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Для організації бюджетного планування та здійснення контролю за 

фінансовою діяльністю суб’єктів бюджетного процесу Бюджетним кодексом 

України передбачено застосування бюджетної класифікації, яка сприяє 

проведенню необхідного аналізу за доходами і видатками та забезпеченню 

загальнодержавного і міждержавного порівнювання бюджетних показників. 

З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та 

для забезпечення взаємозв’язку між функціональними призначеннями і 

економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України 

затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в 



обов’язковому порядку Верховну Раду України. Нині діє бюджетна 

класифікація, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 

2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами та доповненнями, а 

інструкція щодо її застосування затверджена Наказом Міністерства фінансів 

України від 12 березня 2012 року №333 «Про затвердження Інструкції щодо 

застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо 

застосування класифікації кредитування бюджету», зі змінами та 

доповненнями. 

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування доходів, 

видатків та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, 

функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками 

відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів. Вона 

передбачає окремо класифікацію доходів бюджету і окремо – класифікацію 

витрат бюджетних коштів. Відповідно до Бюджетного кодексу України 

складовими частинами бюджетної класифікації є: 

- класифікація доходів бюджету; 

- класифікація видатків бюджету; 

- класифікація фінансування бюджету; 

- класифікація боргу. 

Бюджетна класифікація є єдиною для всіх бюджетів, які складають 

бюджетну систему України. Вона використовується на всіх стадіях бюджетного 

процесу: у бюджетному плануванні в процесі складання проектів бюджетів 

різних рівнів, розробці індивідуальних і зведених кошторисів витрат для 

бюджетних установ. Бюджетна класифікація дозволяє проводити: аналіз 

надходження доходів за кожним видом, аналіз фінансування витрат за їхніми 

направленнями згідно з затвердженим бюджетним розписом, порівняння 

асигнувань з видатками – це допомагає дотримуватись фінансової дисципліни, 

економніше витрачати кошти, здійснювати контроль за виконанням програм 

соціально-економічного розвитку держави. На підставі бюджетної класифікації 

складається звітність про виконання бюджету України та здійснюється 



статистична обробка бюджетних показників, в процесі якої відслідковується 

динаміка і тенденції розвитку показників, розробляються прогнози щодо 

розвитку бюджетних відносин. 

Бюджетна класифікація відіграє важливу організаційну та юридичну роль 

у здійсненні контролю за фінансовою діяльністю кожною ланкою бюджетної 

системи України. 

Організаційна роль бюджетної класифікації полягає у наступному: 

- дає можливість порівнювати показники Державного бюджету та місцевих 

бюджетів; 

- створює умови для розгляду бюджетів усіх рівнів та їх економічного 

аналізу; 

- полегшує здійснення контролю за виконанням бюджету, своєчасністю і 

повнотою надходження коштів та їх використанням за цільовим призначенням; 

- забезпечує можливість синтетичного та аналітичного обліку доходів та 

видатків у бюджетних установах та організаціях. 

Роль бюджетної класифікації у юридичному аспекті полягає у наступному: 

- відображає правову основу бюджетного процесу: складання, розгляд, 

затвердження і виконання бюджетів усіх рівнів; 

- здійснює юридичне закріплення устрою і компетенції органів влади і 

управління; 

- висвітлює законодавчі акти і правила, що регулюють бюджетний процес. 

Отже, бюджетна класифікація – це перерахунок і науково обґрунтоване 

групування доходів і витрат бюджету, приведених у визначену систему, а також 

чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним 

розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування 

на оплату праці тощо). Вона забезпечує єдність аналітичного обліку в усіх 

ланках, спрощує як облік, так і складання звітності – в цьому і полягає її 

значення для бухгалтерського обліку. 


