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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок формування, планування та використання непрямих 

(загальновиробничих) витрат на проведення наукових досліджень, 

наукових робіт, розробок, грантових проєктів та послуг 

у сфері наукової та науково-технічної діяльності за КПК 2201040 «Наукова і 

науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» у 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

 

1. Положення розроблене з урахуванням Законів України «Про вищу 

освіту» та «Про наукову та науково-технічну діяльність», постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності», Національного Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 135 «Витрати», затвердженого Наказом Міністерства 

фінансів України 18.05.2012 № 568, наказу Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 

№ 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними 

та комунальними навчальними закладами».  

2. Положення регламентує порядок формування, планування та 

використання непрямих (загальновиробничих) витрат на проведення наукових 

досліджень, наукових робіт, розробок, грантових проєктів і послуг у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності структурними підрозділами 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

3. Формування і планування непрямих (загальновиробничих) витрат 

пов’язано з управлінським, організаційним, матеріально-технічним, 

інформаційним та іншим забезпеченням діяльності та функціонування 

університету, а також з організацією і проведенням планового, бухгалтерського, 

інформаційного, юридичного, кадрового та іншого супроводження виконання 

наукових досліджень, наукових робіт, розробок, грантових проєктів і послуг у 

сфері наукової та науково-технічної діяльності.  

4. Формування непрямих (загальновиробничих) витрат здійснюється за 

рахунок загального та спеціального фондів за бюджетною програмою 2201040 

«Наукова та науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових 

установ».  

5. Підставою для складання кошторису непрямих (загальновиробничих) 

витрат є: 

планування витрат на стимулюючі виплати і матеріальне заохочення 

наукових працівників та працівників апарату управління університету; 

затверджений штатний розпис;  

затверджена структура університету;  

часткове покриття оплати університетом комунальних послуг та 
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енергоносіїв за рахунок непрямих (загальновиробничих) витрат;  

збереження і розвиток матеріально-технічної бази для провадження 

наукової та науково–технічної діяльності;  

утримання будинків, споруд, а також здійснення поточного ремонту 

будівель, приміщень тощо.  

6. Для планування кошторисів непрямих (загальновиробничих) витрат 

проводяться відповідні відрахування від загального обсягу фінансування, або від 

фонду оплати праці виконавців наукових досліджень, наукових робіт, розробок, 

грантових проєктів і послуг у сфері наукової та науково-технічної діяльності. 

Відсоток відрахувань на непрямі (загальновиробничі) витрати на поточний рік 

затверджується наказом і визначається в цілому по університету в кошторисі 

непрямих (загальновиробничих) витрат.  

7. Планові кошториси непрямих (загальновиробничих) витрат щорічно 

складаються планово-фінансовим відділом, узгоджуються з головним 

бухгалтером, начальником науково-дослідної частини та затверджуються 

проректором, який відповідає за науковий напрям роботи. Кошториси 

складаються в залежності від джерел фінансування, а саме: 

кошторис непрямих (загальновиробничих) витрат наукових досліджень, 

наукових робіт, розробок, що передбачають фінансування за рахунок коштів 

загального фонду, які фінансуються Міністерством освіти і науки України; 

кошторис непрямих (загальновиробничих) витрат наукових робіт, 

грантових проєктів Національного фонду досліджень України, міжнародних 

грантових проєктів за програмами міжнародного співробітництва, послуг у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності, що передбачають фінансування за 

рахунок коштів спеціального фонду. 

8. Обсяги непрямих (загальновиробничих) витрат для проєктів, які 

виконуються на замовлення державних наукових фондів і органів центральної 

влади та фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, 

встановлюються Замовником. Для грантових проєктів за програмами 

міжнародного співробітництва розміри відрахувань на непрямі 

(загальновиробничі) витрати узгоджуються з Грантонадавачем. 

9. У разі виробничої необхідності розмір відрахувань на непрямі 

(загальновиробничі) витрати може корегуватися, що передбачає обов’язкове 

внесення змін до планового кошторису непрямих (загальновиробничих) витрат. 

10. Обсяги непрямих (загальновиробничих) витрат включаються до 

кошторисної вартості наукових досліджень, наукових робіт, розробок, грантових 

проєктів і договорів про надання платних послуг у сфері наукової та науково-

технічної діяльності. 

11. До складу непрямих (загальновиробничих) витрат включаються 

витрати, пов’язані з управлінням науковою діяльністю, утриманням наукових 

структурних підрозділів, матеріально-технічним забезпеченням і які чітко 

визначені пунктом 5 розділу IV Наказу Міністерства фінансів України від 
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18.05.2012 № 568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 червня 2012 

р. за № 903/21215. 

12. Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації 

видатків бюджету, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 

12.03.2012 № 333 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 21.06.2012 

№ 754), основними статтями непрямих (загальновиробничих) витрат є: 

2110 – Оплата праці. 

2120 – Нарахування на оплату праці. 

2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. 

2240 – Оплата послуг ( крім комунальних). 

2270 – Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. 

2800 –  Інші поточні видатки. 

 

 13. Рішення про витрати непрямих (загальновиробничих) витрат 

приймаються проректором, який відповідає за науковий напрям роботи. 

Преміювання за рахунок непрямих (загальновиробничих) витрат здійснюється в 

межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі, згідно з додатком 4 

Колективного договору «Положення про преміювання» Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 


