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applying it for ensuring stakeholders’ participation in social reporting, and
adequate reflection of advantages and problems concerning company activities
in the reports. That will turn social reporting into reliable tool for good
governance and sustainable development.
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БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ

УСТАНОВАМИ

АНОТАЦІЯ. Мета дослідження полягає в опрацюванні базових положень
облікового забезпечення управління бюджетними установами в кон-
тексті виявлення реальних потреб антикризового управління бюджет-
ною сферою. Методологічною основою дослідження виступили загаль-
нонаукові (узагальнення, дедукція, індукція, абстрагування, моделюван-
ня, аналогії) та специфічні методи дослідження. У наслідок проведеного
дослідження сформовано обліково-управлінські кластери фінансового
обліку бюджетних установ в контексті об’єктного та інструментар-
ного підходів. З метою створення адресного цілеспрямованого сегмен-
тарного інформаційного простору, що стане дієвим підґрунтям для
прийняття ефективних та оптимальних управлінських рішень в бю-
джетній сфері, подальше опрацювання та поглиблення реалізації як
об’єктного, так і інструментарного підходів повинно відбуватись як в
межах фінансового, так і управлінського обліку бюджетних установ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: бюджетні установи, бухгалтерський облік, фінансо-
вий облік, управлінський облік, облікове забезпечення управління.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Тенденції розвитку вітчизня-
ної бюджетної сфери свідчать про погіршення фінансових, мате-
ріальних, соціальних, політичних умов її функціонування. Саме
це призвело до того, що традиційно розвинута мережа бюджет-
них установ за останню чверть століття скоротилась більше ніж
на 20 %, а 56 тис. діючих станом на лютий 2016 року бюджетних
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установ перебувають у режимі постійного обмеження та скоро-
чення фінансових ресурсів1. Подальше згортання діяльності вка-
заних суб’єктів господарювання безумовно призведе до оптимі-
зації видатків державного та місцевого бюджетів, утім, такий
крок, на тлі падіння рівня життя широких верств населення
України, закономірно спричинить соціальний, а згодом і полі-
тичний вибух у країні. Окрім того, реалізація наміру щодо розбу-
дови соціально-орієнтованої економіки, який став гаслом утворе-
ної незалежної республіки Україна та надалі був підтверджений
кожним з урядів країни, не можлива без стійкого розвиненого
бюджетного сектора. За цих умов можливим варіантом вирішен-
ня цієї проблеми вбачається шлях переосмислення як загального
механізму управління вказаними суб’єктами господарювання, так
і його складових. Важливе місце серед останніх відведено бухга-
лтерському обліку, що неодноразово було визнано всієї економі-
чною спільнотою. Так, засновник класичної школи адміністрати-
вного управління французький інженер, менеджер і підприємець
Анрі Файоль у своїй праці «Загальне та промислове управління»
зазначав, що серед інших п’яти груп операцій або суттєвих фун-
кцій підприємств важливу роль «органу зору» відіграють обліко-
ві операції; продовжуючи розгляд цієї складової господарського
життя підприємств, автор стверджує: «добре рахунковедення -
....могутній засіб управління» [1, с. 9—11].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання місця і
ролі бухгалтерського обліку бюджетних установ в механізмі
управління вказаними суб’єктами господарювання були у різні
часи поставлені та опрацьовані такими вітчизняними вченими:
Андрієнко О.М., Атамасом П.Й., Джогою Р.Т., Гізатуліною Л.В.,
Дорошенко О.О., Жидеєвою Л.І., Кондратюк І.О., Левицькою
С.О., Михаи�ловим М. Г., Славковою О. П., Синельник Л.М.,
Старченко Н.М., Сушко Н.І., Телегунь М. І., Фірером Д.О., Ша-
рою Є.Ю. [2—9]. Аналіз праць вказаних науковців свідчить про
традиційний розгляд усталених елементів облікового механізму
фактично відокремлено від реальних запитів управління бюдже-
тною сферою.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Вочевидь, такий формаль-
                     

1 За даними Державної казначейської служби України. / [Електронний ре-
сурс]//Режим доступу до матеріалів: http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/22813
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ний підхід не дозволяє окреслити межі та акцентувати на страте-
гічно важливих ділянках обліку в загальному механізмі управ-
ління бюджетними установами. Вирішенню цієї проблеми сприя-
тиме дослідження облікової системи бюджетних установ у
контексті дійсних потреб управління бюджетною сферою за су-
часних економічних умов.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою даної
публікації є опрацювання базових положень облікового забезпе-
чення управління бюджетними установами в контексті виявлення
реальних потреб антикризового управління бюджетною сферою.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Бюджетні уста-
нови в Україні є своєрідними суб’єктами господарювання, які яв-
ляють собою за функціонально-організаційною структурою
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а та-
кож організації, створені ними у встановленому порядку, що по-
вністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету
чи місцевого бюджету [7, с.16]. Основа такої своєрідності поля-
гає у специфіці діяльності цих установ, яку можна окреслити та-
кими пунктами [10, с.144—146; 11]:

• бюджетні установи мають первинно подвійну економічну
природу оскільки в межах економіки країни загалом вони висту-
пають в якості суб’єктів господарювання/економічних суб’єктів,
а в межах бюджетної системи та процесу — розпорядниками бю-
джетних коштів;

• бюджетні установи функціонують на засадах неприбутково-
сті (ст. 2 Бюджетного кодексу України);

• бюджетні установи повністю утримуються за рахунок кош-
тів державного або місцевих бюджетів (ст. 2 Бюджетного кодексу
України);

• майно бюджетних установ фактично належить державі або
місцевій громаді та перебуває в установі на правах оперативного
управління (ст. 22, 24 Господарського кодексу України);

• діяльність бюджетних установ слід розглядати як в економі-
чному аспекті, так і у соціально-політичному, оскільки бюджетні
установи покликані виконувати ряд функцій, що делегуються на-
родом України державі, яка, у свою чергу, є гарантом їх забезпе-
чення і виконання (ст. 6, 17, 19, 27, 46, 49, 53, 54, 59 Конституції
України);
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• діяльність бюджетних установ досить різнопланова, що по-
яснюється широким спектром функцій держави (ст. 6, 17, 19, 27,
46, 49, 53, 54, 59 Конституції України);

• результатом діяльності бюджетних установ виступають по-
слуги або виконані робіти відповідного галузевого спрямування,
а тому сфери діяльності бюджетних установ досить часто харак-
теризують як сферу «нематеріального виробництва»;

• у сфері «нематеріального виробництва» найчастіше відбува-
ється збіг двох фаз руху та реалізації послуги та робіт, тобто тра-
диційна схема «виробництво — розподіл — обмін — споживан-
ня» набуває вигляду: «виробництво — споживання».

Зазначені особливості впливають на основні характеристики
процесу управління бюджетними установами, а саме:

 загальною місією управління бюджетними установами є за-
безпечення створення вказаними суб’єктами господарювання су-
спільних благ і послуг, квазі-державних благ;

 організаційно останній є багаторівневий і складний через
наявність внутрішньої (апарат управління установи) та зовніш-
ньої (головні розпорядники бюджетних коштів і відповідні орга-
ни виконавчої влади) підсистем управління, різнопрофільністю
вказаних суб’єктів господарювання, поєднання двох різних дже-
рел фінансового забезпечення діяльності — загального та спеціа-
льного фондів;

 центральною позицією його фінансової складової виступа-
ють доходи та видатки бюджетних установ у розрізі відповідних
фондів;

 плановий процес базується на елементах програмно-цільо-
вого методу планування та виконання державного та місцевих
бюджетів;

 контрольний механізм спрямований передусім на реалізацію
законних прав і запитів держави як «правовласника» бюджетних
установ щодо збереження майна, ефективного використання бю-
джетних коштів, дотримання режиму суворої економії та цільо-
вого використання бюджетних коштів;

Вивчення сучасної практики управління бюджетними устано-
вами дозволило виявити такі проблеми, як системного, так і фун-
кціонального характеру:

 перманентна зростаюча обмеженість власне обсягу фінан-
сових ресурсів, джерелом утворення яких виступає загальний
фонд державного та місцевих бюджетів;
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 досить значна зарегламентованість порядку отримання та
використання коштів спеціального фонду державного та місцево-
го бюджетів;

 фактична відсутність механізму ціноутворення щодо послуг
бюджетних установ із паралельним застосуванням витратного
методу визначення вартості продукту їх діяльності на базі перед-
усім показників максимально мінімізованих витрат загального
фонду;

 практичне ігнорування поняття «якість» щодо продукту ді-
яльності бюджетних установ, яке передусім проявляється в ніве-
люванні його вартісної оцінки, і, як наслідок, відсутність поняття
«брак» у традиційному його розумінні;

 за наявності досить розвинутого, хоча і обмеженого проце-
су планування, фактично повна відсутність прогнозування діяль-
ності бюджетних установ;

 відсутність механізму виявлення, дослідження, врахування та
управління ризиками в контексті діяльності бюджетних установ.

На підставі наведених позицій логічною вбачається така суку-
пність першочергових завдань системи управління бюджетними
установами:

1. підвищення ефективності механізмів режиму економії бю-
джетних коштів, підвищення ефективності механізму режиму ці-
льового використання бюджетних коштів, забезпеченні збере-
ження майна бюджетних устано;

2. удосконалення механізму управління захищеними видатка-
ми бюджету;

3. розвиток механізму управління виконанням бюджетних
програм;

4. формування механізму управління ризиками бюджетних
установ;

5. розбудова науково-обґрунтованого механізму калькулю-
вання та ціноутворення щодо продукту діяльності бюджетних
установ;

6. створення підсистеми стратегічного управління бюджетни-
ми установами та налагодження механізму прогнозування діяль-
ності бюджетних установ.

Вирішення перерахованих завдань можливе за умов екстрапо-
ляції в системі бухгалтерського обліку через адекватну ідентифі-
кацію відповідних облікових завдань та наступну реалізацію
останніх. В умовах розбудови нової структурно-елементної осно-
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ви системи бухгалтерського обліку бюджетних установ предста-
влену сукупність завдань управління бюджетними установами
доцільно визначати в межах підсистем фінансового та управлін-
ського обліку. Нагадаймо, що [12]: фінансовий облік у бюджет-
них установах — це підсистема бухгалтерського обліку, яка пе-
редбачає комплексний облік активів, зобов’язань і капіталу
суб’єктів зазначеного сектору через суцільне, повне й безперерв-
не відображення господарських операцій і процесів за звітний
період, на меті якої є формування та надання інформації про гос-
подарську діяльність вказаних суб’єктів господарювання внутрі-
шнім і зовнішнім користувачам для прийняття останніми відпо-
відних управлінських та економічних рішень; управлінський
облік в бюджетних установах являє собою підсистемою бухгал-
терського обліку в межах якої здійснюється деталізований за ви-
бірковими критеріями облік (збирання, обробка, накопичення) і
цільовий контроль та аналіз доходів, витрат і результатів вико-
нання кошторису, а також передача внутрішнім користувачам
оперативної інформації для прийняття управлінських рішень.

Опрацювання змістовного навантаження завдань управління
бюджетними установами в контексті наданих авторських визна-
чень фінансового та управлінського обліку, а також їх розгорну-
тої характеристики, представленої в більш ранніх публікаціях ав-
тора, призвело до такого розмежування завдань управління:
завдання 1—4 — сфера фінансового обліку; 5, 6 — сфера управ-
лінського обліку. При цьому слід зауважити, що за умов нероз-
виненості позицій управлінського обліку в бюджетних установах
в цілому завдання цього векторного спрямування потребують
опрацювання в окремій публікації. Завдання 1—4 фактично реа-
лізовуються на практиці, втім, цілеспрямованої сфокусованої об-
лікової підтримки вони не мають. Отже, пропонуємо розглянути
саме вказані позиції.

Формування таких обліково-управлінських кластерів фінансо-
вого обліку бюджетних установ передбачає осмислення сегмен-
тів кожного з них і визначення у якості теоретичного підґрунтя
загального характеру. Такий процес має відбуватись у контексті
об’єктного та інструментарного підходів, що мають бути засто-
совані у наведеній логічній послідовності.

За об’єктним підходом пропонується нормативно-методичний
підхід опрацювання напрямів облікового дослідження відповід-
них об’єктів, результат якого представлено в табл.1.
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Таблиця 1
ЗМІСТОВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

ОСНОВНИХ ОБЛІКОВИХ КЛАСТЕРІВ В МЕЖАХ
ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗАПИТІВ УПРАВЛІННЯ

Бухгалтерський облік у забезпеченні режиму економії
бюджетних коштів

Поняття бюджетних коштів у контексті бюджетного законодавства. Поря-
док формування та розподілу бюджетних коштів. Поняття економії бюдже-
тних коштів і напрями її забезпечення. Нормативне забезпечення порядку
економії бюджетних коштів. Облік зобов’язань бюджетних установ у кон-
тексті забезпечення режиму економії бюджетних коштів. Облік поточних
витрат в контексті забезпечення режиму економії бюджетних коштів. Облік
капітальних витрат у контексті забезпечення режиму економії бюджетних
коштів. Облік доходів у контексті забезпечення суворого режиму економії
бюджетних коштів.
Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень що-
до забезпечення режиму економії в бюджетних установах

Облікове забезпечення цільового
використання бюджетних коштів

Поняття цільового використання бюджетних коштів у контексті бюджетно-
го законодавства. Нормативне забезпечення порядку цільового використан-
ня бюджетних коштів. Класифікація видатків бюджетних установ в упоряд-
куванні процедур цільового використання бюджетних коштів. Принципи
побудови класифікації видатків бюджетних установ. Облік активів бюджет-
них установ у контексті забезпечення цільового використання бюджетних
коштів. Облік зобов’язань бюджетних установ у контексті забезпечення ці-
льового використання бюджетних коштів. Облік капіталу контексті забезпе-
чення цільового використання бюджетних коштів. Облікове узагальнення
інформації для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення цільо-
вого використання бюджетних коштів
Майно бюджетних установ і його склад. Правове регулювання закріплення
майна бюджетних установ. Класифікація майна бюджетних установ як ком-
плексного об’єкту бухгалтерського обліку. Поняття збереження майна бю-
джетних установ. Відповідальність за збереження майна бюджетних установ.
Нормативне забезпечення порядку збереження майна бюджетних установ.
Облік необоротних активів у контексті збереження майна бюджетних установ.
Облік запасів у контексті збереження майна бюджетних установ. Облік готів-
кових та інших грошових коштів у контексті збереження майна бюджетних
установ. Облік безготівкових грошових коштів у контексті збереження майна
бюджетних установ. Облік розрахунків у контексті збереження майна бюдже-
тних установ. Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських
рішень щодо збереження майна бюджетних установ
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Закінчення табл.
Бухгалтерський облік у забезпеченні

збереження майна бюджетних установ
Бухгалтерський облік в управлінні захищеними видатками бюджету

Поняття видатків бюджету. Захищені видатки бюджету, їх економічна сут-
ність та призначення. Нормативне забезпечення механізму захищених вида-
тків бюджету. Облік оплати праці працівників бюджетних установ. Облік
нарахування на заробітну плату. Облік стипендій. Облік медикаментів і пе-
рев’язувальних матеріалів. Облік продуктів харчування. Облік розрахунків
за комунальні послуги та енергоносії. Облік процесу підготовки кадрів ви-
щими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації. Облік проведення фу-
ндаментальних досліджень, прикладних наукових і науково-технічних роз-
робок. Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських
рішень щодо захищених видатків бюджету

Облікове забезпечення виконання бюджетних програм
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: поняття, принципи та
механізм його дії. Нормативне забезпечення програмно-цільового методу
бюджетного процесу. Класифікація видатків за програмами: призначення та
порядок побудови. Поняття бюджетної програми та їх види. Паспорт бю-
джетної програми та порядок його складання. Облік бюджетних асигнувань
і доходів загального фонду в контексті забезпечення виконання бюджетних
програм. Облік надходжень і доходів спеціального фонду в контексті забез-
печення виконання бюджетних програм. Облік видатків загального та спеці-
ального фондів у контексті забезпечення виконання бюджетних програм.
Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень що-
до забезпечення виконання бюджетних програм

Бухгалтерський облік в управлінні ризиками бюджетних установ
Поняття ризиків у контексті бюджетної сфери. Види та класифікація ризиків
бюджетних установ. Облік в управління ризиками дохідної частини кошто-
рису за загальним і спеціальним фондами. Облік в управління ризиками ви-
даткової частини кошторису за загальним і спеціальним фондами. Облік в
управління ризиками щодо майна бюджетних установ. Облікове узагаль-
нення інформації для прийняття управлінських рішень щодо управління ри-
зиками бюджетних установ

Інструментарний підхід передбачає ідентифікацію в межах кож-
ного з представлених обліково-управлінських кластерів конкрет-
них результативних позицій щодо реалізації методологічного ін-
струментарію бухгалтерського обліку бюджетних установ. Зга-
даймо, що класична вітчизняна теорія бухгалтерського обліку
виокремлює так звані чотири «золоті» пари, які контексті власне
логіки побудови облікового процесу виглядають таким чином: до-
кументування та інвентаризація — на етапі первинного спостере-
ження, оцінка та калькулювання — на етапі вартісного вимірю-
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вання, рахунки та подвійний запис — на етапі поточного групу-
вання, баланс і звітність — на етапі підсумкового узагальнення та
подальшої систематизації даних. Таким чином, результатом кінце-
вої реалізації вказаного підходу має виступити визначена сукуп-
ність документів бухгалтерського оформлення (на всіх етапах —
первинного, поточного, підсумкового — обліку), підло-дів до оці-
нки, номенклатура відповідних рахунків щодо об’єктів кластерів.

Надбудовою сформованого за такою методою теоретичного
підґрунтя виступатиме діяча методика бухгалтерського обліку в
бюджетних установах у межах бюджетного та іншого вітчизня-
ного законодавства.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Застосування на практиці презентований авторського
підходу до формування базових положень облікового забезпе-
чення управління бюджетними установами уможливить за відпо-
відних умов створення адресного цілеспрямованого сегментарно-
го інформаційного простору, що стане дієвим підґрунтям для
прийняття ефективних та оптимальних управлінських рішень у
бюджетній сфері. При цьому первинною із вказаних вимог ви-
ступає подальше опрацювання та поглиблення реалізації як
об’єктного, так і інструментарного підходів в межах фінансового
та управлінського обліку бюджетних установ.
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Базовые положения учетного обеспечения
управления бюджетными учреждениями

АННОТАЦИЯ. Цель исследования заключается в разработке базовых
положений учетного обеспечения управления бюджетными учреждени-
ями в контексте выявленных реальных потребностей антикризисного
управления бюджетной сферой. Методологической основой исследова-
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ния выступили общенаучные (обобщение, дедукция, индукция, абстра-
гирование, моделирование, аналогии) и специфические методы иссле-
дования. В результате проведенного исследования сформированы уче-
тно-управленческие кластеры финансового учета бюджетных
учреждений в контексте объектного и инструментарного подходов. С
целью создания адресного целенаправленного сегментарного инфор-
мационного пространства, которое станет действенным основанием
для принятия эффективных и оптимальных управленческих решений в
бюджетной сфере, дальнейшее исследование и углубление реализации
как объектного, так и инструментарного подходов должно происхо-
дить как в пределах финансового, так и управленческого учета бю-
джетных учреждений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджетные учреждения, бухгалтерский учет, фи-
нансовый учет, управленческий учет, учетное обеспечение управления.

UDC 657
Svirko Svitlana,

Dr. of Sciences (Economics), Professor,
Professor at the Department of Accounting in Credit and Budget

Institutions, and Economic Analysis
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

(54/1, Peremohy Ave., Kyiv, 03680, Ukraine)
E-mail: svs3@ukr.net

Basic aspects of accounting support for budget
institutions management

ABSTRACT. The study aims at exploring the basic aspects of accounting sup-
port for budget institutions management in the context of identifying the real
needs of crisis management in budget sector. Research methodology of this
study includes general methods (generalization, deduction, induction, abstrac-
tion, simulation, and analogy) and specific methods. The research results pro-
vide accounting and managerial clusters for financial accounting in budget in-
stitutions in the context of the object and instrumental approaches. Further
development and implementation of the object and instrumental approaches
should embrace financial and management accounting in budget institutions to
form target-focused and segmented information environment. It will establish a
valid framework for effective and optimal managerial decisions in budget sec-
tor.

KEY WORDS: budget institutions, accounting, financial accounting, manage-
ment accounting, accounting support of management.




