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ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

Анотація. У статті розглянуті порядок та особливості відображення в обліку операцій з придбання 

основних засобів бюджетними установами, а саме: комп’ютерної техніки і програмного забезпечення.
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Summary. The article deals with the procedure and the peculiarities of reflection in recording transactions to 

acquire assets by public institutions, namely, computer technology and software.
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Постановка проблеми. Однією з умов успіш-

ного функціонування установи є наявність сучас-

них засобів праці та їх раціональне використан-

ня. Тому здійснення контрольної функції обліку 

за необоротними активами — важлива частина 

облікового процесу. За допомогою бюджетного 

обліку здійснюється безпосередній контроль за 

процесом виконання бюджету, ефективним ви-

користанням бюджетних коштів. Серед напрям-

ків бюджетного обліку чималу роль відіграє облік 

необоротних активів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання обліку необоротних активів бюджетних 

установ завжди привертало до себе увагу багатьох 

науковців, серед яких слід виділити Р. Т. Джо-

гу, П. Й. Атамаса, В. Ф. Палія, О. П. Гаценко, 

Л. В. Панкевича, С. В. Свірко. У зв’язку зі зміна-

ми в законодавстві України розкриття питання 

обліку необоротних активів бюджетних установ 

потребує подальшого наукового дослідження.

Методологічні засади формування у бухгал-

терському обліку інформації щодо необоротних 

активів визначені в «Інструкції з обліку основних 

засобів та інших необоротних активів бюджетних 

установ», затвердженій Наказом Державного каз-

начейства України № 64 від 17 липня 2000 року зі 

змінами, затвердженими Наказом Держказначей-

ства України № 526 від 22.12.2009 року [1].

Мета статті — розкрити особливості відобра-

ження в обліку операцій з придбання основних засо-

бів бюджетними установами, а саме: комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Згідно з пп. 14.1.138 

Податкового кодексу України (далі — ПКУ) до 

основних засобів відносять матеріальні активи, 

вартість яких перевищує 2500 грн., а очікуваний 

термін використання (експлуатації) — понад рік 

[2]. У 2012 році ця норма на бюджетні установи не 

поширюється.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 56 Бюджетного ко-

дексу України бюджетні установи повинні вести 

бухгалтерський облік згідно з національними По-

ложеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

(далі — П(С)БО) та іншими нормативно-право-

вим актами у порядку, встановленому Мінфіном 

[3]. Однак П(С)БО у державному секторі введуть 

тільки з 01.01.2013 р.

Як роз’яснив Мінфін у листі № 31-08420-06-

25/28307 від 16.11.2011 р. , поки бюджетні установи 

повинні керуватися нормативно-правовими ак-

тами Держказначейства [4, с. 66]. Тому бюджетні 

установи повинні визначати об’єкти основних за-

собів згідно з п. 2.1 Інструкції № 64. Інструкція із 

застосування економічної класифікації видатків 

бюджету, що вступила в силу 17.04.2012 р., внесла 

зміни відносно застосування коду 2100 «Придбан-

ня основного капіталу». Вилучено положення, що 

до основних засобів відносяться матеріальні цін-

ності, вартість яких без ПДВ перевищує 1000 грн. 

[5, c. 40]. Відповідно до п. 8.1.1. Інструкції № 333 до 

категорії основних засобів увійшли видатки на по-

повнення музейних і бібліотечних фондів [6, c. 36].

Розглянемо основні моменти обліку придбан-

ня бюджетними установами комп’ютерної техні-

ки та програмного забезпечення. Комп’ютерну 

техніку відносять, як правило, до основних засо-

бів, оскільки установа використовує її багаторазо-

во і безперервно, а очікуваний термін її корисного 

використання (експлуатації) більше року.

Згідно з Інструкцією № 495 оргтехніку, ком-

п’ютерну техніку та активне мережеве телекому-

нікаційне обладнання враховують за кодом еко-

номічної класифікації видатків (далі — КЕКВ) 

2110 «Придбання обладнання і предметів довго-

строкового користування».

Комп’ютерну техніку враховують за первіс-

ною вартістю без копійок (суму копійок списують 

на видатки установи). При її оприбуткуванні у 

вартість не включають також суму ПДВ, податки, 

збори, інші послуги та інші витрати, сплачені під 

час придбання. У залежності від джерела придбан-

ня і від того, чи зареєстрована бюджетна установа 

як платник податку, суми ПДВ відносять:

— на видатки установи за КЕКВ 2110 — при при-

дбанні за кошти загального та спеціального фондів 

кошторису (бюджетна установа — неплатник ПДВ);
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— до податкового кредиту, якщо купують за 

рахунок доходів від платних послуг (спеціальний 

фонд), за умови, що бюджетна установа — плат-

ник ПДВ.

Бухгалтерський облік основних засобів по-

винен забезпечити правильне документальне 

оформлення та своєчасне відображення в облі-

ковіх реєстрах надходження основних засобів, 

їхнє переміщення всередіні установи, вибуття з 

установи та надавати достатні дані для контролю 

за збереженням та правильним використанням 

кожного об’єкта основних засобів [7, c. 216].

Для раціональної організації обліку основ-

них засобів та інших необоротних активів перш за 

все необхідно забезпечити своєчасне і правильне 

оформлення первинних документів на всі опера-

ції їх надходження в установу, використання, вну-

трішнього переміщення, ремонт, знос, вибуття 

або списання.

Згідно з п. 6.4 Інструкції № 64 на кожен окре-

мий об’єкт, що надходить на баланс бюджетної 

установи, складають акт приймання-передачі 

основних засобів за типовою формою 0З-1 (бю-

джет). Його складає створена за наказом керівника 

установи постійно діюча комісія, якій належить:

1) ознайомитися з технічною документацією;

2) перевірити її відповідність технічним ха-

рактеристикам об’єкта;

3) зафіксувати зовнішні дефекти (за умови їх 

наявності) в акті приймання-передачі;

4) провести перевірку (випробування) об’єкта 

ОЗ;

5) скласти акт приймання-передачі з перелі-

ком прикладеної до об’єкта технічної та іншої до-

кументації;

6) передати оформлений акт разом з техніч-

ною та іншою супровідною документацією до 

бухгалтерії.

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт 

основних засобів. Якщо один об’єкт основних за-

собів складається з частин, які мають різній строк 

корисного використання (експлуатації), то кожна 

з цих частин може визнаватися у бухгалтерсько-

му обліку об’єктом основних засобів. Прикла-

дом обліку основних засобів та складових частин 

може бути облік комп’ютерної техніки. Складові 

комп’ютера: монітор, системний блок, клавіату-

ра, принтер, як правило, мають різній термін ви-

користання. Якщо під час придбання комп’ютера 

у супровідніх документах усі перелічені частини 

буде зазначено окремо, то в бухгалтерському об-

ліку кожен із цих предметів може бути визна-

но окремим об’єктом основних засобів. У цьому 

разі під час заміни одного з об’єктів, наприклад 

принтера, досить буде відобразити його списання 

у бухгалтерському обліку [8, с. 232].

Згідно з Планом рахунків, затвердженим нака-

зом № 114, комп’ютерну техніку враховують на суб-

рахунку 104 «Машини та обладнання». Для обліку 

комп’ютерної техніки та її комплектуючих, тобто 

комп’ютерів, моніторів, периферійного і мережево-

го устаткування комп’ютера, які за вартістю потра-

пляють в ОС, виділена окрема підгрупа 8 [9, c. 37].

Кожному об’єкту комп’ютерної техніки при-

своюють 8-значний інвентарний номер. Перші 

три знаки означають номер субрахунку — 104, 

четвертий — підгрупу 8, останні чотири знаки — 

порядковий номер предмета в підгрупі. Інвентар-

ний номер об’єкта проставляється на ньому фар-

бою або іншим способом.

На кожен інвентарний об’єкт відкривається 

інвентарна картка обліку основних засобів у бю-

джетних установах типової форми ОЗ-6 (бюджет). У 

ній записують дату і номер акта введення об’єкта в 

експлуатацію та характерні ознаки об’єкта: модель, 

тип, марку, заводський номер, дату випуску (виго-

товлення). Якщо в складі комп’ютерної техніки є 

дорогоцінні метали, то в розділі «Коротка індивіду-

альна характеристика об’єкта (предмета)» вказують 

перелік деталей, що містять дорогоцінні метали, їх 

найменування і масу металу, зафіксовану в паспор-

ті. На зворотному боці картки роблять записи щодо 

переміщення, модернізації та ремонту об’єкта.

Наведемо в таблиці 1 основні бухгалтерські 

проведення, які складає бухгалтер під час прид-

бання комп’ютерної техніки за бюджетні кошти.

Таблиця 1

Відображення в обліку операцій 
з придбання комп’ютерної техніки

№ 

з/п
Зміст операції

Кореспонденція 

субрахунків

Дт Кт

1.

Перераховано оплату 

за договором за постав-

ку комп’ютера

364 (675)
321 (323, 

324)

2.

Одержаний за дору-

ченням комп’ютер та 

оприбуткований на під-

ставі накладної та акта 

приймання-передачі

104 364 (675)

3.
Списано суму ПДВ — 

для неплатника ПДВ *

801 (802, 

811, 812)
364 (675)

4.
Одночасно — другий 

запис

801 (802, 

811, 812)
401

5.
Списано суму копійок 

з вартості комп’ютера

801 (802, 

811, 812)
364 (675)

* Бюджетні установи — платники податків суму ПДВ 

відносять до податкового кредиту.

Для контролю за збереженням інвентарних 

карток їх реєструють у спеціальному «Описі ін-

вентарних карток з обліку основних засобів» ти-

пової форми № 03-10 (бюджет), який ведеться в 

бухгалтерії в одному примірнику.

Придбана операційна система і антиві-

русне програмне забезпечення відносять до 

комп’ютерних програм, а тому вони виступають 
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об’єк тами інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 420 

Цивільного кодексу України, далі — ЦКУ).

Держоргани можуть набувати виключно лі-

цензійні екземпляри комп’ютерних програм. 

Держказначейство надало рекомендації щодо 

єдиних підходів до придбання та відображен-

ня в бухгалтерському обліку бюджетних установ 

програмного забезпечення, що наведені в листі 

№ 3.4-04/2055-10882 від 17.09.2007 р. [9, с. 58].

Враховувати комп’ютерну програму в скла-

ді нематеріальних активів можна лише за умови 

придбання прав на володіння, користування і 

розпорядження таким об’єктом після відчуження 

їх (прав) від колишніх власників та визначення 

його вартості (п. 4.4 Інструкції з бухгалтерського 

обліку необоротних активів бюджетних установ, 

затвердженої Наказом Держказначейства № 64 

від 17.07.2000 р., далі — Інструкція № 64). Тобто 

комплексу майнових прав на таку програму. Од-

нак таких прав установа, яка набула ліцензійний 

примірник комп’ютерної програми, не отримує. 

Звичайно, зараз не торкаємося випадку, коли це 

екземпляр комп’ютерної програми, розробленої 

спеціально на замовлення установи.

Згідно з п. 4.5 Інструкції № 64 об’єкт автор-

ського права, у т. ч. комп’ютерна програма, при-

дбаний на умовах користування ним без передачі 

прав на його володіння або розпорядження, не 

враховують у складі нематеріальних активів. Ви-

трати, пов’язані з його придбанням, визнають 

витратами того звітного періоду, протягом якого 

придбали цей об’єкт. Тобто, придбавши примірник 

ліцензійного програмного забезпечення, бухгалтер 

держоргану на підставі отриманої від продавця на-

кладної повинен провести в облікових регістрах 

кореспонденцію: Дт 801 «Видатки з державного 

бюджету на утримання установи та інші заходи» і 

Кт 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Як підкреслює Держказначейство в п. 7 Реко-

мендацій, програмне забезпечення, на яке уста-

нові не передані майнові права, підлягає управ-

лінському обліку та інвентаризації. Наявність 

таких комп’ютерних програм треба фіксувати в 

описі, реєстрі чи інших внутрішніх документах 

установи, затверджених наказом керівника.

Підрозділ інформаційних технологій держ-

ор гану повинен вести інвентарний список 

комп’ютерних програм, а також внести до картки 

обліку встановлених на комп’ютер програм відо-

мості щодо назви, виду, версії програми, дати її 

придбання та встановлення, найменування ви-

робника або розповсюджувача примірників цієї 

програми, а за необхідності — реквізити ліцензії 

(п. 8 Порядку № 1433).

Висновки. Таким чином, вартість придбанного 

ліцензіонного екземпляра комп’ютерної програми 

списують на фактичні видатки установи, тому що 

установа не отримує прав на їх володіння. Придбану 

у 2012 році комп’ютерну техніку бюджетні устано-

ви відносять до основних засобів, оскільки установа 

використовує її багаторазово, а її очикуваний строк 

корисного використання — більше року. Зміни, що 

відбуваються в законодавстві України, потребують 

подальшого дослідження цього питання.
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