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ського обліку фінансових результатів органів державного сек-
тору (крім державних комерційних підприємств) та їхнє роз-
криття у фінансовій звітності в умовах гармонізації вітчиз-
няної облікової практики до міжнародного досвіду.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку еко
номіки особливо гостро постають питання здійснення обліку 
фінансових результатів діяльності юридичних осіб. Важливою 
проблемою є повна неузгодженість вітчизняного обліку фінан
сових результатів органів державного сектору та їх складових 
з міжнародними обліковими принципами, яку планується усу
нути шляхом реформації обліку. З огляду на зазначене тема є 
актуальною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок 
у розвиток тематики результатів діяльності в бухгалтерському 
обліку зробили українські вчені: Ф. Ф. Бутинець, М. В. Кужель
ний, Є. В. Мних, М. Т. Білуха, В. В. Сопко, В. С. Рудницький, В. 
Г. Швець. Проте низка проблем у сфері обліку фінансових ре
зультатів органів державного сектору потребує подальшої роз
робки. Зокрема, фінансовий результат виконання кошторису, 
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що визначається органами державного сектору, не надає потріб
ної детальної інформації про надходження і витрачання коштів 
за напрямами діяльності та центрами відповідальності.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є роз
робка рекомендацій щодо удосконалення обліку фінансових 
результатів діяльності органів державного сектору (крім дер
жавних комерційних підприємств).

Відповідно до мети передбачено обґрунтувати:
– можливість використання у вітчизняних умовах міжна

родної практики визначення фінансових результатів органів 
державного сектору;

– напрями змін у визначенні складових та розкритті фінан
сових результатів органів державного сектору (далі – ОДС) 
відповідно до потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів фі
нансової звітності.

Виклад основного матеріалу. На рис. 1 нами було розподі
лено ОДС та складові їх фінансових результатів (доходи та ви
трати) на три категорії за функціональними ознаками.

Рис. 1. Складові фінансових результатів органів  
державного сектору



Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 11.276

Відповідно до ознак неприбуткових організацій [1], бюд
жет ними установами є перша та друга категорія ОДС, які вико
нують відповідно функції, покладені на державу, та соціально
культурні функції. ОДС третьої категорії не можуть бути від
несені до бюджетних установ відповідно до законодавства, 
так як витрати на утримання працівників органів фондів 
загальнообов’язкового соціального страхування здійснюються 
не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок страхових вне
сків та інших джерел фінансування [2].

Як відомо, для ОДС, на відміну від державних комерційних 
підприємств (далі – ДКП), виведення фінансового результату 
виконання кошторису доходів і видатків установи за бюджет
ний рік, який відображається у формі № 1 “Баланс”, не є розра
хунковою сумою в порядку закриття рахунків обліку доходів 
на суму рахунків обліку витрат. Так як ОДС I та II категорій ви
значають не фінансовий результат, а фінансовий результат ви
конання кошторису, то у ОДС сальдо за рахунком 43 “Резуль
тат виконання кошторису” на 1 січня наступного року не пока
зує фактичні результати діяльності. Крім того, фінансовий ре
зультат складається з результатів виконання загального і спеці
ального фондів окремо. При використанні касового методу об
ліку вирахування понесених видатків з доходів, які було отри
мано з загального фонду, може показати лише суму невикорис
таних асигнувань з державного та місцевих бюджетів, тобто за
лишок грошових коштів на поточних рахунках ОДС у банку, а 
також суми видатків, що залишилися в залишках на матеріаль
них і розрахункових рахунках бухгалтерського обліку.

Більш достовірну та повну інформацію про бюджетні кошти і 
зобов’язання, можливості складання прогнозу впливу господар
ських операцій ОДС на фінансову стійкість забезпечить застосу
вання принципу нарахування витрат при обліку видатків як спе
ціального, так і загального фонду.

Ведення обліку та складання фінансової звітності на цей 
момент здійснюється повністю за методом нарахування у орга
нах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати пра
цездатності [3].

З метою узагальнення інформації про результати виконан
ня бюджетів органами Фонду соціального страхування з тим
часової втрати працездатності (далі – Фонду) [4] на кінець 
року використовується рахунок 42 “Результати виконання бю
джетів”, який може бути тільки кредитовим. Він має такі су
брахунки:
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422 “Результати виконання бюджетів органів Фонду”;
424 “Резерви Фонду”;
425 “Інший додатковий капітал”.
Для визначення результатів виконання бюджетів призначе

но рахунок 422 “Результати виконання бюджетів органів Фон
ду”, на якому відображається збільшення або зменшення ко
штів соціального страхування на балансі органу Фонду за ре
зультатами бюджетного року. Результати виконання бюджетів 
визначаються після закінчення звітного року. У кредит субра
хунку 422 “Результати виконання бюджетів органів Фонду” за
писуються залишки за рахунками 7 класу “Доходи”, а також 
кредитове сальдо за субрахунком 691 “Кошти отримані”. У де
бет субрахунку 422 записуються залишки за рахунками 8 кла
су “Видатки”, а також дебетове сальдо за субрахунком 692 “Ко
шти передані”.

Зважаючи на вищесказане, діючий порядок визначення фі
нансових результатів ОДС не може забезпечити вичерпною 
інформацією всіх зацікавлених у ній користувачів у зв’язку з 
тим, що їхнє формування не відповідає практиці визначення 
фінансових результатів ОДС і ДКП передових країн світу. Пе
рехід України до ринкових умов господарювання вимагає та
кої організації обліку та звітності, яка б забезпечувала надан
ня інформації про джерела, розподіл та напрями використання 
фінансових ресурсів, зрозумілої не тільки фахівцям з бухгалтер
ського обліку державного сектору і розпорядниками бюджетних 
коштів (внутрішні користувачі), а й групі зовнішніх користувачів 
(клієнти бюджетних установ, платники податків, представни
ки законодавчої влади, уряд та урядові організації, представни
ки ДКРС, кредитори, дійсні та потенційні інвестори, представ
ники засобів масової інформації).

Перш за все, для забезпечення запитів усіх груп користува
чів облікової інформації без обмеження їхніх інтересів, облік 
і представлення у звітності фінансових результатів діяльнос
ті варто здійснювати з різними ступенями деталізації. Питан
ня про те, що від рівня організації управлінського обліку зале
жать фінансові результати діяльності, давно зацікавило дослід
ників. Ми погоджуємося із професором Р. Т. Джогою [5, с.36], 
що при реформуванні бухгалтерського обліку важливим мето
дичним підходом є визначення сутності і значення управлін
ського обліку в фінансовогосподарському механізмі бюджет
них установ. Сьогодні управлінський облік не тільки не регла
ментується, а й не передбачається Планом рахунків бюджет
них установ (на відміну від Плану рахунків з обліку виконання 



Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 11.278

бюджету). Водночас, у великих бюджетних установах система 
управління ускладнюється, і без надійного інформаційного за
безпечення ці системи стають некерованими. Виникає потре
ба в отриманні інформації не тільки в розрізі кодів бюджетної 
класифікації, а й за структурними підрозділами (відділеннями, 
факультетами, науковими підрозділами тощо).

Забезпечення деталізованого аналітичного обліку за раху
нок розширення окремих балансових рахунків аналітичними 
ознаками до третього порядку досягається при використанні 
модуля “ПарусБухгалтерія” автоматизованої системи “Парус
Бюджет” для бюджетних установ і організацій.

Проведені дослідження наявної методики відображення 
в обліку коштів спеціального фонду дозволили зробити ви
сновок, що План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 
установ [6] має недоліки, які змушують запропонувати низ
ку аналітичних субрахунків для більш точного й повного відо
браження виконання кошторису доходів і видатків по окремих 
коштах спеціального фонду, та представлення фінансових ре
зультатів діяльності ОДС I та II категорії. Перш за все, ми про
понуємо змінити назву рахунку 43 “Результати виконання ко
шторису” на “Чистий надлишок/дефіцит” та доповнити його 
субрахунком 433 “Результати надзвичайних подій”, що дозво
лить визначати за даними обліку напрямки та розміри резуль
татів звичайної діяльності та надзвичайних подій.

З метою деталізації результатів виконання кошторису за 
спеціальним фондом рекомендуємо ввести аналітичні субра
хунки до субрахунку 432 “Результат виконання кошторису за 
спеціальним фондом” за основними напрямками формування 
доходів і витрат спеціального фонду:

432.1 “Результати основної діяльності” – для порівняння 
доходів/видатків спеціального фонду (даних обліку за рахун
ками 71 і 81) за результатами року;

432.2 “Результати господарської та виробничої діяльнос
ті” – для визначення результатів господарської та виробничої 
діяльності (інформації за рахунками 72 і субрахунках 821.1, 
821.2, 822.1) за результатами року;

432.3 “Результати іншої звичайної діяльності” – для зістав
лення інших власних доходів за спеціальним фондом та видат
ків за іншими джерелами власних доходів (даних обліку за ра
хунками 73 і 83) за результатами року.

На наш погляд, фінансові результати діяльності ОДС I та II 
категорії слід представляти в такому розрізі:

– фінансовий результат для зовнішніх користувачів, який 
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знаходить своє відображення у підготовці й представленні від
критої фінансової звітності (рахунки 431, 432 і 433 з субрахун
ками 1го порядку);

– узагальнений результат виконання кошторису доходів і ви
датків для контролю за виконанням цього планового документа 
(рахунки 431,432);

– фінансовий результат з виведенням його у розрізі струк
турних підрозділів (для головного розпорядника коштів), дже
рел покриття витрат, видів послуг чи продукції, напрямів вико
ристання коштів, призначений для цілей ефективного управлін
ня діяльністю ОДС (рахунки 431, 432 і 433 до субрахунку 3го 
порядку).

Також варто наголосити на необхідності введення додатко
вих рядків до форми № 1 з метою повнішого розкриття у звіт
ності результату виконання кошторису за напрямками форму
вання доходів і витрат спеціального фонду та доходів від над
звичайних подій: рядків 361 “Результати основної діяльності”, 
362 “Результати господарської та виробничої діяльності”, 363 
“Результати іншої звичайної діяльності”, 370 “Результати над
звичайних подій”. З нашого погляду, назву ф.№9 “ Звіт про ре
зультати фінансової діяльності” слід змінити на “Звіт про фі
нансові результати”, оскільки у національній практиці обліку 
підприємств і організацій результати фінансової діяльності ві
дображають тільки дохід/втрати від участі в капіталі та інші 
фінансові доходи/витрати. Стратегічно важливим ОДС, діяль
ність яких суттєво впливає на якість життя, надання йому по
слуг, пов’язаних із задоволенням базових потреб населення, 
або виконанням пріоритетних напрямів діяльності уряду, про
понуємо подавати додаткову інформацію для того, щоб допо
могти користувачам оцінити результати діяльності установи та 
її управління активами, а також прийняти рішення про розпо
діл ресурсів.

Узагальнюючи вищесказане, можна дійти таких висновків. 
Ведення обліку та розкриття фінансового результату ОДС із 
запропонованою деталізацією не лише надасть прозорості фі
нансовій звітності про виконання кошторису, а й дозволить 
здійснювати оперативне управління видатками і витратами на 
відомчому рівні, проводити аналіз ефективності всіх напрямів 
діяльності бюджетної установи, дати оцінку ефективності ро
боти розпорядника бюджетних коштів в управлінні її діяльніс
тю та знайти резерви для підвищення цих показників.
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