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В досліджені здійснено аналіз, який показав, що на теперішній час
інформатизацію на рівні з іншими видатками з аналогічною економічною
характеристикою операцій агреговані в п’яти кодах економічної класифікації
видатків. В свою чергу було здійснено аналіз видатків на інформаційні та
телекомунікаційні технології у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Проведений нами аналіз показав, що за деякими КЕКВ видатки на
інформатизацію (придбання ІКТ-товарів та ІКТ послуг) є визначальними, хоча
при обліку вони і були агреговані з іншими видатками з аналогічною економічною
характеристикою операцій. В процесі дослідження було встановлено, що Слід
мати на увазі, що бюджетна класифікація забезпечує не лише ідентифікацію руху
коштів бюджету і єдність аналітичного обліку, але й є необхідним інструментом
для контролю за законністю витрачання бюджетних коштів їх розпорядниками та
одержувачами. З метою зниження ризиків нецільового та непрозорого
використання бюджетних коштів, передбачених на виконання відповідних
бюджетних програм, та витрачання бюджетних коштів на цілі, безпосередньо не
передбачені відповідними паспортами бюджетних програм, доцільно розширити
економічну класифікацію видатків бюджету. Це забезпечить єдиний підхід до
аналізу діяльності розпорядників коштів у сфері інформатизації та чітке
визначення цілей і завдань, на які витрачаються бюджетні кошти у сфері
інформатизації та телекомунікацій. В дослідженні запропоновано один з варіантів
вдосконалення економічної класифікації видатків бюджету, пов'язаний з
тенденцією впровадженням елементів електронного врядування в діяльність
органів влади усіх рівнів та зростаючим впливом інформаційних та
телекомунікаційних технологій на ці процеси. Показано, що запровадження нових
КЕКВ, пов’язаних з урахуванням видатків на інформатизацію, сприятиме
зближенню економічної класифікації видатків, прийнятій в Україні, з
класифікацією видатків, запропонованою МВФ для уніфікації на міжнародному
рівні ключових економічних показників в системі державних фінансів.
Отримання повної та детальної інформації про використання бюджетних коштів
на закупівлю ІКТ-товарів та ІКТ-послуг дозволить, з одного боку, забезпечити
створення дієвої, прозорої та ефективної системи контролю та управління
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видатками бюджету, з іншого боку, сприятиме зниженню ризиків нецільового
використання бюджетних коштів.
Ключові слова: бюджетна класифікація; економічна класифікація видатків
бюджету; керівництво по статистці державних фінансів; видатки на
інформатизацію; фінансовий аудит; управління видатками бюджету
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There has been conducted an analysis that showed that, to date, informatization at the
level of other expenditures with similar economic characteristics of operations is
aggregated in five codes of economic classification of expenditures. In turn, the analysis
of expenditures on information and telecommunication technologies was made in the
context of the codes of economic classification of expenditures. This analysis has shown
that, for some CEECs, the costs of informatization (the acquisition of ICT goods and
ICT services) are decisive, although they are aggregated with other expenditures with
similar economic characteristics of operations. There has been found that it should be
born in mind that the budget classification provides not only the identification of
budgetary movements and the unity of analytical accounting, but also a necessary tool
for controlling the legality of spending of budgetary funds by their managers and
recipients. In order to reduce the risks of misuse and non-transparent use of budget funds
earmarked for the implementation of the relevant budget programs and the spending of
budget funds for the purposes not directly foreseen by the relevant passports of the
budget programs, it is advisable to expand the economic classification of budget
expenditures. This will provide a unified approach to analyzing the activities of
information technology spending units and clearly defining the goals and objectives for
which information and telecommunication budgets are spent. The study proposes one
of the ways to improve the economic classification of budget expenditures, which is
related to the tendency of introducing e-governance elements into the activity of
authorities at all levels and the growing influence of information and
telecommunications technologies on these processes. It is shown that the introduction
of new EEQs related to the expenditure on informatization will help to approximate the
economic classification of expenditures adopted in Ukraine with the classification of
expenditures proposed by the IMF to unify key economic indicators in the public finance
system internationally. Obtaining complete and detailed information on the use of
budget funds for the procurement of ICT goods and ICT services will, on the one hand,
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ensure the establishment of an efficient, transparent and effective system of control and
management of budget expenditures, on the other hand, will reduce the risk of misuse
of budget funds.
Keywords: budget classification; economic classification of budget expenditures; public
finance statistics guide; expenditures on informatization; financial audit; management
of budget expenditures

Актуальність. З впровадженням елементів електронного
врядування в діяльність органів влади усіх рівнів зростає вплив
інформаційних та телекомунікаційних технологій (далі – ІКТ) на
задоволення потреб суспільства. Одночасно ростуть і видатки
державного бюджету на закупівлю ІКТ-товарів та ІКТ-послуг. Згідно з
даними, отриманими автором на основі аналізу та узагальнення
результатів державних закупівель, розпорядниками коштів усіх рівнів за
конкурентними процедурами за період з 01.01.2015 р. по 25.11.2018 року
було закуплено товарів та послуг в сфері інформаційних технологій на
загальну суму, що перевищує 6,8 млрд. грн. З іншого боку проведений
аналіз показав, що в паспортах бюджетних програм не знайшла свого
відображення необхідність виділення бюджетних асигнувань на такі
суми для закупівель ІКТ-товарів та ІКТ-послуг. Крім того дослідження
показали, що на сьогодні жодна державна інституція не має точної
інформації про фактичні обсяги видатків державного бюджету на
зазначені цілі. Все це становить значну проблему для контролю за
ефективністю та результативністю використання бюджетних коштів і не
сприяє прозорості бюджетного процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення
ефективності бюджетних видатків досліджувалися в наукових роботах
Дж. М. Кейнса, І. Г. Лук’яненко, А. А. Мазаракі, В., М. Опарін,
І. Я. Чугунова, Г.Я. Шахової, [10, 11, 16, 12, 18, 19]; вдосконаленню
економічної класифікації видатків присвячені, зокрема, роботи
І. Д. Ватуля, Є. В. Калюги [15, 9]; в роботах П.Й. Атамаса, Р.Т .Джоги та
інших авторів багато уваги приділялося дослідженню схем обліку
видатків [1, 5]; аналізу та зіставленню класифікації видатків в Україні та
міжнародної класифікації видатків присвячені роботи Є. В. Калюги та
О. В. Жадана [9, 6]. Але не зважаючи на велику кількість розроблених
теоретичних та практичних положень щодо класифікації видатків, руху
та обліку бюджетних коштів в загалом, зазначені роботи не містять
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прикладного аспекту щодо конкретних напрямків удосконалення саме
економічної класифікації видатків бюджету з урахуванням необхідності
наближення національної класифікації до міжнародної.
Метою дослідження є розробка практичних пропозицій та
механізмів ідентифікації постійно зростаючих видатків державного
бюджету на впровадження інформаційно-телекомунікаційні технології з
урахуванням рекомендацій, представлених у керівництві по статистиці
державних фінансів, розробленому Міжнародним валютним фондом, що
буде сприяти підвищенню ефективності проведення державного
фінансового аудиту.
Виклад основних результатів дослідження. Відповідно до статті 2
Бюджетного кодексу видатки бюджету — це кошти, спрямовані на
здійснення програм та заходів, передбачених законом про державний
бюджет на відповідний бюджетний рік [2]. Видатки бюджету
класифікуються за: бюджетними програмами; ознакою головного
розпорядника бюджетних коштів; функціями, з виконанням яких
пов'язані видатки та кредитування бюджету. Також видатки бюджету
класифікуються за економічною характеристикою операцій, що
здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків
бюджету) [2]. В свою чергу Інструкція щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету визначає, що економічна класифікація
видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників
бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету і призначена для
чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів
бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які
здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого
самоврядування [8].
Слід зазначити, що коди економічної класифікації видатків бюджету
(КЕКВ) в процесі удосконалення класифікації мінялися, доповнювалися,
виключалися і деталізувалися відповідно до пріоритетів та потреб
бюджетної політики [13, 14]. Враховуючи, що одним із напрямків
удосконалення системи державного управління, а отже і державної
політики, є постійне збільшення кількості послуг, що надаються в
електронному
вигляді
з
використанням
інформаційнотелекомунікаційних технологій та систем, вважаємо що це повинно
знайти своє відображення і в економічній класифікації видатків бюджету.

96

Економічний простір

№148, 2019

Проведений автором аналіз показав, що на теперішній час згідно з
Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків
бюджету [8] усі видатки на ІКТ (інформатизацію) на рівні з іншими
видатками з аналогічною економічною характеристикою операцій
агреговані в п’яти КЕКВ: 2210, 2240, 2281, 3110 та 3160. При цьому,
видатки за КЕКВ 2210 в частині, що стосуються ІКТ, спрямовуються, в
основному, на придбання: комплектувальних виробів і деталей для
ремонту всіх видів обладнання; закупівлю витратних та інших матеріалів
до комп'ютерної техніки та оргтехніки [8]. Враховуючи, що за своєю
економічною суттю комплектуючі і витратні матеріали не є
дороговартістними – їх закупівля здійснюється за неконкурентними
процедурами, а отже при діючій економічній класифікації видатків точно
визначити скільки державні органи витрачають на інформатизацію за
цим КЕКВ неможливо. За цим КЕКВ також здійснюються видатки на
закупівлю пасивного мережевого обладнання, що в ряді випадків є більш
дороговартісним, ніж матеріали і комплектуючі, і частина таких
закупівель здійснюється за конкурентними процедурами. Але все ж їх
частка у загальних видатках бюджету є незначною і складає, за нашими
оцінкам, при закупівлі за конкурентними процедурами лише 0,04 млн.
грн. (рис.1).
400,7; 6%

0,04; 0%

900,73; 13%

3970,6; 58%

1538,96; 23%

КЕКВ 3110

КЕКВ 3160

КЕКВ 2240

КЕКВ 2281

КЕКВ 2210

Рис. 1 Видатки на ІКТ у розрізі КЕКВ за 2015 – ІІІ кв.2018 рр. (млн. грн.)
Джерело: побудовано автором на основі [17]
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Видатки за КЕКВ 2240 в частині, що стосуються ІКТ,
спрямовуються, в основному, на оплату послуг з технічного
обслуговування
обладнання
та
адміністрування
програмного
забезпечення, придбання програмного забезпечення, на яке майнові
права не передаються користувачу, оплату послуг з побудови, створення
і впровадження локальних мереж, підключення до мережі Інтернет, плату
за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет [8].
Частина з зазначених послуг також закуповується за неконкурентними
процедурами, оскільки їх вартість в багатьох випадках нижче порогової,
яка на даний час для послуг складає 200 тис. грн. [7]. За нашими
аналітичними дослідженнями, вартість зазначених послуг при закупівлі
лише за конкурентними процедурами складає 900,73 млн. грн. (рис.1).
Видатки за КЕКВ 2281 в частині, що стосуються ІКТ, спрямовуються
на виконання Національної програми інформатизації та оплату послуг з
розробки дослідних зразків програмного забезпечення, що є результатом
науково-дослідних робіт [8]. Що стосується Національної програми
інформатизації, то видатки на її виконання за даними розпорядника
бюджетних коштів на зазначену програму склали за період з початку 2015
року по третій квартал 2018 року лише 698,8 тис. грн., а видатку на
розробку програмного забезпечення за нашими аналітичними оцінками
склали за цей період близько 400 млн. грн. (рис. 1).
Видатки за КЕКВ 3110 в частині, що стосуються ІКТ,
спрямовуються, в основному, на придбання оргтехніки, комп'ютерної
техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке
передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки) та придбання
активного мережевого та телекомунікаційного обладнання [8]. Незначна
частина видатків за цим кодом здійснюється за неконкурентними
процедурами переважно органами місцевої влади та місцевого
самоврядування. Основна ж частина видатків, а це за нашими
оцінками3970,6
млн.
грн.,
здійснюється
за
конкурентними
процедурами (рис. 1).
Видатки за КЕКВ 3160 в частині, що стосуються ІТС, спрямовуються
на: придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та
обчислювальної техніки з передачею виключних прав на володіння,
користування і розпорядження замовнику; оплату послуг із створення
програмного забезпечення за умови передачі майнових прав власності
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замовнику; виплату роялті, які за договором сплачує ліцензіат за право
користування програмним забезпеченням [8]. Яка частина зазначених
видатків за цим кодом здійснюється за неконкурентними процедурами
визначити не можна. Проведений аналіз показав, що за конкурентними
процедурами видатки за цім кодом склали 1538,96 млн. грн. (рис. 1).
Всього ж за період дослідження усіма розпорядниками бюджетних
коштів за конкурентними процедурами було закуплено товарів та послуг
в сфері інформаційних технологій на загальну суму, що перевищує 6,8
млрд. грн.
По факту, найбільшим замовником ІКТ-товарів та ІКТ-послуг в
системі державних закупівель є Державна фіскальна служба (859,42 млн.
грн. за три картала 2018 рік і 1216,67 млн. грн. за весь період
дослідження). При цьому обсяг бюджетних призначень на заходи з
інформатизації за всіма 5 бюджетними програмами цього відомства,
наприклад, в 2018 році склав лише 370,653 млн. грн. Аналогічна ситуація
склалась і в інших органах влади, державних фондах та бюджетних
установах. Наприклад, постановою Кабінету міністрів України від
11.01.2018 № 8 затверджено бюджет Пенсійного фонду України на 2018
рік, в якому видатки на інформатизацію не передбачені взагалі, а серед
інших видатків передбачені видатки на фінансування адміністративних
витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи
Пенсійного фонду України, у сумі 4454,36 млн. грн. (без урахування
видатків на оплату послуг з виплати та доставки пенсій). Фактично ж
Пенсійним фондом України за три квартали 2018 року тільки за
процедурами конкурентних торгів було закуплено ІКТ-товарів на суму
112,48 млн. грн., а ІКТ-послуг на суму 102,83 млн. грн. (за весь період
досліджень вартість закупівель в частині, що стосується інформатизації,
склала 436,6 млн. грн.).
Проведений нами аналіз показав, що за деякими КЕКВ видатки на
інформатизацію (придбання ІКТ-товарів та ІКТ послуг) є визначальними
(табл. 1), хоча при обліку вони і були агреговані з іншими видатками з
аналогічною економічною характеристикою операцій.
Слід мати на увазі, що бюджетна класифікація забезпечує не лише
ідентифікацію руху коштів бюджету і єдність аналітичного обліку, але й
є необхідним інструментом для контролю за законністю витрачання
бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, оскільки саме
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економічна класифікація видатків бюджету застосовується при складанні
видаткової частини кошторисів розпорядників бюджетних коштів. Тому,
на нашу думку, з метою зниження ризиків нецільового та непрозорого
використання бюджетних коштів, передбачених на виконання
відповідних бюджетних програм, та витрачання бюджетних коштів на
цілі, безпосередньо не передбачені відповідними паспортами бюджетних
програм, доцільно розширити економічну класифікацію видатків
бюджету КЕКВ, які безпосередньо відносяться до сфери
ІКТ (інформатизації).
Таблиця 1 – Видатки державного бюджету за визначеними КЕКВ з
деталізацією в частині, що стосується інформатизації (млн. грн.)

Джерело: складено автором на основі даних [3, 17]

Нам видається обґрунтованим доповнити економічну класифікацію
видатків бюджету наступними КЕКВ:
•2241 «Оплата послуг у сфері інформатизації та телекомунікацій»;
•3111 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування у сфері інформатизації та телекомунікацій»;
•3161 «Придбання нематеріальних активів в сфері інформатизації та
телекомунікацій».
Це забезпечить, крім зазначеного вище, також єдиний підхід до
аналізу діяльності розпорядників коштів у сфері інформатизації та чітке
визначення цілей і завдань, на які витрачаються бюджетні кошти у сфері
інформатизації та телекомунікацій.
Відносити до видатків КЕКВ 2241 слід ті, які безпосередньо
відносяться до послуг у сфері інформатизації і раніше обліковувалися за
КЕКВ 2240 згідно з Інструкції щодо застосування економічної
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класифікації видатків бюджету [8], а також не враховувати надалі
зазначені вище видатки на надання послуг за КЕКВ Код 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)».
Відносити до видатків КЕКВ 3111 слід буде: придбання оргтехніки,
комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного
забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної
техніки); придбання активного мережевого та телекомунікаційного
обладнання. В подальшому не враховувати зазначені вище видатки за
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування».
Відносити до видатків КЕКВ 3161 слід буде: авторські та суміжні
права на програми для комп'ютерної техніки, бази даних тощо;
придбання
програмного забезпечення
для
комп'ютерної
та
обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем
та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів тощо) з
передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження
замовнику; оплата послуг із створення програмного забезпечення
(програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних,
web-сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майнових прав
власності замовнику; виплата роялті, тобто періодичні відрахування, які
за договором сплачує ліцензіат за право користування предметом
договору - винаходом, патентом тощо на програмне забезпечення. В
подальшому не враховувати зазначені вище видатки за КЕКВ К 3160
«Придбання землі та нематеріальних активів».
Потрібно зазначити, що процес удосконалення та розширення
економічної класифікації видатків відбувався і відбувається не лише в
Україні, але і в рамках удосконалення міжнародної статистики
державних фінансів, яку пропонує Міжнародний валютний фонд (МВФ)
так інші міжнародні організації [20, 21].
Проведений нами порівняльний аналіз керівництв по статистці
державних фінансів (КСДФ) 2001 та 2014 років [20, 21] показав, що МВФ
значно розширив деталізацію за кодами відповідно до видів активів.
Наприклад, якщо в редакції зазначеного керівництва від 2001 року про
комп’ютерні і телекомунікаційні активи згадується лише у контексті
рекомендацій по необхідності проведення максимально можливої
деталізації видатків, то в редакції керівництва від 2014 року вже
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пропонується запровадити декілька підкласів кодів, пов’язаних з
зазначеними активами. Крім того, в КСДФ 2014 року значно
розширюється перелік інформаційно-телекомунікаційних активів, облік
видатків на які доцільно вести. В КСДФ 2014 року телекомунікаційне
обладнання та комп’ютерна техніка виділені в окремий підклас, хоча в
КСДФ 2001 року про телекомунікаційне обладнання не згадується зовсім,
а про комп’ютерне обладнання згадується лише в загальному сенсі. В
окремий підклас виділені комп’ютерне програмне забезпечення і бази
даних. Крім того, серед іншого видатки на комп’ютерну техніку і обробку
даних державних органів пропонується класифікувати з максимально
можливою деталізацією.
Це також підтверджує доцільність
запровадження нових КЕКВ при економічній класифікації видатків
бюджету в Україні.
Висновки. В умовах постійно зростаючого впливу ІКТ та процеси
державного управління та збільшення видатків розпорядників
бюджетних коштів на інформатизацію органів державного управління
усіх рівнів викликала необхідність вдосконалення економічної
класифікації видатків бюджету. Отримання повної та детальної
інформації про використання бюджетних коштів на закупівлю ІКТтоварів та ІКТ-послуг дозволить, з одного боку, забезпечити створення
дієвої, прозорої та ефективної системи контролю та управління
видатками бюджету, з іншого боку, сприятиме зниженню ризиків
нецільового використання бюджетних коштів. Крім того, запровадження
запропонованих КЕКВ наблизить економічну класифікацію видатків,
прийняту в Україні, до класифікації видатків, запропонованої МВФ для
уніфікації на міжнародному рівні ключових економічних показників в
системі державних фінансів.
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