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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 

Одним із основних завдань управління суб’єктами державного сектору є 

підвищення ефективності та раціональності використання їх ресурсного 

потенціалу. У свою чергу, діяльність суб’єктів бюджетної сфери здійснюється 

згідно з рішеннями, прийнятими на основі інформаційних даних, підготовлених 

обліковими службами. У цьому контексті слід визнати, що саме обліково-

аналітичне забезпечення системи управління є ключовим важелем у досягненні 

поліпшення результативності функціонування суб’єктів, що фінансуються з 

бюджетів різних рівнів. Практика успішних проектів у цій сфері вказує на те, що 

в основі їхньої реалізації лежить належне економічне обґрунтування.  

В процесі реформування бухгалтерського обліку в державному секторі 

відбулося оновлення нормативно-правової бази. Втім, відповідні зміни 

нормативно-правової бази не вплинули на вирішення проблеми формуванні 

внутрішньої облікової інформації з метою ефективного використанням 

бюджетними коштами суб’єктів державного сектору. 
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Розгляду питань управлінського обліку в державному секторі присвячено 

незначну кількість публікацій вітчизняних учених, а саме: Свірко С. В., 

Левицької С. О., Клименко О. М., Кондрашової Т. М., Кравченко О. В., 

Кондратюк І. О., Полозюк К. О., Сінгаєвської М. П., Петрик О. М. Акімової Н. М. 

Утім, зазначені праці не є результатом комплексного дослідження в сфері 

управлінського обліку державного сектору, оскільки презентують поодинокі 

декларативні пропозиції. 

Організаційні положення управлінського обліку в державному секторі 

полягають у формуванні та передачі інформаційних даних управлінському 

персоналу внутрішнього поля управління бюджетних установ задля 

обґрунтування вибору, підготовки та забезпечення прийняття управлінських 

рішень в сфері контролю, планування, прогнозування економічної ефективності 

діяльності вказаних суб’єктів господарювання, в частині ціноутворення 

продуктів діяльності (послуг, робіт, продукції) бюджетних установ та оцінки 

ефективності прийняття рішень [4, с. 167].  

Організація управлінського обліку включає такі аспекти: організацію 

технології процесу управлінського обліку, організацію праці виконавців 

відповідних функцій у межах підсистеми управлінського обліку, організацію 

забезпечення та розвитку управлінського обліку [3, с. 157]. 

Загальне керівництво за ведення управлінського обліку здійснює керівник 

установи та головний бухгалтер, який розробляє методичні та організаційні 

положення в установі. Державний рівень регламентації управлінського обліку 

відсутній. Утім, світова практика управлінського обліку має приклади розробок 

міжнародного рівня, які носять рекомендаційний характер.  

Прикладом виступають положення та дослідження в галузі управлінського 

обліку, сформовані Міжнародною федерацією бухгалтерів у період з 1989 р. і 

дотепер [5].  

Потужною професійною організацією бухгалтерів з управлінського обліку 

виступає Інститут бухгалтерів з управлінського обліку (утворений у 1972 р. на 

базі Національної асоціації бухгалтерів США (1919 р.), який об’єднує більш ніж 

60 тис. фахівців по всьому світі, здійснює їх сертифікацію та опрацьовує загальні 

підходи до методики та організації управлінського обліку [6]. 

На сучасному етапі в Україні відбувається становлення системи 

управлінського обліку. У зв’язку з цим доцільно запроваджувати інтегрований 

підхід до організації управлінського обліку.  

Система управлінського обліку включає широкий спектр прийомів, методів 

та інструментів ключової інформації для прийняття оперативних ефективних і 

стратегічних рішень. Управлінський облік може здійснюватись за допомогою 

подвійного запису або з використанням статистичних методів (накопичення, 

вибірки).  

Важливими питаннями постановки управлінського обліку саме в 

бюджетних установах є визначення таких базових позицій управлінського 

обліку, як: центрів відповідальності та класифікації витрат. 

Згідно теоретичних і практичних надбань світової підсистеми 

управлінського обліку, з урахуванням особливостей діяльності власне 
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бюджетних установ у їх межах можуть бути виділені такі види центрів 

відповідальності: центри витрат; центри доходів; центри фінансових результатів. 

Основними є центри витрат як структурні підрозділи бюджетних установ, 

керівники які несуть відповідальність виключно за витрати. Характерною 

особливістю їх діяльності є складність визначення обсягу виконуваних ними 

робіт у межах процесу виробництва різних продуктів бюджетних установ, а отже 

неможливість встановлення чіткого взаємозв’язку між витратами та 

результатами діяльності центру; до їх складу можуть бути віднесені 

обслуговуючі підрозділи основної та допоміжної діяльності та управлінські 

підрозділи, а за умов централізації управління – більшість структурних 

підрозділів бюджетної установи. 

Важливим аспектом у підсистемі управлінського обліку є чітке визначення 

та класифікація витрат. В результаті реформування системи бухгалтерського 

обліку в державному секторі змінився склад, умови визнання та відображення 

витрат у фінансовій звітності. Згідно НП(С)БОДС 135 «Витрати» витрати 

суб’єктів державного сектора класифікуються за операціями обміну і 

поділяються на обмінні та необмінні операції [1].  

Бухгалтерський облік витрат в бюджетних установах ведеться на активних 

рахунках 8 класу «Витрати». Витрати накопичувальним підсумком з початку 

бюджетного року фіксуються за дебетом активних синтетичних рахунків 

(субрахунків), таких як: 80 «Витрати на виконання бюджетних програм»; 81 

«Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)»; 82 

«Витрати з продажу активів»; 83 «Фінансові витрати»; 84 «Інші витрати за 

обмінними операціями»; 85 «Витрати за необмінними операціями» [2].  

За наведеними рахунками та їх субрахунками рекомендовано вести 

управлінський облік з метою формування управлінських звітів. Базою для 

складання таких форм управлінської звітності є кошторис та форми бюджетної 

та фінансової звітності.  

Вибір варіанту побудови рахунків управлінського обліку базується на двох 

сучасних альтернативних підходах до формування Плану рахунків 

управлінського обліку, які полягають у створенні двох автономних підсистем 

рахунків фінансового та управлінського обліку, які не кореспондують між 

собою, або ж єдиної системи рахунків, в межах якої рахунки фінансового та 

управлінського обліку кореспондують між собою. 

Підсумовуючи доходи висновків, визначені організаційно-методичні 

положення управлінського обліку в державному секторі передбачають 

формування базових положень управлінського обліку на підставі даних 

бухгалтерського обліку з урахуванням оновлених нормативно-правових 

документів та особливостей облікового процесу бюджетних установ. Їх 

використання уможливить подальше опрацювання організаційних та 

методичних позицій управлінського обліку та сприятиме його розвитку в 

установах державного сектору. 
 

 

 



272 

 

Список використаних джерел 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

135 «Витрати» від 18.05.2012 № 568 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12, 

2. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»: 31.12.2013 № 1203 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0, 

3. Свірко С. В., Заросило А. П. Управлінський облік і аналіз у бюджетних установах: 

навч. посіб. для студ. ВНЗ. К: КНЕУ, 2012. 538 с. URL: http://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/ 

k_obliku_v_kredytnyh_i_bjudzh._ustanovah/ypr_ob_but_yst, 

4. Свірко С.В. Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах 

України. Вчені записки. Науковий збірник. К.: КНЕУ, 2012. Вип.14. ч. 2. С. 167–173, 

5. Быконя А.В., Галкина Е.В. Стандартизация управленческого учета и управление: 

IV Международная электронная научная конференція. URL: 

http://www.rae.ru/forum2012/21/991, 

6.  Institute of Management Accountants. Сайт в мережі Інтернет. URL: 

http://www.imanet.org/resources_and_publications/research_studies_resources/statements_on_ma

nagement_accounting.aspx. 

 

 

 

УДК 657 

Кіндрацька Любомира Максимівна, 

д. е. н., професор, завідувач кафедрою обліку 

в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», 

м. Київ, Україна 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

 

У межах структурної трансформації вітчизняної системи державних 

фінансів з орієнтацією на передову практику країн європейського союзу 

необхідно вирішити низку проблем стосовно інформаційного забезпечення 

управління суб’єктами державного сектора. Мова йде про запровадження якісно 

нових та ефективних механізмів всебічної оцінки ефективності та цільового 

використання бюджетних асигнувань. Це дасть змогу сформувати своєрідний 

інформаційний простір як основу розробки і запровадження дієвих заходів, 

спрямованих на досягнення цілей діяльності установ державного сектора з 

позиції суб’єктів підвищеного суспільного інтересу. З огляду на широкий спектр 

соціально-значимих послуг, що надаються бюджетними установами 

актуалізується їх роль у створенні зони комфортності для людського потенціалу, 

що своєю чергою є визначальним ресурсом економічного зростання. Розгляд 

діяльності установ державного сектора у такому ракурсі актуалізує важливість 

обґрунтування напрямів оптимізації бюджетних потоків і, зокрема, в частині 

забезпечення виконання кошторисів доходів і витрат усіма учасниками 

бюджетного процесу. Це сприятиме ефективному управлінню державними 

фінансовими ресурсами, раціональному їх використанню розпорядниками 
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