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У статті розглянуто особливості історич-
ного становлення  бухгалтерського обліку 
доходів і видатків у державному секторі та 
його впливу на сучасне відображення операцій 
із надходження та використання бюджет-
них коштів. Автор аналізує поняття обліку 
доходів і видатків крізь призму розвитку 
державності. Визначається роль та місце 
бухгалтерського обліку у здійсненні загально-
державного управління. У статті розгляда-
ються погляди вчених на важливість обліку 
надходження та використання бюджетних 
коштів та здійснення відповідного контролю 
як необхідних методів управління державою.
ключові слова: облік, державний сектор, 
доходи, видатки, управління.

В статье рассмотрены особенности исто-
рического становлення бухгалтерского 
учета доходов и расходов в государствен-
ном секторе и его влияния на современное 
отражение операций по поступленню и 
использованию бюджетных средств. Автор 
анализирует понятие учета доходов и 
расходов сквозь призму развития государ-
ственности. Определяется роль и место 

бухгалтерского учета в осуществлении 
общегосударственного управления. В ста-
тье рассматриваются взгляды ученых на 
важность учета поступления и использова-
ния бюджетных средств и осуществления 
соответствующего контроля как необхо-
димых методов управления государством.
ключевые слова: учет, государственный 
сектор, доходы, расходы, управление.

The article discusses features of the historical 
formation of the revenues and expenditures 
accounting in public sector and its impact on the 
modern reflection of operations on receipting and 
using of budget funds. The author analyzes the 
concept of accounting of revenues and expendi-
tures through a prism of statehood development. 
The role and place of accounting in the imple-
mentation of the nation-wide management is 
determined. The article deals with the views of 
scientists on the importance of accounting for the 
receipt and use of budget funds and the imple-
mentation of matching control as the necessary 
methods of government management.
Key words: accounting, public sector, revenues, 
expenditures, management.

Постановка проблеми.  Розкриття  сутності 
поняття  та  особливостей  функціонування  держав-
ного сектору є незмінним об’єктом досліджень для 
великої  кількості  вчених  із  застосуванням  різно-
манітних підходів. Сформовані погляди та бачення 
загалом щодо державного сектору та його складо-
вих уже також можуть сформувати окремий об’єкт 
дослідження. Однак, цього разу розглянемо держав-
ний сектор  із  самого його початку  існування через 

аналіз необхідності та застосування обліку доходів і 
видатків державних коштів та, у контексті сказаного, 
способів ефективного управління державою.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
теоретичні  аспекти  доходів  і  видатків  бюджетних 
установ розкрито у роботах таких сучасних вітчизня-
них науковців, як: Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., 
Затонацька Т.Г., Сизоненко В.О.  та  інших. Обґрун-
тування  основних  економічних  категорій  діяль-
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ності суб’єктів державного сектору у своїх наукових 
працях  також  здійснюють  Бодров  В.Г.,  Ільїн  В.В., 
Носова О.В., Слухай С.В., Стойко О.Я., Чухно А.А.

Постановка завдання.  Розглянути  підходи 
до  поняття  обліку  доходів  і  видатків  як  складо-
вої  загальнодержавного  управління  та  здійснити 
додаткове розмежування та виокремлення поняття 
впродовж історичного розвитку суспільства.

виклад основного матеріалу дослідження. 
В епоху стародавнього світу відбувалося форму-
вання приватної та колективної власності, станов-
лення держави тощо. Із поступовим ускладненням 
господарської практики та майнових зв'язків відбу-
вався перехід  від  звичаєвого  права,  заснованого 
на  родових  традиціях,  до  системи  державного 
законодавства. Вже тоді писемні джерела почина-
ють відображати повсякденну господарську прак-
тику у вигляді документів господарської звітності, 
а  також  спроби  її  первісного  осмислення  через 
настанови,  повчання,  нормативні  акти.  У  тво-
рах  «Артхашастра»  і  «Гуаньцзи»  головними  ста-
ють питання, пов’язані з обліком, організацією та 
управлінням державним господарством, а закони 
Ешнунни,  закони  Хаммурапі,  Хетські  закони  міс-
тять регламентацію майнових відносин, відносин 
найму  та форм  контролю  за  економічною  діяль-
ністю населення.

Способи  розв’язання  основних  проблем, 
пов’язаних  із  державним  управлінням  та  керу-
ванням  господарством  у  Стародавному  Єгипті, 
знайшли  відображення  в  адміністративно-госпо-
дарських  документах  та  дидактичних  трактатах. 
У  них  (наприклад,  «Повчання  гераклеопольського 
царя  своєму  синові  Мерікара»,  XXII  ст.  до  н.е.) 
роз’яснюються  економічні  функції  глави  держави, 
посадові обов’язки чиновників різних рівнів, розгля-
даються питання організації праці царських реміс-
ників та землеробів, а також наводяться свідчення 
про суворий облік трудових і матеріальних ресурсів 
у країні, захищається виняткове та централістське 
положення і значення староєгипетської держави [5]. 

Через розвиток державного управління в Ста-
родавньому  Єгипті  проблеми  з  управління  уже 
вирішувалися за допомогою писемних документів.

У  Стародавніх  країнах  Месопотамії,  започат-
кованих у IV–III тис. до н.е., існували господарські 
документи (датовані 4500 р. до н.е.), що складали 
звітність  про  рухоме  і  нерухоме  царське  майно. 
Для  аналізу  державного  управління  вагомими 
є  збірки  законів  царя  Ешнунни  (XX  ст.  до  н.е.), 
закони  Ліпід-Іштара  (XX–XIX  ст.  до  н.е.),  закони 
царя Хаммурапі (XVIII ст. до н.е.), Хетські закони. 

Так Закони Хаммурапі захищали майнові інтер-
еси  правителя,  рабовласників,  державних  служ-
бовців, воїнів, дрібних виробників та общинників. 
І в законах Хаммурапі вже підкреслювалася необ-
хідність  реєстрації  (обліку)  витрат  і  надходжень, 
захисту прав споживачів тощо.

Староіндійська економічна думка відома трак-
татом  «Артхашастра»  (IV–III  ст.  до  н.е.).  У  «Арт-
хашастрі»  розглядається  ідея  досягнення  актив-
ного  балансу  державного  бюджету,  необхідності 
ведення точного рахівництва, визначення доходів 
і витрат, підведення річного балансу тощо. Голов-
ною  метою  державного  управління  стає  збіль-
шення  доходів  скарбниці  за  рахунок  прибутків 
царського  господарства,  різноманітних  податко-
вих зборів та платежів населення [6].

Згідно з поглядами прихильника конфуціанства 
Сюнь-цзи  Стародавнього  Китаю  управління  дер-
жавою  становить  необхідну  закономірність  сус-
пільного  розвитку,  визначену  природою  людини. 
Сюнь-цзи зазначав, що економічна політика дер-
жави  має  базуватися  на  принципах  економії  у 
витратах, збереження надлишків та забезпечення 
багатства народу [10].

За  часів  античності  способи  управління  гос-
подарством  знайшли  своє  відображення  у  тво-
рах давньогрецьких та давньоримських мислите-
лів Ксенофонта, Платона, Аристотеля, Сенеки,  у 
публічних  виступах  видатних  громадських  діячів 
Катона, Цицерона та ін.

У «Державі» Платона суспільство уявляється, 
як система послуг, у якій кожен  її член щось дає 
суспільству  і  щось  одержує  від  нього.  Держава 
дбає  лише  про  те,  щоб  належним  чином  відбу-
вався  цей  взаємний  обмін,  і  намагається  забез-
печити найбільш адекватне задоволення потреб і 
найбільш гармонійний взаємообмін послуг [8].

Тоді,  як  Аристотель  у  своїх  працях  здійснив 
розмежування між державним майном та майном 
приватних осіб.

У  творі  «Політика»  Аристотель  пояснює,  що 
«державу можна утворити не інакше, як розділивши 
та  розмежувавши  складники,  що  становлять  її… 
І хоча основна маса громадян у державі різнорідна, 
про неї мова не йде: чи треба, скажімо, усуспільнити 
власність у землеробів, чи зробити її приватною…».

Розмірковував  Аристотель  і  про  державний 
устрій:  «з  Фалеєвого  накреслення  державного 
устрою  видно  також,  що  йдеться  про  створення 
невеличкої  держави,  оскільки,  за  його  законами, 
усі ремісники перетворюються на державних рабів 
і не становитимуть прошарку громадян. Адже дер-
жавний устрій, коли його будують на тривалий час, 
має бути таким, аби всі частини, становлячи дер-
жаву як ціле, прагнули залишатися у незмінному 
існуючому  устрої».  Він  називає  органами  влади 
тих осіб, котрим у державі надається право вирі-
шувати  певні  справи,  затверджувати  постанови  і 
давати розпорядження. За словами Аристотеля «з 
поняттям «розпорядження» пов’язане переважно 
уявлення про всяку владу».

Аристотель  не  уникає  й  питання  контролю  за 
державним майном та коштами, стверджуючи, що 
для  запобігання  розкрадання  державного  майна 
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«передача  грошових  сум  (урядовцями  своїм 
наступникам)  має  відбуватися  в  присутності  всіх 
громадян,  а  копії  рахунків  повинні  зберігатися  у 
фратріях,  лохах  і  філах;  тим,  хто  безкорисливо 
прослужив  в  інституції,  треба  виявляти  встанов-
лені законом знаки пошани. Тирану слід подбати 
про  загальний  добробут,  не  розтринькувати  гро-
шей на такі заходи, які викликають обурення в гро-
мадян.  Тиран  повинен  вести  облік  надходжень  і 
витрат. Чинячи так, він здаватиметься не тираном, 
а  скорше  законним  правителем.  Потім  тиранові 
необхідно стягувати податки і внески, аби викорис-
тати їх на поліпшення системи управління і, коли 
доведеться, на військові потреби, і взагалі чинити 
немов охоронець  і скарбник коштів, які належать 
державі, а не йому самому».

Оскільки  Аристотелем  вже  було  здійснено  роз-
межування між державною та приватною власністю, 
то він і далі пояснює необхідність створення та існу-
вання  державних  установ.  Аристотель  вказує,  що 
«окремі  інституції  необхідні  для  держави,  яка  не 
може обійтися без них, окремі існують задля добро-
пристойності,  без  чого  не  можуть  обійтися  грома-
дяни. З державних інституцій на першому місці сто-
їть та, до кола діяльності якої входить забезпечення 
необхідного порядку на міському майдані. Адже всім 
державам  неминуче  доводиться  для  задоволення 
взаємних потреб  звертатися як до  купівлі,  так  і  до 
продажу: це є найкращим засобом для досягнення 
самодостатності,  заради  чого  люди,  безсумнівно,  і 
об’єднуються в одну громаду».

Додатково Аристотель визначає існування таких 
установ, як антиномій, що управляють громадськими 
й  приватними будівлями,  піклуються «добрий  стан 
шляхів і про те, аби кордони окремих володінь були 
визначені точно». Урядовців іншої інституції Аристо-
тель називає агрономами, ілорами. 

Проте, Аристотель звертає увагу на  існування 
ще однієї інституції – тієї, що завідує державними 
доходами. За Аристотелем «особи, наділені цими 
повноваженнями,  зберігають  надходження  і  роз-
поділяють  на  потреби  окремих  галузей  держав-
ного управління. Таких службовців називають апо-
дектами і скарбниками».

Аристотель  починає  говорити  і  про  механізм 
контролю  за  витрачанням  державних  коштів,  а 
саме вказує, що «оскільки, деякі  з  інституцій, хоч  і 
не всі, пов’язані зі  значними витратами державних 
грошей, то, звичайно, має бути й інша інституція, до 
обов’язків якої належало б виключно прийняття звіту 
і  здійснення  контролю.  Таких  урядовців  називають 
ефтинами, логістами, екзетастами, синегорами» [4].

Оратор і ритор Цицерон також надав своє розу-
міння держави і її діяльності, пояснюючи, що дер-
жава являє собою корпоративну організацію, член-
ство в якій спільно належить усім громадянам; вона 
існує,  щоб  забезпечити  своїх  членів  перевагами 
взаємодопомоги і справедливістю врядування.

Меркантилісти  активно  відстоювали  протекці-
онізм. У силу економічної відсталості  та політич-
ної  роздробленості  у  Німеччині  заходи  раннього 
меркантилізму  поєднувалися  з  протекціонізмом 
дрібних князівств. У той час у країні розвивалася 
камералістика  —  сукупність  суспільних  наук, 
зорієнтованих  на  теорію  та  практику  державного 
управління.  Курси  камералістики  читалися  май-
бутнім державним службовцям. Значна увага при-
ділялася фіскальним засобам поповнення доходів 
та питанням регулювання торгівлі [5]. 

Проте,  найвідомішим  прихильником  активної 
участі  держави  в  економічному  розвитку  країн  є 
Дж. М. Кейнс. 

За Кейнсом, відповідність між сукупними попи-
том  і доходом – передумова для досягнення рів-
новаги  в  економіці.  Вона  буде  мати  місце  тоді, 
коли заощадження дорівнюватимуть  інвестиціям. 
Якщо  інвестиції  зменшуються,  то  зменшується  і 
доход  [7].  Менші  розміри  доходу  означають  від-
повідне  зменшення  заощаджень,  а  від  розміру 
заощаджень  залежать  інвестиції.  Крім  того,  щоб 
стимулювати  ефективний  попит,  Кейнс  пропону-
вав  збільшити  державні  витрати,  збільшити  дер-
жавні  інвестиції  і  державну  закупівлю  товарів. 
Пропонувалося також зменшити податки. Але все 
ж  основним  Кейнс  вважав  нарощування  витрат. 
У подальшому збільшення витрат частини держ-
бюджету  буде  компенсуватися  новими  податко-
вими надходженнями, які утворюються за рахунок 
збільшення виробництва і розширення зайнятості. 
Передбачалося,  що  розширення  інвестиційної 
діяльності  держави  буде  спрямовано  насампе-
ред на організацію суспільних робіт – будівництво 
шляхів, освоєння нових районів, спорудження під-
приємств [11].

У  наш  час  питання  функціонування  держав-
ного  сектору,  надання  суспільних  благ,  розвитку 
системи  державних  фінансів  глибоко  досліджу-
вав Дж. Стігліц. Він відзначав, що суспільні блага 
мають  дві  важливі  властивості:  неконкурентне 
споживання  і  невиключності  (невинятковості). 
Вони можуть бути чистими або нечистими, і сфера 
їх застосування може змінюватися [12,13].

Розробку  ідеї чистих суспільних благ припису-
ють Полю Самуельсону. У своїй роботі 1954 року, 
він визначив існування властивостей неконкурент-
ності та невинятковості. Це найбільш логічно пояс-
нюється з точки зору споживання. Існують багато 
суспільних благ, у яких не проглядаються у такому 
вигляді ці властивості через певний рівень конку-
рентності  та  замінності.  Їх називають нечистими. 
Є  також  багато  благ,  що  надаються  державним 
сектором,  але  своєю  чергою  вони  не  є  суспіль-
ними  (наприклад,  приватні  блага,  що  надаються 
суб’єктами  державного  сектору).  Те,  що  благо 
надається  у  рамках  державного  сектору,  ще  не 
означає, що воно є суспільним благом.
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Якісне  управління  державними  видатками  – 
підвищення  ефективності,  прозорості  та  підзвіт-
ності  державних  витрат  –  збільшує  фіскальний 
простір  таким  же  чином,  як  отримання  додатко-
вих  ресурсів:  якщо  держава  ефективніше  вико-
ристовує наявні ресурси, вона може забезпечити 
надання  більшої  кількості  суспільних  товарів  і 
послуг кращої якості із використанням тієї ж кіль-
кості фінансових ресурсів.

Чотири напрями державної політики заслугову-
ють на особливу увагу:

- програми субсидування;
- державні інвестиції;
- державні закупівлі; 
- управління боргом.
У той час, коли програми субсидування можуть 

бути  позитивним  інструментом  політики  в  пере-
розподілі  багатства  і  вирішення  проблем  нерів-
ності, вони часто стають нецільовими та неефек-
тивними  через  значне  використання  фінансових 
ресурсів із забезпеченням обмежених переваг для 
визначених груп населення. Деякі субсидії потре-
бують  суттєвого  переосмислення  економічних  і 
соціальних цілей.

Державні інвестиції в соціальну та матеріальну 
інфраструктури  мають  важливе  значення  для 
всебічного  зростання,  сталого  розвитку  та  викорі-
нювання  убогості,  а  також  для  залучення  прямих 
іноземних інвестицій. Проте, для отримання резуль-
татів, використання державних інвестицій має бути 
логічно обумовленим. Низька віддача від держав-
них інвестицій виникає внаслідок здійснення пога-
ного планування, розподілу  і реалізації проектів в 
умовах  обмеженої  інформації,  відтоку  ресурсів,  а 
також  слабкої  технічної  експертизи  та  інституцій-
ного потенціалу. У середньому неефективність дер-
жавних  інвестицій  у  різних  країнах  оцінюється  на 
рівні близько 30%, що виміряно шляхом порівняння 
вартості суспільного капіталу з якістю  інфраструк-
тури. Країна з найбільш ефективними державними 
інвестиціями  отримує  вдвічі  більше  економічних 
вигід, ніж країна із найменш ефективними.

Прозора система державних закупівель є нео-
дмінною умовою ефективного використання дер-
жавних витрат. З точки зору державних фінансів, 
державні  закупівлі  –  це  те,  як  державні  органи 
витрачають бюджетні кошти на закупівлю товарів 
і  послуг. З економічної  точки зору, вони пропону-
ють  значні можливості для бізнесу в приватному 
секторі  і  приваблюють  прямі  іноземні  інвестиції. 
Розмір і значення державних закупівель є такими, 
що немає сенсу обговорювати стійке,  інклюзивне 
зростання  без  належного  розгляду  ефективності 
державних  закупівель.  Це  майже  15-28%  ВВП 
країн,  тобто  близько  50%  державних  витрат,  а, 
отже,  створюють  вагомі  наслідки  для  політики, 
коли мова йде про підвищення ефективності дер-
жавних витрат.

Запозичення  є  способом  мобілізації  держав-
них  ресурсів  для  збільшення  фіскального  про-
стору. Отримуючи борги на міжнародному та вну-
трішньому  ринках,  уряд  де-факто  використовує 
свої власні ресурси для фінансування державних 
інвестицій.  У  позитивному  випадку,  запозичення 
повинно послужити основою для середнього і дов-
гострокового  зростання.  З  різних  причин,  це  не 
завжди так, і борг виростає у багатьох розвинених 
країнах  і  країнах,  що  розвиваються.  Збільшення 
державних  інвестицій  шляхом  скорочення  боргу 
на стійкій основі вимагає акцентування особливої 
уваги на якості державних інвестицій і раціональ-
ності управління боргом, що базується на борговій 
стратегії  із збільшення необхідного обсягу фінан-
сування за мінімально можливою вартістю відпо-
відно до ризику [14].

Зараз державний сектор економіки включає всі 
інституційні одиниці-резиденти, які:

  1)  контролюються  одиницями-резидентами 
сектору загального державного управління; 

2) віднесені до сектору загального державного 
управління; 

3) віднесені до державних нефінансових корпо-
рацій;

4) віднесені до державних фінансових корпорацій.
Разом  з  тим,  відповідно  до  своїх  функцій  і 

структури економіки України,  інституційні одиниці 
(резиденти) групуються в п’ять інституційних сек-
торів економіки:

- нефінансові корпорації;
- фінансові корпорації;
- сектор загального державного управління;
- домашні господарства;
-  некомерційні  організації,  що  обслуговують 

домашні господарства.
Сектор  загального  державного  управління 

(ЗДУ)  об’єднує  юридичних  осіб,  для  яких  осно-
вною діяльністю є виконання функцій законодав-
чої, виконавчої або судової влади стосовно інших 
інституційних  одиниць  у  межах  певної  території. 
Разом з тим існують державні структури, що мають 
усі характеристики інституційної одиниці, які ство-
рюються  для  виконання  конкретних  функцій, 
мають пряме джерело доходів і відносну свободу 
в прийнятті рішень щодо їхнього використання. 

Сектор  загального  державного  управління 
включає  усі  одиниці  центральних,  регіональних, 
місцевих органів управління та усі неринкові неко-
мерційні  організації  (НКО),  які  контролюються  і 
переважно фінансуються органами управління.

висновки з проведеного дослідження. 
Сучасний  бухгалтерський  облік  доходів  і  видатків 
у державному секторі ґрунтується на застосуванні 
досліджень  багатьох  вчених-економістів  протягом 
історичного  розвитку  суспільства.  Нині  здобутки 
дослідників  узагальнено  та  є  основою  практич-
них  документів  з  обліку  у  державному  секторі. 
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Зараз  ведення  бухгалтерського  обліку  доходів  і 
видатків  здійснюється  згідно  положень  міжнарод-
них  (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  фінан-
сової звітності» тощо) стандартів. В Україні облік у 
бюджетних установах також регламентується Пла-
ном рахунків, Типової кореспонденцією рахунків та 
Методичними  рекомендаціями  з  бухгалтерського 
обліку для суб’єктів державного сектору. Історичне 
становлення  та  розвиток  бухгалтерського  обліку 
доходів  і видатків у державному секторі призвели 
до здійснення ефективного управління та контролю 
за використанням бюджетних коштів. 
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