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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ  
АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Карпенко Н.Г. – к.е.н., доцент, Полтавський ДАУ 
 

Постановка проблеми. Необоротні активи складають значну частину 

майна та власного капіталу бюджетних установ, що вимагає виконувати вели-

кий обсяг роботи щодо їх обліку. Останні зміни в законодавстві щодо обліку в 

бюджетних установах поставили перед працівниками бюджетних установ за-

вдання по вивченню змін до деяких нормативно-правових актів бухгалтерсь-

кого обліку та застосування їх в роботі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання з обліку необорот-

них активів бюджетних установ виникають досить часто і найширше висвіт-

лення надається науковцями та практиками у навчальних посібниках, бухгал-

терських газетах тощо. Активно працюють у розкритті питань з обліку необо-

ротних активів Ткаченко Н. М., Сушко Н. І., Жук В. М. та інші. 

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження стану облі-

ку необоротних активів бюджетних установ у світлі проведених змін до деяких 

нормативно-правових актів бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

Результати дослідження. До складу необоротних активів бюджетних 

установ відповідно до Положення з бухгалтерського обліку необоротних 

активів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів 

№ 611 від 26 черв. 2013 р. (надалі – Положення) включені основні засоби, інші 

необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капіталь-

не будівництво, як зображені в табл. 1 [4]. 

Довготривалий час порядок визнання основних засобів у бюджетних 

установах та госпрозрахункових підприємствах значно відрізнявся. З введен-

ням нового Положення [4] різниця у визнанні скоротилася. Відповідно до По-

даткового кодексу та ПСБО 7 вартість об’єкту основних засобів бюджетних 

установ з 9 серпня 2013 р. визначається в сумі від 2500 грн. без ПДВ або за 
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видами об’єктів основних засобів [3]. До складу основних засобів включають-

ся як і раніше земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; 

будинки та споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, 

прилади, інвентар; робочі і продуктивні тварини; багаторічні насадження; інші 

основні засоби. Установи зараховують до інших основних засобів сценічно-

постановочні засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меб-

лі і реквізити, бутафорії, театральні костюми, головні убори, білизна, взуття, 

перуки тощо).  

У Порядку застосування плану рахунків детально розкрито належність 

об’єктів до окремих підгруп необоротних активів. У складі інших необоротних 

матеріальних активів відображаються матеріальні активи, що не ввійшли до 

складу основних засобів. Однак обов’язкова характерна особливість об’єктів 

інших необоротних матеріальних активів – тривалість експлуатації більше 

одного року незалежно від їх вартості. В Положенні детально розкритий склад 

об’єктів інших необоротних матеріальних активів, що значно спростить зусил-

ля бухгалтерів щодо визначення належності об’єктів оприбуткування.  

До складу нематеріальних активів відповідно до Положення включені не-

монетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані 

та використовуються установою більше одного року для досягнення поставленої 

мети та/або задоволення потреб установи або здавання в оренду іншим особам 

[4]. До таких об’єктів відносяться авторські права установи на твори, 

комп’ютерні програми, фонограми та права на користування майном, природ-

ними ресурсами, об’єкти промислової власності та провадження діяльності. На 

нашу думку, у складі нематеріальних активів повинні обліковуватись свідоцтва 

та ліцензії на проведення діяльності установи, законодавчі акти на право воло-

діння земельною ділянкою за вартістю проведених витрат при оформленні до-

кументів. А земельна ділянка, отримана установою на підставі державного акту 

на землю та оцінки відділу земельних ресурсів, знаходиться на обліку у складі 

основних засобів. Земля і будівлі, розташовані на ній, є окремими об’єктами 

основних засобів і в бухгалтерському обліку відображаються окремо. 

Таблиця 1 - Склад необоротних активів бюджетних установ 

Необоротні активи 

основні засоби 

інші необоротні 

матеріальні акти-

ви 

нематеріальні активи 

довгострокові 

фінансові 

інвестиції 

незавершене 

капітальне буді-

вництво 

земельні ділян-

ки; 

музейні цінності, 

експонати зоопа-

рків, виставок; 

авторські та суміжні з 

ними права: 

- право на літератур-

ні, художні, музичні 

твори, комп’ютерні 

програми, програми 

для ЕОМ, компіляції 

даних (бази даних), 

виконання, фонограми, 

відеограми, передачі 

(програми) організацій 

мовлення; 

довгострокові 

фінансові 

інвестиції у 

капітал підп-

риємств 

капітальні вида-

тки за не введе-

ними 

в експлуатацію 

основними 

засобами; 

капітальні 

витрати на 

поліпшення 

земель; 

бібліотечні фон-

ди; 

будинки та 

споруди; 

малоцінні необо-

ротні матеріальні 

активи; 

довгострокові 

фінансові 

інвестиції у 

цінні папери 

(акції, обліга-

ції) 

капітальні вида-

тки за не введе-

ними в експлуа-

тацію іншими 

необоротними 

матеріальними 

машини та 

обладнання; 

білизну, постільні 

речі, одяг та взут-

тя; 
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транспортні 

засоби; 

тимчасові нетиту-

льні споруди; 

активами; 

інструменти, 

прилади, інвен-

тар; 

природні ресурси; 

інші нематеріальні 

активи: 

- права користуван-ня 

природними ресурса-

ми, майном; 

- права на знаки для 

товарів і послуг, на 

об’єкти промис-лової 

власності; 

- право на про-

вадження діяльно-сті, 

використання еконо-

мічних та інших 

привілеїв 

 

капітальні вида-

тки за не введе-

ними в експлуа-

тацію нематері-

аль-ними акти-

вами 

робочі і проду-

ктивні тварини; 
інвентарна тара;   

багаторічні 

насадження; 

матеріали довгот-

ривалого викори-

стання для науко-

вих цілей; 

  

інші основні 

засоби 

необоротні ма-

теріальні акти-ви 

спеціального 

призначення 

   

Умови вартісного визнання 

від 2500 грн./ 

від 5000 грн. – 

інші основні 

засоби 

до 2500 грн./ 

до 5000 грн. – 

сценічно-поста-

новочні засоби 

за вартістю затрат на 

придбання 

при складанні 

фінансової 

звітності 

за вартістю 

проведених 

капітальних 

видатків за 

звітний період 

ПКУ/ Поло-

ження 

 

Положення 
ПКУ 

 

Положення 

 

Положення 

 

Капітальне будівництво об’єктів бюджетними установами проводиться 

протягом декількох років, тому видатки за поточний рік капітального будівни-

цтва включаються до складу рахунків незавершеного будівництва в залежності 

від його виду. 

У складі довгострокових фінансових інвестицій з 1 січня 2014 р. обліко-

вуються фінансові інвестиції (вкладення) у цінні папери та до статутного капі-

талу підприємств державного, комунального секторів економіки, які належать 

до сфери управління установи [6]. Отже, фінансові інвестиції будуть відобра-

жатися в зведеній фінансовій звітності бюджетної установи при умові наявно-

сті в структурі установи підприємства державного, комунального секторів 

економіки. 

Облік основних засобів ведеться за окремими об’єктами у гривнях без 

копійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, податки 

та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачуються при придбанні, відно-

ситься на фактичні видатки установи за кодом економічної класифікації вида-

тків проведеного придбання. 

За місцем зберігання всі необоротні активи повинні перебувати на від-

повідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб, які призначаються 

наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збе-

реження необоротних активів, укладається письмовий договір про повну інди-

відуальну матеріальну відповідальність. 
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Необоротні активи бюджетної установи складають майже на 90,0 % майнове 

забезпечення її та є основною складовою власного капіталу установи, а тому пра-

цівникам бухгалтерських служб визначається досить великий обсяг робіт. Перш за 

все, необхідно своєчасно оформити оприбуткування необоротних активів, визна-

чити їх належність за видами, вартість та заповнити первинні документи (інвентар-

на картка об’єкту, відомість обліку за матеріально-відповідальною особою), прове-

сти нарахування зносу (відомість нарахування зносу).  

Первісна вартість основних засобів визначається за документами, що 

супроводжують їх надходження у разі придбання, передачі чи обміну на інший 

актив. У разі самостійного виготовлення первісна вартість визначається за 

собівартістю виробництва (виготовлення) відповідно до складеного комісією 

акту оприбуткування.  

Особливу увагу необхідно приділити необоротним активам, що набува-

ють різних причин невідповідності критеріям визнання активом. Для оформ-

лення вибуття необоротних активів шляхом списання необхідно оформити 

документи визначені законодавством:  

1) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна; 

2) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;  

3) акт технічного стану майна, що пропонується до списання затвердже-

ний керівником суб’єкта господарювання;  

4) акти на списання майна;  

5) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспек-

цій, державних органів тощо (за наявності); 

6) копія інвентарної картки; 

7) наказ установи про проведення списання. 

За поданими документами комісією розглядається та приймається рі-

шення щодо списання чи визнання недоцільним списання та пропозиції щодо 

подальшого використання майна, що оформляється протоколом. Протокол 

засідання комісії, акт інвентаризації, акт на списання майна та акт технічного 

стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.  

Рішення установи вищого рівня про надання згоди на списання майна 

вартістю більше ніж 10 тис. грн завершує процедуру оформлення документів 

на списання майна [5].  

В присутності комісії необхідно провести ліквідацію, передачу чи інше 

вибуття необоротних активів з вилученням з майна, що підлягає списанню, 

придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів. Результати проведеного 

списання необхідно відобразити в бухгалтерському обліку установи з оприбу-

ткуванням отриманого в результаті ліквідації майна.  

В обов’язки працівників бухгалтерської служби, крім ведення обліку не-

оборотних активів, входить здійснення обов’язкового контролю за збережен-

ням, експлуатацією, та списанням необоротних активів. Основне завдання 

контролю необоротних активів полягає в тому, щоб перевірити збереження і 

використання необоротних активів за даними балансу шляхом проведення 

інвентаризації – обов’язкової чи раптової. 

Зміст Положення визначає нові підгрупи основних засобів, на які нара-

ховують знос та норми зносу. Це стосується в основному гідротехнічних спо-

руд (канали, дамби, водозахисні об’єкти, тощо), що перебувають у сфері 
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управління державним чи комунальним майном. Положення передбачає строк 

корисного використання об’єктів протягом 40-50 років. 

Висновки. Отже, останні зміни в законодавстві вносять чітке розмежу-

вання щодо відповідності об’єктів складу необоротних активів. Уточнено по-

рядок визначення первісної вартості основних засобів. Особливу увагу приді-

лено порядку ліквідації необоротних активів.  

Для більш детального вивчення порядку застосування нового плану ра-

хунків бюджетних установ необхідно було б організувати семінари, конферен-

ції, де на питання, що цікавлять практикуючих бухгалтерів була б підготовле-

на відповідь. 
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