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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині держава завершує активне реформу-

вання бухгалтерського обліку бюджетних уста-
нов, що спричинить поєднання вітчизняного
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FEATURES OF THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES IN BUDGETARY INSTITUTIONS

У статті визначено чітке поняття "облікова політика" та суб'єкти, які будуть застосовувати норми цієї облікової
політики. Розглянуто особливості формування облікової політики бюджетної установи, складові елементи, а також
обгрунтовано організаційно-методичні аспекти формування елементів облікової політики у бюджетних установах з
використанням нормативно-правового регулювання. Виокремлено фактори і аспекти, які можуть сприяти при відоб-
раженні використаних бюджетних коштів та відображено вплив законодавчих органів на формування облікової полі-
тики в наукових установах. Зазначено і опрацьовано принципи та основні завдання формування облікової політики
бюджетних установ. Розглянуто структуру облікової політики бюджетної установи, що включає організаційно-пра-
вову складову. Також проаналізовано порядок формування облікової політики та зазначено проблеми щодо форму-
вання ефективної організації облікової політики в бюджетних установах.

The article defines a clear notion of "accounting policy" and subjects that will apply the rules of this accounting
policy. The peculiarities of formation of the accounting policy of the budgetary institution, the constituent elements are
considered, as well as the organizational and methodical aspects of forming the elements of accounting policy in budgetary
institutions with the use of regulatory and legal regulation are substantiated. The factors and aspects that may contribute
to the reflection of used budget funds are outlined and the influence of legislative bodies on the formation of accounting
policies in scientific institutions is reflected. The principles and the main tasks of the accounting policy of budgetary
institutions are indicated and worked out. The structure of the accounting policy of the budgetary institution, which
includes the organizational and legal constituent, is considered. The order of formation of accounting policy is also
analyzed and problems with formation of effective organization of accounting policy in budget institutions are indicated.

Thus, the article states that the accounting policy in budgetary institutions should ensure the correct presentation of
the results of financial transactions that are accounted for, based on constantly changing requirements of the law. In the
course of the research, the necessity of organization and formation of the accounting policy was taken into account
taking into account its peculiarities. In the process of studying this issue, the task of accounting policy was identified, the
interpretation of the term, the legal framework, the main principles, as well as its main aspects were determined.
Considered important elements of accounting policy in budgetary institutions, which allows to distinguish factors that
influence the control over the use of resources and improve the quality performance of budget institutions.

To fully cover the management of public finances and improve the system of accounting organization in budget
institutions, it is necessary to rely on the accuracy and methodology of developing an order on the accounting policy of a
budgetary institution and exercising control over its implementation.

Ключові слова: облікова політика, бюджетна установа, організація обліку, принципи об-
ліку, облік, елементи облікової політики.

Key words: accounting policy, budgetary institution, organization of accounting, accounting
principles, accounting, elements of accounting policy.

обліку до міжнародної облікової системи та її
положень як у теорії, так і практиці. Особли-
вості формування облікової політики бюджет-
них установ полягають у тому, що при затвер-
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дженні облікової політики обирається один із
підходів, який пропонується відповідним нор-
мативним документом. Саме налагоджена сис-
тема бухгалтерського обліку у державному
секторів наближає його до міжнародних стан-
дартів.

Облікова політика є найважливішим еле-
ментом обліку у бюджетних установах, тому
організація обліку розпочинається саме з неї.
Організація формування облікової політики
відбувається за новими стандартами, які діють
лише на бюджетні установи, оскільки вони ма-
ють власну специфіку діяльності. Оскільки
бюджетні установи діють і функціонують
згідно державної форми власності, то послуги
вони надають від імені держави, і це викликає
певні труднощі у формуванні облікової політи-
ки.

З 1 січня 2015 року набрали чинності Ме-
тодичні рекомендації щодо облікової пол-
ітики суб'єкта державного сектора [10],
відповідно до яких бюджетні установи оби-
рають принципи та методи,застосовувані під
час оцінки конкретної статті фінансової
звітності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання організації облік, не тільки у дер-
жавному секторі завжди привертало до себе
увагу багатьох науковці, які висвітлювали свою
думку у багатьох виданнях та працях, серед
яких слід виділити: І.Є. Труш [11], І.М. Кудіна
[12], О.В. Писарчук [9], І.Р. Лукановська [13],
Т.А. Гоголь [14], та науковців ВНАУ: В.В. Но-
водворська та О.О. Любар [15], Л.В. Коваль
[16], Т.О. Мулик [17], О.А. Подолянчук [18],
Н.С. Попук та Я.П. Іщенко [19], Т.Г. Китайчук
та Н.М. Гудзенко [20] та інші. Оскільки у чин-
ному законодавстві часто відбуваються зміни
тема потребує подальшого дослідження і про-
позицій щодо вдосконалення для функціону-
вання в майбутньому.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення і вивчення особ-

ливостей при формуванні облікової політики
бюджетних установ, а також обгрунтування
організаційно-методичних аспектів формуван-
ня елементів облікової політики у бюджетних
установах із використанням нормативно-пра-
вового регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Першочерговим питанням у дослідженні
специфіки та змісту облікової політики є не-
обхідність чіткого визначення поняття "обліко-
ва політика" та із суб'єктами, які будуть засто-
совувати норми цієї облікової політики.

Термін "облікова політика" має іноземне
походження. Перші спроби формування об-
лікової політики на рівні підприємства пов'я-
зують із намаганнями уряду США у 1929 р. за-
провадити офіційні стандарти фінансового об-
ліку. Введення у практику окремих елементів
облікової політики зроблено у 1932 р. Дж. Меєм
у листі від Американського інституту бух-
галтерів до Нью-Йоркської фондової біржі [1,
с. 8].

У 1975 році поняття "облікова політика"
було офіційно введено у практику саме Міжна-
родним стандартом бухгалтерського обліку 1
"Розкриття облікової політики", де відобража-
ють принципи, основи, трактати, розпорядок,
що приймаються підприємством для складан-
ня та подання фінансової звітності.

В Україні, що на той час перебувала у
складі СРСР, облікової політики у 70"х роках
ХХ ст. ще не існувало, оскільки бухгалтерсь-
кий облік за радянських часів розвивався за
активної участі держави. Законодавство регу-
лювало методичне забезпечення бухгалтерсь-
кого обліку та не передбачало можливості де-
кількох варіантів відображення в обліку та
звітності одних і тих же господарських опе-
рацій [1, с. 9].

Таблиця 1. Трактування визначення "облікова політика"

Джерело: власна розробка авторів на основі опрацьованих літературних джерел.

№ 
п/п 

Джерело Визначення 

1 МСБО 1 «Розкриття 
облікової політики» 

Відображення принципів, основ, трактат, розпорядку, що 
приймаються підприємством для складання та подання фінансової 
звітності 

2 Закон України «Про 
бухгалтерських облік та 
фінансову звітність в 
Україні» 

Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 
підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та 
подання фінансової звітності 

3 МСБО 8 «Облікові 
політики» 

Конкретні принципи, домовленості, правила та процедури, 
прийняті управлінським персоналом підприємства при складанні 
та поданні фінансових звітів 
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Поява поняття "облікова політика" у бух-
галтерському обліку пострадянських країн і
його офіційне закріплення пов'язана з проце-
сами реформування бухгалтерського обліку
відповідно до міжнародних стандартів. В Ук-
раїні потреба в розробці облікової політики для
конкретного підприємства та створення внут-
рішнього розпорядчого документу про обліко-
ву політику виникла у зв'язку з набуттям чин-
ності Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" та По-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку в
1999 р. [2].

Незважаючи на певні розбіжності у трак-
туванні терміна, думки науковців однозначні:
облікова політика є важливим документом для
затвердження обраних облікових методів і
принципів для забезпечення якісного, безпе-
рервного проходження інформації від етапу
первинного спостереження до узагальнюючо-
го — складання звітності [3, с. 26] у всіх, неза-
лежно від сфери діяльності та організаційно"-
правових форм і видів діяльності [4, с. 16].

При цьому потрібно зауважити, що єдини-
ми (спільними) будуть лише вихідні положен-
ня, а надалі вона має свої особливості в кожній
установі [5, с. 368]. Тобто облікова політика є
систематизованим інформативним джерелом
даних про порядок документального відобра-
ження та систематизації всіх господарських
подій із метою оперативного управління й уза-
гальнення даних у фінансовій звітності.

Взагалі облікова політика визначає ідеоло-
гію економіки установи на тривалий період [6,
с. 36], сприяє посиленню облікової аналітичних

функцій в управлінні, дає змогу оперативно
реагувати та відображати у фінансових звітах
зміни, що відбуваються у ринковому середо-
вищі.

 Важливим елементом та інструментом в
установі є облікова політика, оскільки завдяки
їй існує можливість процесу поєднання регу-
лювання з боку держави та особистої ініціати-
ви з питання правильної організації та ведення
бухгалтерського обліку. Тому облікову політи-
ку бюджетних установ поділяють на декілька
рівнів (рис. 1), кожному з яких притаманні свої
особливості ведення системи бухгалтерського
обліку.

Сучасна система бухгалтерського обліку в
бюджетних установах складається з бухгал-
терського обліку виконання державного і
місцевих бюджетів та бухгалтерського обліку
бюджетних установ. Відповідно суб'єктами об-
ліку в бюджетній сфері є органи Державного
казначейства України, які ведуть бухгалтерсь-
кий облік виконання державного і місцевих
бюджетів, розпорядники бюджетних коштів, у
тому числі й органи казначейства, які ведуть
бухгалтерський облік виконання кошторисів
бюджетних установ [7, c. 89].

Досконала робота в організації бухгал-
терського обліку в установах державного сек-
тору дозволяє:

— підвищувати ефективність бухгалтерсь-
кого обліку;

— дотримуватися чітко встановлених вимог
у аналітичному та синтетичному обліку;

— завжди удосконалювати документообіг
в установі;

• Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні" від 16.071999 №996-14; 

• Бюджетний Кодекс України; 
• Податковий Кодекс України; 
• Постанова Кабінету Міністрів України; 
• Накази Державної служби статистики України 

 

• Національне положення (Стандарт) бухгалтерського 
обліку в державному секторі та Методичні рекомендації 
по їх застосуванню, затвердженні Міністерством фінансів 
України; 

• Накази Міністерства аграрної політики та продовольства 
України; 

• Розпорядження Державної казначейської служби України 
 

• Контролюючий суб’єкт державного сектору - Головний 
розпорядник коштів і керівник установи 

 

1 рівень 
регламентації 

2 рівень 
регламентації 

3 рівень 
регламентації 

Рис. 1. Вплив законодавчих органів на формування облікової політики
в наукових установах НААН України

Джерело: удосконалено авторами на підставі [3, с. 20].
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— ефективно та раціонально
використовувати робочий час
облікових працівників;

— намагатися здійснювати
точний та своєчасний облік при
найменших витратах на його ве-
дення;

— своєчасно отримувати об-
лікову інформацію для прийнят-
тя рішень щодо подальшої
діяльності установи.

Для забезпечення достовір-
ності облікової інформації і
складання якісної звітності
установа обирає облікову пол-
ітику, тобто складається наказ
(або розпорядження) про об-
лікову політику. В свою чергу, доцільно виді-
лити основні завдання облікової політики в
процесі організації бухгалтерського обліку
бюджетної установи (рис. 2).

Враховуючи вимоги положення (стандарту)
бухгалтерського обліку суб'єкту державного
сектору 101 "Подання фінансової звітності"
наведемо основні принципи облікової політи-
ки суб'єкту державного сектору[8]:

1. Принципи — умови функціонування об-
лікової системи:

— автономності суб'єкта державного сек-
тору;

— безперервності діяльності;
— періодичності.
2. Принципи — рекомендації, що вступають

надбудовою умов облікового процесу:
— історичної собівартості;
— нарахування та відповідальності доходів

і витрат;
— повного висвітлення.

3. Принципи — обмежене рішення наведе-
них рекомендацій:

— обачність;
— превалювання змісту над формою;
— послідовності.
Кожна бюджетна установа, виходячи з кон-

кретних умов своєї роботи, може вибирати
найбільш прийнятний для себе варіант, який
забезпечуватиме надійний контроль за ефек-
тивним використанням бюджетних коштів. То-
му авторами пропонується сутність облікової
політики бюджетної установи представити так:
(рис. 3).

Облікова політика суб'єкту державного
сектору маєвраховувати такі важливі фактори
[9, с. 47].

— форму власності та організаційно-право-
ву структуру підприємства;

— особливості його фінансування;
— вид економічної діяльності, що зумовлює

особливості та умови облікової роботи;

Рис.2.Завдання облікової політики бюджетних установ 

Облікова політика бюджетних установ повинна забезпечувати: 

Повне відображення в бухгалтерському обліку всіх операцій, що 
відбуваються в установі 

Своєчасне відображення фактів діяльності в бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності 

Дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та 
ефективне витрачання бюджетних коштів 

Рис. 2. Завдання облікової політики бюджетних установ

Джерело: рисунок складено автором на основі опрацьованих літературних дже-
рел.
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Рис. 3. Зміст облікової політики бюджетних установ
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— параметри підприємства за обсягами
діяльності;

— облікові номенклатури, чисельності пра-
цюючих тощо;

— відносини з податковою системою, на-
явність пільг та умови їх отримання;

— матеріально-технічне забезпечення об-
ліково-аналітичної роботи підприємства та
рівень забезпеченості кваліфікованими обліко-
вими працівниками;

— стратегія фінансово-господарської
діяльності підприємством;

— рівень кваліфікації облікового апарату та
забезпеченість його комп'ютерною технікою;

— умови організації та стимулювання праці,
відповідальності тощо.

Нині велика кількість проблем пов'язаних з
формуванням облікової політики державних
установ. Зазвичай при розробці нових органі-
заційних процесів обліку, у склад яких входить
облікова політика науковці не отримують до-
статніх результатів та не завжди використову-
ють можливості облікової політики. Процеду-
ра погодження нової облікової політики з го-
ловним розпорядником коштів займає багато
часу на розгляд і затвердження цього докумен-
ту.

Тому установи змушені працювати без на-
явності цього документу, або ж на підставі об-
лікової політики, яка була затверджена у по-
передні роки, але не може відповідати новим
цілям стратегічним цілям поточного року. Та-
кож установа втрачає можливість самостійно
обирати принципи, методи і процедури, які ви-
користовуються суб'єктами державного секто-
ру України у веденні обліку, складанні та по-
данні фінансової звітності.

Відсутність управлінського обліку як скла-
дової облікової політики позбавляє можли-
вості ефективно використовувати специфічні,
та загальні принципи управління установою. В
умовах європейської інтеграції та становлен-
ня нового економічного мислення, нової етики
управління, адаптації бухгалтерського обліку
до реалій господарювання, наближення його до
світової облікової практики це негативно по-
значається на ефективності діяльності устано-
ви [5, с. 48].

Вищезазначені проблеми та суворий конт-
роль обліку у бюджетних установах призводять
до формального характеру складання Наказу
про облікову політику. Це в свою чергу позбав-
ляє установу цілої системи ведення бухгал-
терського обліку та складання фінансової звіт-
ності, що використовується суб'єктом держав-
ного сектору для інформаційного забезпечен-

ня прийняття економічних рішень та передба-
чає найбільш достовірне відображення фактів
його діяльності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, облікова політика в бюджет-

них установах має забезпечити правильне
відображення результатів фінансових опе-
рацій, які обліковуються, виходячи із вимог
законодавства, які постійно змінюються. У ході
проведеного дослідження було визначено не-
обхідність організації і формування облікової
політики з урахуванням її особливостей. В про-
цесі дослідження даного питання було виділе-
но завдання облікової політики, розглянуто
трактування зазначеного терміну, з норматив-
но-правового забезпечення, основні принципи,
а також визначено її основні аспекти. Розгляд
важливих елементів облікової політики в бюд-
жетних установах дозволяє виокремити фак-
тори, які впливають на контроль за використан-
ням ресурсів та покращенням якісних показ-
ників роботи бюджетних установ.

Для повного висвітлення в управлінні
державними фінансами та вдосконаленням
системи організації бухгалтерського обліку
в бюджетних установах необхідно опирати-
ся на точність і методологію розробки нака-
зу про облікову політику бюджетної уста-
нови та здійснення контролю над її виконан-
ням.
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