
 
УКРАЇНА 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

(УКООПСПІЛКА) 

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права 

ім. С. В. Литвиненка Дніпропетровської ОСС 

 
 Розглянуто та затверджено  на засіданні  

 циклової комісії облікових  та комп’ютерних дисциплін 

 Протокол № 1 від «31» серпня 2021 р. 

 Голова циклової комісії  

 _________       Н.І.Пластун 

Курс ІІІ 

Спеціальність: 081 Право                                      

Дисципліна: «Фінансове право» 

Лекція №7 

 

Лекція з елементами  проблемного завчання та кейс-методології. 

 

Тема заняття: Правове регулювання державних видатків і кошторисно-

бюджетного фінансування 

 
Навчальна мета: формування базових знань з питань правових основ державних видатків і 

бюджетного фінансування; визначення  принципів бюджетного фінансування та здійснення 

кошторисно-бюджетного фінансування; 

 

Методична мета: використання тісної міждисциплінарної інтеграції з метою поетапної 

підготовки спеціалістів у відповідності до сучасних стандартів освіти, фахівців нової формації; 

 

Розвивальна мета: розвивати вміння аналізувати, порівнювати та творчо мислити у майбутніх 

юристів, а також  зазначати, що знання з основних понять податкового права держави  відіграє 

важливу роль у роботі сучасного юриста, незалежно від сфери його професійних інтересів;  

 

Виховна мета: сформувати розуміння  важливості даної теми не  тільки  у професійній діяльності, 

а й у повсякденному житті. Домогтися  усвідомлення  необхідності постійного саморозвитку  з   

метою стати високопрофесійним фахівцем.   

План 

1. Поняття публічних видатків, особливості правового регулювання відносин у галузі видатків.  

2.  Поняття  витрат держави, їх характерні особливості та принципи фінансування.   

3. Поняття і сутність кошторисно-бюджетного фінансування: принципи та об’єкти.   

4. Кошторис як основний фінансовий план витрат бюджетної установи. Правове значення 

кошторису. Порядок розроблення і застосування. 

5. Порядок фінансування соціально-культурних заходів і соціального захисту населення. 

Порядок фінансування охорони здоров’я та фізичної культури. Порядок фінансування 

обороноздатності держави. Порядок фінансування державних органів законодавчої і 

виконавчої влади. Утримання інших об’єктів бюджетного фінансування.* 

 

Самостійна робота: Порядок фінансування соціально культурних заходів і соціального захисту 

населення. Порядок фінансування охорони здоров’я та фізичної культури. Порядок фінансування 

обороноздатності держави. Порядок фінансування державних органів законодавчої і виконавчої 

влади. Утримання інших об’єктів бюджетного фінансування.* 

 



Технічні засоби навчання: мультимедійний комплекс навчання. 

 

Наочність: Опорний конспект до лекції № 9 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

 

Забезпечувані: основи економічної теорії, теорія держави та права, адміністративне право, 

конституційне право, міжнародне право. 

Забезпечуючі: господарське право, трудове право 

 

Кваліфікаційні вимоги до знань, вмінь, навичок: студенти повинні 

 знати поняття «кошторисно-бюджетне фінансування», фінансові плани-кошториси витрат, 

порядок складання та затвердження кошторисів. 
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1. Поняття публічних видатків, особливості правового регулювання відносин у галузі 

видатків 

       У фінансовому праві державні видатки виділені в окремий інститут державних видатків, 

який утворюється фінансово-правовими нормами, що регулюють суспільні відносини щодо 

витрачання державних і муніципальних грошових ресурсів. Усі державні витрати закріплюються у 

відповідних актах законодавства та планово-фінансових актах. 

       Видатки – це безперервне використання державою коштів бюджету і позабюджетних фондів 

та власних коштів підприємств, організацій, установ на потреби, що визначені державним 

завданням. 

       Видатки бюджету – це кошти, які спрямовані на здійснення програм та заходів передбачених 

відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення 

надміру сплачених до бюджету сум. 

       Державні публічні видатки – це врегульовані нормами права суспільні відносини, пов’язані з 

планомірним використанням державних грошових ресурсів з метою матеріального забезпечення 

процесу розширеного відтворення виробництва, утримання соціальної сфери, обороноздатності і 

державного управління. Соціально-економічну суть державних видатків визначає природу і 

функції держави. Склад і напрями видатків державою визначаються характером функцій на неї 

покладених. 

       Публічні видатки – одна з визначальних складових фінансової діяльності держави. Вони є 

безперервним використанням державою в особі уповноважених органів коштів бюджету і 

позабюджетних фондів, а також власних коштів підприємств, установ і організаційна потреби 

визначені в актах про бюджет. 

        У юридичній літературі публічні видатки розглядаються у декількох аспектах: 

1) юридичному – як публічні відносини, які мають соціально-економічний характер та виникають 

при здійсненні видаткових операцій лише на підставі правових норм; 

2) матеріальному – як кошти публічних фондів, що їх розподіляють та використовують 

відповідно до правових норм; 

3) економічному – як зменшення чистої вартості активів відповідних фондів коштів внаслідок  

здійснення встановлених нормами права видаткових операцій. 

                                               До публічних видатків держави належать: 

 видатки ДБУ, зокрема видатки спецфонду ДБУ; 

 видатки державних цільових позабюджетних фондів коштів соціального призначення в т.ч. 

пенсійного фонду, фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

http://www.ac-rada.gov.ua/
http://www.nbu.gov.ua/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://sfs.gov.ua/


       Є також публічні видатки місцевого самоврядування та публічні видатки соціального 

призначення. 

                                            Акти, що регулюють відносини в галузі видатків: 

– акти, норми яких регламентують фінансові відносини; 

– Закон України про Державний бюджет; 

– рішення про місцеві бюджети; 

– постанови Кабінету Міністрів України; 

– інструкції Мінфіну та Держказначейства. 

       Об’єктом – є мобілізовані у розпорядження держави та державних і муніципальних 

підприємств кошти. 

       Система бюджетних видатків – (тобто єдність усіх витрат державного і місцевих бюджетів, 

які знаходяться у взаємозв’язку) безпосередньо залежить від політичного і соціально-

економічного характеру діяльності держави. 

       Система публічних видатків складається з публічних видатків держави, публічних видатків 

органів місцевого самоврядування, публічних видатків соціального призначення. 

                                          До публічних видатків держави належать: 

1. Видатки ДБУ, зокрема видатки спеціального фонду ДБ. 

2. Видатки державних цільових позабюджетних фондів коштів соціального призначення (в т. 

ч. Пенсійного, фонду гарантування вкладів фізичних осіб). 

3. Видатки спеціальних фондів грошових коштів і резервів НБУ та інших кредитних 

організацій, заснованих на праві держвласності. 

                    До публічних видатків органів місцевого самоврядування належать: 

1. Видатки бюджетів органів місцевого самоврядування; 

2. Видатки позабюджетних фондів; 

3. Видатки спецфондів грошових коштів та резервів комунальних банків (статутний капітал 

утворений за рахунок коштів місцевого самоврядування); 

4. Видатки фондів коштів підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній 

формі власності. 

До публічних видатків соціального призначення, які є державною чи комунальною власністю 

належать: 

1. Видатки публічних солідарних фондів коштів обов’язкового соціального страхування. 

2. Видатки публічних накопичувальних фондів коштів (недержавне пенсійне страхування). 

Формування державних (муніципальних) доходів і використання їх для забезпечення державних 

(місцевих) потреб є взаємозалежними процесами, а відповідно державні (муніципальні) доходи і 

державні (місцеві) витрати - взаємозалежними категоріями. Обсяг витрат прямо залежить від 

обсягу доходів. У разі їх невідповідності неминуче виникають негативні наслідки (бюджетний 

дефіцит, інфляція, уведення додаткових податкових важелів, фінансова криза). Тому, плануючи 



витрати, державні органи та органи місцевого самоврядування обов’язково передбачають 

можливості їх покриття за рахунок передбачуваних доходів. 

2. Поняття  витрат держави, їх характерні особливості та принципи фінансування 

         Державні витрати є однією зі сторін фінансової діяльності держави. Так само, як і мобілізація 

державних доходів, цей процес відбувається безперебійно, безупинно. 

       Державні витрати здійснюються за рахунок: коштів Державного бюджету, державних 

бюджетів і позабюджетних фондів, коштів власних фондів державних підприємств, установ, 

організацій. Тобто, вони здійснюються, як з централізованих, так і з децентралізованих джерел. 

       Державні витрати - це планова діяльність органів держави і місцевого самоврядування з 

цільового використання публічних коштів. При цьому у складі державних витрат виділяють 

витрати бюджетів. Це зумовлено як значенням стрункої бюджетної системи в житті держави, її 

роллю і місцем у системі централізованих фондів, так і абсолютними величинами акумульованих 

бюджетами коштів. Цілком природно, що через це значною є роль бюджетного права в 

регулюванні питань державних і місцевих витрат. 

Державні витрати класифікують за: 

1) формою власності: державні; муніципальні; 

2) характером участі в суспільному виробництві: основні кошти; оборотні кошти; резерви; 

3) джерелом одержання і використання: централізовані (фінансуються з державного і місцевого 

бюджетів та державних позабюджетних цільових фондів); децентралізовані (фінансуються 

державними або муніципальними підприємствами за рахунок власних коштів, залишених у їх 

розпорядженні); 

4) цільовим призначенням: заробітна плата; господарські витрати; витрати на поточний ремонт і 

т. ін.; 

5) роллю в суспільному виробництві: на розвиток матеріального виробництва; на нематеріальну 

сферу; 

Особливий інтерес становить класифікація витрат за функціональною ознакою. Кошти при цьому 

спрямовуються на виконання функцій держави. Зокрема, розрізняють витрати на: економіку 

держави (з вирізненням її галузей: будівництво, промисловість, зв’язок і та ін.); національну 

оборону; соціально-культурну сферу; науку й освіту; державне управління і місцеве 

самоврядування; правоохоронну систему; судову систему; охорону здоров’я; запобігання 

надзвичайним ситуаціям, стихійних лих та ліквідацію їх наслідків; обслуговування державного 

боргу; міжнародну діяльність тощо. 

       Державні і муніципальні витрати здійснюються через фінансування - безоплатне й 

безповоротне виділення коштів з державних або муніципальних фінансових фондів на 

задоволення публічних потреб. 



       Фінансування державних видатків – це планове, цільове, безповоротне та безоплатне 

відпускання коштів, що здійснюється з урахуванням оптимального поєднання власних, кредитних 

і бюджетних джерел фінансування, проводиться в міру здійснення планового використання коштів 

для забезпечення виконання загальнодержавних функцій, а також утримання соціально-культурної 

сфери та виконання зобов’язань держави.Держава і органи місцевого самоуправління, основні 

витрати на виконання своїх функції, покривають за рахунок Держбюджету і відповідних місцевих 

бюджетів. 

       Суспільні відносини у сфері державних і місцевих витрат детально регулюються правовими 

нормами. Фінансово-правові норми, що регламентують державні й муніципальні витрати, 

згруповані у відповідні фінансово-правові інститути, у свою чергу, утворюють такий розділ 

Особливої частини фінансового права, як "Правове регулювання державних і муніципальних 

витрат". 

Існує два режими бюджетного фінансування: 

1) кошторисно-бюджетний режим;  

2) режим фінансування підприємств і організацій, які мають свої доходи, а бюджетні асигнування 

одержують як фінансову допомогу. 

       Отже, видатки бюджету - це прямі цільові витрати держави, що забезпечують 

її безперебійне функціонування і відображають економічні відносини, що пов'язані 

з розподілом і перерозподілом частини національного доходу, яка концентрується у бюджет. 

Незалежно від джерел покриття видатків фінансування здійснюється на підставі 

таких принципів: плановість, безоплатність і безповоротність, цільове спрямування коштів, 

ефективність їх використання, фінансування в міру виконання плану, оптимальне поєднання 

власних, бюджетних та кредитних джерел, здійснення контролю за використанням коштів.  

Додатковими принципами кошторисно-бюджетного фінансування є: одержання 

максимуму ефективності при мінімумі витрат; урахування раніше використаних коштів. 

 

3. Поняття і сутність кошторисно-бюджетного фінансування: принципи та об’єкти   

        Шляхом кошторисно-бюджетного фінансування здійснюється виділення коштів з бюджету 

на забезпечення діяльності апарату законодавчої та виконавчої влади, управління, суду та 

прокуратури, обороноздатності країни, на утримання соціально-культурної сфери, а також 

державних комунальних підприємств, установ та організацій, які не мають своїх доходів 

(бюджетних установ). 

        Кошторисно-бюджетне фінансування – це процедура виділення коштів із бюджетів 

бюджетним установам на основі їх кошторисів доходів і видатків, а також використання 

бюджетними установами цих коштів на основі кошторисів.  

       Кошторисно-бюджетне фінансування — це метод безповоротного, безвідплатного відпуску 

грошових коштів на утримання установ, що перебувають на повному фінансуванні бюджету 

(бюджетних установ) на основі фінансових планів – кошторисів витрат. 



       Отже, забезпечення бюджетних установ грошовими ресурсами називається кошторисно-

бюджетним фінансуванням, що являє собою систему науково та економічно обґрунтованих 

заходів щодо визначення розподілу коштів і напрямів використанням фінансових ресурсів, та 

визначення їх обсягів для кожного суб'єкта. На кошторисно-бюджетному фінансуванні 

знаходяться державні та комунальні установи соціальної сфери; школи, середні спеціальні і вищі 

навчальні заклади; установи охорони здоров'я - лікарні та поліклініки, дитячі дошкільні установи; 

установи культури - бібліотеки, дома культури, дитячі театри, об'єкти фізичної культури; установи 

Міністерства оборони, Прикордонних військ, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх 

справ України; органи законодавчої і виконавчої влади, суд та прокуратура.  

Бюджетні установи одержують кошти з бюджету на основі планового документа - 

кошторису. 

Кошторис бюджетної установи (далі - кошторис) - основний плановий фінансовий 

документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо 

отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та 

здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення 

результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. 

Кошторис має такі складові частини: 

- загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та 

розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на виконання 

бюджетною установою (далі - установа) основних функцій або розподіл надання кредитів з 

бюджету за класифікацією кредитування бюджету; 

- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на 

конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на 

здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних 

заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з 

бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету. 

Форма кошторису затверджується Міністерством фінансів України.  

 

4. Кошторис як основний фінансовий план витрат бюджетної установи. Правове 

значення кошторису. Порядок розроблення і застосування. 

 

Установи та організації, які утримуються за рахунок коштів бюджетів, для забезпечення 

своєї діяльності та виконання покладених на них функцій складають та затверджують кошторис 

доходів і видатків відповідно з бюджетними призначеннями, які встановлені Законом України 

“Про Державний бюджет на поточний рік”. 

Основним документом, що регулює процеси складання, розгляду й затвердження 

кошторисів бюджетних установ є Порядок складання, розгляду, затвердження й основні 

вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2020 № 228 (далі — Порядок № 228) з подальшими змінами. 

На виконання цієї постанови Міністерство фінансів України розробляє та запроваджує 

своїми наказами форми кошторису та інших первинних документів, які відтворюють процес 

складання і виконання кошторису. 

Усі показники, що характеризують видатки бюджетної установи, згруповано в кошторисі за 

принципом побудови економічної класифікації видатків бюджету, яка є складовою бюджетної 

класифікації. 



Процес складання проектів кошторисів починається з того, що Мінфін України, місцеві 

фінансові органи повідомляють головним розпорядникам бюджетних коштів дані про граничні 

обсяги видатків загального фонду проекту відповідного бюджету на наступний рік. Ці дані 

формуються з огляду на планові доходи державного й місцевих бюджетів на наступний рік. Разом 

з цими даними головним розпорядникам коштів бюджету надаються необхідні інструктивні 

матеріали для формування бюджетних запитів. 

Відповідно до Порядку № 228 планування дохідної та видаткової частин кошторису 

здійснюється з урахуванням таких вимог. 

У дохідній частині проекту кошторису зазначаються планові обсяги асигнувань із 

загального фонду бюджету й обсяги надходжень зі спеціального фонду, які передбачається 

спрямувати на покриття відповідних видатків бюджетної установи. 

Формування дохідної частини загального фонду здійснюється на підставі планових обсягів 

бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання цієї установи. Дані про планові обсяги 

бюджетних асигнувань повідомляються установі безпосередньо вищою організацією. 

У дохідній частині спеціального фонду зазначаються планові обсяги надходжень з інших 

джерел, одержання яких передбачене відповідними законодавчо-нормативними документами. До 

таких надходжень належать кошти, одержувані бюджетною установою від надання послуг, 

виконання робіт і реалізації продукції чи іншої діяльності. 

У видатковій частині проекту кошторису визначається загальна сума видатків бюджетної 

установи за кодами економічної класифікації, а також з розподілом видатків, які планується 

покрити за рахунок бюджетних асигнувань, і видатків, які планується здійснити за рахунок 

спеціального фонду. 

Визначаючи обсяги видатків, бюджетні установи мають ураховувати об’єктивну потребу в 

коштах, виходячи зі своїх основних виробничих показників і контингентів, що встановлюються 

для установ, обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності реалізації окремих 

програм і запланованих заходів щодо скорочення видатків у плановому періоді.  

Формуючи видатки, бюджетна установа враховує такі показники: 

- мережу та контингенти, які вона обслуговує, тобто оперативно-виробничі показники 

своєї діяльності (кількість шкіл, чисельність учнів у них, кількість лікарень і лікарняних ліжок 

тощо); 

- норми бюджетних видатків на розрахункову одиницю (на клас у школі, ліжко або 

ліжко-день у лікарні, на дитину або дитино-день у дошкільній установі). 

Грошова норма - це матеріальна норма, переведена у грошовий вираз згідно з 

установленими тарифами. Наприклад, кількість ліжко-днів у лікарні, помножена на встановлену 

норму видатків на одне ліжко, дасть суму видатків на харчування в цій лікарні.  

Відповідно до Порядку № 228 під час складання проектів кошторисів залишки коштів за 

спеціальним фондом не плануються.  

Усі видатки, включені до проекту кошторису, мають бути обґрунтовані відповідними 

розрахунками щодо кожного коду економічної класифікації. Це означає, що під час складання 

проекту кошторису бюджетні установи для обґрунтування сум видатків наводять докладне 

розшифрування видатків щодо кожного коду економічної класифікації видатків. 

У тижневий термін після опублікування Закону України «Про Державний бюджет України» 

місцеві фінансові органи повідомляють головним розпорядникам бюджетних коштів обсяги 

затверджених бюджетних асигнувань з їх щомісячним розподілом. 

Відповідно до встановлених лімітів бюджетних асигнувань головні розпорядники та 

розпорядники вищого рівня уточнюють підвідомчим установам річні обсяги бюджетних 



асигнувань, здійснюють щомісячний розподіл асигнувань із загального фонду й доводять їм 

відповідні лімітні довідки про бюджетні асигнування. 

Лімітна довідка про бюджетні асигнування є документом, який містить затверджені 

бюджетні призначення (установлені бюджетні асигнування) та їх щомісячний розподіл, а також 

показники, які відповідно до законодавства мають бути визначені на підставі відповідних 

нормативів.  

Штатний розпис, що його подає установа до вищої організації, є документом, який визначає 

структуру установи, кількість штатних одиниць за кожним структурним підрозділом і в цілому по 

установі. У штатному розписі зазначаються встановлені штатному персоналу посадові оклади, 

надбавки, доплати, місячний фонд заробітної плати, а також фонд заробітної плати на рік для цієї 

установи. 

Вищі організації протягом двох тижнів після отримання лімітних довідок складають і 

подають уточнені проекти зведених кошторисів і проекти зведених планів асигнувань до 

Міністерства фінансів України, місцевих фінансових органів для складання і затвердження 

річного розкладу призначень відповідних бюджетів (розкладу річних бюджетних призначень, 

затверджених у відповідному бюджеті для загального і спеціальних фондів за головними 

розпорядниками, згідно з повною економічною класифікацією, що відповідає відомостям усіх 

проектів кошторисів), і щомісячного розкладу асигнувань загального фонду відповідних бюджетів  

(розкладу річних бюджетних призначень, затверджених у відповідному бюджеті для загального 

фонду за головними розпорядниками, згідно зі скороченою економічною класифікацією зі 

щомісячним розподілом, що відповідає відомостям усіх планів асигнувань). 

Кошториси та плани асигнувань підписують керівник і головний (старший) бухгалтер 

установи (централізованої бухгалтерії). 

Затверджені кошториси, плани асигнувань та штатні розклади бюджетних установ 

скріплюється гербовою печаткою і підписом керівників установ, уповноважених 

затверджувати такі документи, із зазначенням дати затвердження. Ці документи затверджуються у 

двох примірниках, один з яких повертається установі, а другий залишається в установі, яка їх 

затвердила. 

Затверджений кошторис доходів і видатків є для бюджетної установи основним фінансовим 

документом, що визначає обсяг коштів, виділених з бюджету на утримання установи, і розподіл їх 

у напрямках витрачання. 

 

5. Порядок фінансування соціально-культурних заходів і соціального захисту населення. 

Порядок фінансування охорони здоров’я та фізичної культури. Порядок фінансування 

обороноздатності держави. Порядок фінансування державних органів законодавчої і 

виконавчої влади. Утримання інших об’єктів бюджетного фінансування.* 

 

 

        Викладач                                                                                                                    С.В.Верблюд 
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