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В 
умовах відкритої економіки на вітчизняних 

ринках спостерігається нестача фінансових 

ресурсів, що негативно впливає на діяльність 

бюджетних установ, сприяє утворенню та зростанню 

боргів перед державою, співробітниками, суб’єктами 

господарювання. Фінансові ресурси відіграють значну 

роль у діяльності бюджетної установи, її розширено-

му відтворенні. Актуальність теми обумовлена необ-

хідністю аналізу та пошуку механізму оцінки забезпе-

ченості бюджетної установи фінансовими ресурсами.
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Метою статті є розкриття наукових і практич-

них аспектів аналізу та контролю особливостей фор-

мування фінансових ресурсів та розробка пропози-

цій з оцінки забезпеченості бюджетної установи фі-

нансовими ресурсами.

Дослідженням проблем використання фінан-

сових ресурсів займалося багато як вітчизняних, так  

і зарубіжних учених. Згідно з енциклопедичним слов-

ником [1, с. 1122], ресурси – це кошти, цінності, за-

паси, можливості, джерела коштів, доходів. Фінансо-

ві ресурси О. Є. Гудзь [2, с. 9] визначає як сукупність 

усіх високоліквідних активів, що перебувають у його 

розпорядженні. А. А. Марченко [3] фінансові ресурси 

та капітал ототожнює. Л. І. Зятковська [4, с. 149] до-

водить, щo фінансовими ресурсами є грошовi фонди 

цільовогo призначення, сформованi у процесi розпо-

ділу i перерозподілу валовогo внутрішньогo продукту, 

якими бюджетна установа володіє i розпоряджається 

на правах власностi абo повногo господарськогo ве-

дення i використовує на власні потреби. В. М. Oпарін 

[5, с. 58] науково обґрунтовує, що фінансовi ресурси –  

це не всi кошти, а лише тi грошi, якi «створюють» 

грошi, тобтo сума коштів, спрямованих в oсновнi 

засоби та в обіговi кошти. І. В. Абрамова зі співав-

торами [6, c. 11] фінансові ресурси підприємства 

розглядає як економічну категорію, що відображає 

сукупність усіх грошових коштів чи прирівняних до 

них високоліквідних активів, які були чи можуть бути 

вкладені у фізичний продуктивний капітал. Виходячи 

з вищенаведеного під фінансовими ресурсами бю-

джетної установи необхідно розуміти грошові кошти, 

що знаходяться в її розпорядженні. Їх можна спряму-

вати на розвиток виробництва, утримання об’єктів 

невиробничої сфери, створення резервів. 

Ф
інансові ресурси, які акумулюються бю-

джетною установою з різних внутрішніх 

та зовнішніх джерел у процесі свого функ-

ціонування в системі відтворення на мікрорівні, 

трансформуються в капітал, який, своєю чергою, ін-

вестується в необоротні та оборотні активи, що ви-

користовуються в діяльності бюджетної установи [7, 

c. 12]. Система управління фінансовими ресурсами 

складається з управління формуванням фінансових 

ресурсів та управління їхнім використанням. Звідси 

можна виокремити основні етапи процесу управлін-

ня фінансовими ресурсами в сучасних умовах госпо-

дарювання. Це визначення проблеми і постановка 

завдання управління фінансовими ресурсами, при-

йняття рішення стосовно використання фінансових 

ресурсів, організація і забезпечення його реалізації 

та аналіз результатів прийнятого рішення [8, c. 132].

Алгоритм аналізу фінансового ресурсів бю-

джетної установи такий: 

 вибір об’єкта, мети дослідження, постановка 

завдання та вибір методів проведення аналізу; 

 вибір основних показників роботи бюджет-

ної організації; 

 збір інформації й оцінка її вірогідності, від-

бір даних (дані фінансової звітності, планова 

інформація, дані статистичної звітності, нор-

мативна інформація, експертна інформація); 

 безпосередній аналіз фінансово-господар-

ської діяльності (проводиться аналіз доходів 

за спеціальним і загальним фондами, аналі-

зується динаміка фінансування діяльності, 

а також витрати; аналізується склад і струк-

тура балансу, ліквідність балансу, фінансова 

стабільність, ліквідність і платоспромож-

ність, ділова активність); 

 виявлення «вузьких» місць і пошук резервів  

з підвищення ефективності роботи бюджет-

ної установи; 

 визначення найбільш перспективних видів 

діяльності бюджетної установи на основі 

отриманих результатів; 

 розробка заходів, що сприяють підвищенню 

ефективності роботи бюджетної установи і по-

дальшого контролю за їх виконанням [9, c. 180].

У 
рамках аналізу забезпеченості бюджетної 

установи фінансовими ресурсами варто роз-

глядати: забезпеченість бюджетної установи 

трудовими ресурсами, основними засобами та мате-

ріальними оборотними ресурсами. Завдання аналізу 

трудових ресурсів можна умовно поділити за такими 

напрямами: аналіз забезпеченості бюджетної устано-

ви трудовими ресурсами, аналіз руху трудових ресур-

сів та ефективності їх використання, аналіз викорис-

тання робочого часу, аналіз оплати праці:

 аналіз забезпеченості бюджетної установи 

трудовими ресурсами починається з оцінки 

відповідності загальної чисельності, складу 

та структури персоналу штатному розпису. 

Подальший аналіз забезпеченості бюджетної 

установи трудовими ресурсами передбачає до-

слідження динаміки чисельності персоналу за 

загальною величиною, складом і структурою;

 аналіз руху трудових ресурсів ґрунтується на 

побудові балансової моделі;

 оцінка інтенсивності руху персоналу бю-

джетної установи визначається базою порів-

няння показників (коефіцієнт обороту кадрів 

з прийому, коефіцієнт обороту кадрів з ви-

буття, коефіцієнт загального обороту кадрів, 

коефіцієнт плинності кадрів) є середньо-

облікова чисельність, яка застосовується для 

оцінки забезпеченості бюджетної установи 

кадрами. Диференційований підхід до оцінки 

плинності кадрів ґрунтується на обчисленні 

двох додаткових коефіцієнтів: коефіцієнта 

плинності, обумовленої невідповідними умо-

вами організації та стимулювання праці, та 
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коефіцієнта плинності, обумовленої низьким 

рівнем трудової дисципліни;

 аналіз ефективності використання трудових 

ресурсів бюджетної установи визначається 

чинниками, які обумовлюють ефективність 

використання трудових ресурсів установи, 

продуктивність праці основного персоналу 

та структура трудових ресурсів, що характе-

ризує участь відповідних категорій працівни-

ків у процесі обслуговування населення;

 аналіз використання робочого часу бюджет-

ної установи ґрунтується на дослідженні ви-

користання фонду робочого часу. 

З 
цією метою відповідно до календарного фон-

ду робочого часу складається баланс робочого 

часу. Витрати часу оцінюються в людино-днях 

або людино-годинах. Календарний фонд робочого 

часу обчислюється відповідно до тривалості періоду 

та середньооблікової чисельності персоналу бюджет-

ної установи. На основі балансу робочого часу обчис-

люються такі показники: номінальний фонд робочого 

часу; максимально можливий фонд робочого часу; 

реальний фонд робочого часу; плановий фонд робо-

чого часу; активній фонд робочого часу; фактичний 

фонд робочого часу; показники ступеню використан-

ня робочого часу. Номінальний фонд робочого часу 

обчислюється на основі календарного фонду шляхом 

вилучення з останнього кількості вихідних і святко-

вих днів. Максимально можливий фонд робочого 

часу представляє собою найбільшу кількість робочо-

го часу, обчисленого у людино-днях або людино-го-

динах, яку мали працівники в досліджуваному пері-

оді відповідно до трудового законодавства. Реальний 

фонд робочого часу представляє собою максимально 

можливий фонд робочого часу, відкоригований на на-

явну чисельність працівників. Плановий фонд робо-

чого часу – це найбільший фонд робочого часу, який 

може бути використаний у періоді. Активний фонд 

робочого часу обчислюється на основі максимально 

можливого фонду за вилученням цілоденних неви-

ходів на роботу. Фактичний фонд робочого часу ви-

значається на основі даних оперативного табельного 

обліку і характеризує фактично відпрацьовані у дослі-

джуваному періоді людино-дні або людино-години;

 аналіз оплати праці працівників бюджетної 

установи є завершальним етапом аналізу 

трудових ресурсів, який дозволяє перейти до 

вартісних показників оцінки ресурсного по-

тенціалу. Організація оплати праці персоналу 

бюджетної установи ґрунтується на визна-

ченні форм і систем оплати праці, встанов-

ленні розмірів доплат за окремі досягнення, 

затвердженні системи посадових окладів 

службовців і фахівців, виборі системи премі-

ювання працівників.

А
наліз основних засобів є необхідною умовою 

ефективного використання фінансових ре-

сурсів бюджетної установи. Основні засоби 

є одним із найважливіших чинників, що зумовлюють 

кінцеві результати діяльності бюджетної установи. 

Завданнями аналізу стану та ефективності викорис-

тання основних засобів є такі:

 аналіз забезпеченості основними засобами 

починається з оцінки відповідності їх наявної 

кількості за складом і структурою норматив-

ним потребам бюджетної установи, які ви-

значаються виходячи з її потужності, обсягу 

та функціональних особливостей діяльності. 

Подальший аналіз передбачає дослідження їх 

динаміки за загальною величиною, складом  

і структурою;

 аналіз руху основних засобів ґрунтується на 

побудові балансової моделі;

 аналіз якісного стану основних засобів бю-

джетної установи ґрунтується на досліджен-

ні їх структури та відповідності основним 

вимогам науково-технічного прогресу в га-

лузі (показники придатності основних засо-

бів (коефіцієнт придатності, коефіцієнт зно-

су), показники інтенсивності руху основних 

засобів (коефіцієнт оновлення, коефіцієнт 

вибуття, коефіцієнт приросту), показники 

структури основних засобів (рівень активної 

частини основних засобів, рівень основних 

виробничих засобів));

 аналіз ефективності використання основних 

засобів передбачає розрахунок фондовіддачі, 

фондомісткості та оборотність основних за-

собів;

Необхідною умовою організації діяльності бю-

джетної установи є її забезпечення матеріальними 

оборотними ресурсами: продуктами харчування, 

господарськими та канцелярськими матеріалами, 

медикаментами; іншими предметами і матеріалами; 

енергоносіями. Економне використання предметів  

і матеріалів зумовлює економію фінансових ресурсів  

і підвищує ефективність їх використання. Пошук ва-

ріантів економії та раціонального використання фі-

нансових ресурсів є основним змістом аналізу мате-

ріальних оборотних ресурсів:

 аналіз забезпеченості бюджетної установи 

матеріальними оборотними ресурсами по-

чинається з визначення потреби в ресурсах 

відповідно до їх видів і функціонального 

призначення. Потреба бюджетної установи  

в предметах і матеріалах визначається обся-

гом діяльності, нормами витрачання відпо-

відних ресурсів на забезпечення функціону-

вання даної установи і необхідністю створен-

ня нормативної величини їх запасів. Загаль-

ний обсяг матеріальних оборотних ресурсів 

бюджетної установи складається із залишків 
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на початок періоду та надходження ресурсів 

протягом періоду;

 аналіз руху матеріальних оборотних ресурсів 

ґрунтується на побудові балансової моделі. 

На основі даної моделі досліджуються чин-

ники, що обумовлюють зміну запасів протя-

гом року, здійснюється факторний аналіз їх 

впливу на абсолютне відхилення залишків 

матеріальних оборотних ресурсів бюджетної 

установи на кінець року від плану або по-

переднього періоду та оцінюється динаміка 

показників інтенсивності руху предметів  

і матеріалів (рівень оборотів з надходження 

та використання матеріальних оборотних ре-

сурсів, коефіцієнт співвідношення оборотів  

з їх надходження та використання) протягом 

досліджуваного періоду;

 аналіз ефективності використання матері-

альних ресурсів бюджетної установи здій-

снюється через систему показників і моде-

лювання їх взаємозв’язку. 

П
оказники ефективності використання ма-

теріальних ресурсів розподіляються на уза-

гальнюючі та часткові. До узагальнюючих 

належать показники: матеріаломісткості; матеріало-

віддачі; ступінь використання матеріальних ресурсів. 

Матеріаломісткість виконаних робіт і наданих послуг 

визначається сумою матеріальних витрат у розрахун-

ку на одиницю обсягу діяльності бюджетної устано-

ви. Матеріаловіддача є показником, оберненим по 

відношенню до матеріаломісткості, і визначається 

обсягом виконаних робіт або наданих послуг у роз-

рахунку на одну гривню використаних бюджетною 

установою матеріальних ресурсів. Коефіцієнт ступе-

ня використання матеріальних оборотних ресурсів 

визначається як співвідношення суми фактичних ма-

теріальних витрат і умовною величиною матеріаль-

них витрат, обчисленою за плановою калькуляцією  

і фактичним обсягом виконаних бюджетною устано-

вою робіт або наданих послуг. Цей показник дозволяє 

оцінити ступінь дотримання норм витрачання пред-

метів і матеріалів.

Аналіз та контроль є необхідною умовою ефек-

тивного використання фінансових ресурсів бюджет-

ної установи. Фінансові ресурси є одним із найваж-

ливіших чинників, що зумовлюють кінцеві резуль-

тати діяльності бюджетної установи. Раціональне 

використання фінансових ресурсів та функціональ-

них потужностей бюджетної установи сприяє покра-

щанню всіх техніко-економічних показників, зокрема 

збільшенню обсягу діяльності, зниженню витрато- та 

трудомісткості одиниці виконаних робіт або наданих 

послуг [10].

Контроль за фінансовими ресурсами бюджет-

ної установи доцільно починати з аналізу коштори-

су, правильності його формування та внесення змін 

в процесі виконання. З аналізу кошторису можна 

визначити фінансові порушення щодо формуван-

ня та використання фінансових ресурсів. Необхідно 

зазначити, що проблема пошуку нових підходів до 

формування кошторисів бюджетних установ та об-

меженості фінансових ресурсів потребує подальшого 

науково-практичного дослідження. У процесі вико-

нання кошторису бюджетної установи, як правило, 

відсутня тотожність між фінансовими показниками. 

Це пов’язано з тим, що касові та фактичні видатки 

на практиці найчастіше не збігаються в часі. Фактич-

ні 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. По-

рівняння касових і фактичних видатків із сумами 

одержаного фінансування за відповідними кодами 

економічної класифікації видатків створює можли-

вість контролю з боку держави. Таке порівняння дає 

можливість виявити факти порушення фінансової 

дисципліни, безпідставного, нецільового викорис-

тання державних коштів. Усі випадки відхилень необ-

хідно уважно відслідковувати, аналізувати, давати їм 

оцінку та розробляти заходи на усунення таких від-

хилень в майбутньому. Усі відхилення, які виникають 

в процесі господарської діяльності установи (ви-

конанні кошторису), можна класифікувати за двома 

ознаками: відхилення фактичних видатків (у більший 

чи менший бік) від затверджених асигнувань; відхи-

лення касових видатків (у більший чи менший бік) 

від фактичних видатків або затверджених асигнувань 

бюджетної установи [11, c. 273–274].

М
одернізація системи фінансового забезпе-

чення бюджетних установ створює додатко-

ві можливості для: підвищення ефективності 

залучення фінансових ресурсів, установа зможе більш 

оперативно й гнучко реагувати на зміни в економіці та 

суспільстві; розширення переліку, зниження тарифів, 

підвищити якості послуг; зменшення фіскального на-

вантаження за рахунок скорочення бюджетного фі-

нансування установ. Процес автономізації бюджетних 

установ потребує, водночас, вдосконалення системи 

фінансового регулювання, зокрема системи внутріш-

нього фінансового контролю та аудиту Комплексна 

дія компонентів системи внутрішнього фінансового 

контролю дозволяє оперативно й адекватно реагувати 

на мінливі зовнішні умови [12, c. 201].

Таким чином, фінансові ресурси відіграють зна-

чну роль у діяльності бюджетної установи, її розши-

реному відтворенні. Аналіз та контроль забезпече-

ності бюджетної установи фінансовими ресурсами 

варто розглядати через забезпеченість бюджетної 

установи трудовими ресурсами, основними засобами 

та матеріальними оборотними ресурсами. Особли-

вості функціонування бюджетних установ зумовлю-

ють необхідність дослідження нових методологічних 
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та організаційних підходів до аналізу та контролю, 

оскільки специфіка їх діяльності висуває особливі 

вимоги до формування інформації.                 
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