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Процес модернізації системи державних фінансів розпочався із затвердження 
Постанови КМУ від 16 січня 2007 р. № 34 “ Про затвердження Стратегії 
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 
роки” (далі -  Стратегія № 34) [1]; Розпорядження КМУ від 17 жовтня 2007 р. N 888- 
р “Про схвалення стратегії модернізації системи управління державними фінансами” 
[2]; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р “Про 
схвалення стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в 
Україні [3]; Розпорядження КМУ від 01.08.2013 № 774-р “Про Стратегію розвитку 
системи управління державними фінансами” [4].

Основними шляхами модернізації бухгалтерського обліку є розробка 
стандартів ведення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних зразків,
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покращення системи ведення та зберігання його, удосконалення нормативної бази 
яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку, перехід на єдині встановлені засади 
та інші.

Облік у бюджетних установах є одним з важливих галузевих обліків в 
Україні, нормативна база якого продовжує розвиватися і сьогодні. Удосконалення 
методології та перехід на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності, створення уніфікованого підходу щодо організаційно- 
інформаційного забезпечення обліку дасть змогу модернізувати систему обліку та 
звітності у бюджетній сфері.

Створені в Україні умови для формування і розвитку бухгалтерського обліку 
потребують значних змін та регулювання з боку держави. Функціонування 
бюджетної системи України характеризуються наявністю ряду проблемних питань в 
організації обліку в бюджетних установах.

Відповідно до даного документу можна визначити основні напрями 
модернізації обліку, а саме: удосконалення системи бухгалтерського обліку, 
удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів, 
створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи.

Перший напрямок передбачає розробку та запровадження національних 
стандартів, єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 
узгодженого з бюджетною класифікацією та розподіл між бухгалтерами повноважень 
щодо ведення обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат.

Другий напрямок передбачає удосконалення методології складання форм 
звітності та їх удосконалення, запровадження нових форм фінансової звітності та 
звітності про виконання бюджетів; удосконалення методів складання фінансової 
звітності, звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних 
інформаційних технологій.

Третій напрямок пропонує адаптувати бюджетну систему, що створена на 
засадах програмно -  цільового методу до нових методологічних принципів системи 
бухгалтерського обліку, модернізувати фінансово -  бухгалтерські служби, посилити 
контроль з боку органів Державного казначейства за дотриманням єдиних правил 
ведення бухгалтерського обліку і складання звітності

На даний момент розроблено і затверджено лише 19 Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку для державного сектора, з яких 4 
регулюють питання фінансової звітності.

В 2015 році введені в дію наступні НП)С)БОДС, а саме:
1. НП(С)БОДС 121 “Основні засоби”
2. 2.НП(С)БОДС 122 “Нематеріальні активи”
3. НП(С)БОДС 123 “Запаси”
4. НП(С)БОДС 125 “Зміни облікових оцінок та виправлення помилок”
5. НП(С)БОДС 127 “Зменшення корисності активів”
6. НП(С)БОДС 128 “Зобов’язання”
7. НП(С)БОДС 130 “Вплив змін валютних курсів”
8. НП(С)БОДС 132 “Виплати працівникам”
9. НП(С)БОДС 133 “Фінансові інвестиції”
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів 

суб’єктів державного сектору (наказ Мінфіна від 23.01.2015 р. №11).
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів 

державного сектору (наказ Мінфіна від 23.01.2015 р. №11).
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Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів 
державного сектору (наказ Мінфіна від 23.01.2015 р. №11).

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного 
сектору (наказ Мінфіна від 23.01.2015 р. №11).

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних 
установ Наказ Міністерства фінансів України 02 квітня 2014 року N 372.
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