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Вступ. Інтеграція України в Світове Співтовариство відкрила перед 
національною економікою широкі можливості розвитку відносин із зарубіжними 
партнерами, з одного боку, та викликала необхідність реформування діючої системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі, - з іншого. 

Матеріали і методи. Дослідження перспектив розвитку бухгалтерського 
обліку у бюджетних установ базується на нормативно-законодавчій базі України, 
згідно прийнятої Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в 
державному секторі на 2007-2015 роки 

Результати. Проблемам розвитку бюджетного обліку присвячена значна 
кількість наукових праць відомих вітчизняних та зарубіжних економістів. Серед них: 
С.М. Альошин, П.Й. Атамас, О.Д. Василик, А.О. Грищенко, Р.Т. Джога, С.Я. 
Зубілевич, В.І. Лемішовський, Л.М. Кіндрацька, Ф.Ф. Бутинець, С.О. Левицька та ін.. 
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Основними напрямами реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі є: 

1. удосконалення системи бухгалтерського обліку; 
2. удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання 

бюджетів; 
3. створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи 

[1,3]. 
Перший напрям передбачав розроблення та запровадження національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією [2]. 

Згідно з прийнятою Стратегією пропонувалося розробити та затвердити 24 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 
На даний момент розроблено і прийнято лише 19 Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку для державного сектору. Введення цих 
стандартів було заплановано на 2013 рік, проте згідно із прийнятими законодавчими 
актами, введення в дію цих стандартів перенесено на 2015 рік. 

Новий план рахунків прийнятий у 2013 році та запроваджений в дію. 
Другий напрям передбачав розроблення та запровадження нових форм 

фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів. Цей захід передбачав 
впровадження в 2013 році, проте він також перенесений на 2015 рік. 

Цей напрям передбачав модернізацію фінансово-бухгалтерських служб та 
створення інституту бухгалтерів для бюджетних установ. Малося на увазі, 
організацію навчання фахівців органів Державної Казначейської Служби, 
Міністерства фінансів України Національним положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному секторі, проведення 
семінарів, конференцій для працівників фінансово-бухгалтерських служб бюджетних 
установ і працівників фондів загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування та підвищення їх кваліфікації. Цей напрямок був 
запланований на 2011-2015 роки. Проте терміни виконання зносу перенесені на 2013- 
2015 роки. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що сформована Стратегія модернізації 
системи бухгалтерського обліку в державному секторі має низку недоліків. У такому 
викладі цей документ не сприймається як узагальнена модель дій з досягнення мети, 
його можна сприйняти лише як документ, що декларує рішення про необхідність 
модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі і потребу у формуванні 
ефективної облікової системи, яка б відповідала сучасним реаліям фінансових 
відносин. 

У тексті Стратегії не враховано потреби усіх зацікавлених сторін у модернізації 
бухгалтерського обліку в державному секторі. Проблеми у цій сфері представлено 
здебільшого крізь призму інтересів та діяльності Держказначейства. У документі не 
згадується про інтереси платників податків в інформації про ефективність 
витрачання бюджетних коштів розпорядниками та інформації про фінансування 
бюджетних програм, запровадження системи управлінського обліку та звітності 
(формування так званої спеціальної звітності),тощо. 
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