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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ

ЇХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

АНОТАЦІЯ. Метою даної статті є розкриття положень облікової полі-
тики в контексті НП(С)БОДС; завданням — визначити методичні еле-
менти облікової політики в контексті їх змістовних складових і провес-
ти ідентифікацію кожного за наявності як одно-, так і багатоваріан-
тності обліково-процедурних підходів за ним. У процесі опрацювання бу-
ли використані загальнонаукові методи пізнання, а саме: синтез та
аналіз, дедукція та індукція, моделювання, системно-структурний та
абстрагування. Ідентифіковані та сформовані автором елементи облі-
кової політики бюджетних установ за НП(С)БОДС у подальшій їх реалі-
зації сприятимуть оптимізації бухгалтерського обліку виконання кош-
торису на практиці. У статті зроблено висновок про необхідність, в
контексті тенденцій розвитку останнього, опрацювання питання про-
фесійного судження облікових працівників суб’єктів сектору загального
державного управління. Дослідження елементів облікової політики бю-
джетних установ сприятиме розвитку як теоретичних засад їх обліку,
так і його первинного організації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: облікова політика, бюджетні установи, бухгалтерсь-
кий облік виконання кошторису, бюджетний облік, бухгалтерський облік
в бюджетних установах, елемент облікової політики методика органі-
зація.

Постановки проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми та практичними завданнями. Бюджетний облік у цілому та
бухгалтерський облік бюджетних установ зокрема знаходиться
на етапі активного реформування. Оголошена Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 16.01.07 №34 модернізація системи
бухгалтерського обліку в секторі загального державного управ-
ління знаходить на порозі фактичного запровадження вже розро-
блених методичних та організаційних положень вказаної підсис-
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теми національного бухгалтерського обліку [1]. Йдеться про роз-
роблені: 19 національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку в державному секторі (далі — НП(С)БОДС), план рахун-
ків бухгалтерського обліку в державному секторі (та окремі ме-
тодичних рекомендації до останніх), нормативні документи з ор-
ганізації праці облікових працівників бюджетних установ і
розподілу обов’язків щодо обліку активів, зобов’язань, капіталу в
межах суб’єктів бухгалтерського обліку в секторі загального
державного управління [2—5]. За умов кінцевого і повного вве-
дення в дію всіх сформованих новацій у сфері стандартизації бю-
джетного обліку (станом на 01.01.2015 р. у практику бюджетного
обліку вже запроваджено 9 НП(С)БОДС) чітка регламентацій-
ність останнього зникне, а натомість, відповідно до принципових
підходів побудови Міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку для державного сектору, які і були прийняті за основу при
формування НП(С)БОДС, виникне багатоваріантність підходів
до прийняття облікових рішень щодо відображення різноманіт-
них об’єктів бюджетного обліку. За цих умов питання формуван-
ня облікової політики бюджетних установ, як інструменту опти-
мізації обліку виконання кошторису, набуває надзвичайної
актуальності і потребує найскорішого опрацювання.

Аналіз останніх публікацій. У цілому питанням модернізації
системи бухгалтерського обліку в секторі загального державного
управління або державному секторі було присвячено неоднора-
зові публікації вчених-обліковцев Л. Гізатуліної [7], О. Дорошен-
ко [8], Т. Єфіменко [9], С. Левицької [4, 9], Л. Ловінської [9], Н.
Сушко [7—9], А. Фаріон [12], а також власне автора — С. Свірко
[5, 9, 12]. Наукові праці цих науковців містять огляд здійснених
реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієн-
тирів розвитку вказаної складової національної системи обліку.

Вирішення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Питання облікової політики,
переважним чином складових наказу про облікову політику, за-
знали розкриття у поодиноких працях молодих учених-
обліковців України [13—19], а також ранніх чисельних публіка-
ціях власне автора цієї статті — С. Свірко [20—23]. Утім, жодна з
праць не розглядає питання облікової політики в контексті
НП(С)БОДС.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою даної
статтіє розкриття положень облікової політики в контексті
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НП(С)БОДС; завданням — визначити методичні елементи облі-
кової політики в контексті їх змістовних складових і провести
ідентифікацію кожного за наявності як одно-, так і багатоваріан-
тності обліково-процедурних підходів за ним.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняний варіант, викладе-
ний у Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», визначає облікову політику як «…сукупність принци-
пів, методів і процедур, що використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності…» [24]; НП(С)БОДС
101 «Подання фінансової звітності» практично вторить остан-
ньому нормативно-правовому акту і, цілком логічно, має розбіж-
ність виключно у визначенні суб’єктного кола [2]. Нагадаймо, що
МСБОДС під обліковою політикою розуміють конкретні прин-
ципи, основи, домовленості, правила та процедури, прийняті
суб’єктом господарювання для складання та подання фінансових
звітів [25]. Відомим фактом є те, що бюджетні установи само-
стійно «…визначають за погодженням з власником (власниками)
або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно
до установчих документів облікову політику…» [24]. Методичні
рекомендації з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного
сектору фактично розшифровують закріплене в Законі «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні» уже наведене
положення, зазначаючи, що вказані суб’єкти «…самостійно на
основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
в державному секторі та інших нормативно-правових актів з бухга-
лтерського обліку в державному секторі визначає за погодженням з
головним розпорядником бюджетних коштів облікову політику, а
також зміни до неї. Суб’єкти державного сектору нижчого рівня пе-
редають розпорядчий документ про облікову політику на пого-
дження за відомчою підпорядкованістю суб’єктам державного сек-
тору вищого рівня. Для суб’єктів державного сектору, що мають
подвійну підпорядкованість, погодження здійснюється суб’єктом
державного сектору вищого рівня, який затверджує кошторис. Го-
ловні розпорядники бюджетних коштів самостійно затверджують
облікову політику на підставі розпорядчого документа керівника»
[26]. Утім, подальший аналіз указаних методичних рекомендацій
свідчить про суто номінальну свободу вибору та формування змісту
облікової політики бюджетними установами, оскільки подальші по-
ложення вказаного нормативного документу чітко регламентують
структуру розпорядчого документу про облікову політику, а саме:
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одиницю аналітичного обліку запасів; порядок аналітичного обліку
запасів, форми первинних документів, що використовуються для
оформлення руху запасів, розроблені суб’єктом державного сектору
самостійно; методи оцінки вибуття запасів; періодичність визна-
чення середньозваженої собівартості одиниці запасів; порядок облі-
ку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, застосування
окремого субрахунку або аналітичного рахунку обліку транспорт-
но-заготівельних витрат; перелік і склад статей калькулювання ви-
робничої собівартості продукції (робіт, послуг); строки корисного
використання груп основних засобів; строки корисного викорис-
тання груп нематеріальних активів. Незрозумілим і помилковим та-
кож вбачається надзвичайне обмеження об’єктного поля бухгалтер-
ського обліку виконання кошторису, за яким ідентифікуються
підходи в обліковій політиці. Фактично, вказані методичні рекоме-
ндації пропонують в обліковій політиці розглядати процедури, ме-
тоди та прийоми щодо запасів, основних засобів, нематеріальних
активів, витрат. Утім склад об’єктів, як існуючий на сьогодні в облі-
ковій практиці перехідного періоду, так і оновлений легітимізова-
ний з 01.01.2016, значно ширший. До речі, методичні рекомендації
щодо облікової політики підприємства (облік яких, на відміну від
суб’єктів секторі загального державного управління) не регламен-
тований, а регульований державою) містять значно деталізовані по-
зиції облікової політики і охоплюють весь об’єктний склад бухгал-
терського обліку в межах П(С)БО та НП(С)БО [27].

Зауважимо, що оновлені принципи, методи та процедури бух-
галтерського обліку бюджетних установ закріплені НП(С)БОДС
пооб’єктно та загалом. На дійсну реалізацію положень вказаних
методичних рекомендацій щодо обліку в державному секторі
проведемо їх ідентифікацію (табл. 1).

Таблиця 1
ЗАГАЛЬНІ ТА ПООБ’ЄКТНІ ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Загальний підхід/об’єкт

Змістовний
елемент

облікової політики
Підхід Підстава

Загальні елементи

Межа суттєвості Визначається відповідними НП(С)БОДС і керівни-
цтвом суб’єктів державного сектору

НП(С)БОД
С 1 «По-
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дання фі-
нансової
звітності»

Тривалість опера-
ційного циклу

Визначається самостійно суб’єктом державного
сектору

НП(С)БОД
С 123 «За-
паси»,
НП(С)БОД
С 135 «Ви-
трати»

Види сегментів та їх
пріоритетність

• сегментами діяльності;
• географічними сегментами;
Якщо організаційна структуризація суб’єкта держа-
вного сектору побудована за видами діяльності, то
пріоритетним визнається сегмент діяльності, а до-
поміжним — географічний. Якщо організаційна
структуризація суб’єкта державного сектору визна-
чалася за регіонами, в яких суб’єкт державного сек-
тору функціонує, то пріоритетним визнається гео-
графічний сегмент, а допоміжним — сегмент
діяльності.
самостійно визначає ступінь деталізації геогра-
фічних регіонів виходячи з необхідності розкрит-
тя суттєвої інформації

НП(С)БОД
С 103 «Фі-
нансова
звітність за
сегмента-
ми»

Основні засоби
Одиниця обліку Об’єкт основних засобів, а саме:

• закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і
приладдям до нього;
• конструктивно відокремлений предмет, призначе-
ний для виконання певних самостійних функцій;
• відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних
предметів однакового або різного призначення, що
мають для їх обслуговування загальні пристосування,
приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок
чого кожен предмет може виконувати свої функції, а
комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а
не самостійно;
• інший актив, що відповідає визначенню основних
засобів, або частина такого активу, що контролю-
ється суб’єктом державного сектору

НП(С)БОД
С 121 «Ос-
новні засо-
би»

Критерій визнання
основних засобів
активом

• існує ймовірність отримання суб’єктом державно-
го сектору майбутніх економічних вигід, пов’язаних
з його використанням, та/або він має потенціал ко-
рисності для суспільства; і
• вартість об’єкта основних засобів може бути ви-
значена

НП(С)БОД
С 121 «Ос-
новні засо-
би»

Класифікація Основні засоби включають:
• Земельні ділянки.
• Капітальні витрати на поліпшення земель.
• Будинки, споруди та передавальні пристрої.
• Машини та обладнання.
• Транспортні засоби.
• Інструменти, прилади, інвентар.
• Тварини та багаторічні насадження.

НП(С)БОД
С 121 «Ос-
новні засо-
би»
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• Інші основні засоби.
Інші необоротні матеріальні активи включають:
• Музейні фонди.
• Бібліотечні фонди.
• Малоцінні необоротні матеріальні активи.
• Білизну, постільні речі, одяг та взуття.
• Природні ресурси.
• Інвентарну тару.
• Необоротні матеріальні активи спеціального при-
значення.
• Інші необоротні матеріальні активи

Критерій віднесен-
ня об’єкту до мало-
цінних необоротних
матеріальних акти-
вів

предмети вартістю (без податку на додану вартість),
що не перевищує 2500 гривень та строк викорис-
тання яких перевищує один рік та сценічно-
постановочні засоби вартістю, що не перевищує
5000 гривень за одиницю

Оцінка об’єкта ос-
новних засобів

За первісною вартістю, якою є:
• вартість придбання у разі придбання за плату;
• собівартість виробництва у разі самостійного ви-
готовлення (створення);
• справедлива вартість у разі отримання без оплати від
фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного
сектору);
• первісна (переоцінена) вартість основних засобів у
разі отримання без оплати від суб’єктів державного
секторі сектору;
• залишкова вартість переданого об’єкта основних за-
собів у разі отримання у результаті обміну на інший ак-
тив;
• умовна вартість у разі відсутності активного рин-
ку

НП(С)БОД
С 121 «Ос-
новні засо-
би»

Оцінка після ви-
знання

• витрати на поліпшення об’єкта основних засобів (ре-
конструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову,
дообладнання) збільшують його первісну вартість про-
тягом усього строку використання, якщо існує ймовір-
ність отримання суб’єктом державного сектору майбу-
тніх економічних вигід, що перевищують первісно
оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшен-
ня потенціалу корисності цього об’єкта.
• витрати на утримання об’єкта основних засобів (про-
ведення технічного нагляду, технічного обслуговування
та ремонту), які здійснюються для відновлення або під-
тримання суб’єктом державного сектору майбутніх еко-
номічних вигід або потенціалу корисності на первісно
оціненому рівні продуктивності об’єкта основних засо-
бів, визнаються витратами звітного періоду, в якому во-
ни були понесені

НП(С)БОД
С 121 «Ос-
новні засо-
би»

Переоцінка Порогом суттєвості для проведення переоцінки
об’єктів основних засобів приймається величина,
що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишко-
вої вартості об’єктів основних засобів від їх спра-
ведливої вартості.
Переоцінена первісна вартість та сума зносу об’єкта
основних засобів визначаються множенням відпові-
дно первісної вартості і суми зносу об’єкта основ-

НП(С)БОД
С 121 «Ос-
новні засо-
би»
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них засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки
визначається діленням справедливої вартості
об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову
вартість. Якщо залишкова вартість об’єкта основних
засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залиш-
кова вартість визначається додаванням справедливої
вартості цього об’єкта до його первісної (переоціне-
ної) вартості без зміни суми зносу об’єкта. При
цьому для об’єктів, що продовжують використову-
ватися, обов’язково визначається ліквідаційна вар-
тість

Строки викорис-
тання основних за-
собів

Типові за Методичними рекомендаціями з бухгал-
терського обліку в державному секторі, але можуть
визначатись самостійно.
При визначенні строку корисного використання (експлу-
атації) об’єкта основних засобів враховуються такі чин-
ники:
• очікуване використання об’єкта основних засобів
суб’єктом державного сектору. Використання оці-
нюють виходячи з очікуваної потужності або фізич-
ної продуктивності об’єкта основних засобів;
• очікуваний фізичний знос, який залежить від інте-
нсивності використання об’єкта основних засобів,
якості сервісного обслуговування;
• моральний знос, який виникає внаслідок змін та
вдосконалення виробництва або від зміни ринкового
попиту на продукт чи послуги, що надаються
об’єктом основних засобів;
• правові або подібні обмеження на використання
об’єкта основних засобів

НП(С)БОД
С 121 «Ос-
новні засо-
би»

Метод амортизації
основних засобів

Прямолінійний НП(С)БОД
С 121 «Ос-
новні засо-
би»

Метод амортизації
необоротних мате-
ріальних активів

50/50, а саме:нараховується в першому місяці передачі у
використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50
відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків пе-
рвісної вартості — у місяці їх вилучення з активів (списан-
ня з балансу)

НП(С)БОД
С 121 «Ос-
новні засо-
би»

Нематеріальні активи
Критерій визнання
активом

можна ідентифікувати (може бути виділений чи відокре-
млений від інших активів) та існує ймовірність отриман-
ня суб’єктом державного сектору майбутніх економічних
вигід, пов’язаних з його використанням, та/або якщо він
має потенціал корисності і його вартість може бути до-
стовірно визначена

НП(С)БОД
С 122 «Не-
матеріальні
активи»

Класифікація • авторське та суміжні з ним права (право на літера-
турні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми,
програми для електронно-обчислювальних машин,
компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми,
відеограми, передачі (програми) організацій мовлення
тощо);
• права користування природними ресурсами (право
користування надрами, іншими ресурсами природно-

НП(С)БОД
С 122 «Не-
матеріальні
активи»
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го середовища, геологічною та іншою інформацією
про природне середовище тощо);
• права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки,
торгові марки, фірмові найменування тощо);
• права користування майном (право користування
земельною ділянкою, крім права постійного користу-
вання земельною ділянкою, право користування буді-
влею, право на оренду приміщень тощо);
• права на об’єкти промислової власності (право на
винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зраз-
ки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобро-
совісної конкуренції тощо);
• інші нематеріальні активи (право на провадження
діяльності, використання економічних та інших при-
вілеїв тощо)

Оцінка об’єкта не-
матеріальних акти-
вів

за первісною вартістю, якою є:
• вартість придбання у разі придбання за плату;
• собівартість виробництва у разі самостійного ви-
готовлення (створення);
• справедлива вартість у разі отримання без оплати
від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів
державного сектору);
• первісна (переоцінена) вартість нематеріальних
активів у разі отримання без оплати від суб’єктів
державного сектору;
• залишкова вартість переданого нематеріального
активу у разі отримання у результаті обміну на ін-
ший актив

НП(С)БОД
С 122 «Не-
матеріальні
активи»

Оцінка після ви-
знання

• первісна вартість нематеріальних активів збільшуєть-
ся на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих
нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей
та продовженням строку використання, які сприяти-
муть збільшенню первісно очікуваних майбутніх еко-
номічних вигід.
• витрати, пов’язані з підтриманням нематеріального
активу в придатному для використання стані та віднов-
ленням суб’єктом державного сектору майбутніх еко-
номічних вигід або потенціалу корисності, пов’язаних з
цим активом, до первісно оціненого рівня, визнаються
витратами періоду, в якому вони були понесені

НП(С)БОД
С 122 «Не-
матеріальні
активи»

Переоцінка Порогом суттєвості для проведення переоцінки не-
матеріальних активів приймається величина, що
дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової
вартості нематеріальних активів від їх справедли-
вої вартості.
Переоцінена первісна вартість і накопичена амортиза-
ція об’єкта нематеріального активу визначаються як
добуток відповідно первісної вартості або накопиченої
амортизації та індексу переоцінки. Індекс переоцінки
визначається діленням справедливої вартості об’єкта,
який переоцінюється, на його залишкову вартість. Як-
що залишкова вартість об’єкта нематеріальних активів
дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вар-
тість визначається додаванням справедливої вартості
цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості

НП(С)БОД
С 122 «Не-
матеріальні
активи»
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без зміни суми накопиченої амортизації об’єкта

Строки викорис-
тання нематеріаль-
них активів

Типові за Методичними рекомендаціями з бухгал-
терського обліку в державному секторі, але можуть
визначатись самостійно.
При визначенні строку корисного використання
(експлуатації) нематеріального активу слід урахову-
вати:
• моральний знос (амортизацію), що передбачаєть-
ся;
• залежність строку корисного використання нема-
теріального активу від строку корисного викорис-
тання інших активів суб’єкта державного сектору;
• очікуване використання нематеріального активу з
урахуванням морального зносу (амортизації);
• строки корисного використання (експлуатації) подіб-
них нематеріальних активів;
• правові або інші обмеження щодо строку корисно-
го використання (експлуатації) нематеріального ак-
тиву

НП(С)БОД
С 122 «Не-
матеріальні
активи»

Критерій амортиза-
ції нематеріальних
активів

Нематеріальний актив підлягає амортизації, коли
має визначений строк корисного використання (екс-
плуатації). Нематеріальний актив з невизначеним
строком корисного використання (експлуатації) не
амортизується

НП(С)БОД
С 122 «Не-
матеріальні
активи»

Метод амортизації
нематеріальних ак-
тивів

прямолінійний НП(С)БОД
С 122 «Не-
матеріальні
активи»

Запаси

Одиниця обліку найменування або однорідна група (вид) НП(С)БОД
С 123 «За-
паси»

Критерій визнання
активом

якщо вартість запасів можливо достовірно визначи-
ти, існує ймовірність отримання суб’єктом держав-
ного сектору майбутніх економічних вигід,
пов’язаних з їх використанням, та/або вони мають
потенціал корисності

НП(С)БОД
С 123 «За-
паси»

Класифікація • сировина, основні й допоміжні матеріали, компле-
ктуючі вироби та інші матеріальні цінності, призна-
чені для забезпечення звичайної діяльності і досяг-
нення поставленої мети та/або задоволення потреб
суб’єкта державного сектору;
• готова продукція або незавершене виробництво.
Незавершене виробництво суб’єктів державного се-
ктору, що виконують роботи та надають послуги,
складається з витрат на виконання незакінчених ро-
біт (послуг), щодо яких ще не визнано доходу;
• матеріальні цінності, що придбані (вироблені,
отримані) та утримуються суб’єктом державного се-
ктору з метою подальшого розподілу, передачі, про-
дажу, в тому числі вироби з дорогоцінних металів та
дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підру-

НП(С)БОД
С 123 «За-
паси»
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чники й інші матеріали освітніх (навчальних) закла-
дів, запаси озброєння тощо;
• активи, що становлять державні матеріальні резе-
рви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо);
• малоцінні та швидкозношувані предмети, що ви-
користовуються не більше одного року або протягом
операційного циклу, якщо він більше одного року;
• поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються
за цим Національним положенням (стандартом), а
також сільськогосподарську продукцію і продукцію
лісового господарства науково-дослідних закладів
після її первісного визнання

Первісна оцінка первісна вартістю або відновлювальна вартості НП(С)БОД
С 123 «За-
паси»

Оцінка на дату ба-
лансу

• первісною вартістю або чистою вартістю реаліза-
ції.
• за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх
ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли або іншим
чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

НП(С)БОД
С 123 «За-
паси»

Порядок розподілу
транспортно-заготі-
вельних витрат

Сума транспортно-заготівельних витрат щомісяця
розподіляється між сумою залишку запасів на кі-
нець звітного місяця і сумою запасів, що вибули
(використані, реалізовані, безоплатно передані то-
що) за звітний місяць. Сума транспортно-
заготівельних витрат, яка відноситься до запасів,
що вибули, визначається як добуток середнього
відсотка транспортно-заготівельних витрат і вар-
тості запасів, що вибули, з відображенням її на тих
самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими
відображено вибуття цих запасів.
Середній відсоток транспортно-заготівельних ви-
трат визначається діленням суми залишків транс-
портно-заготівельних витрат на початок звітного
місяця і транспортно-заготівельних витрат за звіт-
ний місяць на суму залишку запасів на початок мі-
сяця і запасів, що надійшли за звітний місяць

НП(С)БОД
С 123 «За-
паси»

Оцінка вибуття • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці
запасів;
• середньозваженої собівартості;
• собівартості перших за часом надходження запасів
(ФІФО)

НП(С)БОД
С 123 «За-
паси»

Періодичність ви-
значення середньої
собівартості одини-
ці запасів

• щомісяця
• періодично

НП(С)БОД
С 123 «За-
паси»

Доходи

Класифікація Доходи від обмінних операцій:
• бюджетне асигнування;

НП(С)БОДС
124 «Доходи»
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• доходи від надання послуг (власні надходження:
плата за послуги, що надаються бюджетними устано-
вами згідно з їх основною діяльністю; надходження
бюджетних установ від додаткової (господарської) ді-
яльності; надходження бюджетних установ від реалі-
зації в установленому порядку майна (крім нерухомо-
го майна); кошти, що отримують вищі та професійно-
технічні навчальні заклади від розміщення на депози-
тах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих
за надання платних послуг, якщо таким закладам за-
коном надано відповідне право;
• доходи від продажу (доходи від операцій з ка-
піталом, доходи від продажу нерухомого майна);
• доходи від відсотків, роялті та дивідендів;
• інші доходи від обмінних операцій.
Доходи від необмінних операцій:
• податкові надходження;
• неподаткові надходження (адміністративні збо-
ри та платежі);
• трансферти та кошти, що отримують бюджетні
установи від підприємств, організацій, фізичних
осіб та від інших бюджетних установ для вико-
нання цільових заходів;
• надходження до державних цільових фондів;
• зобов’язання, що не підлягають погашенню

Визнання доходів від
обмінних операцій

Не визнаються доходами від обмінних операцій такі
надходження: суми податку на додану вартість, акци-
зного податку, інших податкових надходжень, що
підлягають перерахуванню до бюджету та фондів за-
гальнообов’язкового державного соціального страху-
вання; сума попередньої оплати (авансу) в рахунок
оплати товарів, робіт, послуг; сума завдатку під заста-
ву або в погашення бюджетної позики (кредиту) у ви-
падках, передбачених законодавством; надходження,
що належать іншим особам
Дохід визнається у разі, якщо існує ймовірність над-
ходження суб’єкту державного сектору економічних
вигід або потенціалу корисності, пов’язаних з обмін-
ною операцією. Визнаний дохід не коригується на ту
його частину, яка не оплачена покупцем (замовником
тощо), з визнанням цієї суми витратами.
Бюджетні асигнування визнаються доходом при ви-
знанні понесених витрат, пов’язаних із виконанням
суб’єктом державного сектору своїх повноважень, ви-
значених законодавством, або отриманні активу, по-
слуг (робіт) на виконання заходів, не пов’язаних із ос-
новною діяльністю.
Дохід, пов’язаний з наданням послуг (виконанням ро-
біт), визнається виходячи зі ступеня завершеності
операції з надання послуг (виконання робіт) на дату
балансу, якщо може бути достовірно оцінений резуль-
тат цієї операції.
Результат операції з надання послуг (виконання робіт)
може бути достовірно оцінений за наявності всіх на-
ведених нижче умов: можливості достовірної оцінки
доходу; ймовірності надходження економічних вигід
від надання послуг (виконання робіт);можливості до-

НП(С)БОДС 124
«Доходи»
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стовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг
(виконання робіт) на дату балансу;можливості досто-
вірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг
(виконання робіт) та необхідних для їх завершення.
Дохід від продажу активів визнається, якщо задоволь-
няються такі умови: суб’єкт державного сектору пе-
редав споживачеві суттєві ризики, пов’язані з контро-
лем над активом; суб’єкт державного сектору не
здійснює надалі управління та контроль за проданим
активом;суму доходу можна достовірно визначити;
існує ймовірність надходження до суб’єкта державно-
го сектору економічних вигід або потенціалу корис-
ності; витрати, пов’язані з продажем, можна достовір-
но визначити.
Дохід від продажу визнається за датою передачі сут-
тєвих ризиків, пов’язаних з контролем над активом.
Дохід у вигляді відсотків роялті та дивідендів визна-
ється, якщо: існує ймовірність надходження до
суб’єкта державного сектору економічних вигід або
потенціалу корисності; сума доходу може бути досто-
вірно оцінена.
Такий дохід має визнаватися у такому порядку: відсо-
тки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони
належать, виходячи з бази їх нарахування та строку
користування відповідними активами; роялті визна-
ються за принципом нарахування згідно з економіч-
ним змістом відповідної угоди; дивіденди визнаються
у періоді прийняття рішення про їх виплату.
Інші доходи від обмінних операцій, зокрема, включа-
ють доходи від курсових різниць, від реалізації необо-
ротних активів (крім нерухомого майна), оборотних
активів. Доходи від курсових різниць визнаються до-
ходом на дату балансу та на дату операції

Визнання доходів
від необмінних опе-
рацій

Дохід від податкових надходжень визнається на
дату настання податкової події
Авансові платежі, отримані відповідно до зако-
нодавства, не визнаються доходом. Такі надхо-
дження відображаються як збільшення активу
(грошові кошти на рахунках) та збільшення зо-
бов’язання.
Ресурс, отриманий унаслідок необмінної операції,
крім послуг в натуральній формі, визнається ак-
тивом у разі, якщо: існує ймовірність отримання
майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його
використанням, та/або він має потенціал корис-
ності; і достовірно можна оцінити його вартість.
Дохід від необмінних операцій визнається одно-
часно з отриманням активів, послуг (робіт).
Дохід від трансфертів у разі цільового призначення
(субвенція тощо) визнається в міру виконання умов
його отримання з одночасним зменшенням зо-
бов’язання, обумовленого отриманням ресурсу у
сумі понесених витрат, пов’язаних з його виконан-
ням.
Безоплатно отримані товари, роботи, послуги в
натуральній формі суб’єкт державного сектору
може визнавати доходом та активом звітного пе-

НП(С)БОДС
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ріоду, в якому вони фактично були отримані.
Суми зовнішньої безоплатної допомоги визна-
ються активом (дебіторською заборгованістю) та
доходом на момент набуття чинності договором.
Суми внутрішньої безоплатної допомоги визна-
ються активом та доходом того звітного періоду,
коли вони були отримані.
Суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рі-
шенням сторін договору або відповідних держав-
них органів, суду, включаються до складу дохо-
дів звітного періоду за датою фактичного їх
надходження.
Доходом звітного періоду визнається сума зо-
бов’язання бюджету, що не підлягає погашенню,
списаного у цьому звітному періоді

Оцінка доходів від
обмінних операцій

Дохід від обмінних операцій оцінюється за варті-
стю активів, яка була отримана або підлягає
отриманню. Якщо дохід від надання послуг (ви-
конання робіт) не може бути достовірно визначе-
ний або ймовірність його отримання є низькою,
то він оцінюється у сумі понесених витрат, що
підлягають відшкодуванню. Оцінка ступеня заве-
ршеності операції з надання послуг (виконання
робіт) проводиться шляхом: вивчення виконаної
роботи; визначення питомої ваги обсягу послуг,
наданих на певну дату, у загальному обсязі по-
слуг, які мають бути надані; визначення питомої
ваги витрат, яких зазнає суб’єкт державного сек-
тору у зв’язку із наданням послуг, у загальній
очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійс-
нених на певну дату, включає тільки ті витрати,
які відображають обсяг наданих послуг на цю са-
му дату.
 Якщо дохід від надання послуг не може бути до-
стовірно оцінений і не існує ймовірності його отри-
мання, то дохід не визнається, а понесені витрати
визнаються витратами звітного періоду. Якщо нада-
лі дохід буде отриманий, то він оцінюється за сумою
фактичного надходження. Інші доходи (доходи від
курсових різниць, від реалізації необоротних активів
(крім нерухомого майна), оборотних активів, зо-
бов’язань, які не підлягають погашенню, тощо) оці-
нюються у сумі визнаного доходу

НП(С)БОДС
124 «Доходи»

Оцінка доходів від
необмінних опера-
цій

Отриманий у результаті необмінної операції ак-
тив оцінюється за його фактичною вартістю, у ра-
зі якщо її не можна встановити, він оцінюється за
справедливою вартістю. Дохід від необмінних
операцій оцінюється у сумі отриманих активів,
послуг (робіт). Визнаний дохід від податкових
надходжень оцінюється у сумі, отриманій відпо-
відно до законодавства. Визнаний дохід від необ-
мінних операцій оцінюється у сумі вартості
отриманих активів, послуг (робіт), за винятком
суми зобов’язань, обумовлених цією операцією

НП(С)БОДС
124 «Доходи»
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Витрати

Класифікація Витрати за обмінними операціями:
• оплата праці (заробітна плата, грошове забезпе-
чення військовослужбовців);
• відрахування на соціальні заходи;
• матеріальні витрати (використання предметів,
матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів
та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчу-
вання тощо);
• амортизація;
• фінансові витрати (витрати суб’єкта державного
сектору, пов’язані із запозиченнями згідно із законо-
давством: відсотки за користування кредитами, пре-
мія, дисконт за цінними паперами, витрати на обслу-
говування боргу тощо);
• інші витрати за обмінними операціями (курсові
різниці, витрати, пов’язані з реалізацією активів,
втрати від зменшення корисності активів тощо).
Витрати за необмінними операціями:
• трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати
тощо);
• інші витрати за необмінними операціями (ви-
трати, пов’язані з передачею активів, що переда-
ють суб’єкти державного сектору суб’єктам гос-
подарювання, фізичним особам та іншим
суб’єктам державного сектору для виконання ці-
льових заходів, списана дебіторська заборгова-
ність, неповернення депозитів тощо)

НП(С)БОДС
135 «Витра-
ти»»

Визнання доходів
від обмінних опера-
цій

Витрати, пов’язані із виконанням суб’єктом дер-
жавного сектору своїх повноважень, визначених
законодавством, або передачею активу, послуг
(робіт) на виконання передбачених законом про
Державний бюджет України (рішенням місцевої
ради) заходів, не пов’язаних із основною діяльні-
стю, що покриваються за рахунок бюджетних
асигнувань, визнаються одночасно із зменшенням
активу або збільшенням зобов’язання.
Витрати, пов’язані з наданням послуг (виконан-
ням робіт) з метою отримання власних надхо-
джень від плати за послуги, що надаються бю-
джетними установами згідно з їх основною
діяльністю та додатковою (господарською) дія-
льністю, визнаються одночасно з отриманням до-
ходу або виходячи із умов договору та ступеня
завершеності операції з надання послуг (вико-
нання робіт) на дату балансу, якщо може бути до-
стовірно оцінений результат цієї операції.
Фінансові витрати визнаються суб’єктами держа-
вного сектору витратами того звітного періоду, за
який вони були нараховані (визнані зо-
бов’язаннями)

НП(С)БОДС
135 «Витра-
ти»

Визнання доходів
від необмінних опе-
рацій

Витрати за необмінними операціями визнаються
одночасно з вибуттям активів (коштів, товарів,
робіт, послуг), що призводить до зменшення май-
бутніх економічних вигід та/або потенціалу кори-

НП(С)БОДС
135 «Витра-
ти»
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сності, пов’язаних з використанням цього активу,
та за умови, що ці витрати можуть бути достовір-
но оцінені.
Витратами звітного періоду визнається сума дебі-
торської заборгованості бюджету, списана відпо-
відно до законодавства у цьому звітному періоді

Склад собівартості
реалізованої проду-
кції (робіт, послуг)

виробнича собівартість продукції (робіт, послуг),
яка була реалізована протягом звітного періоду,
нерозподілені постійні загальновиробничі витра-
ти та наднормативні виробничі витрати

НП(С)БОДС
135 «Витра-
ти»

Перелік і склад ста-
тей калькулювання
виробничої собівар-
тості продукції

установлюються суб’єктами державного сектору
за погодженням з міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади у ме-
жах компетенції відповідно до їх галузевих особ-
ливостей

НП(С)БОДС
135 «Витра-
ти»

Виплати працівникам

Класифікація • поточні виплати,
• виплати при звільненні,
• інші виплати

НП(С)БОДС
132 «Виплати
працівникам»

Визнання Нарахована сума виплати працівникам за роботу,
виконану ними протягом звітного періоду, та на-
рахована сума за єдиним внеском на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування ви-
знаються поточними зобов’язаннями та
витратами звітного періоду, у якому виникли такі
зобов’язання, якщо інші національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному
секторі не вимагають включення таких витрат до
собівартості активу.Виплати за невідпрацьований
час визнаються зобов’язанням у тому періоді, у
якому настає подія щодо виплати таких зо-
бов’язань.Інші виплати працівникам, зокрема ма-
теріальна допомога, визнаються зобов’язанням у
звітному періоді, якщо робота, виконана праців-
никами у цьому періоді, дає їм право на отриман-
ня таких виплат.
Зобов’язання щодо виплат при звільненні визна-
ється у разі, якщо суб’єкт державного сектору
має невідмовне зобов’язання звільнити працівни-
ка або кількох працівників до досягнення ними
пенсійного віку або надавати виплати при звіль-
ненні згідно із законодавством, контрактом чи
іншою угодою.Виплати при звільненні визнають-
ся витратами того періоду, у якому виникають
зобов’язання за такими виплатами

НП(С)БОДС
132 «Виплати
працівникам»

Зобов’язання

Класифікація • довгострокові;
• поточні;
• непередбачені зобов’язання;
• доходи майбутніх періодів

НП(С)БОДС
128 «Зо-
бов’язання»

Визнання Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може НП(С)БОДС
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бути достовірно визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигід або потенціалу ко-
рисності у майбутньому внаслідок його погашен-
ня. Якщо на дату балансу раніше визнане зо-
бов’язання не підлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу звітного періоду.
Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та
яке підлягає погашенню протягом дванадцяти мі-
сяців з дати балансу, слід розглядати як довго-
строкове зобов’язання, якщо первісний строк по-
гашення був більше ніж дванадцять місяців та до
затвердження фінансової звітності існує договір
про переоформлення цього зобов’язання на дов-
гострокове. Довгострокове зобов’язання за кре-
дитним договором (якщо договір передбачає по-
гашення зобов’язання на вимогу кредитора
(позикодавця) у разі порушення певних умов,
пов’язаних з фінансовим станом позичальника),
умови якого порушені, вважається довгостроко-
вим, якщо: позикодавець до затвердження фінан-
сової звітності погодився не вимагати погашення
зобов’язання внаслідок порушення;
не очікується виникнення подальших порушень
кредитного договору протягом дванадцяти міся-
ців з дати балансу

128 «Зо-
бов’язання»

Оцінка Зобов’язання відображаються в балансі за сумою
погашення з урахуванням особливостей визначе-
них бюджетним законодавством.

Зобов’язання, яке не відповідає критеріям ви-
знання, є непередбачуваним зобов’язанням і
суб’єктом державного сектору не визнається, а
відображається на позабалансових рахунках у
сумі очікуваного погашення

НП(С)БОДС
128 «Зо-
бов’язання»

Фінансові інструменти

Класифікація • фінансові активи,
• фінансові зобов’язання,
• інструменти власного капіталу суб’єкта госпо-
дарювання,
• похідні фінансові інструменти

НП(С)БОДС
134 «Фінан-
сові інстру-
менти»

Визнання якщо контрактодночасно приводить до виник-
нення (збільшення) фінансового активу в одного
суб’єкта державного сектору (суб’єкта господа-
рювання) і фінансового зобов’язання або інстру-
мента власного капіталу суб’єкта господарюван-
ня у іншого суб’єкта державного сектору
(суб’єкта господарювання)

НП(С)БОДС
134 «Фінан-
сові інстру-
менти»

Первісна оцінка за їх фактичною собівартістю, яка складається із
вартості активів, зобов’язань або інструментів
власного капіталу суб’єкта господарювання, на-
даних або отриманих в обмін на відповідний фі-
нансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо
пов’язані з придбанням або вибуттям фінансового
інструмента

НП(С)БОДС
134 «Фінан-
сові інстру-
менти»
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Оцінка на дату ба-
лансу

відображаються за їх собівартістю, крім: фінан-
сових інвестицій, що утримуються суб’єктом
державного сектору до їх погашення; фінансових
активів, вартість яких неможливо достовірно ви-
значити; фінансових активів, які є об’єктом хе-
джування

НП(С)БОДС
134 «Фінан-
сові інстру-
менти»

Фінансові інвестиції

Визнання якщо суб’єкт державного сектору здійснює конт-
роль за фінансовими інвестиціями, їх оцінка мо-
же бути достовірно визначена та існує імовірність
отримання суб’єктом державного сектору еконо-
мічних вигід або потенціалу корисності

НП(С)БОДС
133 «Фінан-
сові інвести-
ції»

Класифікація • довгострокові;
• поточні

НП(С)БОДС
133 «Фінан-
сові інвести-
ції»

Первісна оцінка за собівартістю, що складається з ціни її при-
дбання, комісійних винагород, податків, зборів та
інших витрат, безпосередньо пов’язаних з при-
дбанням фінансової інвестиції.
Якщо придбання фінансової інвестиції здійсню-
ється шляхом обміну на цінні папери власної емі-
сії, то собівартість фінансової інвестиції визнача-
ється за балансовою вартістю переданих цінних
паперів.Фінансові інвестиції, набуті в обмін на
грошові кошти та інші активи, у тому числі вне-
сені до статутного капіталу підприємств, оціню-
ються за балансовою вартістю переданих активів

НП(С)БОДС
133 «Фінан-
сові інвести-
ції»

Оцінка на дату ба-
лансу

за балансовою вартістю НП(С)БОДС
133 «Фінан-
сові інвести-
ції»

Будівельні контракти

Визнання доходів та
витрат

протягом виконання будівельного контракту з
урахуванням ступеня завершеності робіт на дату
балансу, якщо кінцевий фінансовий результат
цього контракту може бути достовірно оцінений

НП(С)БОДС
131 «Будіве-
льні контрак-
ти»

Оцінка доходів Дохід за будівельним контрактом включає перед-
бачену будівельним контрактом ціну, а також су-
му відхилень, претензій та заохочувальних ви-
плат за будівельним контрактом.Дохід за
будівельним контрактом оцінюється за справед-
ливою вартістю активів, які вже отримані або
підлягають отриманню

НП(С)БОДС
131 «Будіве-
льні контрак-
ти»

Оцінка витрат Витрати за будівельним контрактом включа-
ють:витрати, безпосередньо пов’язані з виконан-
ням даного контракту;загальновиробничі витрати

НП(С)БОДС
131 «Будіве-
льні контрак-
ти»

Валютні операції
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Відображення під
час первісного ви-
знання

Операції в іноземній валюті під час первісного
визнання відображаються у валюті звітності шля-
хом перерахунку суми в іноземній валюті із за-
стосуванням валютного курсу на початок дня да-
ти здійснення операції (дати визнання активів,
зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).
Операції з безготівкових розрахунків в іноземній
валюті можуть відображатися суб’єктом держав-
ного сектору у валюті звітності у сумі, визначеній
в документах банку, з урахуванням особливостей
застосування банком валютного курсу на дату
здійснення операції, у разі якщо це не суперечить
вимогам податкового і митного законодавства в
частині застосування валютного курсу

НП(С)БОДС
130 «Вплив
змін валют-
них курсів»

Перерахунок авансу Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній ва-
люті, надана іншим особам за розрахунками з
придбання немонетарних активів (необоротних
активів, запасів тощо), отримання робіт і послуг,
при включенні до вартості цих активів (робіт, по-
слуг) перераховується у валюту звітності із засто-
суванням валютного курсу на початок дня дати
сплати авансу. У разі здійснення авансових пла-
тежів в іноземній валюті постачальникові части-
нами та одержання частинами від постачальника
немонетарних активів (робіт, послуг) вартість
одержаних активів (робіт, послуг) визнається за
сумою авансових платежів із застосуванням ва-
лютних курсів, виходячи з послідовності здійс-
нення авансових платежів.
Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній ва-
люті, одержана від інших осіб за розрахунками з
надання послуг (виконання робіт), постачання
немонетарних активів, при включенні до складу
доходу звітного періоду перераховується у валю-
ту звітності із застосуванням валютного курсу на
початок дня дати одержання авансу та на кінець
дня звітної дати. У разі одержання від покупця
авансових платежів в іноземній валюті частинами
та надання частинами покупцеві послуг (вико-
нання робіт), постачання немонетарних активів
дохід від надання послуг (виконання робіт), акти-
вів визнається за сумою авансових платежів із за-
стосуванням валютних курсів, виходячи з послі-
довності одержання авансових платежів

НП(С)БОДС
130 «Вплив
змін валют-
них курсів»

Порядок перераху-
нку витрат на від-
рядження

Витрати відрядженого працівника в іноземній ва-
люті, згідно із затвердженим звітом про викорис-
тання коштів, у сумі виданого авансу, перерахо-
вуються у валюту звітності за валютним курсом
на початок дня дати отримання авансу

НП(С)БОДС
130 «Вплив
змін валют-
них курсів»

Порядок перераху-
нку виплат праців-
никам

Витрати працівника в іноземній валюті, що згідно
із затвердженим звітом про використання коштів
перевищують суму отриманого авансу, перерахо-
вуються у валюту звітності за валютним курсом
на початок дня дати затвердження звіту про ви-
користання коштів

НП(С)БОДС
130 «Вплив
змін валют-
них курсів»
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Порядок перераху-
нку статтей фінан-
сової звітності

Статті доходів, витрат та руху грошових коштів
підлягають перерахунку за валютним курсом на
кінець дня дати здійснення операцій, за винятком
випадків, коли фінансова звітність закордонного
суб’єкта державного сектору складена у валюті
країни з гіперінфляційною економікою.
Для перерахунку доходів, витрат і руху грошових
коштів за кожний місяць може застосовуватися
середньозважений валютний курс за відповідний
місяць.
Середньозважений валютний курс є результатом
ділення суми добутків величин курсів Національ-
ного банку України та кількості днів їх дії у звіт-
ному місяці на кількість календарних днів у цьо-
му місяці

НП(С)БОДС
130 «Вплив
змін валют-
них курсів»

Інвестиційна нерухомість

Критерій визнання
активом

якщо існує ймовірність того, що суб’єкт держав-
ного сектору отримає в майбутньому від її вико-
ристання економічні вигоди або потенціал корис-
ності, та її первісна вартість може бути досто-
вірно визначена

НП(С)БОДС
129 «Інвести-
ційна неру-
хомість»

Первісна оцінка Придбана (створена) інвестиційна нерухомість
зараховується на баланс суб’єкта державного сек-
тору за первісною вартістю. Одиницею обліку ін-
вестиційної нерухомості є земельна ділянка, бу-
дівля (частина будівлі) або їх поєднання, а також
активи, які утворюють з інвестиційною нерухомі-
стю цілісний комплекс і в сукупності забезпечу-
ють надходження грошових коштів.
Первісною вартістю інвестиційної нерухомості,
створеної суб’єктом державного сектору, є її вар-
тість, визначена на дату початку використання
інвестиційної нерухомості виходячи із загальної
суми витрат на її створення.
Якщо придбання інвестиційної нерухомості здій-
снюється на умовах відстрочки платежу, то її пе-
рвісною вартістю визнається ціна відповідно до
договору

НП(С)БОДС
129 «Інвести-
ційна неру-
хомість»

Оцінка після ви-
знання

Первісна вартість інвестиційної нерухомості збі-
льшується на суму витрат, пов’язаних з її поліп-
шенням (модернізація, модифікація, добудова,
дообладнання, реконструкція тощо), що призво-
дить до збільшення майбутніх економічних вигід,
первісно очікуваних від використання інвести-
ційної нерухомості.
Витрати, що здійснюються для підтримання інве-
стиційної нерухомості в робочому стані та одер-
жання первісно визначеної суми майбутніх еко-
номічних вигід від її використання, включаються
до складу витрат звітного періоду

НП(С)БОДС
129 «Інвести-
ційна неру-
хомість»

Аналіз представлених поелементних позицій облікової полі-
тики бюджетних установ свідчить про незначний рівень варіати-
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вності в межах запропонованих підходів, а також, у порівнянні з
елементами облікової політики підприємств, очевидним обме-
женням самостійності вибору щодо облікових підходів [28]. Так,
бюджетна установа самостійно визначає: межу суттєвості, трива-
лість операційного циклу, ступінь деталізації географічних регіо-
нів виходячи з необхідності розкриття суттєвої інформації, стро-
ки використання основних засобів і нематеріальних активів,
перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості
продукції; а також має альтернативні варіанти щодо оцінки ви-
буття запасів та, в її межах, визначення періодичності визначення
середньої собівартості одиниці запасів (табл. 1). Така обмеже-
ність «облікової свободи» цілком зрозуміла та виправдана з огля-
ду на місце, роль і завдання бухгалтерського обліку бюджетних
установ. З огляду на це, вочевидь, інструмент формалізації облі-
кової політики будь-якої бюджетної — Наказ про її облікову по-
літику — в методичній його частині не буде принципово відріз-
нятись серед інших однойменних Наказів бюджетних установ. З
огляду на структуру вказаного нормативного документу внутрі-
шнього коло регламентації, що була запропонована автором у її
попередніх роботах, а також зважаючи на аргументацію щодо
формування організаційних положень такого Наказу, вочевидь,
саме організаційний його сегмент відбиватиме різноманітність
підходів. Ідентифіковані та сформовані автором елементи облі-
кової політики бюджетних установ за НП(С)БОДС у подальшій
їх реалізації сприятимуть оптимізації бухгалтерського обліку ви-
конання кошторису на практиці.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Презентовані в статті елементи облікової політики
бюджетних установ у межах НП(С)БОДС не є сталими і, воче-
видь, будуть надалі розвиватись, а також деталізовано розкрива-
тись в інших нормативних документах з бюджетного обліку в ці-
лому, на запит облікової практики в процесі їх опрацювання.
Втім, попри обмеженість наявної «облікової свободи», в контекс-
ті вже намічених тенденцій щодо переходу від жорсткої регламе-
нтації до повного регулювання, доречним і своєчасним буде
опрацювання питання розвитку, стимуляції та мотивування про-
фесійного судження облікових працівників суб’єктів сектору за-
гального державного управління.
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Учетная политика
бюджетных учреждений

как действенный инструмент
оптимизации их бухгалтерского учета

АННОТАЦИЯ. Целью данной статьи является раскрытие положений
учетной политики в контексте НП(С)БУГС; задачей — определить ме-
тодические элементы учетной политики в контексте их содержатель-
ных составляющих и провести идентификацию каждого при наличии как
одно-, так и многовариантности учетно-процедурных подходов за ним.
В процессе обработки были использованы общенаучные методы позна-
ния, а именно: синтез и анализ, дедукция и индукция, моделирование, си-
стемно-структурный и абстрагирования. Идентифицированные и сфо-
рмированные автором элементы учетной политики бюджетных
учреждений по НП(С)БУГС в дальнейшей их реализации будут способст-
вовать оптимизации бухгалтерского учета выполнения сметы на
практике. В статье сделан вывод о необходимости, в контексте тен-
денций развития последнего, проработка вопроса профессионального
суждения учетных работников субъектов сектора общего государст-
венного управления. Исследование элементов учетной политики бю-
джетных учреждений будет способствовать развитию как теоретиче-
ских основ их учета, так и его первичной организации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учетная политика, учреждения, бухгалтерский
учет исполнения сметы, бюджетный учет, бухгалтерский учет в бю-
джетных учреждениях, элемент учетной политики методика организа-
ция.
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ABSTRACT. The purpose of this article is to outline the provisions of
accounting policy in the context of emergency NR(S)APS; goal — to define
methodological elements of accounting policy in the context of their content and
the identification of components for both single- and multiple accounting and
procedural approaches to it. During the processing there were used general
scientific methods of knowledge, such as: synthesis and analysis, deduction
and induction, modeling, system-structural analysis and abstraction. Author
identified and formed elements of accounting policies of budgetary institutions
for emergency NR(S)APS to further promote the optimization of their
implementation of the budget accounting in practice. The paper concluded the
need, in the context of the latest trends, for examination of the professional
accounting staff judgment of the general government sector. The research of
the elements of accounting policies of budgetary institutions will promote the
development of theoretical bases of accounting and its primary organizations.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕ-
ДОВИЩА АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація. Стаття присвячена методичним проблемам аналізу марке-
тингового середовища агробізнесу в нових геополітичних умовах. Про-
понується уточнити категорійний апарат, який допомагає вимірювати
і визначати межі маркетингового середовища, оцінити вплив на агробі-




