповідно до НП(С)БОДС; а питання єдиних вимог щодо 
функціонування бухгалтерських служб та їх керівни-
ків – головних бухгалтерів регулюються урядом (ст. 56).  
У розвиток цих норм було прийнято Типове положення 
про бухгалтерську службу бюджетної установи [8].

При реформуванні бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі за основу прийнято Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку для державного сектору.

Відповідно до Плану-графіка затвердження поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності у державному секторі, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України 19 квітня 2007 № 504, 
затверджено 19 національних положень (стандартів) бух-
галтерського обліку в державному, гармонізованих із між-
народними стандартами (див. табл. 1).

Варто звернути увагу на порядок нумерації НП(С)
БОДС. Для зручності застосування нумерація складається з 
трьох знаків. Національні положення (стандарти) фінансо-
вої звітності нумеруються починаючи зі 101-го стандарту; 
Національні положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку нумеруються починаючи зі 121-го стандарту.

Питання фінансової звітності регулюють 4 НП(С)
БОДС (101 «Подання фінансової звітності»; 102 «Консо-
лідована фінансова звітність»; 103 «Фінансова звітність 
за сегментами»; 105 «Фінансова звітність в умовах гіпе-
рінфляції»).

Питання бухгалтерського обліку регулюють 15 НП(С)
БОДС (121 «Основні засоби», 122 «Нематеріальні 
активи», 123 «Запаси», 124 «Доходи», 125 «Зміни облі-
кових оцінок та виправлення помилок», 126 «Оренда», 
127 «Зменшення корисності активів», 128 «Забезпечення, 
непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», 
129 «Інвестиційна нерухомість», 130 «Вплив змін валют-
них курсів», 131 «Будівельні контракти», 132 «Виплати 
працівникам», 133 «Фінансові інвестиції», 134 «Фінан-
сові інструменти», 135 «Витрати»).

Фінансова звітність про виконання державного буде 
складатися згідно з НП(С)БОДС. Форми фінансової звіт-
ності затверджені НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової 
звітності». Відповідно до НП(С)БОДС 101 фінансова 
звітність включає: Баланс; Звіт про фінансові результати; 
Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; 
Примітки до фінансової звітності, які будуть складатись 
органами Казначейства.

НП(С)БОДС 102 визначає порядок і форми, за якими 
буде складатися консолідована фінансова звітність про 
виконання державного бюджету.

У 2015 році запроваджено 9 НП(С)БОДС.
Новий Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі затверджено у 2013 році наказом 
Міністерства фінансів України [6]. Цьому процесу пере-
дувало прийняття нових економічної класифікації видат-
ків та плану рахунків бухгалтерського обліку. Зокрема, 
у 2012 році на виконання пункту 6 розділу III Плану дій 
щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики 
України на період до 2012 року [3], та забезпечення інте-

грації бюджетної класифікації із планом рахунків, еконо-
мічну класифікацію видатків бюджету приведено видат-
ків у відповідність із вимогами Статистики державних 
фінансів 2001 року (GFS 2001). Наказом Міністерства 
фінансів України [7] економічну класифікацію видатків 
було викладено у новій редакції. Ця класифікація запро-
ваджена з 1 січня 2013 року, і, відповідно, застосовується 
всіма учасниками бюджетного процесу на всіх стадіях. 
Сьогодні органи Казначейства вже застосовують її при 
відображенні у обліку операцій з виконання бюджетів 
за видатками бюджету, а також при складанні бюджетної 
звітності про виконання бюджетів.

При побудові плану рахунків застосовано десяткову 
систему шифрування рахунків, в основу розроблення якої 
покладено класифікацію рахунків за економічним змістом. 
У плані рахунків за десятковою системою наведені коди 
(номери) й найменування синтетичних рахунків й субра-
хунків. Перша цифра балансового рахунка визначає клас 
рахунків, друга – номер синтетичного рахунка, третя –  
ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 – розпо-
рядники бюджетних коштів; 2 – державні цільові фонди; 
3 – державний бюджет; 4 – місцеві бюджети, 5 – рахунки 
органів Казначейства), четверта цифра – номер субра-
хунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).

План рахунків сформований на основі класифікації 
синтетичних рахунків за економічним змістом, відобра-
жає юридичні відносини, що склалися у суб’єктів дер-
жавного сектору, та відповідає їхнім обліковим потребам.

Рахунки плану рахунків забезпечують аналітичне 
виокремлення і синтетичне узагальнення здійснюваних 
господарських операцій.

У плані рахунків синтетичні рахунки, призначені для 
обліку доходів і витрат, класифікуються відповідно до 
НП(С)БОДС 124 «Доходи» та 135 «Витрати» і, відповідно, 
поділяються на дві групи - від обмінних та необмінних 
операцій. Проте, за бюджетним законодавством, такі кла-
сифікаційні ознаки відсутні. Доходи і витрати державного 
бюджету групуються за кодами бюджетної класифікації 
доходів і видатків.

Крім того, у бюджетному процесі застосовується ще 
одна категорія –кредитування за вирахуванням пога-
шення. У новому плані рахунків для узагальнення і нако-
пичення відповідної інформації передбачені синтетичні 
рахунки для обліку умовних доходів і витрат державного 
бюджету. Проте ці норми не узгоджуються із положен-
нями НП(С)БОДС 124 «Доходи» та 135 «Витрати». Наразі 
така розбіжність щодо групування доходів та витрат для 
складання фінансової і бюджетної звітності про вико-
нання державного бюджету вирішується на рівні субра-
хунків синтетичного обліку. Бюджетна звітність складати-
меться через відповідне групування даних субрахунків у 
поєднанні із бюджетною класифікацією.

Використання суб’єктами державного сектора уніфі-
кованого плану рахунків дасть змогу забезпечити:

- відображення операцій і складання фінансової звіт-
ності відповідно до вимог національного законодавства, 
гармонізованого із міжнародними стандартами бухгал-
терського обліку в державному секторі;

- відображення специфічних операцій Казначейства 
України (функція Казни та бюджетна функція);

- відображення усіх операцій через кореспонденцію 
рахунків окремо по виконанню кошторису та виконанню 
бюджетів [10, с. 233].

Задля застосування нового плану рахунків при відо-
браженні у обліку операцій за доходами і витратами дер-
жавного бюджету виникає потреба у дослідженні сучас-
ної системи інформаційного забезпечення.
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В основу сучасної системи інформаційного забез-
печення казначейського обслуговування державного 
бюджету покладено модель, запропонована автором 
у 2004 році у рамках дисертаційного дослідження за 
темою «Реформування бухгалтерського обліку виконання 
державного бюджету». Запропонована автором модель 
бухгалтерського обліку доходів, видатків та результату 
виконання державного бюджету містила бухгалтерські 
проведення щодо реєстрації в органах Казначейства пла-
нових показників за розписом бюджету, кошторисом і 
планом асигнувань розпорядників бюджетних коштів, а 
також їх фінансових зобов’язань [11, с. 12]. Комплексний 
підхід щодо автоматизованої обробки операцій із засто-
суванням уніфікованих параметрів кодування інформації 
(основним із яких є бюджетна класифікація) дав змогу 
створити у Казначействі інформаційну базу даних про 
виконання державного бюджету на детальному рівні.

Запропоновані автором підходи можуть бути застосо-
вані при створенні інформаційного забезпечення казна-
чейського обслуговування державного бюджету за новою 
методологією.

Зокрема, проведене дослідження дає змогу запропо-
нувати основні складові інформації, яка обробляється у 
режимі реального часу за надходженнями за такими сег-
ментами: 

• код балансового рахунку за планом рахунків 
(4 знаки);

• символ звітності доходів, що відповідає коду 
бюджетної класифікації за доходами бюджету (1 знак);

• контрольний розряд системи електронних платежів 
Національного банку України (далі – СЕП НБУ) (1 знак);

• вид коштів бюджету (1 знак);
• код органів, що контролюють справляння надхо-

джень бюджету (за винятком установ України, які функ-
ціонують за кордоном) (2 знаки);

• порядковий номер бюджету в межах області від-
повідно до Довідника адміністративно-територіальних 
одиниць (поле «id_key»), структура якого затверджується 
наказом Міністерства фінансів України (3 знаки).

Враховуючи те, що максимальна довжина інформації 
за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку вико-
нання бюджетів, яка надходить із СЕП НБУ, може мати 
виключно 14 знаків, то, відповідно, запропонована дета-
лізація інформації налічує таку ж кількість знаків.

Основними складовими інформації за витратами дер-
жавного бюджету пропонуємо визначити такі:

• код балансового рахунку за планом рахунків 
(4 знаки);

• контрольний розряд системи електронних платежів 
Національного банку України (далі - СЕП НБУ) (1 знак);

• вид коштів бюджету (1 знак);
• код типу рахунку, який присвоюється набору аналі-

тичних параметрів. Залежно від коду типу рахунку можуть 
використовуватися такі параметри: код програмної класи-
фікації видатків та кредитування державного бюджету; 
код функціональної класифікації видатків (3 знаки);

• код розпорядника бюджетних коштів (одержувача 
бюджетних коштів) за Єдиним реєстром розпорядників 
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів 
(5 знаків).

Застосування запропонованих підходів дасть змогу 
сформувати інформацію про доходи і витрати державного 
бюджету в процесі казначейського обслуговування, що 
забезпечить складання звітності користувачам.

Якість фінансової інформації про виконання бюдже-
тів залежить від правильності оцінки економічних подій 
з точки зору їх безперервності, постійності і принципу. 
При цьому важливо знати, як вона формується в процесі 
бухгалтерського обліку і впливає на прийняття управлін-
ських рішень, а також чи відповідає основним вимогам, 
що висуваються до облікової інформації: своєчасності; 
значимості; корисності; надійності; повноти; достовір-
ності.

Зарубіжний досвід запровадження стандартів свідчить 
про складність цього процесу та необхідність великої 
підготовчої роботи з боку всіх учасників реформи. Най-
більшу увагу варто приділити питанням: підготовки мето-
дичних рекомендацій щодо запровадження НП(С)БОДС, 
модернізації інформаційних і комунікаційних систем, які 
забезпечують автоматизовану обробку операцій та скла-
дання звітності; підготовки та перепідготовки усіх учас-
ників реформи.

Висновки. Таким чином, система обліку та звітності –  
це важлива інформаційна основа прийняття рішень в 
системі управління державними фінансами. У статті 
представлено основні складники інформації казначей-
ського обслуговування державного бюджету за доходами 
і витратами, яка обробляється у режимі реального часу. 
Формування інформаційного забезпечення казначей-
ського обслуговування державного бюджету за новими 
підходами дасть змогу удосконалити систему управління 
державними фінансами та забезпечити транспарентність 
даних фінансової та бюджетної звітності про виконання 
державного бюджету. Подальших досліджень потребують 
питання щодо законодавчого забезпечення розпочатих 
реформ у сфері державних фінансів.
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Аннотация. В статье раскрыты предпосылки и состояние имплементации международного законодательства в на-
циональное и его влияние на информационное обеспечение казначейского обслуживания государственного бюджета. 
В Украине принято 19 национальных стандартов, 9 из которых были внедрены в 2015 году. По результатам исследо-
ваний сформировано соответствие национальных стандартов международным. Определены несоответствия в класси-
фикациях доходов и расходов по НП(С)БУГС и бюджетному законодательству. Охарактеризован новый план счетов 
бухгалтерского учета в государственном секторе. Классификация доходов и расходов бюджета по НП(С)БУГС (доходы 
и расходы от обменных и необменных операций) положены в основу построения синтетических счетов плана счетов, 
а бюджетная классификация доходов и расходов – субсчетов и аналитических счетов. С целью формирования в ре-
жиме реального времени информационной базы казначейского обслуживания государственного бюджета предложены 
основные составляющие информации по доходам и расходам. которая обрабатывается в режиме реального времени. 
Учитывая то, что максимальная длина информации по аналитическим счетам бухгалтерского учета выполнения бюд-
жетов, которая поступает из системы электронных платежей Национального банка Украины (далее – СЭП НБУ), мо-
жет иметь исключительно 14 знаков, то, соответственно, предложенная система кодирования информации учитывает 
это. По кодированию поступлений предложено использовать такие составляющие: код балансового счета по плану 
счетов (4 знака);символ отчетности доходов, которая отвечает коду бюджетной классификации по доходам бюджета  
(1 знак);контрольный разряд СЭП НБУ (1 знак); вид средств бюджета (1 знак); код органов, которые контролируют по-
ступления в бюджет (за исключением учреждений Украины, которые функционируют за рубежом) (2 знака);порядковый 
номер бюджета в пределах области в соответствии со Справочником административно-территориальных единиц  
(3 знака). Соответственно, по расходам коды – балансового счета по плану счетов (4 знака); контрольного разряда си-
стемы электронных платежей СЭП НБУ (1 знак); вида средств бюджета (1 знак); тип счета, который присваивается на-
бору аналитических параметров (Могут использоваться коды программной классификации расходов и кредитования 
государственного бюджета, код функциональной классификации расходов) (3 знака); распорядителя (получателя) бюд-
жетных средств за Единственным реестром распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств  
(5 знаков). Формирование информационного обеспечения казначейского обслуживания государственного бюджета 
за новыми подходами позволит усовершенствовать систему управления государственными финансами и обеспечить 
транспарентность данных финансовой и бюджетной отчетности о выполнении государственного бюджета. Дальней-
ших исследований требуют вопросы по законодательному обеспечению начатых реформ в сфере государственных 
финансов.

Ключевые слова: информационное обеспечение, казначейское обслуживание, государственный бюджет, бюджет-
ная классификация, национальные стандарты.

Summary. The backgrounds and condition of international legislation implementation into the national and its influence 
to informational support in treasure services of state budget are opened in the article. According to the results of researches, 
it’s given the national standards correspondence to the international. It’s offered the main informational elements of treasury 
services of state budget by incomes and expenditures which are operated in the real time mode.

Key words: informational support, treasury service, state budget, budget classification, national standards.


