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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF BUDGET INSTALLATIONS 

 
Problem: Today, budget institutions that operate under difficult economic conditions and with a budget deficit re-

quire a flexible system of measures aimed at compliance with the law on the effective and targeted use of budget funds, 

both for the general and special fund. The main source of information for monitoring the implementation of the budget 

is the accounting data. 

The main research material. Let's consider the order of execution of the estimate by the institution of education on 

the example of the Tavria State Agrotechnological University. Higher educational institutions of Ukraine of state and 

communal ownership are financed by the budget-based method on the basis of estimates, which approve revenues and 

provide the authority to carry out expenditures for the performance of their functional duties. 

They have the right to exercise their activities only within the limits of budget allocations, which are approved by 

the following documents: estimates; plans of general budget funds allocations; plans for granting credits from the gen-

eral fund of the budget; special fund plans. And for higher educational establishments, scientific institutions and health 

facilities also within the limits of budgetary allocations, approved by plans of use of budgetary funds and monthly plans 

of use of budgetary funds. 

Conclusions. In a market economy, financing of higher education institutions should ensure the training of a highly 

qualified specialist for the labor market, therefore, in our opinion, state policy should be aimed at supporting and de-

veloping institutions of higher education.  

In order to improve the organization of the compilation and implementation of the estimates, it is necessary to de-

velop and adopt a single standard methodology for compiling them according to expenditures, which should be eco-

nomically and scientifically substantiated in each direction of training of specialists and in the context of each code of 

the economic classification of expenditures. 
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Постановка проблеми. На сьогодні бю-

джетні установи, які функціонують в склад-

них економічних умовах при дефіциті бю-

джету потребують гнучкої системи заходів, 

спрямованих на дотримання законодавства, 

щодо ефективного та цільового використан-

ня бюджетних коштів, як загального, так і 

спеціального фонду. Основним джерелом 

інформації для контролю за виконанням ко-

шторису є дані бухгалтерського обліку. 

Кошторис – це основний плановий фінан-

совий документ бюджетної установи, яким 

на бюджетний період встановлюються пов-

новаження щодо отримання надходжень і 

розподілу бюджетних зобов'язань, здійснен-

ня платежів для виконання бюджетною 

установою своїх функцій та досягнення ви-

значених відповідно до бюджетних призна-

чень результатів [1]. 

Згідно цього визначення, можна з впевне-

ністю стверджувати, що кошторис – це най-

важливіший документ бюджетної установи, 

без якого вона не може здійснювати фінан-

сово-розрахункову діяльність, а отже і взага-

лі функціонувати. 

Оскільки установи державного сектору 

утримуються за рахунок коштів державного 

або місцевих бюджетів, то першочерговим 

завданням таких установ є раціональне ви-

користання цих коштів.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Питанням аналізу виконання кошторису 

бюджетних установ присвячені роботи 

О.Богаднюк, В. Васильєвої, фінансовий кон-

троль складання та виконання кошторису 

було розглянуто І. Максименко, досліджен-

ню методики аналізу виконання кошторису 

присвячені наукові праці О. Яришко, Є. Тка-

ченко, А. Шаповал. 

Формулювання цілей статті. Основною 

метою написання статті є дослідження особ-

ливостей виконання кошторису в закладах 

освіти, на прикладі Таврійського державного 

агротехнологічного університету, та визна-

чення пріоритетних напрямків ефективного 

витрачання бюджетних коштів. 

Виклад основного матеріалу. Розгляне-

мо порядок виконання кошторису Таврійсь-

ким державним агротехнологічним універси-

тетом (далі –ТДАТУ). Вищі навчальні закла-

ди України державної та комунальної влас-

ності фінансуються за кошторисно-

бюджетним методом на підставі кошторису, 

в якому затверджуються доходи та надають-

ся повноваження здійснювати видатки з ме-

тою виконання своїх функціональних 

обов’язків.  

Бюджетні установи, в особі їх керівників  

є розпорядниками бюджетних коштів, яким 

надається право отримувати бюджетні асиг-

нування та здійснювати витрачання бюджет-

них коштів. Свою діяльність вони мають 

право здійснювати лише в межах бюджетних 

асигнувань, які затверджуються  наступними 

документами: кошторисами; планами асиг-

нувань загального фонду бюджету; планами 

надання кредитів із загального фонду бюд-

жету; планами спеціального фонду. А для 

вищих навчальних закладів, наукових уста-

нов та закладів охорони здоров’я в межах 

бюджетних асигнувань, затверджених пла-

нами використання бюджетних коштів також 

і помісячними планами використання бю-

джетних коштів [3]. 

Кошторис ТДАТУ складається із загаль-

ного та спеціального фондів. Загальний фонд 

включає надходження із загального фонду 

бюджету та розподілу видатків за економіч-

ною класифікацією. Спеціальний фонд міс-

тить надходження коштів за їх джерелами 

надходження за групами та їх розподіл за 

кодами економічної класифікації видатків 

згідно з законодавством. 

Формування доходної частини складаєть-

ся виходячи з потреби в бюджетних коштах, 

з середньорічної чисельності студентів аспі-

рантів, докторантів, що навчаються за дер-

жавним замовленням за кожним напрямком 

підготовки та на підставі фактичних видатків 

за попередній бюджетний рік.   

Дохідна частина спеціального фонду пла-

нується, виходячи з переліку платних послуг, 

які надаються вищим навчальним закладом 

згідно чинного законодавства, а саме: 

• підготовки понад державне замовлен-

ня в межах ліцензійного обсягу відповідно 

до договорів, укладених з фізичними та 

юридичними особами на підготовку кадрів 

за відповідними напрямами, аспірантів та 

докторантів, робітничих кадрів; 

• перепідготовки та підвищення квалі-

фікації; навчання студентів, аспірантів, док-

торантів з числа іноземців за укладеними до-

говорами; 
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• ліцензійного обсягу прийому осіб на 

довузівську підготовку;  

• проведення наукових конференцій, 

семінарів; площі приміщень і вартості інди-

відуального майна, яке надається в оренду;  

• кількості ліжко-місць у гуртожитках;  

• наявності спортивно-оздоровчих баз; 

• обсягів реалізації сільськогосподарсь-

кої продукції, та ін. [1]. 

Показники видатків, як за загальним так і 

за спеціальним фондом повинні бути еконо-

мічно обґрунтованими і підтверджені відпо-

відними розрахунками за кожним кодом 

економічної класифікації, деталізовані за ви-

дами та кількістю товарів (робіт, послуг) із 

зазначенням вартості за одиницю. 

Відповідальність за цільове та ефективне 

витрачання бюджетних коштів  та закріпле-

ного за установою майна несе керівник нав-

чального закладу. 

Інформація, яка необхідна для здійснення 

аналізу виконання кошторису, отримана з 

таких документів університету:  

лімітної довідки;  

кошторисів;  

планів асигнувань;  

помісячних планів асигнувань;  

помісячних планів використання;  

розрахунків до кошторисів;  

індивідуальних кошторисів на надання 

платних послуг;  

довідок про внесення змін до кошторису 

та плану асигнувань;  

виписок по рахунках, відкритих в органах 

Державної казначейської служби;  

карток аналітичного обліку касових та 

фактичних видатків; 

 меморіальних ордерів; фінансової та бю-

джетної звітності. 

Виконання кошторису – це процес отри-

мання доходів та здійснення їх витрачання 

для забезпечення діяльності бюджетних ус-

танов. Результатом виконання кошторису є 

фінансовий результат, який може бути пози-

тивним, негативним та нульовим.  

Порядок виконання кошторису наведено 

на рисунку 1. 

На виконання доходної частини загально-

го фонду кошторису впливає своєчасність та 

повнота отриманого фінансування із загаль-

ного фонду бюджету у вигляді асигнувань.  

В свою чергу, поповнення спеціального 

фонду пов’язано з: надходженнями від на-

дання платних послуг за групами:  

послуг, що надаються бюджетною уста-

новою згідно з їх основною діяльністю;  

додаткової (господарської) діяльності;  

оренди майна;  

від реалізації майна (крім нерухомого), 

а також від отримання благодійних вне-

сків, грантів, дарунків, тощо. 

Аналіз динаміки і структури доходів 

ТДАТУ наведено в таблиці 1. 

Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що част-

ка надходжень загального фонду в структурі 

доходів на протязі 2015-2017 рр. залишаєть-

ся майже незмінною, та складає відповідно 

70,0; 66,7 та 70,4%. В свою чергу, в структурі 

доходів спеціального фонду 2017р. значну 

частку складають надходження від послуг, 

що надаються бюджетною установою та до-

даткової (господарської) діяльності, відпо-

відно 47,3 та 48,0%, благодійні внески – 

3,8%. 
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Рис. 1. Порядок виконання кошторису бюджетними установами 
 

Виконання кошторису видатків, у першу 

чергу, залежить від своєчасності та повноти 

отримання доходів загального та спеціально-

го фондів. Аналіз економічної ефективності 

виконання кошторису видатків загального та 

спеціального фондів наведено у таблиці2. 

З даних таблиці видно, що видатки по за-

гальному фонду профінансовані у повному 

обсязі, фактичні видатки дорівнюють касо-

вим. У 2017 р. порівняно з 2015 р. видатки 

збільшилися на 18154,1 тис. грн. у зв’язку зі 

збільшенням розміру мінімальної заробітної 

плати та підвищення посадових окладів пра-

цівників університету. По спеціальному фо-

нду касові видатки проведені у межах фак-

тичних надходжень та збільшилися на 5372,7 

тис. грн. у 2017 р відносно 2015 р. Фактичні 

видатки менше касових за рахунок придбан-

ня необоротних активів та залишків запасів 

на складі. 
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Таблиця 1  

Аналіз структури доходів ТДАТУ у 2015–2017 рр. 
Показники   Значення,тис. грн Питома вага, % 

2015р 2016р 2017р 2015р 2016р 2017

р 

доходи загального фонду 55453,1 58621,1 73607,2 70,0 66,7 70,4 

доходи спеціального фонду, т.ч.: 23872,9 29290,1 30882,2 30,0 33,3 29,6 

послуг, що надаються бюджетною устано-

вою згідно з їх основною діяльністю 

12342,7 12289,4 14608,7 51,7 42,0 47,3 

додаткової (господарської) діяльності 10190,0 15360,1 14811,2 42,68 52,4 48,0 

оренди майна  200,0 224,8 218,0 0,8 0,8 0,7 

від реалізації майна (крім нерухомого) 5,0 17,2 68,3 0,02 0,1 0,2 

благодійні внески, гранти та дарунки  1135,2 1398,6 1176,0 4,8 4,7 3,8 

всього доходів 79326 87911,2 104489,4 100 100 100 

Джерело: розрахунки автора 

Таблиця 2 

Аналіз виконання кошторису видатків ТДАТУ у 2015–2017 рр. 
Показники   Значення,тис. грн Відхилен-

ня,+/- 

2015р 2016р 2017р 2015р/2017р 

Загальний фонд 

затверджено 55453,1 58621,1 73607,2 +18154,1 

профінансовано (касові видатки) 55453,1 58621,1 73607,2 +18154,1 

фактичні видатки 55453,1 58621,1 73607,2 +18154,1 

фінансовий результат 0 0 0 0 

Спеціальний фонд 

затверджено  23872,9 29290,1 30882,2 +7009,3 

профінансовано (касові видатки) 23711,3 28914,0 29084,0 +5372,7 

фактичні видатки 21964,6 28677,7 28763,0 +6798,4 

фінансовий результат 1908,3 612,4 2119,2 +210,9 
Джерело: розрахунки автора 

 

Більш детально розглянемо структуру ви-

датків загального та спеціального фондів у 

розрізі кодів економічної класифікації вида-

тків у таблиці 3. 

За даними таблиці 3, можна зробити ви-

сновок, що найбільшу частку касових видат-

ків у 2016 р., склали витрати на заробітну 

плату з нарахуваннями: по загальному фонду 

– 59,6%, по спеціальному – 46,8%. Виконан-

ня кошторисів видатків свідчить, що вищий 

навчальний заклад на рівні держави не за-

безпечується достатнім фінансуванням за 

такими статтями, як:  

- видатки на придбання матеріалів, облад-

нання, інвентарю; оплату послуг (крім кому-

нальних);  

- придбання основних засобів та предме-

тів довгострокового користування;  

- проведення капітальних ремонтів навча-

льних корпусів, гуртожитків; 

- реконструкцію будівель, які потребують 

впровадження заходів спрямованих на тепло- 

та енергозбереження.  

На сьогодні ці видатки проводяться за ра-

хунок власних надходжень. 
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Таблиця 3 

Аналіз структури видатків виконання кошторисів ТДАТУ, 2016р 

КЕКВ 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

касові видатки, 

тис. грн 
частка, % 

касові видатки, 

тис. грн 
частка, % 

2111Заробітна плата 28746,05 49,0 11083,41 38,3 

2120 Нарахування на за-
робітну плату 

6255,35 10,6 2468,42 8,5 

2210Предмети, матеріа-
ли, обладнання та інвен-
тар у,т.ч. м’який 

1872,41 3,2 6566,32 22,7 

2220 Медикаменти та 
 перев’язувальні матері-
али 

  1,50 0,01 

2230 Продукти харчу-
вання 

1527,33 2,6   

2240 Оплата послуг 
(крім комунальних) 

  1705,40 5,89 

2250 Видатки на відря-
дження  

  159,26 0,5 

2271 Оплата теплопоста-
чання  

390,00 0,7 769,96 2,7 

2272 Оплата водопоста-
чання  

222,69 0,4 449,43 1,6 

2273 Оплата електроене-
ргії 

1228,78 2,1 966,62 3,3 

2274 Оплата природного 
газу  

1955,74 3,3 646,92 2,2 

2282 Окремі заходи по 
реалізації державних 
програм не віднесених 
до заходів розвитку 

  26,73 0,1 

2720 Стипендії 16109,98 27,6 70,14 0,2 

2730 Інші поточні тран-
сфери населенню 

312,77 0,5   

3110 Придбання облад-
нання і предметів 

  1559,2 5,4 

2800 інщі поточні видат-
ки 

  1430,09 5,0 

3130 Капітальний ремонт   52,99 0,2 

3120 Капітальне будів-

ництво 

  1020,06 3,4 

Разом 58621,1 100 28914,00 100 

 Джерело: розрахунки автора 

 

Висновки. Виходячи з проведених дослі-

джень, можна зробити наступні висновки: 

1. В умовах ринкової економіки фінан-

сування вищих навчальних закладів повинно 

забезпечити підготовку висококваліфікова-

них фахівців для ринку праці, тому, на нашу 

думку, державна політика має бути спрямо-

ваною на підтримку та розвиток закладів 

вищої освіти. 

2. Збільшення доходної частини кошто-

рису за спеціальним фондом можливо за ра-

хунок розширення кількості видів платних 

послуг, що можуть надаватися закладами 

освіти. 

3. Ефективне використання бюджетних 

коштів неможливе без вирішення проблем 

фінансування сучасної вищої освіти та вима-

гає розроблення нових підходів до організа-

ції фінансування їх діяльності на держаному 

рівні.  

4. Для поліпшення організації складання 

та виконання кошторисів необхідно розроби-

ти та затвердити єдину типову методику для 

їх складання за видатками, які повинні бути 

економічно та науково обґрунтовані за кож-

ним напрямом підготовки фахівців та в роз-

різі кожного коду економічної класифікації 

видатків.  
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ВПЛИВ БРЕНДУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ 

ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 

 
Анотація. У статті розглянуто вплив бренду на поведінку споживачів на ринку дитячого харчування через 

ключові функції бренду та його культуроутворюючу роль. Наведено приклади позиціювання відомих на ринку 

України брендів, що пропонують продукти для споживання дітьми. Зазначено, що сприйняття бренду зале-

жить від вікової категорії дітей із урахуванням їх фізіологічних, психічних, соціальних аспектів розвитку. На-

ведено підходи до вікової періодизації дітей та підлітків, які можливо застосовувати із маркетинговими цілями. 
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BRAND'S INFLUENCE ON CHILDREN'S BEHAVIOR 

BEAUTY ON THE CHILD FEEDING MARKET 
 

Adstract.. The articles defines the place of innovation marketing in the process of  the formation of competitive ad-

vantages. 

Formulation of the problem. The quality of baby food is mainly seen as a medical aspect, a pedagogical aspect (in 

the context of the formation of a child-rearing culture), or as a market aspect that takes into account the availability of 

supply and demand for the products concerned. The reduction of the population's ability to pay and its impact on the 

standard of living in Ukraine has led to a sharp increase in the issue of the possibility of providing parents and children 

with the education of children and adolescents with proper nutrition. The ways of ensuring the safety of baby food is 

becoming a social priority. 

The article considers the influence of the brand on consumer behavior in the children’s food market through the 

main brand functions and it’s cultural role. There are examples of positioning known brands in Ukraine that offer 

products for children's consumption. It is noted that perception of a brand depends on the age category of children, 

their physiological, psychological and social aspects of growing.  

Setting objectives. The purpose of the paper is to summarize the theoretical positions on the brand's influence on the 

behavior of consumers on the baby food market. 

Conclusions: The influence of the brand on children's audiors has a significant cultural role, which increases the 

need to adhere to the principles of social responsibility of business and the principles of business ethics in the market. 

 

Key words: marketing, business, innovations, innovative marketing, intramarketing, phase analisis. 

 
Постановка проблеми. Якість дитячого 

харчування розглядається здебільшого як 

питання медичного характеру, педагогічний 

аспект (у розрізі формування культури хар-

чування дітей) або як ринковий аспект, що 

враховує наявність попиту та пропозиції на 

відповідні продукти. Зниження платоспро-

можності населення та його вплив на рівень 

життя в Україні обумовлює загострення пи-

тання щодо можливості забезпечення бать-

ками та закладами дитячого виховання та 

освіти належної якості харчування дітей та 

підлітків. Шляхи забезпечення безпеки дитя-

чого харчування набуває соціального пріо-

ритету.  

Погіршення економічної ситуації та 

ускладнення умов здійснення бізнесу в Укра-

їні призводить до загострення конкуренції на 

ринку, що, у свою чергу, підштовхує сучас-

них виробників посилювати маркетинговий 

вплив на вибір споживачами їх продукції, 

обумовлює необхідність пошуку шляхів 

зниження вартості товару, іноді, навіть за 

рахунок зниження його якості та харчової 

цінності. Трансформація традиційних підхо-

дів до вибору товарів споживачами або зміна 


