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У статті проаналізовано методи бухгал-
терського обліку доходів і видатків у держав-
ному секторі. Наведено порівняльну харак-
теристику застосування касового методу 
та методу нарахування у бухгалтерському 
обліку країн світу. Розглянуто питання регу-
лювання обліку доходів і видатків в обліковій 
політиці суб’єктів державного сектору.
Ключові слова: облік, державний сектор, 
видатки, метод нарахування, облікова 
політика.

В статье проанализированы методы бух-
галтерского учета доходов и расходов в 
государственном секторе. Приведена срав-
нительная характеристика применения 
кассового метода и метода начисления в 
бухгалтерском учете стран мира. Рассмо-

трены вопросы регулирования учета дохо-
дов и расходов в учетной политике субъек-
тов государственного сектора.
Ключевые слова: учет, государственный 
сектор, расходы, метод начисления, учет-
ная политика.

The article discusses features of public sector 
accounting of the revenues and expenditures. 
The comparative description of the applica-
tion of the cash method and the method of 
accrual accounting in the countries of the 
world is given. Also, the issue of regulation of 
accounting for revenues and expenditures in 
the accounting policies of public sector entities 
was analyzed.
Key words: accounting, public sector, expendi-
tures, accrual accounting, accounting policies.

Постановка проблеми. Сучасний бухгалтер-
ський облік доходів і видатків у державному секторі 
ґрунтується на застосуванні досліджень багатьох 
учених-економістів протягом історичного розвитку 
суспільства. Нині здобутки дослідників узагаль-
нено та є основою практичних документів з обліку 
в державному секторі. Зараз ведення бухгал-
терського обліку доходів і видатків здійснюється 
згідно з положеннями міжнародних (МСБОДС 
23 «Дохід від необмінних операцій (податки та 
трансферти)», 9 «Дохід від операцій обміну» та 
ін.) та національних (НП(С)БОДС 124 «Доходи», 
135 «Витрати», 101 «Подання фінансової звіт-
ності» тощо) стандартів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Різні теоретичні аспекти доходів і видатків 
бюджетних установ розкрито у роботах таких 

сучасних вітчизняних науковців, як В.Д. Базиле-
вич, Л.О. Баластрик, Т.Г. Затонацька, В.О. Сизо-
ненко та ін. Методика та організація бухгалтер-
ського обліку та складання звітності у бюджетних 
установах відображені у працях таких учених, як: 
М.І. Бондар, Р.Т. Джога, Є.В. Калюга, О.О. Кан-
цуров, Л.М. Кіндрацька, Т.Д. Косова, Л.Г. Ловін-
ська, Т.Г. Мельник, М.Г. Михайлов, С.В. Свірко, 
В.І. Стоян, Н.І. Сушко, М.І. Телегунь, Є.А. Фещенко, 
Є.Ю. Шара, В.Г. Швець та ін. Проте необхідно роз-
глянути світовий досвід обліку доходів і видатків та 
можливості його застосування в Україні.

Постановка завдання. Мета статті – розгля-
нути підходи до обліку доходів і видатків у зару-
біжних країнах, використання касового методу і 
методу нарахування та тенденції розвитку бухгал-
терського обліку в державному секторі.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Бухгалтерський облік та бюджетні системи на всіх 
державних рівнях та суб’єктах державного сек-
тору в Європі зазнали суттєвих реформ у рамках 
становлення нового державного управління, а в 
урядах та у суб’єктів державного сектора по всій 
Європі запроваджено значну кількість методів 
бухгалтерського обліку та аудиту. Як наслідок, гар-
монізація обліку державного сектору в державах – 
членах Європейського Союзу була включена до 
політичного порядку денного ЄС. 

Саме тому необхідно здійснити синтез сучас-
них методів бухгалтерського обліку та аудиту в 
окремих європейських країнах, а також аналіз 
основних викликів, пов'язаних із бухгалтерським 
обліком державного сектору. 

Через постійні коливання в економічному роз-
витку держав відзначається особлива актуальність 
питання прозорості та корисності інструментів 
управління, що дають змогу приймати раціональні 
рішення у сфері державного сектору. Досягнення 
ефективності та результативності у використанні 
бюджетних коштів є ключовим моментом у дер-
жавному управлінні, особливо тому, що жорстка 
економія та скорочення бюджету вводять обме-
ження на державні фінансові ресурси.

Прозоре та економічно раціональне управ-
ління державними ресурсами вимагає надійної, 
зрозумілої, порівняльної, корисної та доступної 
фінансової звітності, що відповідає вимогам та 
якісним характеристикам бухгалтерського обліку. 
Як зазначає Міжнародний консорціум з управління 
державними фінансами (ICGFM), аудиторський 
звіт та щорічні фінансові звіти забезпечують наяв-
ність суттєвих фінансових даних, необхідних для 
підзвітності та прийняття обґрунтованих рішень як 
громадянами, так і їхніми представниками.

У цьому контексті в державному секторі 
з'являються три широкі перспективи фінансових 
інформаційних систем та підзвітності:

• фінансова звітність, отримана із системи 
обліку, основними результатами якої є фінансові 
звіти;

• бюджетна звітність, яка дає змогу контро-
лювати та моніторити використання бюджетних 
коштів і перевіряти, чи відповідає це використання 
затвердженому бюджету;

• національні рахунки, розроблені відповідно до 
національних критеріїв обліку (наприклад, Євро-
пейська система національних та регіональних 
рахунків (ESA) або Інструкція з статистики дер-
жавних фінансів, видана Міжнародним валютним 
фондом).

Система бухгалтерського обліку базується 
на принципах обліку, які включають основи та 
правила, прийняті під час підготовки та подання 
фінансових звітів суб'єкта господарювання. Хоча 
принцип нарахування бухгалтерського обліку є 

загальноприйнятим у приватному секторі, у прак-
тиці державного управління існує значна кількість 
методів. Метод нарахування та касовий метод 
бухгалтерського обліку є протилежними полю-
сами спектру, між якими розробляються модифі-
кований метод нарахування та модифікований 
касовий метод. Різниця між цими методами поля-
гає у часі, протягом якого через операції збільшу-
ються доходи та витрати, а також виборі активів та 
зобов'язань, що мають бути відображені у фінан-
сових звітах.

Наприклад, за допомогою методів обліку визна-
чаємо, які активи та зобов'язання повинні бути 
відображені в балансі; коли операції, що вплива-
ють на зміну грошових коштів, повинні бути зареє-
стровані; які операції, що не впливають на грошові 
кошти, повинні бути зареєстровані й як оцінювати 
активи та зобов'язання та їхні чисті зміни.

Із цієї причини важливо зрозуміти вплив засто-
сування альтернативних критеріїв на фінансові 
звіти, особливо на фінансові показники та фінан-
сові умови. Вибір методу обліку викликає значні 
відмінності у власне системах бухгалтерського 
обліку та, без сумніву, вводить облікову різнома-
нітність.

Загальні засади ведення бухгалтерського 
обліку в кожній бюджетній установі мають бути 
визначені в обліковій політиці. Облікова політика 
бюджетної установи є основою внутрішнього регу-
лювання бухгалтерського обліку, і для надання 
нормативного статусу її формують та запроваджу-
ють наказом про облікову політику. А міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку в державному 
секторі, а саме МСБОДС 3 «Чистий надлишок 
або дефіцит за період, суттєві помилки та зміни 
в обліковій політиці», розкривають зміст облікової 
політики як конкретних принципів, основ, домовле-
ностей, правил та процедур, прийнятих суб’єктом 
господарювання для складання та подання фінан-
сових звітів. Бачимо, що в міжнародній практиці 
поняття є ширшим, проте і вітчизняний, і міжна-
родний варіанти сходяться до однієї загальної 
схожої думки (табл. 1). 

Ведення бухгалтерського обліку за методом 
нарахування визнає наслідки господарських опе-
рацій за фінансовим станом та показниками діяль-
ності суб'єктів господарювання на момент їх виник-
нення з урахуванням усіх активів і зобов'язань, 
а також доходів та витрат. Таким чином, нараху-
вання забезпечує точну та достовірну інформа-
цію про активи, зобов'язання і власний капітал, 
фіксуючи довгострокові наслідки поточних рішень. 
Це також дає змогу вимірювати вартість надання 
товарів та послуг і, таким чином, сприяє кращому 
розподілу та управлінню державними ресурсами.

У літературі багато прихильників ведення бух-
галтерського обліку за методом нарахування, 
які стверджують, що фінансові звіти, складені 
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на основі згаданого методу, містять більш повну 
інформацію порівняноз касовим методом. Тим 
не менше є дослідники, які висвітлюють методо-
логічні, концептуальні та практичні перешкоди, 
пов'язані з упровадженням обліку нарахувань у 
державному секторі [11].

В останні роки впровадження методу нараху-
вання у бухгалтерському обліку суб’єктів держав-

ного сектору є одним із наріжних каменів у рефор-
мах державного управління фінансами, оскільки, 
як очікується, ця зміна мала б позитивний вплив 
на відповідальність та прийняття рішень (PwC). 
Міжнародні організації, такі як Організація еконо-
мічного співробітництва та розвитку (OECD) або 
Міжнародний валютний фонд (МВФ), рекоменду-
ють здійснювати бухгалтерський облік за методом 
нарахування у зв’язку з тим, що облік за мето-
дом нарахування забезпечує надання доскона-
лішої інформацію для прийняття якісних рішень, 
оскільки дає змогу зосередитися на повній вар-
тості програм та послуг. 

Однак згідно з дослідженням, проведеним 
PwC (2015), яке охоплює сектори загального дер-
жавного управління 150 країн, практика ведення 
обліку за касовим методом використовується 
приблизно половиною (48%), а друга половина 
(52%) використовує метод нарахування або моди-
фікований метод нарахування. У цій же доповіді 
підкреслюється, що 49% європейських країн уже 
перейшли до ведення бухгалтерського обліку за 
методом нарахування і ще 20% перейде до цього 
протягом наступних п’яти років.

У цій загальній тенденції до застосування 
методу нарахування в деяких країнах були прий-
няті системи, які показують поступове перетво-
рення з менш технічно складних до більш складних 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика регулювання питання доходів і видатків  

в облікових політиках суб’єктів державного сектору різних країн
Франція Велика Британія США Канада

Стандарти, 
що регулюють 
бухгалтерський 
облік у державному 
секторі різних країн 

Міжнародні Стандарти бухгалтерського 
обліку в державному секторі (IPSAS)

Положення 
федеральних 
фінансово-
бухгалтерських 
стандартів (Statement 
of Federal Financial 
Accounting Standards 
(SFFAS)

Стандарти 
бухгалтерського 
обліку для бюджетних 
організацій Канади 
(Canadian Public Sector 
Accounting Standards 
for Government Org.)

Стандарти обліку 
органів держ. 

управління Франції

Загальноприйняті 
принципи бух. обліку 

(UK GAAP)

Розділ, що 
відображає основні 
засади облікової 
політики

Примітка. Облікові 
політики Note. 

Accounting Policies

Примітки до звітності 
Notes to the Accounts

Примітка 1. Короткий 
виклад основних 
принципів обліку 
Note 1. Summary of 
Significant Accounting 
Policies

Облікова політика 
Accounting Policy

Особливості 
відображення 
доходів і видатків в 
обліковій політиці

Доходи: 
суверенний; 
за договором; 
від аукціонів; 
сегмента. 
А також: інтервенції, 
доходи майбутніх 
періодів. 
Витрати визнаються, 
коли були здійснені.

Доходи 
консолідованого 
фонду, податки до 
відшкодування, 
інші доходи. 
Адміністративні 
витрати, витрати 
на відшкодування 
завданих збитків, 
умовні витрати.

Зміни в оцінках. 
Доходи від продажу 
(Exchange (earned) 
revenue), небіржові 
доходи Nonexchange 
revenue). Окремо від 
загальнодержавних 
доходів 
відображаються 
спеціально визначені 
доходи.
Видатки за напрямами, 
на забезпечення 
платежів, гарантій.

За принципом 
нарахування:
– Асигнування уряду 
– Доходи від податку 
на прибуток 
– Інші доходи
– Доходи, акумульовані 
для виплати державним 
корпораціям, комісіям, 
або установам, повинні 
бути відображені 
як кредиторська 
заборгованість і не 
включені до доходів.

Джерело: складено автором на основі даних [6–10]

Таблиця 2
Методи ведення бухгалтерського обліку  

у секторі загального державного управління 
країн Європи [11]

№ Країна Метод ведення обліку
1 Австрія Нарахування
2 Бельгія Нарахування
3 Данія Нарахування
4 Фінляндія Нарахування
5 Франція Нарахування
6 Німеччина Модифікований касовий
7 Греція Модифікований касовий

8 Італія Модифікований касовий + 
нарахування

9 Нідерланди Модифікований касовий
10 Португалія Нарахування
11 Швеція Нарахування
12 Швейцарія Нарахування
13 Великобританія Нарахування
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рівнів. Наприклад, вони можуть слідувати такому 
шляху змін, де відбувається перехід від модифі-
кованого методу нарахування до повного методу 
нарахування. Водночас під час переходу від вико-
ристання касового методу до методу нарахувань 
існують випадки, коли використовується модифі-
кований метод нарахування без урахування дея-
ких довгострокових активів.

У секторах загального державного управління 
в Європі забезпечують багатогранну практику бух-
галтерського обліку, де різні методи застосову-
ються на різних рівнях влади в усіх європейських 
країнах. 

На рівні сектору загального державного управ-
ління все ще існують системи бухгалтерського 
обліку, в яких касовий метод або модифікований 
касовий метод не були замінені. Німеччина, Греція 
та Нідерланди використовують переважно моди-
фікований касовий метод, хоча для органів місце-
вого самоврядування спостерігається поєднання 
касового методу з методом нарахування. Напри-
клад, органи місцевого самоврядування деяких 
земель (Länder) у Німеччині впровадили повний 
метод нарахування, а центральний уряд продо-
вжує використовувати касовий метод обліку.

У регіональних органах управління існують 
важливі відмінності, навіть в одній країні, напри-
клад в Іспанії, у межах повноважень регіональних 
органів управління вирішувати питання щодо сис-
теми бухгалтерського обліку [11].

Директива 2011/85/ЄС від 8 листопада 
2011 р. підкреслює важливість наявності фінан-
сових даних (отриманих відповідно до принципів 
Європейської системи рахунків), які повинні бути 
оновлені для забезпечення прозорості та належ-
ного функціонування бюджетної системи Євро-
пейського Союзу.

Така прозорість і надійність мають велике зна-
чення для досягнення макроекономічної і бюджет-
ної дисципліни, що є обов’язком держав-членів 
відповідно до Договору про функціонування Євро-
пейського Союзу (TFEU). Директива визначає, що 
«застосування вичерпних і надійних методів обліку 
є обов'язковою умовою для отримання високоя-
кісних статистичних даних, які можна порівняти з 
даними різних держав-членів» [5]. 

Німецька федеральна структура виглядає 
так: Федерація, землі і муніципалітети. Процес 
складання бюджету Федерації і федеральних 
земель поділяється на доходи та витрати і ґрун-
тується на положеннях Основного закону Феде-
ративної Республіки Німеччини (ст. ст. 109–115),  
а також Закону про бюджетні принципи 
(Haushaltsgrundsätzegesets, або HGrG). Згідно 
із цим Законом, державний облік може вестися 
касовим методом і методом нарахування. Прак-
тика бухгалтерського обліку відрізняється у феде-
ральних землях. Деякі федеральні землі вирішили 

прийняти метод нарахування, інші ж уважають за 
краще вести облік за касовим. Проте хоча біль-
шість федеральних земель вирішила перейти до 
обліку за методом нарахування, процес реформ 
ще не завершений (Ernst & Young).

Австрійський центральний уряд використовує 
модифікований облік за методом нарахування, а 
рівень місцевого самоврядування працює зі зміне-
ним касовим методом. У 2007 і 2009 рр. Австрій-
ський федеральний парламент прийняв велику 
реформу бюджету. Перший етап реформи, реалі-
зований у 2009 р. – введення середньострокових 
витрат. Другий етап передбачає впровадження 
методу нарахування. Федеральний уряд застосо-
вує Закон про бухгалтерський облік, тоді як землі 
та муніципалітети повинні відповідати Правилам 
бюджету і рахунків.

Іспанія використовує модифікований касо-
вий метод обліку на місцевому рівні, а також 
на центральному рівні. Як і в більшості країн 
континентальної Європи, іспанські стандарти 
бухгалтерського обліку визначаються законом. 
Сучасне становище державного обліку в Іспанії є 
результатом реформ, початих із кінця 70-х років 
завдяки зміні політики після тривалого пері-
оду диктатури. Вступ Іспанії до Європейського 
Союзу сприяв уведенню низки реформ. Новий 
план рахунків визначає нові принципи бухгал-
терського обліку та фінансової звітності. Мета 
полягає у тому, щоб адаптувати облік у дер-
жавному секторі з принципами бухгалтерського 
обліку, які діють у приватному секторі. Цей план 
рахунків показує поточну модель звітності дер-
жавного обліку, визначає принципи бухгалтер-
ського обліку для бюджету і фінансового обліку, 
а також форми й змісту фінансової звітності, які 
включені до річної звітності. 

Ідея методу нарахування обліку була введена в 
1988 р. у Фінляндії (OECD), і країна використовує 
цей метод обліку для заповнення річної бухгал-
терської звітності. Фінляндія готує консолідовану 
фінансову звітність відповідно до принципів нара-
хування. Фінська влада повністю використовує 
метод нарахування [6].

У Франції система обліку для центральних і 
місцевих державних утворень застосовує принцип 
нарахування. Сучасна французька система обліку 
в державному секторі аналогічна тій, що діє в при-
ватному. 

В Італії центральний уряд використовує касо-
вий метод і метод нарахування. Місцеві органи 
влади також об'єднують системи обліку обома 
методами. Бюджети засновані на основі враху-
вання принципу нарахування, а річна бухгалтер-
ська звітність установлюються відповідно до прин-
ципів касового методу обліку [7]. 

У системі бухгалтерського обліку Румунії 
використовується модифікований метод нара-
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хування. Він не може бути кваліфікований як 
цілісний метод нарахування, оскільки в ньому 
відсутня низка елементів, необхідних для цієї 
системи. Дійсно, всі основні засоби не підлягають 
амортизації, амортизація матеріальних активів 
не є обов'язковою. Правила обліку є однаковими 
для всіх державних установ центральних і місце-
вих органів влади та соціального забезпечення. 
Всі державні установи в Румунії використовують 
унікальний план рахунків, унікальну бюджетну 
класифікацію та унікальну модель для подання 
фінансової звітності. З моменту вступу Румунії до 
Європейського Союзу державні фінанси країни є 
одним із головних державних пріоритетів. Облік у 
Румунії строго керується директивами Європей-
ського Союзу.

У Великобританії також використовується 
метод обліку за методом нарахування. У 1995 р. 
британський уряд розпочав облікову реформу з 
метою створити систему, засновану на методі 
нарахувань. Ця реформа спрямована на більш 
ефективне управління і підвищення відповідаль-
ності міністерств. 

У Словаччині центральний уряд, а також міс-
цеві органи влади використовують метод нара-
хування. Словенія використовує модифікований 
касовий метод обліку, який містить деякі елементи, 
пов'язані з методом нарахування, такі як дебетові 
рахунки [8; 9].

Різноманітність систем обліку можна спосте-
рігати як між різними державами, так і всере-
дині країн. Тоді як деякі країни активно прагнуть 
модернізувати свої методи обліку, інші все ще 
використовують більш традиційні системи обліку 
[10]. Таким чином, якщо деякі держави, такі як 
Бельгія, Естонія, Франція, Литва, Португалія, 
Румунія, Великобританія, Словаччина та Швеція, 
ведуть облік за методом нарахування на всіх рів-
нях влади, то інші, як і раніше, працюють за касо-
вим методом.

Висновки з проведеного дослідження.  
Бухгалтерський облік доходів і видатків бюджетних 
установ у зарубіжних країнах також відрізняється 
методами обліку витрат та напрямами розвитку. 
Загалом за програмами модернізації та гармоні-
зації обліку країни налагоджують використання 
методу нарахування або створюють модифікова-
ний метод нарахування. Однак значна кількість 
інших продовжує застосовувати касовий метод, 
що унеможливлює всезагальний розвиток обліку 
видатків у державному секторі.
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