
Мащенко Катерина Станіславівна
ДВНЗ Донецький національний  технічний університет 

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНІ

Ключові  слова: міжнародні  стандарти,  фінансова  звітність,  державний 
сектор 

Сформована в Україні облікова система в державному секторі потребує 
вдосконалення,  модернізації,  переходу  на  єдині  уніфіковані  методологічні 
засади.  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  16  січня  2007  р.  № 34 
затверджено  «Стратегію  модернізації  системи  бухгалтерського  обліку  в 
державному  секторі  на  2007-2015  роки» [1].  Завданнями  Стратегії  є 
удосконалення  методології  та  перехід  на  єдині  методологічні  засади 
бухгалтерського  обліку  і  звітності,  а  також  створення  уніфікованого 
організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведеться 
за  касовим  методом  із  застосуванням  методу  нарахування  за  окремими 
операціями  (облік  державного  боргу,  зобов'язань  розпорядників  бюджетних 
коштів). Операції за доходами, видатками відображаються в бухгалтерському 
обліку в момент проведення відповідних платежів, а операції з фінансування 
бюджету - в момент зарахування коштів з одночасним відображенням боргу. 
Бухгалтерський  облік  в  бюджетних  установах  і  державних  цільових  фондах 
ведеться  за  методом  нарахування,  за  яким  операції  та  події  визнаються  в 
момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів (або 
їх  еквівалентів).  Крім  того,  Державне  казначейство  складає  звітність  про 
виконання державного бюджету на підставі інформації за касовими операціями, 
які  відображені  в  його  системі  бухгалтерського  обліку  та  звітності 
розпорядників  бюджетних  коштів,  щодо  яких  не  здійснюється  казначейське 
обслуговування. Звітність про виконання бюджетів консолідується Державним 
казначейством і головними розпорядниками бюджетних коштів паралельно, що 
призводить до збільшення витрат бюджету для обробки інформації. 

Комітет  з  питань  державного  сектора  (Комітет)  Міжнародної  федерації 
бухгалтерів  розробляє  серію  рекомендованих  стандартів  бухгалтерського 
обліку  для  суб'єктів  господарювання  державного  сектора,  які  називаються 
Міжнародними  стандартами  бухгалтерського  обліку  для  державного  сектора 
(МСБОДС), англійською  International Public Sector Accounting Standards Board 
(IPSAS).  Рекомендації  щодо  урядової  фінансової  звітності  на  основі  методу 
нарахувань  були  розроблені  ще  у  1998  р.  Комітет  визнає  значні  переваги 
досягнення послідовної та порівнюваної фінансової інформації в юрисдикціях 
та вважає,  що МСБОДС відіграватимуть важливу роль,  надаючи можливість 
реалізувати ці переваги [2].

Термін  «державний  сектор»  означає  національні  уряди,  регіональні  і 
місцеві  органи  управління  та  відповідні  державні  суб'єкти  господарювання. 

http://www.google.com.ua/url?q=http://www.ifac.org/PublicSector/&sa=U&ei=LV57TdnnKYyMswa9lejmBw&ved=0CBEQFjAC&usg=AFQjCNFxTUx_HWmXam-YlDbNRJVMmdbr7Q


Комітет визнає право урядів та національних організацій, які розробляють та 
затверджують  стандарти,  встановлювати  рекомендації  та  стандарти 
бухгалтерського  обліку  для  фінансової  звітності  державного  сектора  в  своїх 
юрисдикціях.  Комітет  сприяє  прийняттю  МСБОДС  та  гармонізації 
національних  вимог  з  ними.  МСБОДС  застосовуються  до  опублікованих 
фінансових  звітів  суб'єктів  господарювання  державного  сектора,  крім 
державних комерційних підприємств.

Комітет  розробляє  сукупність  МСБОДС,  яка  включає  Стандарти,  що 
застосовуються  до  облікового  принципу  нарахування,  і  окремий  МСБОДС, 
який визначає вимоги до звітності для касового методу. Міжнародна федерація 
бухгалтерів підтримує перехід на облік за методом нарахувань у державному 
секторі,  але розуміє певні обмеження. Звідси - паралельна робота щодо вдо-
сконалення  системи  обліку  за  касовим  методом  у  державному  секторі. 
Тенденція  впровадження  обліку  за  методом  нарахувань  зберігатиметься  у 
майбутньому, оскільки аргументи для його підтримки сфокусовані більше на 
забезпеченні  потреб  управління  фінансами,  ніж  на  обліку.  Міжнародними 
стандартами  фінансової  звітності  у  державному  секторі  встановлені  єдині 
правила регулювання обліку та фінансової звітності  всіх суб'єктів цієї сфери 
економіки (для установ та бюджетів).

Наказ  Міністерства  фінансів  України   від  24.12.2010  р.  №1629  «Про 
затвердження  національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку  в 
державному  секторі»  (П(С)БОДС)  набирає  чинності  з  01.01.2013  р.  Ним 
затверджено  національні  положення  (стандарти)  бухгалтерського  обліку  в 
державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність», 103 «Фінансова 
звітність  за  сегментами»,  124  «Доходи»,  125  «Зміни  облікових  оцінок  та 
виправлення  помилок»,  126 «Оренда»,  127 «Зменшення корисності  активів», 
128 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», 129 
«Інвестиційна  нерухомість».  Крім  того,  внесено  зміни  до  Положення 
(стандарту)  бухгалтерського  обліку  в  державному  секторі  101  «Подання 
фінансової  звітності»  (наказ  Мінфіну  від  28.12.2009  р.  №1541).  Наказом 
Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202  затверджено 
національні  положення  (стандарти)  бухгалтерського  обліку  в  державному 
секторі 121 «Основні засоби», 122 «Нематеріальні активи», 123 «Запаси». 

Стандартизація  фінансової  звітності  суб'єктів  господарювання 
державного  сектора  сприятиме: удосконаленню  управління  державними 
фінансами;  впровадженню системи стратегічного бюджетного планування на 
середньостроковий  та  довгостроковий  періоди,  а  також програмно-цільового 
методу  складання  і  виконання  бюджетів;  підвищенню  дієвості  системи 
фінансового контролю за бюджетним процесом.
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