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зу збільшення обсягів імпорту. 
Доцільно створити галузевий науково-дослідний центр зі змішаним 

державно-приватним фінансуванням; інноваційні фонди для фінансування 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також закупівлі лі-
цензій на високоефективні іноземні технології, що дозволяють виробляти 
якісну продукцію. Важливо сприяти на державному рівні активізації іннова-
ційної інформованості і культури, пропаганді науково-технічних досягнень і 
нововведень, заохоченню авторів інновацій. 
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У статті досліджено порядок відображення в обліку видатків загального та спеці-

ального фондів бюджетними установами, як свідчення виконання кошторису установою. 
In the article investigational order of reflection in the account of charges of general and 

special funds budgetary establishments, as a certificate of implementation of estimate by 
establishment. 

 

Постановка проблеми. Видатки бюджетної установи свідчать про ви-
конання основних функцій установою та ефективність виконання кошторису 
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за відповідний звітний період (квартал чи рік). Облік видатків установи до-
сить об’ємна ділянка роботи, що вимагає від спеціалістів великої уваги та зо-
середженості при відображенні їх в обліку, а також знання особливостей об-
ліку бюджетної установи та правильності відображення видатків згідно еко-
номічної класифікації. 

Отже, основною проблемою при відображенні в обліку видатків визна-
чається правильність віднесення видатків на відповідні цілі у розрізі кодів 
економічної класифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню актуальних 
питань обліку видатків бюджетних установ приділяють значну увагу вітчиз-
няні вчені та практики Бутинець Ф. Ф., Германчук П. К., Лемішовський В. І., 
Мельник Т. Г. та інші. Методика відображення в обліку видатків бюджетних 
установ найкраще розкрита в законодавчих документах та методичних реко-
мендаціях, підготовлених Державним  казначейством України та Міністерст-
вом фінансів України. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження законодавства та 
його змін, спрямованих на вдосконалення порядку відображення в обліку ви-
датків бюджетних установ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Залежно від джерел утво-
рення доходи бюджетної установи поділяють на два види: доходи загального 
фонду та доходи спеціального фонду. Відповідно до даного ствердження і 
видатки бюджетної установи будуть поділятися на видатки загального та 
спеціального фонду. 

Видатки – один з найважливіших показників фінансово-господарської 
діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів 
виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення ре-
зервів зниження видатків. Контрольна функція обліку потребує такої його 
побудови, яка б забезпечувала отримання різнобічної інформації про видатки 
залежно від місця й часу їх виникнення. 

Видатки бюджетної установи – це витрати, здійснені установою на за-
безпечення виконання своїх функцій та підтверджені відповідно оформлени-
ми документами. До складу видатків включаються нарахування заробітної 
плати та платежів єдиного соціального внеску, вартість надходження необо-
ротних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів, списання ви-
користаних матеріалів та господарських товарів, отримання різних видів по-
слуг, виконані роботи по ремонту приміщень, обладнання, видатки здійснені 
під час перебування у відрядженні, нараховані податки та платежі до бюдже-
ту та інші види. 

Як бачимо, видатки бюджетної установи можуть бути різноплановими. 
Законодавчими документами передбачено їх класифікацію за різними вида-
ми: відомчою, програмною, функціональною, економічною. Перші три кла-
сифікаційні групи виконують адресну функцію щодо видатків відповідних 
розпорядників коштів загалом і мають досить обмежене використання у про-
цесі бухгалтерського обліку, а саме коди класифікацій виступають одним із 
основних реквізитів облікових реєстрів. Економічна класифікація видатків 
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має безпосереднє застосування в межах системи бухгалтерського обліку, 
оскільки саме стосовно її кодів здійснюється планування та облік видатків 
бюджетних установ. Наказом Міністерства фінансів України № 333 від 12 
березня 2012 р. затверджено загальну економічну класифікацію видатків, яка 
визначає спрямованість як видатків бюджету в цілому, так і розпорядників 
бюджетних коштів зокрема [3]. У межах зазначеної класифікації виокремле-
но такі основні напрямки: 2000 – Поточні видатки, 3000 – Капітальні видат-
ки, 9000 – Нерозподілені видатки, 4000 – Кредитування. 

Економічна класифікація видатків є складовою бюджетної класифіка-
ції, має не статті, а багаторівневі коди. Завдяки такій побудові досягається 
достатньо повне розмежування витрат. 

Класифікаційною ознакою виступає міра довготривалості видатків. Згі-
дно з цією ознакою видатки можуть бути поточними і капітальними. До 
складу поточних видатків бюджетної установи відносяться всі видатки, про-
ведені установою в поточному році при виконанні функцій її основної діяль-
ності [3]. Це насамперед основні захищені бюджетом статті: оплата праці, 
нарахування на заробітну плату, поточні трансферти населенню. Крім них, до 
складу поточних включено видатки на оплату комунальних послуг, на при-
дбання предметів постачання і матеріалів, на відрядження. 

Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання та 
поліпшення стану активів тривалого терміну експлуатації, землі, нематеріа-
льних активів. В склад капітальних видатків включено також видатки на бу-
дівництво об’єктів соціально-культурного призначення, включаючи школи, 
лікувально-профілактичні заклади, а також видатки на капітальний ремонт 
житлового фонду, виробничих об’єктів, об’єктів соціально-культурного при-
значення, що перебувають на обліку бюджетних установ. 

Касові видатки утворюються в момент проведення платежів з реєстра-
ційних рахунків бюджетних установ і відображаються в облікових регістрах 
та звітності, як зображено на рис. 1. 

Основним обліковим регістром є картки аналітичного обліку за видами 
видатків, які визначені Порядком складання карток і книг аналітичного облі-
ку бюджетних установ і затверджені наказом Державного казначейства Укра-
їни № 100 від 06 жовтня  2000 р. [1]. Облік касових видатків у бюджетних 
установах ведеться на картках аналітичного обліку касових видатків на під-
ставі первинних документів, що відображають рух коштів на реєстраційних 
рахунках, відкритих установі в органах Державної казначейської служби. 

Для обліку фактичних видатків у бюджетних установах застосовується 
картка аналітичного обліку фактичних видатків. При цьому підставою для 
відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій у розрізі ко-
дів економічної класифікації є первинні документи, які підтверджують факт 
їх здійснення (акти виконаних робіт, накладні, рахунки-фактури за отримані 
послуги) та інші документи, оформлені до відповідних меморіальних ордерів. 
Розпорядники бюджетних коштів відображають у бухгалтерському обліку 
господарські операції з використання тепло-, водо-, енергопостачання і по-
слуг зв’язку в тому звітному періоді, в якому отримано первинні документи, 
що підтверджують їх надання. 
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Рис. 1. Схема порядку визнання касових видатків 

 

Для відображення видатків в обліку використовують балансові рахунки 
класу 8 «Видатки», що поділяється на відповідні субрахунки. За дебетом ра-
хунків відображаються проведені видатки, за кредитом зменшення їх у разі 
відновлення та закриття в кінці року. Видатки загального фонду аналітично 
обліковуються у розрізі програм бюджетної установи та у розрізі кодів еко-
номічної класифікації видатків. Видатки спеціального фонду обліковуються 
більш детально у розрізі кодів економічної класифікації та у складі структур-
них підрозділів, що надають послуги чи видів доходів. 

Економічна класифікація видатків має важливе значення для бухгалте-
ра, оскільки за її кодами організують аналітичний облік касових та фактич-
них видатків бюджетної установи, що є підтвердженням виконання коштори-
су доходів та видатків установи. Враховуючи велику кількість КЕКВ та з 
огляду на різнорідну специфіку діяльності бюджетних установ, головний бу-
хгалтер кожної бюджетної установи повинен розробляти робочу скорочену 
економічну класифікацію видатків, де будуть враховані ті коди, що викорис-
товуються установою. Правильність відображення видатків у обліку в вели-
кій мірі залежить від уважності та компетентності працівників бухгалтерсь-
кої служби. На основі даних аналітичного обліку видатків бюджетної устано-
ви складаються фінансові звіти, що відображають стан виконання кошторису 
доходів та видатків за звітний період.  

Фактичні видатки є основною базою для планування надходжень та 
видатків майбутнього періоду бюджетних установ та складання проекту ко-
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шторису. При підготовці проекту кошторису із фінансової звітності викорис-
товують дані фактичних видатків за попередні роки, здійснюючи при цьому і 
аналіз ефективного використання коштів. 

Висновки. Отже, видатки – це один із основних напрямів бухгалтерсь-
кого обліку бюджетних установ, що характеризує кінцевий результат діяль-
ності – виконання кошторису доходів та видатків. 

Виходячи з даних проведеного дослідження, можна визначити основні 
завдання обліку видатків бюджетної установи: 

- своєчасне та повне відображення господарських операцій в обліку; 
- ефективне та цільове використання доходів на забезпечення проведе-

них видатків; 
- цільове  проведення видатків; 
- контроль за виконанням кошторису бюджетної установи шляхом по-

рівняння касових і фактичних видатків з кошторисними призначеннями; 
- відображення видатків у звітності. 
Постійний контроль за відображенням видатків в обліку бюджетної 

установи сприяє якісному, цільовому виконанню кошторису доходів та вида-
тків установи, ефективному використанню бюджетних коштів загального та 
спеціального фонду.  
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У статті розглянуто особливості організації бухгалтерського обліку власного ка-
піталу на агропромислових підприємствах. Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми 
показав, що ефективність ведення бухгалтерського обліку власного капіталу залежить 
від вмілої його організації на підприємстві. Процес організації бухгалтерського обліку 
власного капіталу повинен включати ряд елементів, які, в свою чергу, сприятимуть своє-
часному, повному, правильному відображенню процесів формування та використання 
складових власного капіталу в обліку. Саме тому, для захищеності інтересів власника та 
прийняття ефективних управлінських рішень, запропоновано дотримуватись усіх етапів 




