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Постановка проблеми. Набуття Україною в 1991 році неза-
лежності викликало потребу у перебудові найважливіших скла-
дових вітчизняної економіки, у тому числі бюджетної системи
України. Результати десятирічної праці провідних вітчизняних
фахівців в галузі бюджетного управління, державних фінансів з
формування ключових її позицій було формалізовано в 2001 році
у вигляді Бюджетного кодексу України. Впродовж наступних ро-
ків на тлі євроінтеграційних процесів відбувалося подальше на-
ближення механізму управління бюджетною системою України
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до світових стандартів. Втім, запровадження поодиноких проце-
дур не вирішувало завдання з підвищення ефективності управ-
ління бюджетними коштами, а отже останні потребували ком-
плексного осмислення, продовження та закріплення на найви-
щому законодавчому рівні. Модернізація бюджетної системи
України, напрями, завдання та мета якої лягли в основу Бюджет-
ного кодексу України — 2010, передбачає перед усім запровад-
ження програмно-цільового методу у бюджетний процесі Украї-
ни [1]. Остаточне закріплення в українському законодавстві ме-
тоду управління бюджетними коштами, що передбачає досягнен-
ня конкретних результатів за рахунок коштів бюджетів із
застосування оцінки ефективності використання бюджетних ко-
штів на всіх стадіях бюджетного процесу, свідчить, по-перше,
про послідовне дотримання Україною узятих на шляху до світо-
вої інтеграції зобов’язань, по-друге, про чітку позицію України
щодо посилення контролю за ефективністю та результативністю
використання бюджетних коштів, який є необхідною умовою оп-
тимізації не тільки бюджетної політики, а й системи управління
державними фінансами. Ключовими позиціями програмно-
цільового методу у бюджетному процесі виступають бюджетні
програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти
бюджетних програм, результативні показники бюджетних про-
грам. Інструментом реалізації останніх в частині фінансової ін-
формації виступає бюджетний облік.

Вітчизняний бюджетний облік знаходиться на етапі активного
реформування з метою гармонізації його положень до світової
практики. Основні його напрями представлені в Постанові Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модерніза-
ції системи бухгалтерського обліку в державному секторі Украї-
ни на 2007—2015 роки» від 16.01.2008 р. № 34 [2, 3]. Реалізація
Стратегії модернізації бюджетного обліку відбувалась впродовж
п’яти років поступово і на сьогодні можна казати про практично
повне виконання запланованих відповідних заходів. Варто зазна-
чити, що первинним завданням Стратегії модернізації бюджетно-
го обліку виступила підготовка пропозицій з метою внесення
змін до Бюджетного кодексу України в контексті власне процесів
модернізації бюджетного обліку [4].

Аналіз останніх джерел та публікацій. Розгляду проміжних
результатів реалізації Стратегії модернізації вітчизняного бю-
джетного обліку присвячено незначну кількість наукових публі-



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

454

кацій, що пов’язано, перед усім, з обмеженим колом вітчизняних
вчених, що переймаються проблематикою вказаної підскладової
національної системи бухгалтерського обліку. Представлені у ві-
тчизняній спеціалізованій пресі наукові статті Гізатуліною Л.В.,
Єфіменко Т.І., Левицької С.О., Ловінської Л.Г., Сушко Н.І. при-
свячені підходам до удосконалення методології та методики бю-
джетного обліку, обминаючи аспект формування нових положень
його нормативно-правого забезпечення, зокрема в межах оновле-
ного Бюджетного кодексу України [3, 5—10]. Втім, питання удо-
сконалення вітчизняного бюджетного законодавства в умовах
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному сек-
торі потребують додаткового опрацювання.

Зауважимо, що вищезазначені перетворення не є остаточними;
кроки з подальшого реформування бюджетного обліку закріплені
ст. 43, 56 нового Бюджетного кодексу України, згідно з якими
бухгалтерський облік виконання бюджетів та виконання кошто-
рисів мають здійснюватись відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку. Національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі
(НП(С)БОДС) сформовані з метою гармонізації положень вітчиз-
няного бюджетного обліку до міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку для державною сектору (МАСБОДС); в практи-
ку бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору
НП(С)БОДС вводяться з 2013 рр. В зв’язку з побудовою нової
методологічної бази бухгалтерського обліку в державному секто-
рі на основі НП(С)БОДС потребує оновлення бюджетне законо-
давство України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетний ко-
декс України обіймає центральну позицію в бюджетному законо-
давстві України, виступаючі його постійної складової, яка визна-
чає правові засади функціонування бюджетної системи України,
її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетні відно-
сини та відповідальність за порушення бюджетного законодавст-
ва [11]. Вказаний нормативний документ являє собою кодифіко-
ваний нормативно-правовий акт, який забезпечує детальне пра-
вове регулювання бюджетної сфери суспільних відносин і має
структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, що
певною мірою відображають зміст бюджетного [12]. Відповідно
до структури Бюджетного кодексу України, питання бухгалтер-
ського обліку висвітлені у главах 10 та 12, втім положення глав 1
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(ст. 2, що містить термінологію), а також глави 8, де у ст. 43 за-
значено, що «..ведення бухгалтерського обліку і складання звіт-
ності про виконання бюджетів з дотриманням національних по-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку.» та інших струк-
турних компонентів Бюджетного кодексу України також відби-
вають оновлені позиції бюджетного обліку, зокрема представлені
в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку
в державному секторі. має таку структуру.

В контексті загальної тематики даного наукового досліджен-
ня, важливою позицією Бюджетного кодексу України виступає
сфера бухгалтерського обліку та звітності про виконання Держа-
вного бюджету України, які є основою інформаційно-аналітич-
ного забезпечення бюджетної системи України. Згідно зі ст. 56
Бюджетного кодексу України, регулювання питань методології
бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів пе-
ребуває в віданні Міністерством фінансів України. Бухгалтерсь-
кий облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету
України (активів та зобов’язань держави) здійснюють органи
Державної казначейської служби України, при цьому надхо-
дження бюджету та витрати бюджету обліковуються суцільно у
валових показниках незалежно від того, передбачається чи не пе-
редбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих
показників, а також мають відображатися на рахунках у хроноло-
гічному порядку відповідно до встановленої законодавством
процедури; бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік від-
повідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухга-
лтерського обліку [13, с. 405—406; 14]. Усі бухгалтерські записи
мають підтверджуватися документально.

Нова редакція Бюджетного кодексу України передбачає вста-
новлення регламенту організації роботи облікових підрозділів
бюджетних установ. Так, ст.56 вказує, що завдання та функціо-
нальні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника
бухгалтерської служби у бюджетних установах — головного бух-
галтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня
визначаються Кабінетом Міністрів України; призначення та зві-
льнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються
за погодженням з Державною казначейською службою України
відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових
професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера
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бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Відмітимо, що положення Бюджетного кодексу України щодо
організації роботи бухгалтерський служб бюджетних установ є
наслідком виконання завдань щодо реалізації заходів Стратегії
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному сек-
торі України.

Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного пері-
оду регламентується ст.56 Бюджетного кодексу України, згідно до
якої Державна казначейська служба України закриває всі рахунки,
відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету
не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду або останньо-
го дня іншого бюджетного періоду (порядок закриття рахунків по-
точного бюджетного періоду та відкриття рахунків наступного
бюджетного періоду визначається Міністерством фінансів Украї-
ни). Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного
періоду установ України, які функціонують за кордоном, на раху-
нках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходжен-
ня, зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у на-
ступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів. На
кінець бюджетного періоду Державна казначейська служба Украї-
ни зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду дер-
жавного бюджету та щодо субвенцій із спеціального фонду держа-
вного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюд-
жетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному
періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності
відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний пе-
ріод залишки коштів спеціального фонду перераховуються до за-
гального фонду державного бюджету. Бюджетні зобов’язання за
бюджетними програмами спеціального фонду державного бюдже-
ту, не передбаченими проектом закону про Державний бюджет
України на наступний бюджетний період, поданим на розгляд до
Верховної Ради України, головні розпорядники бюджетних коштів
зобов’язані виконати до кінця поточного бюджетного періоду в
межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціа-
льного фонду бюджету, не допускаючи наявності за такими зо-
бов’язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного
бюджетного періоду. Усі надходження і витрати записуються в
тому бюджетному періоді, в якому вони здійснені.

Згідно зі ст. 58 Бюджетного кодексу України, звітність про
виконання Державного бюджету України (кошторисів бюджет-
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них установ) включає фінансову та бюджетну звітність: фінансо-
ва звітність складається згідно з національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку; бюджетна звітність відо-
бражає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі
бюджетної класифікації [1]. Форми фінансової і бюджетної звіт-
ності та порядок їх заповнення встановлюються Міністерством
фінансів України. Зведення, складання та подання звітності про
виконання Державного бюджету України здійснюються Держав-
ною казначейською службою України, яка призвана забезпечува-
ти достовірність інформації про виконання Державного бюджету
України. Головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує
складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповід-
но до встановлених вимог. Бюджетний кодекс визначає загальну
класифікаційну ознаку звітності про виконання Державного бю-
джету України — за періодичністю подання. Відповідно до цієї
ознаки звітність про виконання Державного бюджету України
поділяється на оперативну, місячну, квартальну та річну.

Місячний звіт про виконання Державного бюджету України
подається Державною казначейською службою України Верховній
Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України,
Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15
числа місяця, наступного за звітним. Зведені показники звітів про
виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видат-
ків Державного бюджету України, інформація про використання
коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про
перелік здійснених операцій з державним боргом, інформація про
надані державні гарантії подаються Державною казначейською
службою України Верховній Раді України, Президенту України,
Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству
фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звіт-
ним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 чи-
сла другого місяця, що настає за звітним. Місячний звіт про фак-
тичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та
інших доходів бюджету, місячний звіт про податковий борг та про
суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків
(у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів
і форм власності), подаються органами, що контролюють справ-
ляння надходжень бюджету, Верховній Раді України, Президенту
України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів
України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним [1].
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Квартальний звіт про виконання Державного бюджету Украї-
ни подається Державною казначейською службою України Вер-
ховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів
України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не
пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу. Органи, що
контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верхо-
вній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів
України та Міністерству фінансів України інформацію про втра-
ти доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше
50 днів після закінчення кварталу (не пізніше 70 днів після закін-
чення року), а також про суми списаного податкового боргу (у
галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і
форм власності) і про розстрочені та відстрочені суми податково-
го боргу і грошових зобов’язань платників податків не пізніше 35
днів після закінчення кварталу. Міністерство фінансів України у
двотижневий строк після отримання квартального звіту про ви-
конання Державного бюджету України у поточному бюджетному
періоді подає Комітету Верховної Ради України з питань бюдже-
ту інформацію про виконання текстових статей закону про Дер-
жавний бюджет України [13].

Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет
України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді
України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1
квітня року, наступного за звітним. Рахункова палата протягом
двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів
України річного звіту про виконання закону про Державний
бюджет України готує та подає Верховній Раді України виснов-
ки про використання коштів Державного бюджету України з
оцінкою ефективності такого використання, а також пропозиції
щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному
періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом. Розгляд
у Верховній Раді України річного звіту про виконання зако-
ну про Державний бюджет України здійснюється за спеціаль-
ною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради
України [1 ].

Окремий розділ Бюджетного кодексу України присвячено пе-
вним обліку та звітування з виконання місцевих бюджетів. Так,
склад та порядок формування звітності про виконання місцевих
бюджетів визначається наведеними вище вимогами щодо звітно-
сті про виконання Державного бюджету України. Порядок по-
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дання звітності про виконання місцевих бюджетів має зрозумілі з
точки зору рівня бюджету особливості: так, Державна казначей-
ська служба України складає та подає відповідним місцевим фі-
нансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за
встановленими формами. Зведені показники звітності про вико-
нання бюджетів одночасно подаються територіальними органами
Державної казначейської служби України відповідно Міністерст-
ву фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам
місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відпо-
відних місцевих рад на умовах, передбачених частиною першою
цієї статті. Органи, що контролюють справляння надходжень
бюджету, подають місцевим фінансовим органам відповідні мі-
сячні та квартальні звіти. Квартальний та річний звіти про вико-
нання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автоно-
мної Республіки Крим, відповідної місцевої ради Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністра-
цією, виконавчим органом відповідної місцевої ради або сільсь-
ким головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено
згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відпові-
дного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється
Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки
Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів
бюджету Автономної Республіки Крим), комісією з питань бю-
джету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної
місцевої ради, після чого Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, відповідні місцеві ради затверджують річний звіт про
виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приво-
ду [1].

Результатом вирішення завдань щодо реалізації плану заходів
із модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі ста-
ло визначене ст.112 Бюджетного кодексу України коло повнова-
жень Державної казначейської служби України з контролю за до-
триманням бюджетного законодавства. Так, до них належить
здійснення контролю за [1]: веденням бухгалтерського обліку
всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бю-
джетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітнос-
ті; бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень
бюджету; відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних
коштів показникам розпису бюджету; відповідністю взятих бю-
джетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відпо-
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відним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми
(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному
процесі); відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’я-
занням та відповідним бюджетним асигнуванням.

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз представле-
них позицій Бюджетного кодексу України вказує на визначен-
ня в межах бюджетної системи та бюджетного процесу існую-
чих об’єктів бюджетного обліку через опис механізмів прове-
дення операцій з різними активами та зобов’язаннями, а також
розширення позицій щодо загальних положень регламентації
бухгалтерського обліку в процесі виконання Державного та мі-
сцевих бюджетів, положень організації роботи облікових під-
розділів бюджетних установ, а також уточнення повноважень
Державної казначейської служби України в процесі виконання
Державного та місцевих бюджетів. Дослідження вказаних но-
вовведення свідчить про здійснення останніх на виконання
плану заходів щодо модернізації бухгалтерського обліку в
державному секторі України [2]. Проведене оновлення поло-
жень Бюджетного кодексу України в частині деталізації рані-
ше існуючих та представлення вперше сформованих позицій
бюджетного обліку сприятиме не тільки створенню ефектив-
ного інформаційного забезпечення виконання бюджетів краї-
ни, а й наближенню бюджетного законодавства України до
світових аналогів.
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