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Реформа фінансування системи охорони здоров’я України потребує 

компетентного підходу, який набуває все більшої популярності як нове 

розуміння сутності медичного процесу в фінансово-господарській діяльності 

бюджетного закладу охорони здоров’я, перетвореного у комунальне 

некомерційне підприємство охорони здоров’я (далі – КНП). Оскільки, 

бухгалтерський облік є складовою фінансово-господарської діяльності, потребує 

сучасних досліджень й облік адміністративних витрат на КНП на стадії їх 

організації. 

На стадії перетворення змінюється повноваження суб’єктів господарської 

діяльності надані Бюджетним Кодексом України, а саме колишні заклади 

охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), які були розпорядниками бюджетних коштів 

нижчого рівня, перетворюються в КНП, які будуть одержувачами бюджетних 

коштів [1, с. 9; 1, с. 34]. Ефективність управління доходами та витратами 

підприємства є запорукою успішного підприємства. Бухгалтерський облік 

витрат КНП, в тому числі й адміністративних, є інформаційною базою, що 

забезпечує управління витратами, тому виникає необхідність вдосконалення 

обліку, адміністративних витрат, як складової загальногосподарських витрат 

підприємства, що спрямовані на обслуговування і управління підприємством, та 

виділення їх у окремий економічний елемент витрат, що у свою чергу потребує 

вдосконалення процесу планування та контролю за використанням бюджетних 

коштів. КНП охорони здоров’я є не прибутковими підприємствами [2, с. 42], 

тому частина адміністративних витрат, в складі собівартості медичних послуг 

цих підприємств будуть відшкодуватися державою через фінансування медичної 

субвенції, а частина - коштами юридичних та фізичних осіб. З цього приводу 

суттєвим стає питання про частину адміністративних витрат, яка буде 

відшкодуватися за рахунок субвенції, а яка за рахунок коштів юридичних та 

фізичних осіб, якщо облік адміністративних видатків не здійснюватиметься на 

КНП взагалі.  

Також, однією з особливостей господарської діяльності КНП є їх обов’язок 

складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на 

кожен наступний рік. Бухгалтерський облік виконання фінансового плану, 

затвердженого відповідною територіальною громадою, як власником таких 

підприємств, та плану використання бюджетних коштів, затвердженого наказом 
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Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 [3, с. 51] на КНП є 

найважливішим етапом фінансово-господарської діяльності. 

Отже, деталізація витрат сприятиме контролю за їх рівнем, надає 

можливість аналізувати, оцінювати та планувати витрати з метою їх економного 

та ефективного використання.  
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The issue of organizing of the financial and economic security of real estate 

development companies attracts attention of the scientists worldwide, testifying its 

importance.  Among the latest are investigations by such scientists as R. Peiser, A. Frej, 

R.Hardy, I.I. Mazur, V.I.Shapiro, A.M. Asaul, M. Dyba, Ye.A. Polishchuk, K.L. 

Larionova, A.A. Peresada and others [1-4]. The majority of scientists have dedicated 

their works to study of theoretical and practical fundamentals of investment and 

construction activity. 

One of the key directions for increasing management effectiveness in real estate 

sphere investment and construction activity is development. Today this idea is 

extensively used by investment and construction process participants and is separated 

by them into special activity type [1, 3]. 

Real estate development advantages comparing to traditional forms of organizing 

investment and construction activity are the following: 

1) full responsibility for the final results of investment and construction activity; 

2) provision of a full range of the main and supplementary services;  

3) availability of prolonged business connections at productive and managerial 

levels with real estate, consulting, engineering and other business structures;  

4) establishment of partners relations with state and local self-government 

authorities, interested in real estate development projects realization;  

5) improvement in the financial results of activity by means of risks minimization 

when transiting from cost method to projects budgeting;   
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