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ПЕРЕДМОВА
В Україні функціонує біля 40 тис. установ і організацій, які повністю або частково фінансуються за рахунок загальнодержавного та/або місцевих бюджетів.
Ці установи виконують різні функції, пов’язані з управлінням державою та регіонами, здійсненням заходів економічного, соціального, екологічного спрямування, забезпечення правопорядку та недоторканості території держави. Вони
мають свої конкретні функції і задачі, виконання яких забезпечується фінансуванням з бюджетів різних рівнів.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує управлінську, контрольну та
інформаційну функції, але у зв’язку з специфічними функціями бюджетних
установ, має свої специфічні об’єкти. У зв’язку з цим, для бюджетних установ
розроблена окрема нормативна та методична база бухгалтерського обліку. Зокрема бюджетні установи працюють за кошторисами доходів та витрат, виконання яких відображається за окремим планом рахунків. Для них розроблені
окремі Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі. Має відмінності від господарюючих суб’єктів і звітність бюджетних установ. У зв’язку з цим бухгалтерський облік у бюджетних установах розглядається як окремий вид діяльності.
Як і в господарюючих суб’єктів ефективне управління установою неможливе
без своєчасної бухгалтерської інформації про його реальний фінансовий стан.
Тому належний бухгалтерський облік в бюджетних установах сприяє виконанню функцій, покладених на установу на основі ефективного управління коштами, які виділяються (заробляються) на її утримання.
На будь-якому підприємстві цифри (значення показників звітності) свідчать
про успішну чи безуспішну діяльність підприємства. У бюджетних установах
вони свідчать про можливості виконання покладених на них функцій, про ефективність використання виділених коштів за встановленими напрямками.
Курс “Облік у бюджетних установах” є складовою завершального блоку навчальних дисциплін при підготовці бакалаврів з обліку і оподаткування. Цей
курс студенти економічного факультету вивчають після засвоєння матеріалу з
дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік І” та “Фінансовий облік ІІ”, “Управлінський облік”, а тому в посібнику не розглядаються загальні
питання організації бухгалтерського обліку і не пояснюється значення окремих
бухгалтерських термінів та понять.
Метою дисципліни є опанування теорії і практики бухгалтерського обліку в
бюджетних установах — розпорядниках бюджетних коштів.
Завдання курсу “Облік у бюджетних установах” полягають у вивченні теоретичних засад обліку в бюджетних установах та засвоєнні методики реєстрації
облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямами обліку бюджетних установ.
Посібник готувався досить ретельно і матеріал відповідає нормативним актам України з питань бухгалтерського обліку та оподаткування на дату подання
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до друку. Водночас, автори звертають увагу практичних користувачів на те, що
існуюча нормативна база з бухгалтерського обліку досить швидко змінюється, а
тому окремі положення викладені в посібнику на дату використання можуть не
відповідати новій нормативній базі, що може призвести до ускладнень у стосунках з контролюючими органами. Крім того, до таких же ускладнень може призвести і нерелевантне (недоречне) застосування викладеного матеріалу, а тому
автори не відповідають за наслідки практичного його застосування без попереднього консультування з ними чи іншими кваліфікованими фахівцями, або без
звернення до існуючої на дату застосування нормативної бази.
Автори висловлюють щиру вдячність: Кірейцеву Г.Г., професору кафедри
обліку і аудиту Київського національного аграрного університету, доктору економічних наук, професору, Осадчому Ю.І., завідувачу кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Київського державного міжгалузевого інституту управління,
доктору економічних наук, професору, Ковальчук Т.М., завідувачу кафедри
обліку, аналізу і аудиту Чернівецького національного університету ім. Юрія
Федьковича, доктору економічних наук, професору; В.К. Савчук, завідувачу
кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору економічних наук, професору;
Бондару М.І., завідувачу кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ
“Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,
доктору економічних наук, професору; Кіндрацькій Л. М., завідувачу кафедри
обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, доктору економічних наук, професору за цінні зауваження та поради, зроблені при
рецензуванні посібника.
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