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Shtanhret A.M., Karaym M.M. The Methodological Principles of Person-
nel Crisis Management at Engineering Plants 

Some certain key approaches are identified concerning the interpretation of such con-
cept as "crisis" that became the basis for forming methodical principles of crisis management 
at the micro level by generalization of Ukrainian and foreign researchers' works. The crisis 
influence on the engineering enterprise staff, including employees and managerial staff that 
can be both positive and negative by its very nature, and certain factors that are determining 
for providing crisis management of the enterprise staff is characterized. 
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УДК 657 Ст. викл. Н.М. Воськало, канд. екон. наук –  
НУ "Львівська політехніка" 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ І 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

Проведено порівняння відповідноcті вимог затверджених 19 національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі до 26 міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. Визначено основні відміннос-
ті у вимогах до складання фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результа-
ти, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток), зокрема у 
складі її статей, поділу на розділи, термінах формування; консолідованої фінансової 
звітності та загальної консолідованої звітності; витрат тощо. 

Ключові слова: державний сектор, національні положення (стандарти) бухгал-
терського обліку в державному секторі, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в 
державному секторі. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливи-
ми науковими та практичними завданнями. В Україні відбувається рефор-
мування бухгалтерського обліку в державному секторі, яке полягає у переході 
із складання звітності за касовим методом на метод нарахування, який відпові-
дає вимогам міжнародних стандартів. Як зазначено у вступі до міжнародних 
стандартів у державному секторі, їх прийняття органами державної влади пок-
ращить якість і порівнюваність фінансової інформації, наведеної у звітності 
суб'єктів господарювання державного сектору в усьому світі. Визнаючи право 
урядів та національних організацій, які розробляють та затверджують стандар-
ти, встановлювати рекомендації та стандарти бухгалтерського обліку для фі-
нансової звітності державного сектору у своїх юрисдикціях, Комітет з питань 
державного сектору Міжнародної федерації бухгалтерів зазначає, що фінансові 
звіти потрібно визначати як такі, що відповідають вимогам МСБОДС, лише як-
що вони відповідають усім вимогам кожного застосовного МСБОДС. Тому до-
цільно проаналізувати співвідповідність міжнародних та національних стандар-
тів бухгалтерського обліку в державному секторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирі-
шення цієї проблеми. Дослідженням особливостей обліку в державному секто-
рі займались багато науковців, зокрема: П.Й. Атамас, Р.Т. Джога, Т.І. Єфимен-
ко, О.О. Канцуров, Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко та інші. Порівняння обліку в 
державному секторі за національними та міжнародними стандартами окремих 
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об'єктів здійснювали: О.В. Кравченко [1] – основних засобів; М.В. Палагнюк, 
Є.В. Калюга [5] – доходів від необмінних операцій; М.Б. Пирожик, Є.В. Калюга 
[6] – виплат працівникам; Н.М. Прядка [8] – запасів тощо. Однак не всі аспекти 
обліку в державному секторі розкриті в контексті міжнародних стандартів. 

Мета роботи: проаналізувати відповідність затверджених національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі до анало-
гічних міжнародних стандартів. 

Основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням наукових 
результатів. Вслід за реформуванням бухгалтерського обліку на комерційних 
підприємствах, яке полягало у створенні та запровадженні положень стандартів 
бухгалтерського обліку, національних положень стандартів бухгалтерського об-
ліку, які не повинні суперечити міжнародним стандартам, обов'язкового пере-
ходу на застосування міжнародних стандартів для акціонерних товариств та 
підприємств певного виду діяльності, відбуваються зміни і в обліку суб'єктів 
господарювання державного сектору. 

Прийнята Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі на 2007-2015 рр. має на меті вдосконалення системи бухгал-
терського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стан-
дартів. Одним з останніх її етапів є запровадження національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі в 2015 р. Проаналізо-
вано відповідність затверджених в Україні стандартів обліку в державному сек-
торі до аналогічних міжнародних. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору 
базуються переважно на аналогічних міжнародних стандартах для комерційних 
підприємств. В Україні для державного сектору прийнято 19 національних 
стандартів бухгалтерського обліку на відміну від 26 міжнародних (табл.). 

Вимоги до формування та подання фінансової звітності в Україні регу-
люється НП(С)БОДС 101 "Подання фінансової звітності", в якому розкривають-
ся принципи підготовки та якісні характеристики фінансової звітності, загальні 
вимоги до облікової політики, склад та елементи фінансової звітності, розкриття 
інформації щодо пов'язаних сторін, події після дати балансу, розкриття інформа-
ції у фінансовій звітності. Наведені вище та інші додаткові вимоги до фінансо-
вої звітності розкривають шість міжнародних стандартів. Зокрема, ширше роз-
криті: вимоги до формування Звіту про рух грошових коштів (МСБОДС 2) (на-
ведено приклади руху грошових коштів у розрізі операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності, зазначено методи складання цього звіту за прямим або 
непрямим, про що не згадується у НП(С)БОДС 101); події після дати балансу 
(МСБОДС 14), розкриття інформації щодо пов'язаних сторін (МСБОДС 20). Ок-
ремо розкрито вимоги до фінансової звітності про частки у спільних під-
приємствах (МСБОДС 8) та представлення у фінансових звітах інформації про 
виконання бюджетів, які підлягають оприлюдненню (МСБОДС 24). 

На відміну від МСБОДС 1 "Подання фінансових звітів" у НП(С)БОДС 
101, крім річної звітності, передбачена ще проміжна (місячна, квартальна) звіт-
ність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з почат-
ку звітного року. Також перший звітний період новоствореного суб'єкта дер-
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жавного сектору може бути меншим, але не більшим за 12 місяців (бюджетного 
року), що не передбачено в міжнародному стандарті. 

Табл. Зіставність національних і міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку для державного сектору 

Національні положення (стандарти) бухгал-
терського обліку для державного сектору 

Міжнародні стандарти бухгалтерського  
обліку для державного сектору 

1 Подання фінансових звітів 
2 Звіт про рух грошових коштів 

8 Фінансова звітність про частки  
у спільних підприємствах 

14 Події після дати звітності 

20 Розкриття інформації щодо зв'язаних 
сторін 

101 Подання фінансової звітності 

24 Представлення у фінансових звітах  
інформації про виконання бюджетів 

6 
Консолідовані фінансові звіти  

та облік контрольованих суб'єктів  
господарювання 102 Консолідована фінансова звітність 

22 Розкриття фінансової інформації  
про загальний державний сектор 

103 Фінансова звітність за сегментами 18 Звітність за сегментами 

105 Фінансова звітність  
в умовах гіперінфляції 10 Фінансова звітність  

в умовах гіперінфляції 
121 Основні засоби 17 Основні засоби 
122 Нематеріальні активи - - 
123 Запаси 12 Запаси 

9 Дохід від операцій обміну 
124 Доходи 

23 Дохід від необмінних операцій  
(податки та трансферти) 

125 Зміни облікових оцінок  
та виправлення помилок 3 

Чистий надлишок або дефіцит  
за період, істотні помилки  
та зміни в обліковій політиці 

126 Оренда 13 Оренда 

21 Зменшення корисності активів,  
які не генерують грошові кошти 127 Зменшення корисності активів 

26 Зменшення корисності активів,  
які генерують грошові кошти 

128 Забезпечення, непередбачені  
зобов'язання та непередбачені активи 19 Забезпечення, непередбачені  

зобов'язання та непередбачені активи 
129 Інвестиційна нерухомість 16 Інвестиційна нерухомість 
130 Вплив змін валютних курсів 4 Вплив змін валютних курсів 
131 Будівельні контракти 11 Будівельні контракти 
132 Виплати працівникам 25 Виплати працівникам 
133 Фінансові інвестиції 7 Облік інвестицій в асоційовані компанії 

134 Фінансові інструменти 15 Фінансові інструменти: розкриття  
та подання інформації 

135 Витрати 5 Витрати на позики 

Щодо самих форм фінансової звітності, то вони наведені в додатках до 
відповідних стандартів і дещо відрізняються. Зокрема, статті активу Балансу за 
НП(С)БОДС 101 поділені на: 
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● нефінансові активи, тобто основні засоби, нематеріальні активи, капітальні ін-
вестиції, запаси МШП, готова продукція тощо; 

● фінансові активи – дебіторська заборгованість за її видами, поточні фінансові 
інвестиції, грошові кошти. 
За міжнародними стандартами такі активи поділені на поточні та непо-

точні, аналогічно до звітності комерційних підприємств. Переважно структура 
пасиву Балансу збігається з міжнародними стандартами, тобто відображається 
власний капітал та зобов'язання, які поділені за термінами їх погашення. Однак 
відрізняється порядок розміщення статей, деякі їх види. Наприклад, розрахунки 
з оплати праці за НП(С)БОДС 101 відображаються лише у складі поточних зо-
бов'язань, а за МСБОДС 1 виплати працівникам показують в розрізі поточних і 
непоточних виплат; у складі власного капіталу за НП(С)БОДС 101 показують 
ще фонд дооцінки та капітал у підприємства. Також у Балансі за міжнародними 
стандартами немає таких статей, як витрати та доходи майбутніх періодів, за-
безпечення. 

У Звіті про фінансові результати за МСБОДС 1 витрати розкриваються 
або за функцією або за характером. Звіт про фінансові результати за 
НП(С)БОДС 101 передбачає необхідність окремо розкривати доходи від обмін-
них та необмінних операцій за їх видами, витрати – як за економічними елемен-
тами, так і за їх функціями. Також у цьому звіті показується окремим розділом 
виконання кошторису. 

У Звіті про рух грошових коштів за НП(С)БОДС 101 інформація розкри-
вається ширше, зокрема: надходження та витрачання від операційної діяльності 
наводяться в розрізі як обмінних, так і необмінних операцій. 

Звіт про власний капітал розкриває зміни, які відбулись у його складо-
вих внаслідок переоцінки необоротних активів, отриманого профіциту чи дефі-
циту, збільшення чи зменшення капіталу, інших змін. За МСБОДС 1 складові 
власного капіталу у звіті про зміни в чистих активах / власному капіталі дещо 
відрізняють від зазначених у Балансі. Зокрема, резерви тут поділяються на ре-
зерв на переоцінку та на перерахунок. Також у цьому звіті (за міжнародними 
стандартами) не передбачені рядки для відображення збільшення чи зменшення 
капіталу підприємства, інших змін. 

Відповідно до НП(С)БОДС 102 "Консолідована фінансова звітність", ви-
діляють консолідовану фінансову звітність та загальну консолідовану фінансову 
звітність суб'єктів державного сектору, яка складається Державною казначейсь-
кою службою України з метою отримання інформації про загальний майновий 
стан і результати діяльності суб'єктів державного сектору та бюджетів. Тобто 
консолідація фінансових звітів у державному секторі здійснюється поступово. У 
формах консолідованої фінансової звітності інформація за статтями розкри-
вається у розрізі бюджетних установ, які фінансуються з державного бюджету, 
місцевого бюджету та органів бюджетних цільових фондів. Міжнародні стан-
дарти ці два види консолідованих звітів регулюються окремо: МСБОДС 6 "Кон-
солідовані фінансові звіти та облік контрольованих суб'єктів господарювання" 
застосовують контролюючі суб'єкти державного сектору, а МСБОДС 22 "Роз-
криття фінансової інформації про загальний державний сектор" використо-
вується для складання загальної консолідованої звітності урядом. 
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Облік витрат у державному секторі регулює НП(С)БОДС 135 "Витрати", 
який наводить класифікацію витрат у розрізі обмінних та необмінних операцій, 
визнання витрат, їх оцінку та склад собівартості продукції. Міжнародні стан-
дарти регулюють лише облік витрат на позики (МСБОДС 5). Однак у 
НП(С)БОДС 135 немає визначення терміна "витрати". НП(С)БОДС 1 розглядає 
витрати як зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збіль-
шення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу, не визна-
ючи при цьому витратами зменшення корисності активів, як це передбачено у 
МСБОДС 1, МСБОДС 5. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Для ведення обліку 
в державному секторі затверджено 19 національних стандартів на відміну від 
26 міжнародних. Однак частина національних стандартів об'єднує в собі вимоги 
та положення декількох міжнародних стандартів: НП(С)БОДС 101 "Подання 
фінансової звітності", НП(С)БОДС 102 "Консолідована фінансова звітність", 
НП(С)БОДС 124 "Доходи", НП(С)БОДС 127 "Зменшення корисності активів". 
У міжнародних стандартах, на відміну від національних, наведено значно біль-
ше прикладів для пояснення термінів чи положень. Водночас міжнародні стан-
дарти не розглядають облік нематеріальних активів, який регулює НП(С)БОДС 
122 "Нематеріальні активи". 

Склад фінансової звітності за міжнародними та національними стандар-
тами не відрізняється, однак перелік статей, за якими необхідно розкривати ін-
формацію про активи, власний капітал та зобов'язання за національними стан-
дартами, є ширший. За міжнародними стандартами для державного сектору не 
передбачено подання проміжної звітності. Облік витрат розкритий ширше у 
НП(С)БОДС 135 в розрізі обмінних та необмінних операцій, водночас в ньому 
не розглядаються витрати на позики, які регулюють міжнародні стандарти. Іс-
нує невідповідність у визначенні терміна "витрати". 

Отже, загалом національні стандарти бухгалтерського обліку для дер-
жавного сектору відповідають основі міжнародних, однак деякі істотні відмін-
ності між ними існують. Розкриття та аналіз всіх відмінностей цих стандартів, 
їх вдосконалення потребують подальших наукових досліджень. 
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Воськало Н.М. Сравнительная характеристика национальных и 
международных стандартов бухгалтерского учета для государственного 
сектора 

Проведено сравнение соответствия требований утвержденных 19 национальных 
положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе до 26 между-
народных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе. Определены ос-
новные различия в требованиях к составлению финансовой отчетности (баланса, отчета 
о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета о собственном 
капитале, примечания), в частности, в составе ее статей, разделения на разделы, сроках 
формирования; консолидированной финансовой отчетности и общей консолидирован-
ной отчетности; расходов и т.п. 

Ключевые слова: государственный сектор, национальные положения (стандарты) 
бухгалтерского учета в государственном секторе, международные стандарты бухгал-
терского учета в государственном секторе. 

Voskalo N.M. Comparative Characteristics of National and International 
Accounting Standards for the Public Sector 

The comparison of compliance of approved nineteen national regulations (standards) of 
accounting in the public sector and twenty- six international accounting standards in the pub-
lic sector is drawn. The main differences in the requirements for the preparation of financial 
statements (balance sheet, income statement, statement of cash flows, statement of changes in 
equity, notes), in particular, as part of its articles, partitioning, terms of formation; consolida-
ted financial statements and the overall consolidated accounts; costs etc. are identified. 

Key words: public sector, national regulations (standards), accounting, international ac-
counting standards, requirements. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ТРАНСФЕРТІВ У ФІНАНСУВАННІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ 

Здійснено оцінку впливу трансфертів на розвиток економіки, виробничої сфери 
регіону, оцінку ефективності використання інвестицій у виробничій сфері, оцінку моти-
вації підприємств до оновлення основного капіталу, запропоновано модель економічно-
го зростанням у регіоні за рахунок модернізації основного капіталу, запропоновано ор-
ганізацію моніторингу використання державних трансфертів у фінансуванні модерніза-
ції основного капіталу виробничої сфери та економічного зростання у регіоні. Запропо-
новані модель економічного зростання і проведення моніторингу використання держав-
них трансфертів та економічного зростання можуть послужити для підвищення ефек-
тивності використання державних трансфертів та субсидій. 

Ключові слова: державні трансферти, оновлення основного капіталу, виробнича 
сфера регіону, інвестовіддача, економічне зростання, моніторинг, ланцюжок економіч-
ного зростання. 


