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У бюджетних установах бухгалтерський облік покликаний 

забезпечити систематичний облік виконання кошторисів, стану 
розрахунків з підприємствами, організаціями та працівниками цих 
установ, використання матеріальних і грошових ресурсів та їх 
збереження. Його мета – сприяти поліпшенню фінансово-господарської 
діяльності. 

В сучасних умовах відбуваються кардинальні зміни системи 
бюджетного процесу, стає іншим порядок відображення операцій в 
обліку і звітності. Саме це й стало фундаментом реформи в 
бухгалтерській галузі. Реалізація функцій і завдань бухгалтерського 
обліку в бюджетних установах, вимагає формування нових підходів, які 
виникають в сучасних умовах. По-перше, це розвиток міжнародних 
зв’язків і необхідність впровадження міжнародних стандартів в 
державному секторі. По-друге, проведені дослідження свідчать, що 
необхідна розробка інтегрованого плану рахунків бюджетного обліку. 
По-третє, розвиток бюджетної системи і розширення сфер діяльності 
бюджетних установ вимагає відповідного удосконалення вітчизняної 
облікової термінології [1]. 

Метою даного дослідження є розробка практично значимих 
пропозицій щодо вдосконалення методики та організації обліку доходів, 
видатків та фінансових ресурсів у бюджетних установах з урахуванням 
вимог чинного законодавства. 

Інформаційною базою дослідження є достовірна бухгалтерська та 
фінансова звітність КЗ «НВК № 24». 
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Слід відмітити, що економічна категорія «ресурс» має ряд основних 
особливостей: 

- потреба в ресурсах пов’язана з процесом суспільного виробництва 
та створення споживчої вартості; 

- структура ресурсів динамічна й залежить від розвитку 
продуктивних сил і виробничих відносин; 

- використання будь-якого виду ресурсів передбачає їх вартісне 
відтворення (ресурси із матеріально-уречевленої форми переходять у 
вартісну або фінансову). 

Так, суттєві розбіжності існують стосовно форми існування 
фінансових ресурсів. Деякі вчені взагалі не приділяють уваги цьому 
аспекту, інші наполягають на тому, що фінансові ресурси існують лише в 
фондовій формі, треті зазначають, що фінансові ресурси можуть 
існувати як у фондовій, так і у інших формах. Варто підкреслити, що 
обмеження фінансових ресурсів лише фондовою формою не враховує 
особливості вітчизняного законодавства. 

Фінансові ресурси бюджетних установ і організацій – це грошові 
кошти, виділені з бюджетів різних рівнів, а також мобілізовані 
установами з різних джерел на здійснення і розширення своєї діяльності. 

Тому, однією із основних вимог ефективної організації обліку є 
функція контролю його формування та внесення змін в процесі 
виконання. З аналізу кошторису можна визначити фінансові порушення 
щодо формування та використання фінансових ресурсів. Необхідно 
зазначити, що проблема пошуку нових підходів до формування 
кошторисів бюджетних установ та обмеженості фінансових ресурсів 
потребує подальшого науково-практичного дослідження [2]. 

В процесі виконання кошторису бюджетної установи, як правило 
відсутня тотожність між фінансовими показниками. Це пов’язано з тим, 
що касові і фактичні видатки на практиці найчастіше не збігаються у 
часі. Фактичні видатки часто перевищують касові, бо не завжди 
фінансування з бюджету дозволяє вчасно погасити заборгованість із 
заробітної плати, за енергоносії та інші господарські витрати бюджетних 
установ. Порівняння касових і фактичних видатків із сумами одержаного 
фінансування за відповідними кодами економічної класифікації видатків 
створює можливість контролю з боку держави. 

Так, порівняльний аналіз касових і фактичних видатків КЗ «НВК 
№24» свідчить про деякі відхилення між ними. Хоча на кінець звітного 
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періоду 2017 року касові видатки у обсязі 329 536 грн. повністю 
збігаються з фактичними. 

Отже, таке порівняння дає можливість виявити факти порушення 
фінансової дисципліни, безпідставного, нецільового використання 
державних коштів. Всі випадки відхилень необхідно уважно 
відслідковувати, аналізувати, давати їм оцінку та розробляти заходи на 
усунення таких відхилень в майбутньому. 

Таким чином, усі відхилення, які виникають в процесі господарської 
діяльності установи (виконанні кошторису) можна класифікувати за 
двома наступними ознаками: 

- відхилення фактичних видатків (у більшу чи меншу сторону) від 
затверджених асигнувань; 

- відхилення касових видатків (у більшу чи меншу сторону) від 
фактичних видатків або затверджених асигнувань бюджетної установи. 

Якщо в процесі виконання кошторису встановлено перевищення 
фактичних видатків над затвердженими асигнуваннями, то це, як 
правило, свідчить про те, що установою не вживаються необхідні заходи 
щодо приведення видатків у відповідність до бюджетних асигнувань, 
взяття установою зобов’язань не передбачених асигнуваннями або понад 
передбачені в бюджеті асигнування, що призводить до правопорушень та 
утворення не бюджетної заборгованості. 

У досліджуваній установі не бюджетної заборгованості не виявлено. 
Перевищення фактичних видатків над затвердженими асигнуваннями 

може виникнути у випадку використання наявних у бюджетної установи 
на початок року фінансових ресурсів, або у випадку отримання послуг, 
робіт та товарів, які на початок року перебували в складі дебіторської 
заборгованості цієї установи. 

Якщо в процесі виконання кошторису виявляються зворотні 
відхилення, тобто фактичні видатки бюджетної установи менші 
затверджених асигнувань, то це може свідчити про позитивну діяльність 
установи, а саме: економне та раціональне використання бюджетних 
коштів, або негативну діяльність, яка може бути пов’язана з плануванням 
зайвих асигнувань, утворенням в процесі господарської діяльності 
дебіторської заборгованості, накопиченням надлишкової кількості 
запасів не потрібних для нормального функціонування установи, або 
несвоєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, 
пов’язаних з фактичними видатками. 
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Перевищення фактичних видатків над касовими може виникати у 
випадках погашення дебіторської заборгованості, що обліковувалася на 
початок року, або утворення кредиторської заборгованості на кінець 
звітного періоду. Також перевищення фактичних видатків над касовими 
виникає у випадку списання запасів бюджетної установи, які були 
придбані у попередні облікові періоди. Якщо касові видатки бюджетної 
установи менші затверджених асигнувань, то це може свідчити про 
неповне (незадовільне) фінансування установи, або зменшення 
асигнувань у порівнянні з минулими звітними періодами. Якщо в процесі 
діяльності бюджетної установи виникає перевищення касових видатків 
над фактичними, то це може свідчити про погашення кредиторської 
заборгованості, що обліковувалася на початок року, або утворення 
дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, чи придбання 
установою товаро– матеріальних цінностей, які не будуть віднесені на 
видатки установи, а спричиняють збільшення кількості запасів в даному 
обліковому періоді [3]. 

Таким чином, в результаті дослідження підтверджено, що мета 
контролю фінансових ресурсів бюджетної установи полягає в 
об’єктивній оцінці доходів та видатків, а також розробка організаційно-
економічних заходів щодо підвищення ефективності їх використання. 
Тому, побудова організаційно-інформаційної моделі контролю 
фінансових ресурсів бюджетної установи має ґрунтуватися на визначенні 
її як одного з прийомів формалізації аналітичного процесу в управлінні 
обсягом та структурою фінансових ресурсів бюджетної установи. 
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