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Постановки проблеми. Бухгалтерський облік в бюджетних
установах перебуває на новому етапі свого розвитку, який виріз-
няється чітким спрямуванням на гармонізацію вітчизняної мето-
дології та методики бюджетного обліку в цілому до міжнародних
облікових підходів, що існують в межах державного сектору. Та-
ка позиція була закріплена Постановою Кабінету Міністрів
України № 34 від 16.01.07 «Про затвердження Стратегії модерні-
зації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на
2007—2015 роки», одним з центральних положень якої є розроб-
ка національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
державному секторі на основі міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку в державно для державного сектору (МСБОДС)
[1, 2]. За умов такого підходу, вивчення методологічних обліко-
вих підходів, закріплених МСБОДС є необхідною умовою фор-
мування нового методологічного інструментарію вітчизняного
бюджетного обліку.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Питання напрямів та
шляхів реалізації Стратегії модернізації бухгалтерського обліку в
державному секторі України активно обговорюється вже впро-
довж чотирьох років вітчизняними вченими, серед яких варто
виокремити Борисову Н.В., Гізатуліну Л.В., Левицку С.О., Лит-
виненко Л., Метелицю В. М., Сушко Н.І., Чемерис О.М., Чечулі-
ну О.О. [3—11]. Втім, вказані публікації носять загальний харак-
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тер і практично не розкривають конкретних методологічних під-
ходів до обліку різних об’єктів обліку, що існують в міжнародній
практиці. В раніше опублікованих статтях автора розглядались
положення бухгалтерського обліку в державному секторі щодо
основних його об’єктів, як то: доходи, необоротні активи, нема-
теріальні активи, запаси, зобов’язання, виплати працівникам. Не
менш важливим вбачається акцентування уваги на позиції між-
народного бухгалтерського обліку щодо відображення впливу
курсових різниць.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до
міжнародної практики, суб’єкт господарювання може здійснюва-
ти зовнішню діяльність двома шляхами, а саме: може проводити
операції в іноземній валюті або мати закордонні господарські
одиниці. Для відображення операцій в іноземній валюті та діяль-
ності закордонних господарських одиниць у фінансових звітах
суб’єкта господарювання операції слід відображати у валюті зві-
тності суб’єкта господарювання, а фінансові звіти про діяльність
закордонних господарських одиниць треба також перераховувати
у валюту суб’єкта господарювання, що звітує. За цих умов, вини-
кає потреба у прийнятті рішення щодо того, який курс обміну ви-
користовувати і як визнавати фінансовий вплив змін валютних
курсів у фінансових звітах.

Для розгляду зазначеного питання ідентифікуємо ряд понять,
що застосовуються у МСБОДС [12]:

 валютний курс — коефіцієнт обміну двох валют;
 грошові кошти — готівка в касі й депозити до запитання;
 грошові потоки — надходження та вибуття грошових кош-

тів та їх еквівалентів;
 еквіваленти грошових коштів — короткострокові, високо-

ліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми
грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості;

 закордонна господарська одиниця — контрольований суб’єкт
господарювання, асоційована компанія, спільне підприємство або
відділення суб’єкта господарювання, що звітує, діяльність яких
базується або здійснюється в інший країні, ніж країна цього
суб’єкта господарювання;

 закордонний суб’єкт господарювання — закордонна госпо-
дарська одиниця, діяльність якої не є невіддільною частиною ді-
яльності суб’єкта господарювання, що звітує;
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 іноземна валюта — валюта, інша, ніж валюта звітності
суб’єкта господарювання;

 курс при закритті — обмінний курс «спот» на дату подання
звіту;

 курсова різниця — різниця, яка є наслідком відображення у
звітності тієї самої кількості одиниць іноземної валюти у валюті
звітності при різних курсах обміну;

 монетарні статті — утримувані гроші, а також активи та зо-
бов’язання, які мають бути отримані або сплачені у фіксованій
або визначеній сумі грошей;

 немонетарні статті — статті, які не є монетарними статтями;
 принцип нарахування — принцип обліку, за яким операції

та інші події визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли
отримують або сплачують грошові кошти або їх еквіваленти).
Отже, операції та події відображаються в бухгалтерських записах
і визнаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони на-
лежать. Елементами, які визнаються за принципом нарахування в
обліку, є активи, зобов’язання, чисті активи /власний капітал, до-
ходи і витрати;

 операція в іноземній валюті — це операція, яка визначається
в іноземній валюті або потребує розрахунків в іноземній валюті,
включаючи операції, що виникають, коли суб’єкт господарюван-
ня: купує або продає товари чи послуги, ціна на які визначена в
іноземній валюті; отримує або надає позику, якщо суми, які треба
сплатити або отримати, визначені в іноземній валюті; стає сторо-
ною невиконаного валютного контракту або іншим чином купує
або продає активи чи бере на себе або погашає зобов’язання, ви-
значені в іноземній валюті.

Відповідно до МСБОДС 4 «Вплив змін курсових різниць»
операції в іноземній валюті слід відображати при первісному ви-
значенні у валюті звітності, перераховуючи суми в іноземній ва-
люті із застосуванням курсу обміну між валютою звітності та
іноземною валютою на дату здійснення операції (спот-курсу)
[13]. Для зручності та у разі відсутності суттєвих коливань, часто
застосовують курс, який наближається до фактичного курсу на
дату здійснення операції.

Зміни валютного курсу можуть впливати на грошові кошти
або їх еквіваленти, наявні або такі, що належать до сплати в іно-
земній валюті. Відображення такої курсової різниці розглядаєть-
ся МСБОДС 2 оскільки: хоча ці зміни не є грошовими потоками,
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наслідки зміни валютного курсу на грошові кошти або на їх екві-
валенти, наявні або такі, що належать до сплати в іноземній ва-
люті, відображаються у звіті про рух грошових коштів з метою
узгодити грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець
звітного періоду; ці суми відображаються окремо від грошових
потоків унаслідок операційної, інвестиційної та фінансової дія-
льності і включають різниці, якщо такі є, з тими сумами, які були
б, якби грошові потоки відображалися за валютним курсом на кі-
нець періоду.

На кожну дату звітності [12, 13]:
 монетарні статті в іноземній валюті слід відображати з вико-

ристанням валютного курсу при закритті;
 немонетарні статті, які відображаються за історичною собі-

вартістю, визначеною в іноземній валюті, необхідно визнавати за
валютним курсом на дату здійснення операції;

 немонетарні статті, які відображаються за справедливою ва-
ртістю, визначеною в іноземній валюті, слід визнавати за валют-
ним курсом, який існував на момент визначення цієї вартості.

Балансова вартість статті визначається згідно з відповідними
МСБОДС.

Нагадаймо, що курсова різниця має місце в обліку тоді, коли
зміна у валютному курсі відбувається у період між датою здійс-
нення операції і датою розрахунку за будь-якими монетарними
статтями, що є наслідком операцій в іноземній валюті. Коли роз-
рахунки за операцію здійснюються протягом того самого обліко-
вого періоду, в якому операція була здійснена, вся курсова різни-
ця визнається в цьому періоді. Проте, коли розрахунок за опера-
цією здійснюється в наступному обліковому періоді, курсова різ-
ниця, визнана в кожному проміжному періоді до періоду розра-
хунку, визначається зміною у валютних курсах протягом цього
періоду.

Курсові різниці, що виникають при розрахунках за монетар-
ними статтями або при складанні звітів про монетарні статті
суб’єкта господарювання за курсами, відмінними від курсів, за
якими вони були первісно відображені протягом певного періоду
або визначені у попередніх фінансових звітах, мають бути визна-
ні як доходи або витрати протягом того періоду, коли вони вини-
кають. Зазначений підхід класифікується як базовий. Виняток
складають курсові різниці, які виникають унаслідок монетарної
статті, яка, по суті, є частиною чистих інвестицій суб’єкта госпо-
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дарювання в закордонний суб’єкт господарювання, а також зо-
бов’язання в іноземній валюті, що визнаються як хеджування чи-
стих інвестицій суб’єкта господарювання в закордонний суб’єкт
господарювання, у фінансових звітах суб’єкта господарювання
слід класифікувати як чисті активи / власний капітал до вибуття
чистих інвестицій, коли їх слід визнавати як дохід або витрати.

Дозволений альтернативний підхід, відповідно до МСБОДС 4,
відмічає, що курсові різниці можуть бути наслідком значної де-
вальвації або знецінення валюти, проти чого не існує практичних
засобів хеджування, і це впливає на заборгованість, яку не можна
погасити і яка виникає безпосередньо після придбання активів,
рахунок на які був виписаний в іноземній валюті. МСБОДС 4
встановлює, що такі курсові різниці слід додавати до балансової
вартості відповідного активу. Втім, курсові різниці не включа-
ються до балансової вартості активу, коли суб’єкт господарю-
вання може погасити або хеджувати зобов’язання в іноземній ва-
люті, що виникає від придбання активу. Однак збитки від курсу
обміну є частиною витрат, які безпосередньо відносяться на ак-
тив, коли зобов’язання не може бути погашене і практично не
підлягає хеджуванню (наприклад, унаслідок валютного контролю
затримується одержання іноземної валюти). Отже, згідно з до-
зволеним альтернативним підходом, собівартість активу, рахунок
на який виставляється в іноземній валюті, розглядається як сума
у валюті звітності, яку суб’єкт господарювання зрештою повинен
сплатити для погашення своїх зобов’язань, що виникають після
останнього придбання активу.

Важливою складовою фінансової звітності суб’єктів СД є
фінансові звіти закордонних господарських одиниць. Метод,
який застосовується для переведення фінансових звітів закор-
донних господарських одиниць, залежить від способу фінансу-
вання і функціонування суб’єкта господарювання щодо суб’єк-
та господарювання, який звітує. Йдеться, про класифікацію за-
кордонних господарських одиниць на :закордонні господарські
одиниці, які є невіддільною частиною діяльності суб’єкта гос-
подарювання, що звітує, та на закордонні суб’єкти господарю-
вання.

Закордонна господарська одиниця, яка є невіддільною части-
ною діяльності суб’єкта господарювання, що звітує, здійснює
свою діяльність так, ніби вона є продовженням діяльності
суб’єкта господарювання, що звітує (наприклад, департамент
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оборони може мати за кордоном низку баз, які проводять діяль-
ність від імені національного уряду. Оборонні воєнні бази мо-
жуть проводити свою діяльність значною мірою у валюті звітно-
сті суб’єкта господарювання, що звітує. Так, військовий персонал
може отримувати платню у валюті звітності і лише невелику су-
му в місцевій валюті; придбання продовольства й амуніції може
значною мірою здійснюватися через суб’єкт господарювання, що
звітує, причому купівлі, що здійснюються у місцевій валюті, зво-
дяться до мінімуму).

Закордонний суб’єкт господарювання, навпаки, накопичує
грошові кошти або інші монетарні статті, несе витрати, генерує
прибуток і, можливо, погашає позики переважно у своїй місцевій
валюті; він може також здійснювати операції в іноземних валю-
тах, включаючи операції у валюті звітності (наприклад, туристи-
чні агентства, нафтовидобувні компанії, торгові палати і телера-
діомовні компанії).

МСБОДС 4 визначено ознаки того, що закордонна господар-
ська одиниця є саме закордонним суб’єктом господарювання, а
саме [12, 13]:

 оскільки суб’єкт господарювання, що звітує, може контро-
лювати закордонну господарську одиницю, діяльність закордон-
ної господарської одиниці здійснюється зі значним ступенем ав-
тономності від суб’єкта господарювання, що звітує;

 операції з суб’єктом господарювання, що звітує, не станов-
лять значної частини діяльності закордонної господарської оди-
ниці;

 діяльність закордонної господарської одиниці фінансується,
головним чином, за рахунок її власних операцій або місцевих за-
позичень, а не за рахунок коштів суб’єкта господарювання, що
звітує;

 витрати на заробітну плату, матеріали та інші складники
продукції або послуг закордонної господарської одиниці сплачу-
ються або компенсуються переважно у місцевій валюті, а не у ва-
люті звітності;

 реалізація в закордонній господарській одиниці здійснюєть-
ся переважно у валюті, іншій, ніж валюта звітності;

 рух грошових коштів суб’єкта господарювання, що звітує,
відокремлений від повсякденної діяльності закордонної госпо-
дарської одиниці і не зазнає прямого впливу діяльності закор-
донної господарської одиниці.
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Для класифікації закордонної господарської одиниці в якості
закордонного суб’єкту господарювання, наявність усіх цих ознак
не обов’язкова. Відповідна класифікація кожної господарської
одиниці може бути встановлена, в принципі, на основі фактичної
інформації за всіма показниками, наведеними вище. У деяких ви-
падках неможливо чітко класифікувати закордонну господарську
одиницю як закордонний суб’єкт господарювання або як невідді-
льну складову частину суб’єкта господарювання, що звітує, тому
для визначення відповідної класифікації необхідне судження.

Фінансові звіти закордонної господарської одиниці, яка є не-
віддільною частиною діяльності суб’єкта господарювання, що
звітує, мають бути переведені із застосуванням стандартів і про-
цедур, визначених вище.

При переведенні фінансових звітів закордонного суб’єкта гос-
подарювання з метою його включення у фінансові звіти суб’єкт
господарювання, що звітує, слід застосовувати такі процеду-
ри [12]:

 переведення як монетарних, так і немонетарних активів і зо-
бов’язань закордонного суб’єкта господарювання за курсом при
закритті;

 переведення статей доходів і витрат закордонного суб’єкта
господарювання за валютними курсами на дату операцій, окрім
випадків, коли закордонний суб’єкт господарювання звітує у ва-
люті країни з гіперінфляційною економікою; у цьому випадку
статті доходів і витрат слід перераховувати за валютними курса-
ми при закритті;

 класифікація всіх курсових різниць як чистих активів / вла-
сного капіталу, доки не відбудеться вибуття чистих інвестицій.

У свою чергу, власне суб’єкт господарювання при відобра-
женні інформації у фінансові звітності повинен розкривати [13]:

 суму курсових різниць, включених до чистого прибутку або
збитку протягом певного періоду;

 чисті курсові різниці, класифіковані як окрема складова чи-
стих активів / власного капіталу, а також узгодження суми таких
курсових різниць на початок і кінець певного періоду;

 суму курсових різниць, що виникають протягом періоду, яка
включається до балансової вартості активу згідно з дозволеним
альтернативним підходом.

Слід зауважити, якщо валюта звітності відрізняється від валю-
ти країни розташування суб’єкта господарювання, треба розкри-
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вати причину використання іншої валюти, а також будь-якої змі-
ни валюти звітності.

У разі зміни у класифікації важливої закордонної господарсь-
кої одиниці, суб’єкт господарювання має розкривати: характер
зміни у класифікації; причину зміни; вплив зміни у класифікації
на чисті активи / власний капітал; вплив на чистий надлишок або
дефіцит за кожний попередній наведений період, якщо зміна у
класифікації відбулася на початку першого з наведених періодів.

При вибутті закордонного суб’єкта господарювання кумуля-
тивну суму курсових різниць, які були відстрочені і відносяться
до цього закордонного суб’єкта господарювання, слід визнавати
як дохід або витрати того самого періоду, в якому визнається
прибуток або збиток від вибуття.

Висновки з проведеного дослідження. Відповідно до про-
грами заходів з розробки національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі
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