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Сисюк С. В., Бенько І. Д. Калькулювання платних послуг бібліотечних закладів: теоретичні основи та практичні виклики
Метою статті є висвітлення наявних особливостей надання платних послуг бібліотечними закладами, виявлення проблем, пов’язаних з 
нормативно-правовим регулювання їх калькулювання, а також методикою його здійснення. Завданням дослідження є розробка рекомендацій  
з питань удосконалення калькулювання платних послуг бібліотечних закладів. Систематизовано теоретичні засади та обґрунтовано необхід-
ність розробки Положення про порядок надання платних послуг бібліотечними закладами. Його наявність убезпечить бібліотечний заклад від 
помилок у питаннях встановлення ціни на платну послугу та служитиме інформаційним джерелом її обґрунтованості. Обґрунтовано доціль-
ність застосування ринкового закону ціноутворення, базованого на врахуванні попиту й пропозиції. Розвиток і вдосконалення обліку та каль-
кулювання з урахуванням як специфіки галузі, так і ринкових умов, дозволить оптимізувати обсяги видатків і надходжень від надання платних 
послуг. Окрім цього, комплексне поєднання калькуляційних важелів з розвитком системи внутрішньогосподарського обліку та використання його 
методології – ще один, не менш дієвий, спосіб підвищення ефективності діяльності бібліотечних закладів.
Ключові слова: бібліотека, калькулювання платних послуг, облік, собівартість.
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Сысюк С. В., Бенько И. Д. Калькулирование платных услуг 

библиотечных учреждений: теоретические основы  
и практические вызовы

Целью статьи является освещение особенностей предоставления 
платных услуг библиотечными учреждениями, выявление проблем, свя-
занных с нормативно-правовым регулированием их калькулирования, а 
также методикой его осуществления. Задачей исследования является 
разработка рекомендаций по совершенствованию калькулирования 
платных услуг библиотечных учреждений. Систематизированы теоре-
тические основы и обоснована необходимость разработки Положения 
о порядке предоставления платных услуг библиотечными учреждения-
ми. Его наличие обезопасит библиотечный заведение от ошибок в во-
просах установления цены на платную услугу и будет информационным 
источником её обоснованности. Обоснована целесообразность приме-
нения рыночного закона ценообразования, основанного на учете спроса 
и предложения. Развитие и совершенствование учета и калькулиро-
вания с учетом как специфики отрасли, так и рыночных условий, по-
зволит оптимизировать объемы расходов и поступлений от оказания 
платных услуг. Кроме этого, комплексное сочетание калькуляционных 
рычагов с развитием системы внутрихозяйственного учета и исполь-
зования его методологии – еще один, не менее действенный, способ по-
вышения эффективности деятельности библиотечных учреждений.
Ключевые слова: библиотека, калькулирование платных услуг, учет, 
себестоимость.
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Sysіuk S. V., Benko I. D. Calculating the Fee-Based Services of Library 

Institutions: Theoretical Foundations and Practical Challenges
The article is aimed at highlighting features of the provision of the fee-based 
services by library institutions, identifying problems related to the legal and 
regulatory framework for their calculation, and the methods to implement 
this. The objective of the study is to develop recommendations to improve the 
calculation of the fee-based library services. The theoretical foundations have 
been systematized, the need to develop a Provision for the procedure of the 
fee-based services by library institutions has been substantiated. Such a Pro-
vision would protect library institution from errors in fixing the fee for a paid 
service and would be an informational source of its explicability. The appro-
priateness of applying the market pricing law based on demand and supply 
has been substantiated. The development and improvement of accounting 
and calculation, taking into consideration both industry-specific and market-
based conditions, would optimize the costs and revenues generated by the 
provision of the fee-based services. In addition, the complex combination of 
calculation leverages with development of the system of internal accounting 
together with use of its methodology – provides another equally efficient way 
of improving the efficiency of library institutions’ activity.
Keywords: library, calculation of the fee-based services, accounting, prime 
cost.
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Функціонування суб’єктів державного сектора, 
представлених організаціями, що фінансуються 
за рахунок коштів бюджету (державного чи міс-

цевих) у сучасних умовах вимагає застосування різних 

важелів зростання фінансового забезпечення. У зв’язку 
з цим надання платних послуг, як законодавчо дозволе-
ний спосіб отримання доходів бюджетними установами, 
в останні роки є надзвичайно популярним. Чинним за-
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конодавством, зокрема Бюджетним кодексом, встанов-
лено норми щодо переліку платних послуг, які можуть 
надаватися цими установами, а завдяки використанню 
механізмів відповідного облікового відображення таких 
операцій і доходів від них (у тому числі за допомогою на-
гляду й контролю з боку органів Державної казначейської 
служби) є реальні умови досягнення збалансування рівня 
фінансового забезпечення. Важливою складовою ефек-
тивного використання платних послуг як джерела дохо-
дів бюджетних установ (формування спеціального фон-
ду) є вибір правильного підходу до встановлення ціни на 
них. Попри те, що в умовах ринку ціна мала б формувати-
ся під впливом законів попиту та пропозиції, у питаннях 
ціноутворення при наданні платних послуг бюджетними 
установами їхня дія через низку обставин не повною мі-
рою проявляється. З огляду на галузеву різноманітність 
це виливається у проблему, пов’язану з потребою розроб-
ки методики калькулювання платних послуг.

Дискусії та наукові позиції щодо калькулювання 
платних послуг бюджетних установ розпочали-
ся з узаконенням права на їх надання. Частково 

проблема вирішувалася завдяки розробці Методичних 
рекомендацій з цього питання. Однак у ряді випадків 
вона залишилася невирішеною, оскільки щодо більшос-
ті підгалузей бюджетної сфери такі документи до сьо-
годні знаходяться на стадії обговорення. У своїх працях 
вітчизняні науковці прагнуть досягти оптимальності 
теоретичного обґрунтування підходів до калькулюван-
ня, сформувати адекватні методики обчислення собі-
вартості, побудувати ефективну модель обліку витрат 
на надання платних послуг. До праць, присвячених про-
блемі калькулювання платних послуг бюджетних уста-
нов (різних галузевих належностей), слід віднести нау-
кові доробки Джоги Р., Зорій Н. [2], Свірко С. [1], Сушко 
Н., Хорунжак Н. [3] та ряду інших вчених і практиків. 
Проблеми фінансового забезпечення та калькулювання 
послуг закладів культури та бібліотек зокрема розгля-
даються у працях Добко Т. [8], Крупки А. [9], Лагути Л. 
[10], Розколупи Н. [11]. 

У наукових працях [1; 4; 6; 7 та ін.] вітчизняних на-
уковців, присвячених питанням обліку доходів, видатків 
і висвітленню історичних аспектів його вдосконалення, 
так чи інакше приділено увагу проблемі собівартості 
та калькулюванню. Як правило, вчені наголошують на 
вагомості вирішення проблеми калькулювання та про-
понують власні підходи до його здійснення. При цьому 
враховуються галузеві особливості та існуючі законо-
давчі вимоги. Окрім цього, багато уваги приділяється 
методам обліку витрат і калькулювання. 

Зокрема, цікавою є позиція Хорунжак Н., яка до-
водить доцільність застосування методів калькулюван-
ня, спрямованих на повне включення до собівартості 
витрат прямим способом і списання частини нерозпо-
ділених витрат на результат виконання кошторису. За-
пропонований нею комбінований метод передбачає, що 
визначення собівартості послуг структурного підрозді-
лу базується на калькулюванні прямих і розподілених 
непрямих витрат, а також урахуванні внутрішньої со-
бівартості калькуляційних одиниць спожитих послуг 

інших структурних підрозділів (через поглинання), що 
дозволяє поєднати переваги покрокового калькулюван-
ня (Step-down) і калькулювання повних витрат [3., с. 21; 4, 
с. 263–265]. Акцент на калькуляційних одиницях в цьому 
випадку зроблено у зв’язку з галузевою специфікою та ха-
рактеристиками послуг, що надаються бюджетними уста-
новами медичного та освітнього профілю. Водночас ана-
ліз інших публікацій свідчить, що справедливим є твер-
дження Петрук Т., яка позиціонує вибір калькуляційної 
одиниці та методу калькуляції собівартості як найбільш 
важливі питання, котрі необхідно врахувати при обліку 
платних послуг [5, с. 448]. Підтвердженням цієї позиції є 
факт різноплановості видів таких послуг і проблемність 
виокремлення та забезпечення найбільш вдалого вибору 
одиниці калькулювання через нематеріальність резуль-
тату праці працівників переважної більшості установ у 
бюджетній сфері. Власне саме велика різноманітність по-
слуг, які можуть надаватися одним суб’єктом діяльності, 
стоїть на перешкоді формування ефективної й адекватної 
системи їх обліку та калькулювання. 

На цьому акцентують увагу багато вчених і прак-
тиків. Проте не менш важливою є проблема визначення 
складу витрат, порядку включення в собівартість каль-
куляційної одиниці непрямих витрат, у тому числі для 
цілей ціноутворення. Розглядаючи особливості визна-
чення ціноутворення в медичній галузі та методику ви-
значення вартості медичної послуги, Зорій Н., як і ряд 
інших науковців [2; 4], обґрунтовує здійснення розподі-
лу витрат за статтями калькуляції та доцільність вико-
ристання відповідних рахунків для їх обліку (в розрізі 
статей калькуляції). Доцільність такого розмежування 
витрат пояснюється потребою в досягненні виконання 
завдання оптимізації ресурсовикористання, що вимагає 
наявності деталізованої інформації. Окрім цього, еко-
номічно обґрунтована мінімізація витрат на надання 
послуг неможлива без урахування їх структури та скла-
ду (зокрема в розрізі статей). 

Наявність значної кількості публікацій з питань 
калькулювання платних послуг вказує на акту-
альність такого напряму наукових досліджень. 

Слід зазначити, що в основному авторські розробки 
спрямовані на дві найбільш масово представлені в наці-
ональній економіці галузі – охорону здоров’я та освіту. 
Щодо інших суб’єктів бюджетної сфери, зокрема галузі 
культури, є значно менше наукових доробок. Проте ді-
яльність закладів і установ культури також має власні 
специфічні риси й характеристики, у зв’язку з чим існує 
потреба у формуванні теоретичних засад калькулюван-
ня платних послуг. Бібліотеки, як суб’єкти, що займають 
одну з найвищих позицій у структурі складу організацій 
культури та надають низку платних послуг, вимагають 
особливої уваги в плані вдосконалення калькулювання. 
Метою написання статті є висвітлення наявних осо-
бливостей надання платних послуг бібліотечними за-
кладами, виявлення проблем, пов’язаних з нормативно-
правовим регулювання їх калькулювання, а також мето-
дикою його здійснення. Завданням публікації є розробка 
рекомендацій з питань удосконалення калькулювання 
платних послуг бібліотечних закладів.
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Функціонування закладів культури (зокрема, бі-
бліотек) слід розглядати у двох аспектах. Пер-
ший – це розгляд їх діяльності як бюджетних 

установ, тобто через призму затвердження кошторису 
та його виконання. Другий – з позиції існування юри-
дично узаконеного права надавати платні послуги, пе-
релік яких затверджений нормативними актами. Необ-
хідність надання платних послуг зумовлена недостатнім 
фінансуванням галузі та потребою підвищення ефек-
тивності діяльності її суб’єктів. Кошти, що надходять як 
плата за послуги, надання яких пов’язане з виконанням 
основних функцій і завдань, використовуються для по-
криття витрат на організацію та надання цих послуг.

Основним документом, яким користуються біблі-
отеки при наданні платних послуг, є «Перелік платних 
послуг, які можуть надаватися закладами культури, за-
снованими на державній та комунальній формі власнос-
ті», затверджений Постановою КМУ від 12 грудня 2011 р.  
№ 1271 [14]. 

Закон Украйни «Про ціни і ціноутворення» визна-
чає, що державне регулювання цін і тарифів здійснюєть-
ся шляхом: установлення державних регульованих цін; 
граничних рівнів цін; введення урядом України інших 
методів державного регулювання [12]. Ціни й тарифи 
закладів культури (бібліотек), які є бюджетними устано-
вами, є регульованими (регулюються місцевими органа-
ми виконавчої влади).

Розмір плати за той чи інший вид послуги вста-
новлюється на підставі її ціни. На сьогодні базовим 
для визначення вартості послуг є «Порядок визначення 
вартості та надання платних послуг закладами культу-
ри, заснованими на державній та комунальній формі 
власності» [13]. При розробці напрямів удосконалення 
методики калькулювання доцільно врахувати порядок 
надання послуг бібліотечними закладами (рис. 1). 

Установлення вартості платної послуги здійсню-
ється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’я-
заних з її наданням. Розмір плати за надання конкретної 
послуги визначається на підставі її вартості, що розра-
ховується на весь строк її надання та в повному обсязі. 
Собівартість платної послуги розраховується виходячи 
з норми часу для її надання та вартості розрахункової 
калькуляційної одиниці часу.

Заклади культури самостійно визначають кальку-
ляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо 
якої здійснюється розрахунок вартості. Зміна вартості 
платної послуги може здійснюватися у зв’язку зі змі-
ною умов її надання, що не залежать від господарської 
діяльності закладу. Прикладом цього є, зокрема, зміна 
тарифів на оплату комунальних послуг (опалення, освіт-
лення тощо).

Бібліотеки можуть також надавати платні послуги 
на пільгових умовах, передбачених законодавством (ді-
тям дошкільного віку, учням, студентам, пенсіонерам, 
інвалідам).

Закладам культури, у тому числі й бібліотекам, які 
прийняли рішення про надання платних послуг, доціль-
но скласти документ «Положення про порядок надання 
платних послуг». Його наявність убезпечить бібліотеч-
ний заклад від непорозумінь у питаннях встановлення 
ціни на платну послугу та служитиме інформаційним 
джерелом її обґрунтованості. 

У цьому документі слід визначити порядок на-
дання платних послуг відвідувачам бібліотеки, пере-
лік платних послуг, порядок розрахунків за послуги, а 
також використання коштів за отримані послуги та ін. 
Також він має містити положення про те, що бібліотека 
залишає за собою право на збільшення вартості послуг 
у зв’язку з підвищенням заробітної плати та нарахувань 
на неї, передбачених постановами КМУ, а також у разі 

Заклад культури
(бібліотека) 

Послуга 

Замовник на підставі
договору (письмової заяви,

звернення тощо),
розрахункового  документа,

що засвідчує вартість
понесених у зв’язку

з наданням платної послуги
витрат, замовляє платну
послугу беручи на себе
фінансові зобов’язання

щодо її оплати

 

 

Надає замовнику повну,
доступну та достовірну

інформацію щодо порядку
та умов надання конкретної
платної послуги, її вартості,
порядку й строків оплати.   

 
Оприлюднює інформацію про
вартість послуг, яка діє на дату

надання послуги, із
застосуванням  інформаційних
засобів (реклама, інформаційна

дошка, веб-сайт закладу) 
 

За письмовою заявою замовника, в якій зазначаються строк
надання платної послуги, вид платної послуги.

Відповідно до договору, розрахункового документа (касовий
чек, товарний чек, квиток, талон, квитанція тощо), що засвідчує

вартість понесених у зв'язку з наданням платної послуги витрат;
за фактом оплати надання платної послуги

 

  

Надається 
 

Рис. 1. порядок надання послуг бібліотечними закладами
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підвищення вартості матеріальних витрат та електро-
енергії. Доцільною є така структура Положення про 
платні послуги (рис. 2).

Відповідні положення слід прописати в інших, 
більш публічних документах. Одним з них є Правила 
користування бібліотекою. У них вказується, що біблі-
отека має право на надання платних послуг (із зазначен-
ням їх переліку), а також право самостійно визначати 
вартість платних послуг, що надаються користувачам. 
Наведення переліку (структури) елементів витрат, які 
включаються як обґрунтування ціни, додало б цьому 
документу більшої прозорості та дозволило б уникнути 
ряду проблемних питань.

Відповідно до існуючої практики ціна на конкрет-
ні платні послуги, що надаються бібліотекою, формуєть-
ся на основі планової калькуляції. Вартість платних по-
слуг визначається окремо за кожним видом послуг, які 
надаються закладами культури, і складається з витрат, 
безпосередньо пов’язаних з їх наданням (рис. 3).

Чинними нормативно-правовими документами 
визначено, що «витрати на оплату праці обрахо-
вуються за фактично відпрацьований час (вико-

наний обсяг роботи) відповідно до затверджених в уста-
новленому законодавством порядку умов оплати праці 
працівників закладів культури. Для осіб, які залучені 
для надання платних послуг, включаються розміри по-
садових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі 
погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та 
інші виплати обов’язкового характеру, визначені відпо-
відними нормативно-правовими актами» [13]. Розраху-
нок нарахування на заробітну плату також здійснюється 
відповідно до законодавства.

Також визначено, що «до безпосередніх витрат 
з оплати послуг інших організацій, товари чи послуги 
яких використовуються при наданні платних послуг, 
належать: матеріальні витрати, що здійснюються при 
наданні платних послуг замовникам. У випадку, коли 
прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат та 

Положення про платні послуги бібліотеки  

1. Загальні положення (вказати  нормативну базу
та пояснення термінологічного апарату

 
 

2. Порядок надання платних послуг  

3. Ціноутворення на платні послуги  

4. Формування і виконання кошторису за спеціальним
фондом (у частині платних послуг)  

5. Взаємні зобов’язання та відповідальність виконавця
та споживача послуг  

Рис. 2. Структура «порядку надання платних послуг бібліотеки»*
примітка: * – авторська пропозиція. 

Витрати на оплату праці працівників, які
безпосередньо надають послуги  

Нарахування на оплату праці відповідно
до законодавства 

Безпосередні витрати та оплата послуг інших
організацій, товари чи послуги яких

використовуються при наданні платних послуг
 

Капітальні витрати 

Індексація заробітної плати, інші витрати 

Вартість платної послуги
розраховується на основі

економічно обґрунтованих
витрат, включно зі сплатою

податків, зборів обов’язкових
платежів відповідно до ПКУ

та ПСБОДС і має бути
не менше розміру понесених

витрат

 
  

 

Складові вартості платної послуги закладів культури 

Рис. 3. Складові вартості платних послуг, що надаються закладами культури
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оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, 
їх вартість визначається, виходячи з фактичних витрат 
на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у 
бібліотеці за минулий звітний період, з урахуванням ін-
дексу інфляції» [13].

До капітальних витрат на придбання (створення) 
необоротних активів включаються витрати на забез-
печення надання закладами культури платних послуг,  
а саме:
 придбання або створення основних засобів, зо-

крема виробничого обладнання, приладів, ме-
ханізмів, споруд, придбання літератури, онов-
лення бібліотечних фондів;

 ремонт, реконструкція та реставрація примі-
щень, будівель, споруд, що використовуються у 
закладах культури (у тому числі придбання бу-
дівельних матеріалів, виготовлення проектно-
кошторисної документації);

 придбання програмного забезпечення (у тому 
числі з передачею прав на користування), ав-
торських і суміжних прав [13].

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 
відсотків у межах визначеної вартості платної послуги.

Що стосується переліку статей калькуляції та 
складу витрат, які входять до таких кальку-
ляційних статей, то кожний заклад культури 

встановлює самостійно та визначає їх у наказі про об-
лікову політику закладу культури. Групування витрат за 
статтями калькулювання дозволяє отримати інформацію 
про виробничу й повну собівартість кожного об’єкта об-
ліку витрат. Перелік статей калькуляцій і склад витрат, 
що входять у такі калькуляційні статті, кожна установа 
встановлює самостійно та закріплює їх у Положенні про 
облікову політику. При цьому беруться до уваги: техно-
логічні особливості надання послуг, організація процесу 
надання послуг, перелік витрат, необхідних для надання 
тієї чи іншої послуги, та їх питома вага в загальній сумі 
собівартості послуги. 

Для розрахунку планової собівартості послуги 
враховуються прямі витрати – заробітна плата залуче-
них до виконання роботи співробітників і технічні мате-
ріальні витрати, а також непрямі витрати – сума на від-
шкодування амортизації використаного устаткування  
(у тому числі оргтехніки), загальногосподарські й адмі-
ністративні (накладні) витрати.

При формуванні підсумкових розцінок тариф 
встановлюється виходячи з планової собівартості, 
збіль шеної на коефіцієнт рентабельності: 

Спл = Зд / Нв + Ст; 
Цод = Спл + К або Цод = Спл ∙ К / 100%;              (1)

Цпосл = Цод + П,
де      Спл – планова собівартість; 

Зд – середньоденна заробітна плата виконавця;
Нв – середньоденна норма виробітку (на одного 

працівника);
Ст – середні матеріальні витрати на технічне 

оформлення одиниці послуги;

Цод – встановлена бібліотекою ціна за одиницю 
послуги;

К – підвищуючий коефіцієнт прибутку (коефіцієнт 
рентабельності);

Цпосл – кошторисна (підсумкова) ціна послуги;
П – підсумкове виконання послуги (обсяг робіт).
З огляду на викладене можемо зробити висновок 

про те, що ціна на платну послугу складатиметься:
 із собівартості послуги (обґрунтовані витрати 

закладу за кожним видом видатків на послугу, 
подані у грошовому виразі);

 граничного рівня рентабельності (прибутку), 
який не може перевищувати розмір, установле-
ний місцевим органом виконавчої влади. 

Наведені формули будуть доцільні до викорис-
тання у випадку надання бібліотечним закла-
дам фінансової автономії. Однак при діючому 

законодавстві некоректно використовувати коефіцієнт 
прибутку (рентабельності). Щодо бюджетних установ, 
які належать до групи неприбуткових організацій, такий 
термінологічний підхід суперечить меті їх діяльності та 
сутності як суб’єктів господарювання. Мета в цьому ви-
падку – не отримання прибутку, а виконання соціально-
культурної ролі, котра забезпечується відповідно до 
чинного законодавства. 

У зв’язку з цим, підвищувальний коефіцієнт при-
бутку більш коректно назвати «підвищувальний коефі-
цієнт планових надходжень». Також його можна було 
б замінити такою статтею, як «витрати на розвиток».  
У системі бухгалтерського обліку їх можна було б відо-
бразити окремим субрахунком і за умови відповідного 
перерозподілу через бюджетний механізм використову-
вати на потреби оновлення матеріально-технічної бази, 
придбання запасів тощо.

Також, незважаючи на врахування при калькулю-
ванні послуг показників, досягнутих у попередні періоди 
діяльності, обґрунтованим було б урахування ринкового 
закону ціноутворення, базованого на врахуванні попи-
ту та пропозиції. З цією метою доцільно застосовувати 
відповідний поправочний коефіцієнт (Кпп) – коефіцієнт 
попиту та пропозиції. Його значення рекомендуємо об-
числювати як співвідношення між кількістю наданих 
платних послуг (ФКнп) і отриманих замовлень на них 
(ПКзп). Тобто:

  Кпп = ФКнп / ПКзп .  (2)
Тоді формула (1) набуде вигляду: 

Цпосл = (Цод + П) ∙ Кпп .
Такий підхід дасть можливість урахувати при 

встановленні ціни попит і пропозицію, що відповіда-
тиме більш реальному її вимірюванню.

Дослідження практики облікової роботи в питан-
нях калькулювання платних послуг і стану управління 
витратами бібліотек дозволяє зробити висновок про 
відсутність належної системи використання аналітич-
ного (від слова «аналіз») інструментарію оптимізації та 
підвищення ефективності діяльності. Одним із можли-
вих виходів зі становища є впровадження внутрішньо-
господарського обліку. Оскільки зазвичай бібліотеки 
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обслуговуються централізованими бухгалтеріями, то 
реальне технічне й кадрове підґрунтя для використання 
такої методології є. 

Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, 
здійснюється в розрізі видів наданих послуг, виконаних 
робіт відповідно до законодавства.

Витрати, понесені для надання послуги, облікову-
валися як витрати спеціального фонду із використанням 
субрахунка 811 «Видатки за коштами, отриманими як 
плата за послуги». Однак з 1 січня 2017 р. впроваджено 
новий план рахунків для бюджетних установ, і для об-
ліку витрат на надання платних послуг передбачено ра-
хунок 811 «Витрати розпорядників бюджетних коштів 
на виготовлення продукції (надання послуг, виконання 
робіт)» із розподілом за субрахунками (рис. 4). 

811 Витрати розпорядників
бюджетних коштів

на виготовлення продукції
(надання послуг,
виконання робіт)

 

8111 Витрати на оплату праці 

8112 Відрахування на соціальні заходи

8114 Амортизація 

8115 Інші витрати  

Рис. 4. Структура рахунків з обліку витрат розпорядників бюджетних коштів

Наразі діюча система обліку не дозволяє повною 
мірою застосовувати у вітчизняній практиці запропоно-
ваний підхід, оскільки немає відповідного методичного, 
інструктивного та документального його забезпечення 
(необхідна розробка форм документації, у т. ч. відомо-
стей з обліку витрат за елементами), що негативно по-
значається на контролі витрат і прийнятті управлін-
ських рішень. Попри наявність низки невирішених пи-
тань, застосування рахунків витрат у розрізі елементів 
відповідає управлінським запитам з керування їх обся-
гами. Відповідно розробка усіх необхідних для цього за-
сад – лише питання часу.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи, відмітимо, що планова собівар-
тість бібліотечних послуг складається з: прямих витрат 
на оплату праці; прямих матеріальних витрат; інших 
прямих витрат; адміністративних витрат; непрямих 
(загальновиробничих) витрат. Кошти, що надійшли 
від надання платних послуг, розподіляються таким чи-
ном: на відшкодування витрат, пов’язаних з організаці-
єю та наданням цих послуг, на сплату податків, зборів 
(обов’язкових платежів), а дохід, що залишається в роз-
порядженні закладу культури, спрямовується на по-
криття незабезпечених захищених видатків бюджету 
згідно із затвердженими плановими призначеннями, і 
перш за все – на погашення кредиторської заборгова-
ності з оплати праці, нарахувань на неї, оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв, видатків на охорону, 
інші соціальні виплати. 
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Безумовно, розвиток і вдосконалення обліку та 
калькулювання з урахуванням як специфіки галузі, так 
і ринкових умов, дозволить оптимізувати обсяги надхо-
джень і видатків від надання платних послуг. Тому до-
слідження такого спрямування повинні здійснюватися 
і надалі. Окрім цього, комплексне поєднання калькуля-
ційних важелів з розвитком системи внутрішньогоспо-
дарського обліку та використання його методології – ще 
один, не менш дієвий, спосіб підвищення ефективності 
діяльності бібліотечних закладів.                   
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