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бюджетных учреждений, а также их влияние на формирование  

и реализацию задач бухгалтерского учета
Статья посвящена актуальной проблеме исследования идентифи-
кационных особенностей деятельности бюджетных учреждений, 
влияющих на задачи бухгалтерского учета. На основе анализа работ 
отечественных ученых в статье выделены особенности бюджет-
ных учреждений как неприбыльных организаций, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность, и построена схема фор-
мирования и реализации новых задач бухгалтерского учета в них, 
адаптированных к современным условиям. Осуществлена оценка 
действующего и проектного законодательства по вопросам органи-
зации и ведения учета деятельности бюджетных учреждений. Иден-
тифицированы задачи бухгалтерского учета в контексте приведения 
их в соответствие с потребностями совершенствования управления 
бюджетными средствами. Перспективы дальнейших исследований 
в  данном направлении связаны с обеспечением менее болезненного ре-
формирования бюджетной сферы на основании развития и совершен-
ствования законодательства, в том числе касающегося уточнения 
категорий и понятий. Кроме того, в условиях дефицита финансового 
обеспечения деятельности бюджетных учреждений актуализируют-
ся вопросы разработки предложений, направленных на совершенство-
вание механизмов оптимизации использования финансовых средств 
и  регулирования бюджетного процесса.
Ключевые слова: бюджетные учреждения, некоммерческие организа-
ции, законодательная база, финансово-хозяйственная деятельность, 
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Вступ. Бюджетні установи у своїй діяльності по-
вністю або частково фінансуються за рахунок коштів дер-
жавного або місцевого бюджетів, адже створені органами 
державної влади України або органами місцевого само-
врядування. Їх відносять до одного з різновидів установ 
некомерційного характеру, для яких отримання прибутку 
не є основною метою діяльності. Відповідно, підтримання 
процесів діяльності та надання послуг цими установами 
залежить від обсягів виділених бюджетних асигнувань. 
Зважаючи на динаміку фінансового забезпечення, яка про-
тягом багатьох останніх років характеризується хронічною 
дефіцитністю, законодавчі основи діяльності бюджетних 
установ, розвиток теорії бухгалтерського обліку й обґрун-
тування розширення його завдань набуває особливої акту-
альності. 

Проте проблема полягає не лише в тому, щоб об-
лік став основою підвищення ефективності діяльності 
бюджетних установ через активізацію механізмів оптимі-
зації ресурсовикористання. Сучасний стан самої системи 
обліку та її законодавчих підвалин перебуває у постійних 
трансформаційних змінах. Розробка й запровадження На-
ціональних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
в державному секторі, модернізація обліку та реалізація 
рішення щодо створення єдиної автоматизованої системи 
управління державними фінансами, як і ряд інших ново-
введень (в т.ч. Плану рахунків у державному секторі) ви-
магають теоретичного опрацювання та осмислення. 

Загальні положення організаційно-правових основ 
діяльності бюджетних установ та їх обліку висвітле-
но у багатьох вітчизняних працях, зокрема таких авто-
рів, як П. Й. Атамас, Л. Л. Гевлич, І. Г. Гевлич, Р. Т. Джога, 
О. В. Дишкант, С. Я. Зубілевич, М. Р. Лучко, С. В. Свірко, 
С. В. Сисюк, Н. А. Остап’юк, Н. І. Сушко, О. О. Чечуліна та 
багатьох інших учених і практиків. 

Загалом науковці, критично оцінюючи наявні зако-
нодавчі та нормативно-правові документи, одночасно вно-
сять пропозиції, спрямовані на їх удосконалення [1; 3–5; 8]. 
С. В. Сисюк справедливо зауважує, що зараз важливо не 
лише вдосконалювати нормативно-правові засади різних 
рівнів із вирішення питань категорійних трактувань, але 
й досягати подолання недоліків у питаннях, що пов’язані 
з обліковим забезпеченням, що сприятиме вирішенню низ-
ки проблем організаційно-методичного характеру в обліку 
[7, с. 54].

Багато вчених досліджують положення чинного за-
конодавства та позицій, які розвинуті в науковій думці 
з питань розподілу повноважень між суб’єктами бухгалтер-
ського обліку, в т.ч. функціональних повноважень Держав-
ної казначейської служби України та її органів [8, с. 259].

Активізація дискусій довкола проблематики обліку 
в бюджетних установах пов’язана з заходами, розроблени-
ми в світлі Стратегії модернізації бухгалтерського обліку 
в державному секторі на 2007–2015 рр. 

Переважна більшість учених і практиків схиляються 
до думки про доцільність урахування національної специ-
фіки і необхідність більш зваженого підходу до реалізації 
передбачених цим документом заходів. Так, Л. Л. Гевлич 
та І. Г. Гевлич зазначають, що аналіз змісту заходів щодо 
модернізації системи бухгалтерського обліку у держав-
ному секторі з 2007 року демонструє відсутність чіткого 
плану дій і контролю за виконанням розроблених заходів, 
що призвело до неодноразового порушення встановлених 
термінів реалізації Стратегії [3, с. 85]. 

Затвердження низки нормативних документів, роз-
роблених із урахуванням міжнародних вимог, безумовно, 
є позитивним кроком на шляху реформування. Однак, не-
зважаючи на значну кількість законодавчих, інструктивних 
і методичних матеріалів та наукових публікацій, питання 
рівня досконалості та якості регулювання облікових опе-
рацій і надалі залишається актуальним. У зв’язку з постій-
ними змінами у законодавстві та реформуванням бюджет-
ної сфери існує потреба продовження проведення таких 
досліджень.  

Стаття 2 п. 12 Бюджетного кодексу України (далі 
БКУ) подає означення бюджетних установ у такій редакції: 
«бюджетні установи – органи державної влади, органи міс-
цевого самоврядування, а також організації, створені ними 
у встановленому порядку, що повністю утримуються за 
рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бю-
джету. Бюджетні установи є неприбутковими» [2].

З цього формулювання варто виділити дві основних 
ключових характеристики цієї організаційно-правової 
форми господарювання. По-перше, фінансове забезпе-
чення її діяльності належить до каденції державного або 
місцевих бюджетів. Це означає, що бюджетні установи 
покликані надавати свої послуги (соціального, освітнього, 
медичного, культурного та ін. характеру) на засадах безко-
штовності. По-друге, такі суб’єкти мають статус неприбут-

ние, бюджетные ассигнования, бухгалтерский учет, усовершенст-
вование.
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кових. Остання характеристика накладає відповідний від-
биток не лише на організацію та ведення бухгалтерського 
обліку в них, а й має деякий негативний вплив на рівень за-
цікавленості бюджетних установ у розвитку системи плат-
них послуг, що активно розвивається впродовж останніх 
років. Адже хронічний дефіцит бюджетів зазвичай вимагає 
пошуку додаткових офіційних джерел фінансового забез-
печення.

Згідно з тим же Бюджетним кодексом бюджетні уста-
нови можуть мати власні надходження, джерелом яких ви-
ступає надання послуг на платній основі. За означенням, 
яке подається названим офіційним законодавчим доку-
ментом найвищого юридичного рівня, «власні надходжен-
ня бюджетних установ – кошти, отримані в установленому 
порядку бюджетними установами як плата за надання по-
слуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні вне-
ски, а також кошти від реалізації в установленому порядку 
продукції чи майна та іншої діяльності» [2].  

Науковці Н. А. Остап’юк та О. В. Процюк зазначають, 
що бюджетні установи – органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, а також організації, створені 
ними у встановленому порядку, що повністю утримуються 
за рахунок відповідно до державного чи місцевого бюдже-
ту [5, с. 354].

Якщо враховувати, що бюджетні установи – це не-
прибуткові установи, то сума таких надходжень не вважа-

ється прибутком у будь-якому обсязі. Сучасна економічна 
ситуація така, що обсяг власних надходжень, які отриму-
ються бюджетними установами, не перевищує (за деякими 
винятками) суми понесених витрат на забезпечення їх ді-
яльності. Проте теоретично така ситуація може бути і ін-
шою, коли власні надходження перевищують витрати на 
діяльність. 

Таким чином, гіпотетично, з позиції класичного ро-
зуміння економічних процесів, категорій і понять, скла-
дається враження про те, що сума перевищення доходів 
від надання платних послуг над витратами має іденти-
фікуватися як прибуток. Проте в контексті бюджетних 
установ така ситуація є неприйнятною. З огляду на це,  
О. В. Адамик зазначає, що неприбутковий статус бюджет-
них установ та цільовий характер бюджетного асигнуван-
ня вимагає визнавати доходи від надходжень за надані 
платні послуги у момент та у сумі фактично здійснених 
видатків [1, с. 46]. 

Тобто вирішення цієї дилеми в них пов’язане з тим, 
що, по-перше, власні надходження спрямовуються у спеці-
альний фонд бюджету, а тому не є для бюджетних установ 
прибутком. Загалом структура взаємозв’язку між бюджет-
ними установами і бюджетом (державним і місцевими) 
(рис. 1) включає не лише односторонні (див. прямі лінії), 
а й зворотні потоки грошових коштів (див. переривчасті 
лінії).

Рис. 1. Схема фінансових взаємозв’язків бюджетних установ
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По-друге, підходи до встановлення вартості послуг 
передбачають обсяги, які мають лише покривати затрати на 
їх надання, а тому прибутку як такого від їх надання суб’єкти 
бюджетної сфери не мають. Тому, отримавши фінансове за-
безпечення для своєї діяльності, бюджетні установи витра-
чають їх на організацію процесу надання послуг. 

Кошти державного й місцевих бюджетів надаються 
бюджетним установам безповоротно. Ці установи також 
не мають статутного капіталу, а всі їхні активи є державною 
або комунальною власністю.

За своєю галузевою приналежністю вони належать 
до охорони здоров’я, освіти, культури, сфери соціального 
захисту, силових структур і відомств та ін. Відповідно, по-
слуги, які вони надають, мають переважно нематеріальний 
характер. Ці послуги є матеріальною гарантією реалізації 
найважливіших конституційних прав громадян на освіту, 

медичне обслуговування, соціальне та культурне забезпе-
чення тощо. Бюджетні установи мають також статус неко-
мерційних, тобто основною метою їх діяльності є надання 
послуг, а не отримання прибутку. З огляду на все вищезаз-
начене, для цих установ характерний ряд відмінностей, що 
пов’язані зі специфікою їх фінансово-господарської діяль-
ності. До них належать майнові, фінансові та деякі інші їх 
характеристики (рис. 2)

Таким чином, неприбутковість бюджетних установ 
позначається не лише на організації бухгалтерського обліку 
(наприклад, рахунок «Прибутку / збитку» відсутній у Плані 
рахунків бюджетних установ взагалі), а й мають вплив на 
методику калькулювання послуг (у собівартість послуги не 
закладається рентабельність).

Встановлення статусу неприбуткових організацій 
для бюджетних установ визначається положеннями чин-
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ного законодавства. Найперше, що при цьому враховуєть-
ся, це їх функціональне призначення. Ці установи поклика-
ні задовольняти конституційні права громадян на освіту, 
охорону здоров’я, культуру тощо. Контекст безоплатності 
таких послуг автоматично приводить до відповідної іден-
тифікації суб’єктів, які їх надають. Отож вони відповідають 
уточненому означенню, поданому в пп. 133.4.1 Податкового 
кодексу України (далі ПКУ): неприбуткові організації – це 
підприємство, установа, організація, які не є платниками 
податку на прибуток, якщо одночасно відповідають низці 
вимог (рис. 3) [6].

Установи та організації, які утримуються за рахунок 
коштів бюджету, підлягають обов’язковій реєстрації в ор-
ганах фіскальної служби та Державної служби зайнятос-
ті, Пенсійному фонді. Державна реєстрація бюджетних 
організацій проводиться за їх місцезнаходженням у ви-
конавчому комітеті міської, районної ради, районної дер-
жавної адміністрації міст із районним підпорядкуванням. 
Попри те, що діяльність бюджетних установ не пов’язана 
з веденням підприємницької діяльності, вони зобов’язані 
підтвердити статус неприбуткових, а тому мають бути 
включені до Реєстру неприбуткових установ та організа-
цій, що створюється і ведеться Державною фіскальною 
службою України. Бюджетні установи на підставі вклю-
чення до Реєстру не сплачують податку на прибуток, про-
те не звільняються від інших податків (наприклад ПДВ). 
Такі установи ведуть свою діяльність на підставі поло-
ження (статуту), затвердженого у встановленому порядку 

уповноваженим органом (як правило, органом, який при-
йняв рішення про їх створення) і визнаються юридичною 
особою з дня реєстрації положення (статуту). З цього мо-
менту вони можуть від свого імені набувати майнових і 
особистих немайнових прав, нести зобов’язання, бути по-
зивачами в суді.

Як зазначають Т. Канєва та С. Шевченко, бюджетні 
установи є первинною ланкою бюджетної системи країни. 
Вони беруть участь у виконанні як дохідної, так і видатко-
вої частини бюджету відповідно до затвердженого кошто-
рису – основного планово-фінансового документа, який 
підтверджує повноваження кожної установи щодо отри-
мання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і на-
прями витрачання коштів. Процес надання нематеріальних 
послуг є основним і найскладнішим видом діяльності бю-
джетних установ [4, с. 35].

Тому система обліку повинна адекватно відображати 
усі процеси, які відбуваються при цьому, а також викону-
вати мотивуючу і стимулюючу роль із забезпечення підви-
щення ефективності та результативності функціонування 
бюджетних установ. Окрім цього, облік як одна з функцій 
управління завжди розглядається з позиції основи інфор-
маційної бази прийняття управлінських рішень. У вироб-
ничих суб’єктів господарювання він автоматично виступає 
базою планування й прогнозування майбутньої діяльності. 
В цьому контексті він надає цифрову інформацію про фі-
нансовий стан суб’єкта господарювання, його активи та па-
сиви, що у процесі провадження дослідження перспектив 

Рис. 3. Вимоги, що дозволяють віднести суб’єктів господарювання до неприбуткових організацій

Джерело: сформовано авторами на основі [6]
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не наділяються оборотними коштами, їхній фінан-
совий стан визначається своєчасністю та повнотою 
надходження асигнувань із відповідних бюджетів
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Рис. 2. Особливості бюджетних установ як організацій, що здійснюють фінансово-господарську діяльність
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забезпечення зростання ефективності і результативності 
діяльності є офіційним джерелом та підставою для роз-
робки перспективних планів. Складність бухгалтерського 
обліку як системи полягає у значній кількості завдань, які 
вона призначена вирішувати, а також наявності множини 
елементів і зв’язків (рис. 4). 

Структура, подана на рис. 4, характеризує най-
більш важливі й суттєві завдання, які повинна виконува-
ти система обліку в бюджетних установах, а також моде-
лі, комп’ютерну мережу та відповідні взаємозв’язки між 
рівнями управління. Слід зазначити, що кожне із завдань 
може бути деталізоване. 

Таким чином, облік у бюджетних установах виконує 
щонайменше два основні завдання:

забезпечує контроль за використанням ресурсно- 
го забезпечення;
служить інформаційною основою розробки пла- 
нових документів, які служать основою виділення 
їм фінансового забезпечення.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
У сучасних умовах з’явився ряд нових вимог, які ставляться 
керівниками (розпорядниками бюджетних коштів) до сис-
теми обліку бюджетних установ. Посилення розриву між 
фінансовим забезпеченням і обсягом надання необхідних 
послуг, зростання конкуренції у бюджетній сфері вимагає 
зміни парадигми системи, яка є основою інформаційної 
бази прийняття управлінських рішень. Зокрема, для цих 
потреб необхідна інформація, яка є:

своєчасною (інформація повинна уможливлюва- 
ти упередження недоліків і нераціонального ви-
користання ресурсів);
диференційованою (що стосується повноти й од- 
ночасно вимоги про те, що інформація має відпо-
відати запиту керівництва й бути конкретною);
доступною за формою й змістом (зважаючи на  
різноманітність рівнів компетенції керівників різ-
них ієрархічних рівнів, інформація повинна бути 
викладена в доступній та зрозумілій формі);

Рис. 4. Схема формування та реалізації виконання завдань бухгалтерського обліку в бюджетних установах у сучасних 
умовах 
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рівень; НР – низовий рівень; ПСП – підпорядковані структурні підрозділи; ТР – технологічний рівень або рівень надання (споживання) послуг; 
ВМ – виконавчий механізм.
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компактною (форми подання звітності та інфор- 
мації повинні бути простими, але одночасно ма-
ють дозволяти контролювати не тільки підсумко-
ві показники, а й їх складові) та ін.

Відповідно до цього перспективними напрямами 
наукових досліджень є розвиток теоретичних основ і ме-
тодології внутрішньогосподарського (управлінського) об-
ліку в державному секторі економіки загалом і бюджетних 
установах зокрема. Окрім цього, варто акцентувати увагу 
на більш широкому використанні математичного інстру-
ментарію в питаннях пошуку альтернатив підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів, що фінансуються з бю-
джету (державного чи місцевого). Для цього слід здій-
снювати дослідження можливостей побудови економіко-
математичних моделей для бюджетних установ і форму-
вання відповідної інформаційної бази їх побудови, осно-
вою якої має стати система обліку.
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