
ISSN: 2310-9734 Фінанси, облік і аудит. 2016. Випуск 1 (29)

213

Key words: operating activities; business processes; financial engineering;
documentation; organization.

УДК 657.1:658.115
Ларікова Тетяна Віталіївна,

канд. екон. наук, доц., доцент кафедри
обліку в кредитних і бюджетних

установах та економічного аналізу
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

(03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1)
E-mail: larikovat@mail.ru

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ПОРЯДОК
ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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Анотація
Мета дослідження. Визначити сутність витрат за обмінними та не-
обмінними операціями та узагальнити методику їх обліку згідно Плану
рахунків від 31.12.2013 р. № 1203.
Методологія. Для досягнення поставленої мети використано методи
конкретизації, узагальнення теоретичного та практичного матеріалу
для вирішення проблемних питань облікового механізму витрат в дер-
жавному секторі.
Отримані результати. Визначено сутність і класифікую витрат за
обмінними та необмінними операціями. Узагальнено методику обліку
витрат і визначено порядок заповнення фінансової звітності державно-
го сектору у розрізі статей витрат за обмінними та необмінними опе-
раціями.
Цінність дослідження. Полягає у прикладній спрямованості визначених
теоретико-практичних положень обліку витрат за обмінними та необ-
мінними операціями в державному секторі.
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Реформування бухгалтерсь-
кого обліку згідно Стратегії модернізації системи бухгалтерсько-
го обліку в державному секторі України на 2007–2015 роки в
державному секторі набирає обертів, прийняття нових норматив-
но-правових актів з 1 січня 2017 року спричинило корінні зміни
всієї концепції обліку в бюджетній сфері. Зокрема, набрали чин-
ності такі нормативні документи: План рахунків бухгалтерського
обліку в державному секторі від 31.12.2013 р. № 1203; Порядок
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в держав-
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ному секторі від 29 грудня 2015 року № 1219; Типова кореспон-
денція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення
операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядни-
ками бюджетних коштів та державними цільовими фондами від
29.12.2015 № 1219; Методичні рекомендації зі співставлення
субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків від
21.12.2016 № 1127; Порядок заповнення форм фінансової звітно-
сті в державному секторі від 28 лютого 2017 р № 307. Однак від-
сутність листів-роз’яснень Міністерства фінансів України щодо
методики обліку деяких господарських операцій, зокрема чітке
розмежування витрат за обмінними та необмінними операцій, їх
класифікації, призвели до виникнення проблем щодо відобра-
ження таких операцій в обліку та розкриття відповідної інформа-
ції у фінансовій звітності розпорядниками бюджетних коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання
обліку у державному секторі розглянуті у працях С. В. Свірко,
М. Р. Лучко, Л. Г. Ловінської, Л. Т. Штимер, О. В. Писарчука,
О. М. Кудіної, В. В. Тютліковата, М.С. Амбарчян. У своїх працях
учені розглядали загальний механізм обліку у державному секто-
рі, досліджували переваги та недоліки існуючої системи до кінця
2016 р., розглядали склад та структуру Плану рахунків бухгал-
терського обліку в державному секторі з метою дослідження но-
вої облікової класифікації господарських засобів і джерел їх фо-
рмування, досліджували особливості обліку доходів і витрат
розпорядниками бюджетних коштів.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Водночас, питання складу
витрат та їх класифікація за обмінними та необмінними операці-
ями, порядок їх визнання в обліку згідно Плану рахунків бухгал-
терського обліку в державному секторі від 31.12.2013 № 1203,
узагальнення проблемних аспектів щодо типової кореспонденції
обліку витрат за вказаними операціями та відображення їх за
статтями фінансової звітності практично не досліджувалось, що
свідчить про актуальність обраної теми.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою статті
є дослідження сутності та класифікації витрат за обмінними та
необмінними операціями, вивчення особливостей методики облі-
ку витрат на субрахунках класу 8 «Витрати» згідно Плану рахун-
ків № 1203, узагальнення типової кореспонденції у вигляді бух-
галтерських проведень і відображення інформації по витратах
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окремо за обмінними та необмінними операціями у фінансовій
звітності державного сектору.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Аналізуючи від-
повідність нормативно-правового забезпечення бухгалтерського
обліку в бюджетному законодавстві, стає очевидною розбіжність
між визначенням і класифікацією витрат. Так, згідно НП(С)
БОДС 101 «Подання фінансової звітності» визначення витрат за
змістом відповідає міжнародним стандартам, зокрема: витрати –
це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилу-
чення або розподілення власником) [2].

Однак, відповідно до Бюджетного кодексу України витратами
визначено видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, пога-
шення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах,
придбання цінних паперів [1]. Тобто поняття «витрати бюджету»
ширше, ніж «видатки бюджету». Зокрема, видатками бюджету є
кошти, спрямовані на здійснення програм і заходів, передбачених
відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: пога-
шення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджет-
них коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення
надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів
(обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення
їх бюджетного відшкодування.

За результатами реформування системи бухгалтерського обліку
в державному секторі змінився склад, умови визнання та відобра-
ження витрат у фінансовій звітності. Згідно Національного поло-
ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі
135 «Витрати» витрати суб’єктів державного сектора поділяються
за операціями обміну – за обмінними та не обмінними операціями.

Обмінною операцією визначено господарську операцію з про-
дажу/придбання активів в обмін на грошові кошти, послуги (ро-
боти), інші активи або погашення зобов’язань». Тобто, витратами
за обмінними операціями визнається придбання установою осно-
вних засобів, нематеріальних активів, запасів, оплати послуг і
робіт, проведення платежів, у тому числі податкових (за виклю-
ченням ПДВ), пов’язаних із виконанням установою належних їй
функцій, в обмін на грошові кошти у вигляді бюджетних асигну-
вань і надходжень від надання платних послуг або в обмін на по-
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гашення зобов’язань, оскільки, ПДВ сплачується не за рахунок
бюджетних асигнувань, а за рахунок надходжень від покупця
продукції, робіт, послуг. На рис. 1 наведено класифікацію витрат
за обмінними та необмінними операціями.

Методика обліку витрат передбачає застосування в бухгалтер-
ському обліку в секторі загального державного управління касо-
вого методу та методу нарахування. Паралельне застосування
цих методів потребує визнання видатків у бухгалтерському облі-
ку бюджетних установ як у момент сплати грошових коштів так, і
в момент їх фактичного виникнення, що обумовлює розподілення
видатків залежно від етапу руху бюджетних коштів на касові та
фактичні [8].

Витрати за обмінними операціями
включають такі елементи витрат:

- оплата праці (заробітна плата, грошове забезпечення
військовослужбовців);

- відрахування на соціальні заходи;
- матеріальні витрати (використання предметів, матеріа-
лів, обладнання, інвентарю, медикаментів і перев’язува-
льних матеріалів, продуктів харчування тощо);

- амортизація;
- фінансові витрати (витрати суб’єкта державного сектору,
пов’язані із запозиченнями згідно із законодавством: відсо-
тки за користування кредитами, премія, дисконт за цінними
паперами, витрати на обслуговування боргу тощо);

- інші витрати за обмінними операціями (курсові різниці,
витрати, пов’язані з реалізацією активів, уцінка активів,
втрати від зменшення корисності активів тощо)

Витрати за необмінними операціями
включають такі елементи витрат:

- трансферти (субсидії, гранти, соціаль-
ні виплати тощо);

- інші витрати за необмінними операція-
ми (витрати, пов’язані з передачею акти-
вів, що передають суб’єкти державного
сектору суб’єктам господарювання, фізи-
чним особам та іншим суб’єктам держав-
ного сектору для виконання цільових за-
ходів, списана дебіторська заборгованість,
неповернення депозитів тощо)

ВИТРАТИ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Рис. 1. Класифікація витрат за обмінними та необмінними операціями [3]

У бухгалтерському обліку бюджетних установ касові видатки
фіксуються на підставі виписок з рахунків, відкритих на ім’я бю-
джетної установи в органах Державного казначейства України
(установ банків), з доданими до них підтвердними документами
(платіжними дорученнями тощо) за кредитом активних синтети-
чних рахунків 23 «Грошові кошти на рахунках» згідно Плану ра-
хунків №1203 [4].

У табл. 1 наведено облік касових видатків розпорядниками
бюджетних коштів згідно Типової кореспонденції субрахунків
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бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами,
капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів
і державними цільовими фондами від 29.12.2015 №1219.

Таблиця 1
Облік касових видатків розпорядниками бюджетних коштів [7]

Кореспонденція рахунківЗміст господарської
операції

Пункт
Типової

кореспонденції Дебет рахунку Кредит рахунку

2113 «Розрахунки
за авансами, ви-
даними постача-
льникам, підряд-
никам за товари,
роботи і послуги»,
2117 «Інша пото-
чна дебіторська
заборгованість»

2311 «Поточні ра-
хунки в банку»,
2313 «Реєстраційні
рахунки»

Перерахування сум
постачальникам згід-
но з пред’явленими
рахунками за матері-
альні цінності та на-
дані послуги, за елек-
тричну енергію та
комунальні послуги,
за замовлення транс-
порту на доставку ма-
теріалів і продуктів:
– шляхом попере-
дньої оплати у випа-
дках передбачених
законодавством
– після надходження
матеріальних
цінностей, отриман-
ня послуг

п. 5.7

6211 «Розрахунки
з постачальника-
ми та підрядни-
ками», 6415
«Розрахунки з
іншими кредито-
рами»

2311 «Поточні ра-
хунки в банку»,
2313 «Реєстраційні
рахунки»

Отримання в касу го-
тівки з поточних, ре-
єстраційних, спеціа-
льних реєстраційних
рахунків за прибут-
ковими касовими ор-
дерами

п. 5.12

2211 «Готівка у
національній ва-
люті», 2212 «Го-
тівка в іноземній
валюті»

2311 «Поточні ра-
хунки в банку»,
2312 «Інші поточні
рахунки в банку»,
2313 «Реєстраційні
рахунки», 2314
«Інші рахунки в Ка-
значействі», 2315
«Рахунки для обліку
депозитних сум»

Бухгалтерський облік фактичних видатків розпорядників бю-
джетних коштів ведеться на активних рахунках 8 класу «Витра-
ти». Фактичні видатки накопичувальним підсумком з початку
бюджетного року фіксуються за дебетом активних синтетичних
рахунків (субрахунків), які наведено в табл. 2.
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Таблиця 2
Рахунки (субрахунки) 8 класу «витрати» та їх характеристика [4; 5]

Рахунок Субрахунки Характеристика

8011 Витрати на
оплату праці

ведеться облік витрат на оплату праці, що
здійснюються в процесі основної діяльності
суб’єкта державного сектору та на виконання
бюджетних програм (заробітна плата, грошо-
ве забезпечення військовослужбовців тощо)

8012 Відрахування
на соціальні заходи

ведеться облік сум, витрачених та відрахова-
них на соціальні заходи, що нараховуються в
процесі основної діяльності суб’єкта держав-
ного сектору та на виконання програм

8013 Матеріальні
витрати

ведеться облік матеріальних витрат, які здій-
снюються суб’єктом державного сектору у
процесі основної діяльності та на виконання
програм, зокрема витрати на придбання
предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю
(крім капітальних витрат), медикаментів і пе-
рев’язувальних матеріалів, продуктів харчу-
вання, витрат на оплату послуг, отриманих
від сторонніх підприємств, тощо

80 Витрати на
виконання
бюджетних
програм

8014 Амортизація

ведеться облік сум нарахованої амортизації ос-
новних засобів, інших необоротних матеріаль-
них активів і нематеріальних активів, що вико-
ристовуються суб’єктом державного сектору в
процесі звичайної діяльності та на виконання
програм, не пов’язаних із основною діяльністю

8111 Витрати на
оплату праці

ведеться облік витрат на оплату праці, пов’я-
заних із організацією та наданням послуг, виго-
товленням продукції, виконанням робіт

8112 Відрахування
на соціальні заходи

ведеться облік витрат і відрахувань на соціа-
льні заходи, що нараховуються в процесі на-
дання послуг, виготовлення продукції, вико-
нання робіт

8113 Матеріальні
витрати

ведеться облік матеріальних витрат, які вини-
кають в процесі надання послуг, виготовлення
продукції, виконання робіт, витрат на оплату
послуг, отриманих від сторонніх підприємств

8114 Амортизація

ведеться облік сум нарахованої амортизації
основних засобів, інших необоротних матері-
альних активів та нематеріальних активів, що
використовуються в процесі організації та
надання послуг, виготовлення продукції, ви-
конання робіт

81 Витрати на
виготовлення
продукції (на-
дання послуг,
виконання
робіт)

8115 Інші витрати ведеться облік витрат, які не відображені на
субрахунках 8111 (8121)–8114 (8124)
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Закінчення табл. 2
Рахунок Субрахунки Характеристика

8211 Собівартість
проданих активів

ведеться облік виробничої собівартості про-
дукції, робіт, послуг

82 Витрати з
продажу ак-
тивів

8212 Витрати,
пов’язані з реаліза-
цією майна

ведеться облік витрат, пов’язаних із реаліза-
цією в установленому порядку майна (крім
майна, доходи від продажу якого вважаються
доходами відповідного бюджету)

83 Фінансові
витрати

8311 Фінансові ви-
трати

ведеться облік витрат на сплату відсотків за
користування кредитами та інших витрат,
пов’язаних із запозиченням, згідно із законо-
давством

84 Інші ви-
трати за об-
мінними опе-
раціями

8411 Інші витрати
за обмінними опе-
раціями

ведеться облік втрат за активами й зо-
бов’язаннями суб’єкта державного сектору від
зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрат
від зменшення корисності активів, суми знеці-
нення (уцінки) необоротних активів і фінансо-
вих інвестицій, витрат на відрядження тощо

85 Витрати за
необмінними
операціями

8511 Витрати за
необмінними опе-
раціями

ведеться облік видатків, пов’язаних із наданням
субсидій, дотацій, поточних трансфертів юри-
дичним особам, поточних трансфертів населен-
ню, у тому числі з виплатою всіх видів соціаль-
ної допомоги, пільг, субсидій; стипендій; пенсій;
путівок на оздоровлення, капітальних трансфер-
тів урядам іноземних держав і міжнародним ор-
ганізаціям, капітальних трансфертів населенню,
інших поточних видатків, списаної дебіторської
заборгованості. На цьому субрахунку ведеться
облік витрат, пов’язаних із соціальним забез-
печенням у вищих навчальних закладах та нау-
кових установах, закладах охорони здоров’я,
що надають первинну, вторинну, екстрену ме-
дичну допомогу, відповідно до законодавства

Операції з обліку витрат систематизуються в облікових регіс-
трах у розрізі кореспонденції субрахунків і кодів економічної
класифікації видатків з відокремленим відображенням фактичних
видатків за джерелами їх покриття: Накопичувальна відомість за
розрахунками з іншими дебіторами (Меморіальний ордер №4);
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипе-
ндій (Меморіальний ордер №5); Накопичувальна відомість за
розрахунками з іншими кредиторами (Меморіальний ордер №6);
Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових
платежів (Меморіальний ордер №7); Накопичувальна відомість
за розрахунками з підзвітними особами (Меморіальний ордер
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№8); Зведення накопичувальних відомостей про витрачання про-
дуктів харчування (Меморіальний ордер №12); Накопичувальна
відомість витрачання матеріалів (Меморіальний ордер №13).

У табл. 3 наведено обліку фактичних видатків розпорядника-
ми бюджетних коштів згідно Типової кореспонденції субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами,
капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів
та державними цільовими фондами від 29.12.2015 № 1219.

Таблиця 3
Облік фактичних видатків розпорядниками бюджетних коштів[7]

Кореспонденція рахунківЗміст господарської
операції

Пункт
Типової

кореспонденції Дебет рахунку Кредит рахунку

Нараховано
амортизацію
основних засобів

1.20 8014, 8114,
«Амортизація»

1411 «Знос основних засо-
бів», 1412 «Знос інших не-
оборотних матеріальних
активів», 1414 Знос інвес-
тиційної нерухомості»

Нарахування
заробітної плати
працівникам

8.1
8011, 8111
«Витрати на
оплату праці»

6511 «Розрахунки із заро-
бітної плати»

Нарахування
стипендій 8.2 8011 «Витрати

на оплату праці»

6512 «Розрахунки з випла-
ти стипендій, пенсій, до-
помоги та інших трансфер-
тів населенню»

Нарахування суми до-
помоги з тимчасової
непрацездатності, що
сплачуються за раху-
нок коштів суб’єкта
державного сектору

8.3
8012, 8112
«Відрахування
на соціальні
заходи»

6313 «Розрахунки із зага-
льнообов’язкового держа-
вного соціального страху-
вання»

Закриття
рахунків витрат 6.2

5511 «Фінансові
результати вико-
нання кошторису
звітного періоду»
(5521 «Фінансо-
вий результат ви-
конання бюджету
(кошторису) звіт-
ного періоду»)

8011, 8111 «Витрати на
оплату праці», 8012, 8112,
«Відрахування на соціальні
заходи», 8013, 8113 «Мате-
ріальні витрати», 8014,
8114, «Амортизація», 8115
«Інші витрати», 82 «Витра-
ти з продажу активів», 8311
«Фінансові витрати», 8411
«Інші витрати за обмінними
операціями», 8511 «Витра-
ти за необмінними операці-
ями», 8521 «Витрати на
утримання апарату фонду»
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Згідно НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» від 28
грудня 2009 р. № 1541 і Порядку заповнення форм фінансової
звітності в державному секторі від 28 лютого 2017 р. № 307 роз-
порядники бюджетних коштів формують і подають фінансову
звітність, яка складається з таких форм, як: баланс, звіт про фі-
нансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошо-
вих коштів і примітки до звітів.

Інформація про витрати міститься у Звіті про фінансові ре-
зультати (форма 2-дс), який включає інформацію про доходи та
витрати за звітний період .

Ця форма складається із 4 розділів, а саме: І) Фінансовий ре-
зультат діяльності; ІІ) Витрати бюджету (кошторису) за функці-
ональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;
ІІІ) Виконання бюджету (кошторису); ІV) Елементи витрат за
обмінними операціями.

Зокрема, витрати за обмінними та необмінними операціями
узагальнюються у розділах І і ІV. У першому розділі Звіту про
фінансові результати (ф. 2-дс) спершу наведена інформація про
витрати за обмінними операціями, що включає такі статті: ви-
трати на виконання бюджетних програм; витрати на виготов-
лення продукції (надання послуг, виконання робіт); витрати з
продажу активів; фінансові витрати; інші витрати за обмінними
операціями.

У табл. 4 наведено порядок заповнення статей витрат за об-
мінними та необмінними операціями розділу 1 «Фінансовий ре-
зультат діяльності».

Важливою складовою Звіту про фінансові результати є розділ
IV. Елементи витрат за обмінними операціями. Заповнення даних
цього розділу здійснюється на підставі даних бухгалтерського
обліку за субрахунками витрат. Для цього потрібно підсумувати
дані про витрати по загальному та спеціальному фондах (сальдо
субрахунків у книзі «Журнал-головна»), дані про фактичні ви-
трати, узагальнені в аналітичному обліку, що відображають фак-
тичні витрати розпорядника бюджетних коштів.
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Таблиця 4
Порядок заповнення статей витрат за обмінними та необмінними

операціями розділу 1 «фінансовий результат діяльності» [6]

Стаття Код
рядка

Субрахунки Плану
рахунків №1203 Примітка

Витрати за обмінними операціями

Витрати на вико-
нання бюджетних
програм

2210

801 Витрати розпоряд-
ників бюджетних кош-
тів на виконання бю-
джетних програм 8011
— 8014

Відображаються витрати,
пов’язані з виконанням роз-
порядником бюджетних кош-
тів своїх повноважень, ви-
значених законодавством

Витрати на вигото-
влення продукції
(надання послуг,
виконання робіт)

2220

811 Витрати розпоряд-
ників бюджетних кош-
тів на виготовлення
продукції (надання по-
слуг, виконання робіт)
8111–8115

Відображаються витрати,
пов’язані з організацією та
наданням послуг, виготов-
ленням продукції, виконан-
ням робіт

Витрати з продажу
активів 2230

821 Витрати розпоряд-
ників бюджетних кош-
тів з продажу активів
8211, 8212

Відображається собівартість
реалізованої продукції (робіт,
послуг) і витрати, пов’язані з
реалізацією майна

Фінансові
витрати 2240

8311 Фінансові витрати
розпорядників бюджет-
них коштів

Відображаються витрати на
сплату відсотків за користу-
вання кредитами та інших
витрат, пов’язаних із запози-
ченням, згідно із законодав-
ством. Ведеться облік витрат
за фінансовими інвестиціями,
які оцінюються за амортизо-
ваною собівартістю (на суму
амортизації премії).

Інші витрати
за обмінними
операціями

2250
8411 Інші витрати за
обмінними операціями
розпорядників бюджет-
них коштів

Відображаються витрати
розпорядників бюджетних
коштів, які не наведені в ряд-
ках 2210-2240, зокрема, втра-
ти за активами і зо-
бов’язаннями суб’єкта
державного сектора від зміни
курсу гривні до іноземної ва-
люти, втрати від зменшення
корисності активів, суми зне-
цінення (уцінки) необорот-
них активів і фінансових ін-
вестицій і т. п., включаючи
витрати на відрядження
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Закінчення табл. 4
1 2 3 4

Всього витрат
за обмінними
операціями

2290 Сума рядків 2210, 2220,
2230, 2240, 2250

Витрати за необмінними операціями

Інші витрати
за необмінними
операціями

2310 8511 «Витрати за необ-
мінними операціями»

Відображаються витрати,
пов’язаних із наданням суб-
сидій, дотацій, поточних
трансфертів юридичним осо-
бам, поточних трансфертів
населенню, у тому числі з
виплатою всіх видів соціаль-
ної допомоги, пільг, субси-
дій; стипендій; пенсій; путі-
вок на оздоровлення,
капітальних трансфертів уря-
дам іноземних держав і між-
народним організаціям, капі-
тальних трансфертів
населенню, інших поточних
видатків, списаної дебіторсь-
кої заборгованості

У табл. 5 наведено порядок заповнення елементів витрат за
обмінними операціями розділу ІV. Елементи витрат за обмінни-
ми операціями.

Таблиця 5
Порядок заповнення елементів витрат за обмінними операціями розділу іv.

Елементи витрат за обмінними операціями [6]

Стаття Код рядка Згідно з Планом рахунків №1203

Витрати на оплату
праці

2820 8011, 8111 «Витрати на оплату праці»

Відрахування на соціа-
льні заходи

2830 8012, 8112 «Відрахування на соціальні
заходи»

Матеріальні витрати 2840 8013, 8113 «Матеріальні витрати»
Амортизація 2850 8014, 8114 «Амортизація»

Інші витрати 2860 8411 «Інші витрати за обмінними опера-
ціями», 8115 «Інші витрати»

Всього 2890 Сума рядків 2820, 2830, 2840, 2850, 2860
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Складання статей витрат Звіту про фінансові результати пе-
редбачає розрахунок обороту по витратам за обмінними та необ-
мінними операціями класу 8. «Витрати» чинного Плану рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі, який затвердже-
ний наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 за звітний період.
Звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності
є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день
звітного кварталу. Звітним періодом для складання річної фінан-
сової звітності є бюджетний період, що становить один календа-
рний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується
31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший пері-
од у випадках, визначених законодавством.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. За результатами проведеного дослідження узагальне-
но висновки, наведено визначення витрат у державному секторів,
окреслена їх класифікація за обмінними та необмінними операці-
ями. Визначено, що витрати за обмінними операціями включа-
ють: оплату праці, відрахування на соціальні заходи, матеріальні
витрати, амортизацію, фінансові витрати та інші витрати за об-
мінними операціями. Витрати за необмінними операціями вклю-
чають: трансферти та інші витрати за необмінними операціями.
Окреслено, що витрати відображаються в обліку на 8 класі «Ви-
трати» чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку в держа-
вному секторі від 31.12.2013 № 1203, також у статті наведено ха-
рактеристику субрахунків витрат. Узагальнено методику обліку
витрат за обмінними та необмінними операціями, наведено бух-
галтерські проведення згідно Типової кореспонденції субрахун-
ків бухгалтерського обліку для відображення операцій з актива-
ми, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних
коштів і державними цільовими фондами від 29.12.2015 № 1219
та визначено порядок формування статей витрат за обмінними та
необмінними операціями у Звіті про фінансові результати згідно
Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному се-
кторі від 28 лютого 2017 р. № 307.
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Costs accounting methodology
and procedure of the financial reporting forms

completing in public sector

Abstract
Research objective.The objective of the article is to define the essence of
exchange and non-exchange transactions costs and generalize the
methodology of their accounting in accordance with the Chart of Accounts
№ 1203 from 31.12.2013.
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Methodology. In order to gain the objective, the research applies methods of
concretization, and theoretical and practical information generalization to solve
the problems of costs accounting in public sector.
Findings. The author defines the essence and classification of exchange and
non-exchange transactions. The method of cost accounting is summarized.
The article determines the order of financial statements in public sector in
terms of exchange and non-exchange transactions costs.
Value аdded. The study has practical implication of examined theoretical and
practical issues of exchange and non-exchange transactions costs accounting
in the public sector.
Key words: costs, exchange transactions, non-exchange transactions,
accounting, financial reporting, public sector.
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АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ

ВИМОГ БАЗЕЛЯ III
Анотація
Мета дослідження. Криза 2006–2009 років змусила світові банківські
інституції переглянути основні принципи здійснення банківської діяль-
ності в сфері кредитування, оцінки кредитного ризику та формування
резервних і буферних капіталів. Стабільність банківської системи є за-
порукою ефективного економічного зростання. Саме тому Україна по-
чала процес запровадження принципів Базелю ІІІ в управлінні та контро-
лі банками. В той же час постає питання спроможності системи
витримати та ефективно здійснити перехід до нових умов.
Методологія. Інформаційною базою дослідження стали матеріали На-
ціонального банку України, офіційні звітні дані банків, матеріали науко-
во-практичних конференцій, монографічні дослідження вітчизняних і за-
рубіжних вчених, а також особисті спостереження авторів. Окрім того,
в ході дослідження використовувались методи «мозкового штурму»,
аналіз і синтез, порівняння, спостереження, методи експертних оцінок.
Отримані результати. Велику увагу зосереджено на особливостях
контролю за кредитним ризиком в банках України згідно принципів Ба-
зелю III. В роботі увага приділялась дослідженню проблемних аспектів
переходу України до Базелю III та контролю за кредитним ризиком у
банках.
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