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ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ — ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ У
СЕКТОРІ ЗДУ
Статья посвящена определению влияния кассового метода и
метода начисления на методику определения финансового
результата в секторе общего государственного управления,
рассмотрены особенности признания доходов и расходов в
подсистемах бюджетного учета.
Ключевые слова: кассовый метод, метод начисления, доходы,
фактические расходы, кассовые расходы, финансовый результат.
This article is devoted to discovering the influence of cash method and
accrual method on methods of determination of financial results in the
Government units, including social security funds sector; there were
studied the peculiarities of determination of revenues and expenditures
in the subsystems of budgetary accounting.
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Статтю присвячено виявленню впливу касового методу та методу
нарахування на методику визначення фінансового результату у
секторі загального державного управління, розглянуто особливості
визнання доходів і видатків у підсистемах бюджетного обліку.
Ключові слова: касовий метод, метод нарахування, фактичні
видатки, касові видатки, фінансовий результат.

Господарювання
в
умовах
інтеграції
України
до
Європейського економічного простору та розвитку економіки з
ринковими відносинами потребує перебудови системи
економічних відносин. Зазначені об’єктивні процеси вимагали
змін пріоритетів та форм господарювання, що втілилось
скасуванням поділу видів господарської діяльності на виробничу
та невиробничу. Натомість, цілком обґрунтовано, запроваджено
поділ видів діяльності на підприємництво та некомерційну
господарську діяльність [2].
Сектор ЗДУ як інституційну одиницю України визначено з
врахування міжнародної класифікації. Розподіл ЗДУ за
підсекторами здійснюється на центральні органи державного
управління (центральний уряд); регіональні та місцеві органи
державного управління; фонди соціального страхування [11].
Бухгалтерський облік у секторі ЗДУ має охоплювати операції,
що виникають при здійсненні фінансово-господарської
діяльності всіх його суб’єктів на основі єдиних принципів,
методів та процедур. Методика бухгалтерського обліку РБК
підлягає регламентації з боку Міністерства фінансів та
Державного казначейства України. Втім, методологічне
керівництво бухгалтерським обліком з боку зазначених суб’єктів
не поширюється на діяльність установ, що належать до
підсектора загального державного управління: «фонди
соціального страхування». Методика бухгалтерського обліку
операцій із обліку страхових внесків, їх надходження та
витрачання коштів у цьому підсекторі визначається виключно
актами відповідних фондів без дотримання єдиних підходів.
Окрім того, у бухгалтерському обліку в секторі загального
державного управління мають відображатися й операції,
виконувані на загальнодержавному рівні.
В Україні історично склалося розгалуження бухгалтерського
обліку у секторі загального державного управління на дві
відносно відокремлені гілки: бухгалтерський облік у бюджетних
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установах (РБК) і бухгалтерський облік виконання державного та
місцевих бюджетів, які ведуться на основі різних облікових
принципів, планів рахунків. Зокрема, нинішній план рахунків
бюджетних установ побудований на основі плану рахунків
підприємств, що відповідає концепції адаптації елементів
фінансово-господарської діяльності бюджетних установ як до
сфери матеріального виробництва, так і до сфери надання
нематеріальних послуг. Перехід бюджетних установ на
казначейську систему обслуговування та формування і
виконання бюджету за програмно-цільовим методом обумовили
тенденцію до більш тісного економічного поєднання учасників
бюджетного процесу.
На сьогодні, поділ бухгалтерського обліку в секторі ЗДУ на
дві складові призводить до уповільнення процесу формування
якісної інформаційної бази, яка має забезпечувати управління
бюджетними коштами в умовах застосування програмноцільового методу формування та виконання державного
бюджету. Отже, такий підхід до побудови бухгалтерського
обліку в секторі ЗДУ вичерпав свої можливості. Необхідність
побудови уніфікованого бухгалтерського обліку в секторі ЗДУ на
основі єдиних принципів, методів та процедур, вже не є
дискусійним питанням [3, с. 20; 12; 13, с. 156].
Казначейська система виконання бюджетів передбачає
застосування в бухгалтерському обліку в секторі ЗДУ касового
методу та методу нарахування, паралельне використання яких
потребує визнання видатків у бухгалтерському обліку РБК як у
момент сплати грошових коштів, так і в момент їх фактичного
виникнення, та обумовлює розподілення видатків залежно від
етапу руху бюджетних коштів на касові та фактичні.
Визнання видатків у бухгалтерському обліку в момент
проведення відповідних платежів спричиняє наявність у
бухгалтерському обліку РБК об’єкту обліку «касові видатки», які
являють собою усі суми, проведені органом Державного
казначейства або установою банку з рахунків як готівкою, так і
шляхом безготівкової оплати рахунків.
Об’єкт бухгалтерського обліку РБК «фактичні видатки»
передбачає визнання в бухгалтерському обліку видатків у момент
їх виникнення, незалежно від дати сплати грошових коштів.
Фактичні видатки, це реальні, кінцеві видатки РБК, оформлені
відповідними документами, разом із видатками за неоплаченими
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рахунками кредиторів, за нарахованою, але не виплаченою
заробітною платою і стипендіями.
Тобто, в бухгалтерському обліку виконання бюджетів при
визначенні фінансового результату зіставляються доходи і
видатки визнані за касовим методом на відміну від
бухгалтерського обліку державних установ і неринкових
некомерційних організацій де касові видатки є лише проміжним
обліковим етапом. Таким чином, фінансовий результат
виконання бюджетів характеризує надлишок фінансових ресурсів
(профіцит) або їх нестачу (дефіцит).
Державні установи та неринкові некомерційні організації
отримують доходи, що згідно їх кошторисів спрямовуються на
покриття видатків на виконання державних політичних або
соціальних функцій без мети одержання прибутку. Склад
доходів, які формують фінансове забезпечення установ сектору
ЗДУ та напрямки їх використання, визначені та класифіковані.
Окрім надходжень з бюджету державні установи та неринкові
некомерційні організації отримують надходження з інших
джерел, більшу частину яких складають надходження від
реалізації товарів і послуг, що становлять частину неринкової
продукції цих закладів і спрямовуються до спеціального фонду
бюджетів. Багатоканальне фінансове забезпечення обумовлює
поділ фінансово-господарської діяльності установ сектору ЗДУ
на діяльність за рахунок коштів загального та спеціального
фондів. А це впливає на методику формування фінансового
результату, що визначається за загальним та спеціальним фондом
окремо.
На сьогодні в Україні за загальним фондом та за спеціальним
фондом у частині інших надходжень РБК запроваджено
погашення їх зобов’язань, що передбачає послідовність етапів [1;
5]: 1) затвердження кошторису РБК; 2) відкриття рахунків на ім’я
РБК в органах Державного казначейства України; 3) відкриття та
розподіл асигнувань РБК; 4) реєстрація зобов’язань РБК в
органах Державного казначейства України; 5) оприбуткування
цінностей (отримання послуг) РБК; 6) реєстрація фінансових
зобов’язань РБК в органах Державного казначейства України; 7)
зарахування асигнувань на рахунки, відкриті на ім’я РБК в
органах Державного казначейства України; 8) перерахування
коштів в оплату рахунків РБК.
Зарахування вказаних вище доходів на рахунки, відкриті РБК
в установах Державного казначейства України відбувається
245

Фінанси, облік і аудит. 2010. № 16

одночасно з перерахування коштів в оплату рахунків РБК, а
визнання доходів загального фонду та доходів за іншими
надходженнями РБК у їх бухгалтерському обліку відбувається в
момент зарахування відповідних сум асигнувань на рахунки.
Таким чином, за загальним фондом суми доходів відображених у
бухгалтерському обліку РБК відповідають видаткам бюджету, що
визнані в обліку виконання бюджетів за касовим методом.
Методика визначення фінансового результату діяльності
розпорядників бюджетних коштів полягає у зіставленні доходів
із фактичними видатками. Отже, у частині зіставлення доходів
загального фонду та доходів за іншими надходженнями РБК з
фактичними видатками, здійсненими за рахунок відповідних
джерел покриття, фінансовий результат діяльності має
дорівнювати сумі: дебіторської заборгованості на кінець року за
вирахуванням дебіторської заборгованості на початок року і
кредиторської заборгованості на початок року за вирахуванням
кредиторської заборгованості на кінець року, що утворилися за
коштами загального фонду та/або іншими надходженнями РБК та
залишку запасів на кінець року за вирахуванням залишку запасів
на початок року, що придбані за рахунок коштів загального
фонду та/або інших надходжень РБК.
Власні надходження розпорядників бюджетних коштів беруть
участь у формуванні спеціального фонду державного бюджету та
становлять доволі вагому його частину. Цей вид доходів
відноситься до складу неподаткових надходжень та переважає у
їх складі. У сукупності доходів спеціального фонду протягом
2005—2009 років питома вага власних надходжень РБК
коливається від 27 % до 31 %. Левову частку власних
надходжень РБК (в окремі роки більше 99 %) становить плата за
послуги, що надаються ними.
Методика бухгалтерського обліку РБК передбачає визнання
доходів у вигляді плати за послуги в момент їх виникнення
незалежно від дати отримання грошових коштів. У
бухгалтерському обліку виконання бюджетів ці ж самі доходи
визнаються тільки в момент зарахування грошових коштів на
рахунки. Тобто, різниця між сумою доходів у вигляді плати за
послуги за даними бухгалтерського обліку виконання бюджетів
та РБК має відповідати сумі дебіторської заборгованості за цими
надходженнями, що фіксується в обліку РБК станом на кінець
бюджетного року. Отже, застосування касового методу в обліку
виконання бюджетів та методу нарахування в обліку РБК
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спричиняє за окремими операціями відмінності у визнанні посуті одного й того самого об’єкту бухгалтерського обліку.
Касові видатки бюджету та фактичні видатки РБК, які
покриваються за рахунок їх власних надходжень, різняться на
суму дебіторської заборгованості на кінець року за вирахуванням
дебіторської заборгованості на початок року і кредиторської
заборгованості на початок року за вирахуванням кредиторської
заборгованості на кінець року, що утворилися за власними
надходженнями РБК та залишку запасів на кінець року за
вирахуванням залишку запасів на початок року, що придбані за
рахунок власних надходжень РБК.
Таким чином, фінансовий результат загального фонду та
відповідної частини спеціального фонду РБК є виміром витрат
фінансових ресурсів держави на фінансове забезпечення
державних установ і неринкових некомерційних організацій та
вартості спожитих бюджетних ресурсів для виконання їх
безпосередніх функцій, а отже є не стільки показником
фінансового результату діяльності, скільки індикатором
ефективності використання бюджетних коштів.
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ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА У МОЛОЧНОМУ
СКОТАРСТВІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ
АСПЕКТИ
В статье рассмотрены управленческий и учетный аспекты
формирования качества молока в молочном животноводстве.
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