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В Україні Стратегія модернізації обліку законодавчо закріплена По-
становою Кабінету Міністрів України «Про затвердження стратегії моде-
рнізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 -
2015 роки» від 16 січня 2007 року № 34, [1] яка містить основні напрям-
ки та положення реформування обліку відповідно до сучасних вимог. 

Основними напрямами реалізації Стратегії є: 
удосконалення системи бухгалтерського обліку: 
• розподіл між суб'єктами бухгалтерського обліку повноважень що-

до ведення обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат; 
• розроблення та запровадження національних положень (стандар-

тів) бухгалтерського обліку та плану рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією; 

удосконалення системи фінансової звітності та звітності про 
виконання бюджетів шляхом: 

• удосконалення методології складення форм звітності та їх удоско-
налення; 

• розроблення та запровадження нових форм фінансової звітності та 
звітності про виконання бюджетів; 

• удосконалення методів складення та консолідації фінансової звіт-
ності та звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних 
інформаційних технологій; 

створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової 
системи, що передбачатиме: 

• модернізацію фінансово-бухгалтерських служб; 
• забезпечення казначейського обслуговування усіх суб'єктів дер-

жавного сектору; 
• адаптацію бюджетної системи, створеної на засадах програмно-

цільового методу, до нових методологічних принципів системи бухгал-
терського обліку; 
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• посилення контролю з боку органів Казначейства за дотриманням 
правил ведення бухгалтерського обліку і складення звітності; 

• удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фі- 
нансово-бухгалтерських служб; 

• уніфікацію програмного забезпечення, що використовується 
суб'єктами державного сектору, з метою забезпечення обміну інформа-
цією між Мінфіном, органами Казначейства і суб'єктами державного 
сектору з використанням баз даних та інформаційних систем 

Реалізація зазначених напрямів модернізації обліку у бюджетній 
сфері України відбувається дуже повільно. 

Відповідно до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку 
в державному секторі пропонується розробити та затвердити 24 націо-
нальних положень (стандарти)бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах. На даний момент розроблено і прийнято 19 Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку для державного сектору. 

Введення національних стандартів в державному секторі було за-
плановано на 2013 рік, проте згідно із прийнятими законодавчими ак-
тами, введення в дію цих стандартів перенесено на 2015 рік. 

Суттєвого удосконалення потребує і меморіально-ордерна форма об-
ліку, яка застосовується в бюджетних установах. 

В 2013 році був прийнятий план рахунків [2] та розроблені типові 
кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення ос-
новних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов'язкового 
державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо ви-
конання державного та місцевих бюджетів. 

Терміни впровадження основних напрямів модернізації бухгалтер-
ського обліку, передбачені Стратегією, не дотримані і перенесені на 
більш пізні строки. 

Так, на 2015 рік заплановано ввести в дію новий план рахунків, нову 
фінансову та бюджетну звітність, яка буде відповідати нормам та вимо-
гам національним та міжнародним стандартам ведення бухгалтерсько-
го обліку. 

Запропоновані Стратегією шляхи удосконалення бухгалтерського 
обліку дозволять забезпечити реальність планових показників бюджету 
та їх виконання, визначити основні напрями бюджетного фінансуван-
ня, забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів та збе-
реження коштів загального та спеціального фондів. 
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