
173 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Колєсніченко А.С. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

 

Одними з ключових напрямів стратегічного розвитку всієї бюджетної 

системи України виступають: удосконалення системи оподаткування та 

фінансової звітності, модернізація методології бухгалтерського обліку з 

урахуванням вимог міжнародних стандартів, підвищення рівня митної безпеки 

тощо.  

За дев’ять місяців 2015 р. доходи місцевих бюджетів, без трансфертів, 

зросли по відношенню до відповідних минулорічних показників в усіх регіонах 

в межах від 6,5 % до 60,8 %. При цьому у ряді областей відбулося скорочення 

податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків. 

Деякі аспекти правового регулювання та майбутні перспективи розвитку 

обліку в державних установах знайшли відображення в роботах: Р. Джоги [1], 

П. Іванченка [2], І. Кудіної, С. Свірко [3], Г. Норд та інших. Враховуючи значні 

наукові здобутки за цією тематикою, залишається актуальною проблема 

нормативно-правового забезпечення функціонування бюджетних установ, що 

ґрунтується на недостатній структурованості відповідно до специфіки їх 

діяльності. 

Нормативно-правове регулювання обліку бюджетних установ в Україні 

можна представити таким чином. До першого рівня слід віднести законодавчі 

акти, накази Президента України і постанови уряду. Окрему групу регулюючих 

документів складають Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та 

міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору. Третій 

рівень включає методичні рекомендації (вказівки), інструкції, коментарі, листи 

Міністерства фінансів, Державного казначейства та інших відомств. До 

останнього рівня належать робочі документи з бухгалтерського обліку самої 

організації [3]. 

Удосконалення нормативно-правового інструментарію з питань організації 

та методики ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 

в бюджетних установах, сприятиме підвищенню дієвості комплексу процедур, 

спрямованих на збалансування системи фінансового забезпечення й 

моніторингу виконання кошторису доходів і витрат організацій бюджетної 

сфери.  
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