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Вступ. Розглянуто особливості реформування системи бухга лтерського облі ку
в бюджетних уста нова х, а ктуальні проблеми перехідного пері оду та шляхи їх
вирі шення. Зді йснено а на лі з поета пного реформува ння бухга лтерського
облі ку суб’єкті в держа вного сектору. Визна чено що, суча сні умови
функці онува ння бюджетної системи Укра їни ха рактеризуються на явні стю ряду
проблемних пита нь в орга ні за ці ї облі ку викона ння бюджеті в та оці нки
ефективності використання коштів в бюджетних уста нова х. Вста новлено, що
реформування облі ку суб’єкті в державного сектору, пов’яза но з введенням в
ді ю НП(С)БОДС з 1 сі чня 2017 року є лише поточним ета пом та потребує
проведення комплексного а на лі зу ефективного використа ння бюджетних
кошті в загального та спеціального фонді в. Відзна чено, що зді йснення а на лі зу
ефективності використа ння кошті в бюджетної уста нови на дда сть повну
і нформа ці ю про реа льний економі чний ста н орга ні за ці ї, виявить
невикориста ні внутрішньогосподарські резерви для пода льшого розвитку та
за безпечить бі льш ефективне ці льове використа ння держа вних та вла сних
а сигнува нь. Об’єктом дослі дження є фі на нсова зві тні сть КЗ «НВК № 24» в
Дні пропетровській обла сті . За пропонова но використовува ти упра влі нський
облі к та а на лі з з метою зді йснення поета пно а на лі зу ефективного
використа ння кошті в. Розроблено а лгоритм комплексного а на лі зу
на дходження коштів, доходів та видатків бюджетної уста нови. Упра влі нський
а на лі з розглядається, як частина системи упра влінського обліку та як ча стина
економі чного а на лі зу. Розглянуті основні на прямки удоскона лення та
модерні зації бухга лтерського облі ку в бюджетних уста нова х Укра їни з метою
за безпечення а бсолютної ві дкритості та прозорості ведення облі ку.
Вста новлено, що упра влі нський а на лі з ефективності використа ння кошті в є
необхі дною скла довою ефективного упра влі ння суб’єктом держа вного
сектору.
Мета. Мета ста тті – зді йснити а на ліз впрова дження Стра тегі ї реформува ння
системи облі ку в держа вному секторі та розробка ета пі в впрова дження
упра влі нського облі ку суб’єкта ми держа вного сектору на прикла ді
Комуна льного за кла ду «На вча льно-виховного комплексу № 24» в
м. Ка м’янське в Дні пропетровські й обла сті .
Метод (методологія). Метод системного а на лі зу, методи причинно на слі дкового а налізу, табличний метод, дина мі чні ряди, ві дносні пока зники.
Результати. Результа том на укового дослідження є теоретичне уза гальнення та
пра ктичні рекоменда ці ї щодо методологі чних а спекті в за стосува ння
упра влі нського обліку та а налізу ді яльності неприбуткових органі зацій шляхом
зді йснення а на лі зу ефективності використа ння кошті в за спеці а льним
фондом.
Хмелюк А., Донських Н. Удоскона лення бухга лтерського облі ку в бюджетні й
сфері : перспективні на прямки реформува ння. Економічний аналіз. 2020. Том
30. № 3. С. 205-211.
DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.03.205
Ключові
слова:
упра влі нський (внутрі шньогоспода рський)
облі к;
упра влі нський а на ліз; бюджетні а сигнува ння; спеціальний фонд; ефективні сть
вла сних на дходжень.
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Introduction. Fea tures of reformi ng the a ccounti ng s ys tem i n budgeta ry
i ns titutions, current problems of the tra nsition period and wa ys to s ol ve them
a re considered. An analysis of the gradual reform of the a ccounti ng of publ i c
s ector entities. It is determined that the current conditions of the budget system
of Ukra i ne are characterized by the presence of a number of pro blematic issues
i n the organization of a ccounting for budget executi on a nd eva l ua ti on of the
effectiveness of the use of funds i n budgetary i nstitutions. It is establis hed tha t
the reform of the a ccounti ng of publ i c s ector enti ti es a s s oci a ted wi th the
i ntroduction of NP (S) BODS from January 1, 2017 i s only the current s ta ge a nd
requi res a comprehens i ve a na l ys i s of the effecti ve us e of budget funds of
general and special funds. It i s noted that the a nalysis of the effectiveness of the
us e of budgetary i nstitutions will provide complete i nformation a bout the rea l
economic condition of the organization, identify unus ed i nterna l res erves for
further development a nd ensure more efficient ta rgeted use of s ta te a nd own
a l locations. The object of the s tudy i s the financial statements of KZ «NVK G24»
i n the Dnipropetrovsk region. It is proposed to use management accounting a nd
a na lysis i n order to ca rry out a s tep-by-s tep a na l ys i s of the effecti ve us e of
funds. An a l gori thm for a comprehens i ve a na l ys i s of the recei pt of funds ,
revenues and expenditures of the budget i ns ti tuti on ha s been devel oped .
Ma na gement analysis i s consi dered a s pa rt of the ma na gement a ccounti ng
s ys tem a nd a s part of economic a nalysis. The main directi ons of i mprovement
a nd modernization of a ccounting i n budgetary i nstitutions of Ukraine i n order to
ens ure a bsolute openness and transparency of a ccounting a re consi dered . It i s
es tablished that the managerial analysis of the efficiency of the use of funds is a
necessary component of effecti ve ma na ge ment of the publ i c s ector enti ty.
Purpose. To a na l yze the i mpl ementa ti on of the Stra tegy for reformi ng the
a ccounting s ys tem i n the publ i c s ector a nd the devel opment of s ta ges of
i mplementation of management accounti ng by publ i c s ector enti ti es on the
exa mpl e of the Muni ci pa l Ins ti tuti on «Educa ti ona l Compl ex № 24» i n
Ka mya ns ke i n Dni propetrovs k regi on .
Method (methodology). Method of system analysis, methods of ca usal a nalysis,
ta bul a r method, ti me s eri es , rel a ti ve i ndi ca tors .
Results. The result of the research is a theoretical generaliza ti on a nd pra cti ca l
recommendations for methodological aspects of the application of management
a ccounti ng a nd a na l ys i s of non -profi t orga ni za ti ons by a na l yzi ng the
effecti venes s of the us e of funds from the s peci a l fund .
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Вступ
Процес виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення узагальнення, зберігання та передачі
інформації про діяльність підприємства зовнішнім і
внутрішнім користувачам регламентує Закон
України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» в тому числі і державних установ
[1]. Звичайно, бухгалтерський облік бюджетних
установ
суттєво
відрізняється
від
обліку
господарської діяльності підприємств, що в свою
чергу
обумовлені
їх
функціональними
призначеннями: одержання прибутку. Тоді як
метою
виникнення
бюджетної
установи є
забезпечення конституційних прав громадян на
охорону здоров’я, освіту, науку та культурні
потреби. Діяльність таких установ (організацій)
повністю утримується за рахунок бюджету –
державного чи місцевого. Звідси, питання про
організацію
внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку як системи збору, обробки
та
підготовки
інформації
про
діяльність
підприємства для внутрішніх користувачів не має
виникати.
Але сучасний розвиток та функціонування
бюджетних установ, організацій, особливо в умовах
політичної, фінансової нестабільності та світової
пандемії Covid-19 вимагає практичного втілення
нових підходів щодо діяльності бюджетних установ
в
умовах
значних
обмежень бюджетного
фінансування.
Зауважимо,
що
процес
реформування
бухгалтерського
обліку
бюджетних
установ
розпочато в Україні в 2007 році . Головною метою
реформи є розвиток і вдосконалення механізмів
управління фінансами на державному і місцевому
рівнях для точного інформування про результати
виконання бюджетів для забезпечення середнього
та довгострокового бюджетного планування, а
також постійного ефективного контролю над
цільовим використанням бюджетних коштів [5].
Що, на нашу думку і є передумовами втілення та
організації управлінського обліку в бюджетних
установах, організаціях.
Концепція
реформування
системи
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в
державному секторі провадиться в декілька етапів
[5]. В першу чергу, у відповідності до вимог
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для
державного сектору запроваджені національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку в
державному секторі (НП(С)БОДС), які розроблені на
основі МСБОДС.
Таким чином, на першому етапі (2007-2015) та
другому етапі (2016-2020) реалізації Стратегії
модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному
секторі
досягнуто
наступних
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результатів: впроваджено НП(С)БОДС; розроблено
План
рахунків
бухгалтерського
обліку
в
державному секторі, з урахуванням бюджетної
класифікації; змінено форми фінансової звітності;
узагальнено положення про бухгалтерську службу
бюджетної установи; надано рекомендації щодо
співставлення класифікації доходів і видатків у
національних
стандартах
з
бюджетною
класифікацією доходів і видатків.
На наступному етапі реформування системи
бухгалтерського обліку в державному секторі
передбачається створення уніфікованої платформи
для проведення заходів з навчання та підвищення
професійної
кваліфікації
працівників
бухгалтерських служб та запровадження нової
моделі
організації
бухгалтерських
служб
розпорядниками бюджетних коштів. Крім того в
проекті Стратегії передбачено створення та
впровадження
уніфікованої
інформаційноаналітичної
облікової
системи
ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності суб’єктами державного сектору [5].
Отже, реформування системи обліку в
державному секторі має сприяти удосконаленню
системи стратегічного бюджетного планування,
системи контролю за процесом виконання
бюджету з метою управління державними
фінансами. Такі підходи до організації обліку в
державному секторі, на наше переконання, без
організації управлінського обліку та аналізу є
неможливими.
Питання модернізації бухгалтерського обліку в
державному секторі висвітлено у працях Н. Сушко,
О. Шунь, С. Левицької, Л. Литвиненко, М. Білухи,
І. Горковенко, С. Голова, Р. Джоги, Л. Корецкого,
А. Кузьминського, О. Коваль, C. Свірко, С. Зубілевич,
О. Чечуліної та інших.
Так, провідний науковець О. Дорошенко [2] у
своїх дослідженнях стверджує, що головні
бухгалтери повинні
не лише констатувати
результати виконання кошторису, а й приймати
адекватні управлінські рішення щодо цільового та
ефективного використання бюджетних коштів у
відповідності
до
їхнього
функціонального
призначення. Н. Марценяк [3], Л. Гізатуліна та
Н. Сушко [4], розглядають специфіку реформування
системи бухгалтерського обліку через призму
можливостей суміщення національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку у державному
секторі з міжнародними стандартами та їх
гармонізації зі статистикою державних фінансів та
системою національних рахунків України.
Таким
чином,
питання
організації
управлінського обліку суб’єктами державного
сектору досліджені не достатньо та потребують
більш детального вивчення, особливо в частині
розробки принципів обліку та аналізу доходів,
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витрат та фінансових результатів за спеціальним
фондом.
Мета та завдання статті
Метою статті є аналіз впровадження Стратегії
реформування системи обліку в державному
секторі
та
розробка етапів впровадження
управлінського обліку суб’єктами державного
сектору на прикладі Комунального закладу
«Навчально-виховного
комплексу
№ 24»
в
м. Кам’янське в Дніпропетровській області . Для
досягнення мети були поставлені такі завдання:
розглянути
нормативно-інформаційне
забезпечення
обліку
діяльності
суб’єктів
державного сектору спеціального фонду; оцінити
структуру та структурні зрушення власних
надходжень; удосконалити методичні підходи
організації обліку та аналізу використання власних
надходжень суб’єктами державного сектору.
Виклад основного матеріалу дослідження
Основним завданням обліку у процесі
фінансово – господарської діяльності бюджетної
установи є забезпечення своєчасного, точного,
повного відображення всіх господарських операцій
у бухгалтерських документах та використання
виділених коштів з бюджетів різних рівнів за
цільовим призначенням.
У реформуванні обліку бюджетних установ
одним з важливих методичних підходів є
обґрунтування управлінського обліку та аналізу в
фінансово-господарському механізмі бюджетних
установ. Так, управлінський облік визначається як
сукупність методів та процедур, які забезпечують
підготовку і надання інформаці ї для планування,
контролю і прийняття рішень на різних рівнях
управління
підприємством,
установою,
організацією [7].
Ми погоджуємося з думкою, що управлінський
облік повинен бути орієнтований не тільки на
обліково-реєстраційні
завдання, але і
на
оперативний фінансовий аналіз та прогнозування.
Можливість
застосування
цих
процедур
забезпечується за рахунок застосування таких
сучасних методів, як контролінг та інформаційні
технології [6]. Дані управлінського обліку служба
контролінгу
може
використовувати
для
рекомендацій по розробці стратегічної політики
навчального закладу.
Зауважимо, що головною метою аналізу
господарської діяльності є прийняття правильного
рішення для оптимізації своїх інтересів, що
виходить за рамки інформації, обмеженої лише
даними традиційного бухгалтерського обліку.
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Управлінський облік у бюджетних установах
передбачає
формування
та
передачу
інформаційно-аналітичних даних управлінському
персоналу для обґрунтування вибору, підготовки та
прийняття управлінських рішень у сфері контролю,
планування, прогнозування ефективності діяльності
суб’єктів господарювання в частині ціноутворення
продуктів діяльності (послуг, робіт, продукції)
бюджетних установ та оцінки ефективності їх
діяльності [7].
Для навчальних закладів доцільно буде
використовувати поєднання цих двох термінів:
управлінський облік та аналіз. Управлінський аналіз
– це аналіз, призначений для внутрішнього
користування, носить конфіденційний характер і
призначений для оцінки поточних та майбутніх
результатів діяльності структурних пі дрозділів та
діяльності установи загалом із метою прийняття
оперативних управлінських рішень. Головна мета
управлінського аналізу діяльності бюджетних
установ – отримання ключових параметрів, що
дають об'єктивну і найбільш точну картину
економічного, господарського стану та фінансових
результатів діяльності установ сектора загального
державного управління.
Під час проведення управлінського аналізу
використовуються
різноманітні
методи,
що
зумовлені широким спектром вирішуваних ним
завдань. Так, проведення ретроспективного аналізу
виконують
шляхом
порівняння
фактичних
результатів із бюджетними і виявляють причини їх
відхилень.
Процедури
короткострокового
перспективного
аналізу,
спрямованого
на
ухвалення
тактичних
управлінських
рішень,
включають дослідження прогнозних співвідношень
надходжень та витрат поточних періодів, доходи і
витрати майбутніх періодів.
У навчальному закладі необхідно вирішити
проблему підвищення ефективності використання
коштів спеціального фонду. Прийнявши як
узагальнюючий
показник
ефективності
відношенням
надходжень
до
витрачання,
необхідно проаналізувати елементи надходжень
коштів і елементи витрат, а потім здійснити пошук
варіантів збільшення надходжень та зниження
витрат [8].
Управлінський аналіз діяльності Комунального
закладу «Навчально-виховного комплексу № 24» в
м. Кам’янське проведемо у декілька етапів: оцінка
структуру доходів та видатків установи; розрахунок
ефективності використання коштів. Структуру
коштів власних надходжень наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1. Структура власних надходжень (спеціальний фонд) КЗ «НВК № 24» за 2018 р.
Вид надходжень
1. За послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх
основної діяльності
2. Від оренди майна бюджетних установ
3. Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)
4. Від отриманих благодійних внесків, грантів, дарунків
Разом

Сума, грн

Структура, %

456449,65

85,75

1233,32
3245,65
71363,9
532292,52

0,23
0,61
13,41
100

Джерело: особисті розрахунки автора за даними фінансової звітності КЗ «НВК № 24».
Результати розрахунків свідчать, що левову
частку надходжень складають послуги, що
надаються бюджетними установами, згідно їх
основної діяльності – 85,75% від загальної суми
надходжень. Друге місце займають надходження
від отриманих благодійних внесків – 13,41%. Такий
розподіл є закономірним для всіх суб’єктів
бюджетних установ. Тому, можна стверджувати, що
саме ці два види надходження найбільше

впливають на загальну суму отриманих власних
коштів.
Структура використання коштів від власних
надходжень представлена в таблиці 2.
Аналіз використання коштів КЗ «НВК № 24»,
свідчить, що закупівля продуктів харчування та
придбання
обладнання
та
предметів
довгострокового
використання
складають
найбільшу частину всіх витрат, 45,05% та 45,3%
відповідно.

Таблиця 2. Структура використання коштів власних надходжень (спеціальний фонд) КЗ «НВК № 24»
за 2018 р.
Вид видатків
1. Предмети, матеріали, обладнання, інвентар
2. Продукти харчування
3. Оплата послуг (крім комунальних)
4. Інші поточні видатки
5. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програми, не
віднесені до заходів розвитку
6. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Разом

Сума, грн
75110,6
442099,44
522
552,91

Структура, %
7,65
45,05
0,05
0,06

18552,7

1,89

445580
981864,74

45,3
100

Джерело: особисті розрахунки автора за даними звітності КЗ «НВК № 24».
З метою оцінки ефективності використання
коштів за спеціальним фондом розрахуємо
показник ефективності (рентабельності) коштів.
Показник ефективності використання коштів:
Ефективність = Надходження / Використання (1)
Е=

532292,52

, Е=0,542

981864,74

Отже, маємо, що більше половини, 54,2%
використання коштів покриваються за рахунок
надходжень спеціального фонду державного
шкільного закладу.
Результати здійсненого аналізу свідчать, що
комунальний
заклад
потребує
проведення
комплексного аналізу надходження і використання
коштів як за спеціальним фондом так і за
загальним. Тому, необхідно прийняти ряд
управлінських
рішень
щодо
доцільності

використання коштів та виявити релевантний
діапазон та релевантні видатки.
Як
варіантами
підвищення
ефективності
використання коштів власних надходжень є: пошук
шляхів оптимізації благодійних внесків та контроль
і відслідковування ефективності їх використання;
реалізація законсервованих необоротних активів,
нерухомого майна; пошук інших надходжень
спеціального фонду (як варіант курси з підготовки
школярів до ЗНО та учать у призових конкурсах);
укладення договорів з місцевими постачальниками
на більш вигідних для установи умовах; зменшення
витрат на автотранспорт; оптимізація закупівлі
необхідних матеріалів.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Апріорі,
управлінський
(внутрішньогосподарський) облік не передбачає
державне регламентування та регулювання. Саме
власники (керівники) підприємств приймають
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рішення щодо його організації обліку на основі
загальних принципів, виходячи з внутрішніх потреб
керівництва.
Тому
прийнято
вважати, що
управлінський облік можна застосовувати лише на
госпрозрахункових підприємствах.
Підтверджено,
що
принципи
і
методи
внутрішньогосподарського обліку розробляються
міжнародними та національними професійними
організаціями бухгалтерів. Управлінська інформація
не підлягає публічності та розголошенню, як
правило складає комерційну таємницю, а її
користувачами є управлінський персонал.
В процесі проведеного дослідження дійшли
висновку, що управлінський облік та аналіз
діяльності
бюджетних установ може бути
призначений для внутрішнього користування,
носить конфіденційний характер і має на меті
здійснювати контроль оцінки поточних та майбутніх

результатів діяльності структурних підрозділів та
діяльності установи загалом із метою прийняття
оперативних управлінських рішень.
Обґрунтовано можливість використання всіх
переваг, що дає впровадження управлінського
обліку;
потреби
розширення
повноважень
виконавцям державних цільових програм в
управлінні бюджетними коштами та підвищення їх
зацікавленості у впровадженні управлінського
обліку у діяльність установ; побудову такої його
концепції, яка
б враховувала особливості
бюджетного процесу в України та за довольняла
потреби
управління
бюджетними
коштами.
Визначено, що важливим етапом реформування
системи бухгалтерського обліку бюджетних установ
є процес прийняття і реалізації управлінського
рішення з метою підвищення ефективності
використання бюджетних коштів.
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