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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
найважливішими науковими чи практичними завданнями.
Оголошене Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.07
№ 34 «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгал-
терського обліку в державному секторі на 2007–2015 рр.» (надалі —
Стратегії) реформування вітчизняного бюджетного обліку підхо-
дить до завершального етапу. Впродовж останніх 7-ми років ме-
тодологами Державної казначейської служби України (ДКСУ) та
Міністерства фінансів України на реалізацію вказаної Стратегії
було здійснено більшість із запланованих кроків, зокрема: внесе-
но відповідні зміни до Бюджетного кодексу України в части-
ні оновлення основних вихідних положень облікового забезпе-
чення бюджетного процесу, розроблено та затверджено
19 НП(С)БОДС, сформовано новий підхід до організації праці
облікових працівників бюджетних установ, який закріплено від-
повідними нормативними актами. Втім, питання розробки єдино-
го плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
залишається до кінця невизначеним, у тому числі, на тлі останніх
проведених змін до вказаного нормативного акту (автори у попе-
редніх публікаціях доводили помилковість встановленого в Стра-
тегії суб’єктного поля бухгалтерського обліку і умотивували не-
обхідність його заміни на сектор загального державного управ-
ління).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду питань
формування єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі або секторі загального державного управ-
ління присвячено незначна кількість праць відомих учених у
галузі бюджетного обліку, методологів ДКСУ Л.В. Гізатуліної
та Н.І. Сушко [1, 2]. Тільки в одній з цих публікацій наведено
проектну структуру єдиного плану рахунків бухгалтерського
обліку в державному секторі, яка, як зазначив автор, не набула
ще завершеного вигляду. Зважаючи на це, автори в представ-
лені статті розглянули питання побудови плану рахунків бух-
галтерського обліку в секторі загального державного управ-
ління на основі опрацювання вихідних положень і проведеного
аналізу факторів впливу на формування структури вказаного
плану рахунків.

Мета статті. Визначити та опрацювати формотворчі фактори
та вихідні положення плану рахунків бухгалтерського обліку в
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державному секторі як елементу методологічного інструмента-
рію вітчизняного бюджетного обліку.

Виклад основного матеріалу. Поняття «плану рахунків бух-
галтерського обліку» не закріплено законодавчо, а тому існує кі-
лька підходів до його характеристики. У межах класичного ви-
значення поняття «план рахунків бухгалтерського обліку» остан-
ній ідентифікується «...система бухгалтерських рахунків, що пе-
редбачає їх кількість, групування та цифрове позначення залежно
від об’єктів та мети обліку...» [3, с. 308]. Певні вчені вказують на
його виняткову організаційну роль плану рахунків у бухгалтер-
ському обліку, що проявляється у забезпеченні правильної орга-
нізації технології облікового процесу [4, с. 183]. У продовження
дискусії щодо ролі та місця моделювання в бухгалтерському об-
ліку, сучасні обліковці зазначають, що план рахунків виступає
«...інтегрованою обліковою моделлю, складовою технічної осно-
ви формування облікової інформації...» [6, с. 37]. З погляду кла-
сичного визначення елементів методу бухгалтерського обліку су-
часні вітчизняні вчені доводять, план рахунків бухгалтерського
обліку виступає поєднанням двох з них: рахунків і подвійного
запису [7]. Варто також представити точку зору окремих учених
щодо плану рахунків як елементу національного джерела інфор-
мації [8, с. 47].

Огляд наведених позицій учених-економістів вказує на загаль-
ність характеристик, що дозволяє, з урахуванням завдань і функ-
цій бухгалтерського обліку в секторі загального державного
управління, а також напрямів Стратегії сформувати таке визна-
чення Плану рахунків бухгалтерського обліку в секторі загально-
го державного управління (рис. 1):

• »Плану рахунків бухгалтерського обліку в секторі загально-
го державного управління є систематизованим переліком рахун-
ків бухгалтерського обліку однойменних суб’єктів, який забезпе-
чує групування необхідної інформації про виконання бюджетів
та кошторисів. Він виступає: інструментом формалізації сукупної
дії двох елементів методу бухгалтерського обліку — рахунків і
подвійного запису; унікальною обліковою модель відображення
операцій суб’єктів секторі загального державного управління; за-
собом інформаційного забезпечення управління державними фі-
нансами як на мікро-, так і на макрорівні».
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Плану рахунків бухгалтерсько-
го обліку в секторі загального

державного управління

інструмент формаліза-
ції сукупної дії двох
елементів методу бух-
галтерського обліку –
рахунків та подвійного
запису

унікальна облікова мо-
дель відображення
операцій суб’єктів сек-
торі загального держа-
вного управління

засіб інформаційного
забезпечення управ-
ління державними фі-
нансами як на мікро-,
так і на макро-рівні

систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку однойменних
суб’єктів, який забезпечує групування необхідної інформації про вико-
нання бюджетів та кошторисів

Рис. 1. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку
в секторі загального державного управління

Слід зазначити, що завдання зі створення Плану рахунків бу-
хгалтерського обліку в секторі загального державного управ-
ління посідає чільне місце в Стратегії. Такий підхід не є випад-
ковим: адже, саме наявність окремого плану рахунків бух-
галтерського обліку щодо відображення господарських операцій
певних суб’єктів, вплинув, у певний час, на виокремлення таких
складових національної системи бухгалтерського обліку: бухга-
лтерський облік на підприємствах, бухгалтерський облік у бан-
ківських установах, бухгалтерський облік в органах Державної
казначейської служби та бухгалтерський облік у бюджетних
установах. Таким чином, сучасні вітчизняні плани рахунків бух-
галтерського обліку: активів, капіталу, зобов’язань і господарсь-
ких операцій підприємств і організацій; банків України; бюджет-
них установ; виконання Державного та місцевого бюджетів —
виступають засобами інформаційної єдності певних суб’єктів
бухгалтерського обліку: підприємств і організацій, банків, бю-
джетних установ, органів Державної казначейської служби
України, відповідно.

На сьогоднішній день у межах системи бюджетного обліку
діють два основні Плани рахунків. Проаналізуємо їх склад і стру-
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ктуру з позиції об’єктного складу бюджетного обліку, який зага-
лом складається з господарських засобів, джерел їх утворення і
господарських процесів. У бухгалтерському обліку виконання
кошторису застосовується План рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінан-
сів України від Головного управління Державного казначейства
України від 26.06.13 р. № 611 [9]. Загальна структура діючого
плану рахунків бухгалтерського обліку виконання кошторису пе-
редбачає наявність таких класів рахунків: Необоротні активи, За-
паси, Кошти, розрахунки та інші активи, Власний капітал, Довго-
строкові зобов’язання, Поточні зобов’язання, Доходи, Витрати,
Позабалансові рахунки. Органи Державної казначейської служби
України в процесі виконання Державного та місцевих бюджетів
використовують План рахунків бухгалтерського обліку виконан-
ня державного і місцевих бюджетів, затверджений наказом Дер-
жавної казначейської служби України від 28.11.2000 р. № 119
[10]. Загальна структура діючого плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання бюджетів представлена такими класами рахун-
ків: Активи, Зобов’язання, Кошти бюджетів та розпорядників
коштів, Розрахунки, Результати виконання бюджету, Доходи бю-
джету, Видатки бюджету, Управлінський облік, Позабалансовий
облік.

Варто зауважити, що кожний із представлених об’єктів облі-
ку, що відображається за відповідними класами вказаних планів
рахунків є затребуваним у сучасних умовах господарювання
суб’єктів сектору державного управління. Аналіз розроблених і
затверджених НП(С)БОДС свідчить, що перераховані об’єкти
знайшли своє відображення в них. Отже, в новому Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку в секторі загального державного
управління мають знайти своє відображення всі перераховані
об’єкти обліку.

План рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального
державного управління, як важливий елемент вказаної підсисте-
ми обліку, має відповідати тим вимогам, які пред’являються вла-
сне і до підсистеми. Нагадаймо, що інтеграції України до світо-
вого співтовариства, вимагає виконання зобов’язань, що вини-
кають у зв’язку з вступом до міжнародних організацій (СОТ,
МВФ, МБРР), які є передумовою вступу до міжнародних органі-
зацій (ЄС, НАТО), викликані залученням позичкових коштів
(МБРР, МВФ), а саме:
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 вступ до СОТ: регуляторні положення з реалізації легітимі-
зованих угод СОТ потребують чіткої послідовної державної полі-
тики та стабільної системи державних фінансів;

 перспективи вступу до НАТО: Економічне підґрунтя Плану
дій з членства у НАТО передбачає забезпечення Україною про-
довження економічних реформ, виділення достатнього обсягу
бюджетних коштів на виконання зобов’язань, що стоять перед
альянсом, надання Україною інформації про стан економіки (го-
ловні маркоекономічні та бюджетні дані), а також відповідні ре-
зультати розвитку економічної політики. Вирішення цих завдань
потребує перегляд та оптимізації ефективності системи держав-
них фінансів;

 перспективи приєднання України до ЄС: відповідно до по-
ложень «Плану дій Україна — ЄС» вітчизняною стороною має
бути забезпечено: ефективність боротьби з корупцією через по-
силення прозорості та підзвітності органів державного управлін-
ня, зокрема, шляхом реформування інституту державної служби
на основі європейських стандартів, імплементація стратегії адап-
тації законодавства в пріоритетних сферах, у тому числі в бухга-
лтерському обліку, запровадження ефективних заходів щодо під-
вищення ефективності соціальної політики з метою зменшення
кількості населення, що перебуває за межею бідності. Зазначені
заходи ідентифікуються в межах системи управління державни-
ми фінансами;

 членство у МБРР і МВФ: приєднання до цих міжнарод-
них організацій вимагає продовження економічних реформ, у
тому числу запровадження методологій формування звітності
у державному секторі з урахуванням загальних міжнародних
підходів в узагальнення економічної інформації: МСБОДС і
КСДФ 2001;

 залучення позичкових коштів МБРР: угоди про позику
між Україною та міжнародним банком реконструкції та розви-
тку передбачають у тому числі модернізацію державних фі-
нансів через перебудову системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на основі МСБОДС (IPSAS) і КСДФ 2001
(GFSM 2001).

Узагальнення факторів та умов, що впливають на формування
Плану рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального дер-
жавного управління представлено на рис. 2.
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Потреба у надання звітності держави сформованої
за міжнародними підходами

МСБОДС КСДФ 2001

Бухгалтерський облік
в секторі загального

державного управління

План рахунків бухгалтерського
обліку в секторі загального
державного управління

Необхідність виконання зобов’язань України
перед СОТ, ЄС, НАТО, МВФ, МБРР

Рис. 2. Передумови застосування МСБОДС і КСДФ 2001
у бухгалтерському обліку сектору загального державного управління

Суттєво на побудову Плану рахунків Бухгалтерського обліку в
секторі загального державного управління впливають форми зві-
тності, які визначають обсяг інформаційного запиту різних кори-
стувачів інформацією. Нагадаймо, що ще у ХІХ ст. відомий
швейцарський учений-обліковець І.Ф. Шер зазначав, що «…план
рахунків, який складається на основі балансу, становить основу
господарського управління…» [11, с. 133; 12]. Отже, План рахун-
ків повинен забезпечувати: побудову форм фінансової звітності
(передусім балансу та звіту про фінансові результати); складання
форм бюджетної звітності; достатню деталізацію для формування
індивідуальних пакетів управлінської звітності розпорядників
бюджетних коштів і встановленого пакету управлінської звітнос-
ті органів Державного казначейства.

Відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітнос-
ті» баланс суб’єктів державного сектору являє собою звіт про фі-
нансовий стан суб’єкта державного сектору, який відображає на
певну дату обсяг активів, зобов’язань і власного капіталу; загаль-
ну структуру балансу представлено у табл. 1.
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Таблиця 1
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА БАЛАНСУ

№ розділу АКТИВ № розділу ПАСИВ

I Нефінансові активи I Власний капітал і фінансо-
вий результат

II Фінансові активи II Зобов’язання

III Витрати майбутніх
періодів III Забезпечення

IV Доходи майбутніх періодів

Відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітнос-
ті» звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати і
фінансові результати діяльності суб’єкта державного сектору.
Він має структуру, наведену у табл. 2. За І і ІІ розділами відобра-
жається інформація щодо фінансових результатів діяльності, а
також видатків бюджету (кошторису) у розрізі функціональної
класифікації видатків і кредитування бюджету; за розділом ІІІ —
власне виконання бюджету (кошторису) в розрізі загального та
спеціального фондів за плановими та фактичними показниками.

Зауважимо, що представлені форми звітності суб’єктів секто-
ру загального державного управління розроблені на основі
МСБОДС і КСДФУ 2001.

Узагальнюючі наведені вимоги, зазначимо, що План рахунків
бухгалтерського обліку в секторі загального державного управ-
ління має: охоплювати весь спектр об’єктів бюджетного обліку;
відповідати КСДФ 2001 і МСБОДС; відбивати операції за мето-
дом нарахування; відображати операції за принципом подвійного
запису; забезпечувати складання бухгалтерської звітності
суб’єктів.

Таблиця 2
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

№ розділу Назва розділу

I Фінансовий результат діяльності

II Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифіка-
цію видатків і кредитування бюджету

III Виконання бюджету (кошторису)
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З урахуванням цього, Державною казначейською службою
України розроблено таку План рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі (табл. 3) [1]. Представлена побудова Плану
рахунків спрямована на забезпечення транспарентності обліко-
вих процесів і прозорість консолідації інформації.

Таблиця 3
СТРУКТУРА ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

№ класу Назва класу

Клас 1 Нефінансові активи

Клас 2 Фінансові активи

Клас 3 Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

Клас 4 Розрахунки

Клас 5 Капітал та фінансовий результат

Клас 6 Зобов’язання

Клас 7 Доходи

Клас 8 Витрати

Клас 9 Позабалансові рахунки

Висновки з проведеного дослідження. Важливим позитив-
ним моментом представленої проектної структури Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку в секторі загального державного
управління є тісний зв’язок композиційної побудови з формами
фінансової звітності суб’єктів вказаного сектору. Іншим важли-
вим аргументом на користь запропонованої автором структури
Плану рахунків виступає урахування при її розробці прогресив-
ного досвіду країн ЄС, відповідно до якого для стандартного
плану рахунків характерним є виділення 4-х блоків рахунків [14].
І нарешті, представлена проектна структура Плану рахунків бух-
галтерського обліку в секторі загального державного управління
враховує фактичний об’єктний склад бюджетного обліку та
НП(С)БОДС дозволяє забезпечувати реалізацію методу нараху-
вання та принципу подвійного запису, враховує через урахування
положень НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» пози-
ції МСБОДС і КСДФ 2001.
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АНОТАЦІЯ. У статті наведено пріоритетні напрямки утворення
механізму універсального вартісного оцінювання матеріальних ак-
тивів і розкрито пріоритетні напрямки ринкового ціноутворення.
Розглянуто основи вартісних підходів ринкової оцінки матеріаль-
них активів, які відповідають багаторівневій функціональній сфері
визначення джерела вартості та корегування вартісних властиво-
стей майнових активів. Визначено, що актуальним завданням є
підвищення ролі оцінювання у поліпшенні економічної поведінки
суб’єктів господарювання з приводу ринкових вимог управління
майновими активами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: оцінювання, оцінка вартості, майнові активи,
державний менеджмент оцінювання.
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