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Податки на фінансові операції та операції з капіталом) виокремити
групи доходів: «Відсотки», «Дивіденди», «Відрахування з доходів
квазікорпорацій», «Доходи від власності, власників страхових по-
лісів», «Рента», «Продажі, здійснювані ринковими закладами»,
«Ринкові продажи, здійснювані неринковими закладами», «Умов-
но обчислені продажі товарів і послуг», «Штрафи, пені та не-
устойки», «Інші неідентифіковані доходи».

Запропоновані зміни складу класифікації доходів від обмінних
операцій державного та місцевих бюджетів України дозволять
привести у відповідність національну класифікацію з вимогами
міжнародної, що дасть змогу порівняти рівень ефективності фун-
кціонування державної політики в різних країнах, забезпечити
стабільність на ринках капіталу та створити сприятливі умови
для вкладання інвестицій.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРУ ЯК ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Питання вдосконалення обліку бюджетів і установ набувають
особливої актуальності з огляду на реформування вітчизняної
облікової системи відповідно до й Міжнародних стандартів бух-
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галтерського обліку у державному секторі (МСБО). Міжнарод-
ною Федерацією бухгалтерів розроблено нову редакцію та відбу-
вається постійне вдосконалення Міжнародних стандартів, що по-
яснюється намаганням досягти конвергенції облікових положень
у державному та комерційному секторах. Адже МСФЗ для при-
ватного підприємств суттєво змінилися з 2003 року, і перегляд
стандартів триває по нинішній час. З 2012 року у державному се-
кторі застосовуються МСФЗ уже в редакції 2010 року. Редакція
2010 року налічує 31 стандарт. В основу облікових принципів за
МСФЗ у державному секторі (як і в стандартах для підприємни-
цького сектору) покладено метод нарахування, застосування яко-
го, вважається, дозволяє досягнути правдивого відображення у
звітності фінансового стану, результатів виконання та грошових
коштів установи та бюджету. Міжнародною Федерацією бухгал-
терів підготовлений лише один стандарт, у якому вказуються ре-
комендації для фінансової звітності, складеної за касовим мето-
дом (Cash Basis IPSAS).

Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року
№ 1202 затверджено низку національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО) в державному секторі. Окрім
того, наказом № 1202 скасовано наказ Мінфіну «Про затвер-
дження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського
обліку» від 30.11.2009 р. № 1396, яким було внесено зміни до
деяких стандартів з метою поширення їх дії на бюджетні уста-
нови та фонди загальнообов’язкового державного соціального і
пенсійного страхування. Отже, було вирішено запровадити для
бюджетної сфери України нові стандарти, а не поширювати
чинні, які застосовуються для підприємницького сектору. Нові
стандарти для державного сектору набирають чинності вже з
1 січня 2015 року замість 2013 року, як раніше передбачалося.
Видано п’ять стандартів, що стосуються подання фінансової
звітності, і чотирнадцять стандартів, що регламентують прави-
ла обліку певних операцій (Основні засоби, Запаси, Доходи
тощо).

Перший стандарт 101 «Подання фінансової звітності» визна-
чив зміст і форми фінансової звітності в державному секторі, а
також загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів. У
стандарті надано визначення деяких термінів, як грошові кошти
та їх еквіваленти, економічна група, рух грошових коштів, опе-
раційна, інвестиційна та фінансова види діяльності, зобов’язання,
дефіцит/ профіцит у результаті звичайної діяльності, доходи, ви-
трати тощо).
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Окрім названих понять, стандарт «Подання фінансових звітів»
розкриває такі принципи фінансових звітів, як автономність; без-
перервність діяльності; періодичність; історичної собівартості;
повного висвітлення; послідовність; обачність; превалювання
змісту над формою; єдиного грошового вимірника.

Фінансові звіти бюджетів та установ в Україні відрізняються
за складом від рекомендованих Міжнародними стандартами, що
передбачають ще один звіт — про виконання бюджету (порів-
няння фактичних даних з плановими).

Стандарт 101 визначає баланс як звіт про фінансовий стан, що
показує активи, зобов’язання і власний капітал установи. В ба-
лансі активи поділили на фінансові і нефінансові. Окремо виді-
лили витрати майбутніх періодів. Зобов’язання розподіляються
на поточні і довгострокові. Проте відокремили забезпечення і до-
ходи майбутніх періодів. За МСБО 1 передбачено подання інфор-
мації про активи і зобов’язання лише з огляду на класифікацію за
природою операцій на поточні і непоточні. В основі класифікації
— період часу споживання чи реалізації для активів або пога-
шення для зобов’язань.

У звіті про фінансові результати суб’єкта державного секто-
ру України відображаються операції із збільшення або зменшен-
ня доходів та витрат установи та бюджетів за звітний період. У
першому розділі відображається фінансовий результат діяльнос-
ті, у другому — видатки за функціональною класифікацією та
кредитування бюджету, у третьому — виконання бюджету (кош-
торису) за загальним і спеціальним фондами.

Основна вимога МСФЗ 1 — віднесення доходів, витрат і ре-
зультату виконання (надлишку чи дефіциту) до того звітного пері-
оду, у якому вони отримані (понесені). Групування статей доходів
та витрат не обмежується, залежить від установи, змісту подій і
важливості операцій, а також ймовірності отримання економічної
вигоди у майбутньому чи надання установами суспільних послуг
(останній критерій характерний лише для державного сектору).
У звіті відображають доходи за видами отримання, витрати за фун-
кціями або змістом статей, окремо надають інформацію про дохо-
ди, які належать установі вищого рівня, та частку меншості. Кори-
сною також вважається інформація про доходи і витрати, отримані
від припиненої діяльності, на відміну від національних П(С)БО.

В Україні установи складатимуть звіт про рух грошових кош-
тів. У звіті розгорнуто наводитимуть інформацію про грошові
потоки від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що
відповідає рекомендаціям МСФЗ.
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Новим для суб’єктів державного сектору України буде звіт
про власний капітал, який повинен розкрити інформацію про
зміни у складі власного капіталу: виправлення помилок; переоці-
нка активів; інші зміни. За МСФЗ цю інформацію надає звіт про
зміни у чистих активах/капіталі.

Вперше вітчизняні бюджетні установи складатимуть приміт-
ки до фінансових звітів, а не пояснювальну записку. Надання віт-
чизняним установам бюджетної сфери права на формування зміс-
ту облікової політики розширить можливості розкриття у фінан-
совій звітності додаткової інформації.

Однак, корінні перетворення у бюджетній сфері України бу-
дуть пов’язані із запровадженням в обліку методу нарахування,
що потребує формування нової нормативної та роз’яснювальної
бази та підготовки кадрів.
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РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ
ЯК ЗАПОРУКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

Послідовне здійснення структурних реформ у всіх секторах
економіки України, і передусім у стратегічних, до яких відно-
ситься і державний сектор, спричинило необхідність перегляду
механізму управління державними фінансами, який, за оцінками
проведеними вітчизняних і закордонних експертів на початку
ХХ ст., вирізнявся «…недостатнім рівнем інституціональної
спроможності та інтеграції його учасників…» [1, 2]. Таке поло-
ження стало на заваді гармонійного розвитку усієї системи
управління державними фінансами, яка призвана виступати ефе-
ктивним інструментом державного регулювання соціально-
економічної сфери. На подолання вказаної проблеми, відповідно
до рекомендацій Комісії Європейського співтовариства щодо за-
безпечення системності і послідовності політики та дій у сфері




