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depends on the adequacy of the analytical conclusions, obtained on the basis
of information support of its financial analysis. The priority direction for
improvement of information and methodic support of the financial analysis,
which would be able to implement in practice the principles of effective
management, is in the need to use financial statements as a primary source of
information when conducting such kind of analysis. The described directions
will help to improve the information and methodic support of financial state of
enterprises analysis and their use in practice will improve the quality of its
management level, resulting in the creation of the necessary conditions for
achieving of its objectives.

KEY WORDS: financial analysis, information support, financial reporting,
methodic support.
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ
НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ:

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

АНОТАЦІЯ. Дане дослідження присвячене розвитку управлінського обліку
у бюджетних установах і пошуку шляхів удосконалення обліку витрат в
умовах модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі. Знач-
ну увагу у статті приділено систематизації класифікаційних ознак не-
фінансових активів, що є основою побудови уніфікованих підходів до об-
ліку витрат у зв’язку з придбанням за плату окремих категорій нефі-
нансових активів. Оновлення методології та методики обліку активів
бюджетних установ обумовило потребу включення до їх первісної вар-
тості крім суми витрат, сплачених постачальникам (продавцям), сум
непрямих податків та інших витрат, пов’язаних з придбанням активів,
що є новим для обліку в бюджетних установах. У зв’язку з цим, у статті
обґрунтовано порядок включення витрат до первісної вартості окремих
категорій нефінансових активів. Запропонований порядок розподілу
транспортних витрат при одночасному транспортуванні кількох
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об’єктів основних засобів є внеском до формування управлінського аспе-
кту обліку витрат бюджетної установи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: бюджетні установи, нефінансові активи, первісна ва-
ртість, транспортно-заготівельні витрати, транспортні витрати.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. З набуттям чинності окремих
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
державному секторі доволі суттєвих змін зазнали методологічні
та методичні положення бухгалтерського обліку в установах
державного сектору. Зокрема, оновлений термінологічний апа-
рат, склад і класифікаційні ознаки об’єктів обліку, порядок ви-
знання та первісної оцінки, методика обліку окремих об’єктів.
Окремі методологічні та методичні положення є абсолютно но-
вими для бухгалтерського обліку бюджетних установ. Також, на-
уковцями та практиками акцентується важливість модернізації
бухгалтерського обліку в установах державного сектору з ураху-
ванням гармонізації із бюджетною класифікацією, яка відповідає
статистиці державних фінансів 2001 року (GFS 2001) [1, с. 11].
Зазначене спричинило появу нефінансових активів як специфіч-
ного об’єкту обліку в установах державного сектору, що обумов-
лює потребу дослідження їх об’єктного складу та оновлених під-
ходів до формування первісної вартості. Розширений склад
витрат, що включені до первісної вартості об’єктів нефінансових
активів, потребує детального вивчення порядку їх віднесення до
первісної вартості окремих об’єктів, оскільки вони справляють
прямий вплив на вартість активів і собівартість продукту устано-
ви державного сектору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на нетри-
валий період часу, що минув від введення в дію НП(С)БОДС, до-
слідженню складу нефінансових активів та обліку витрат на їх
придбання в умовах застосування НП(С)БОДС присвячена доволі
незначна кількість наукових публікацій. Зокрема, питання визна-
чення сутності нефінансових активів та окремі аспекти їх обліку
висвітлювалися у наукових працях Воськало Н.М. [2, с. 258—
263], Гізатуліної Л.В. [1, с. 11—17], Дорошенко О.О. [3, c. 209—
211], Свірко С.В. [4, с. 23—34],Сушко Н.І. [1, с. 11—17], Фаріон
А.І. [5, с. 19—27] та інших науковців.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Переважна більшість учених
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висвітлювала у своїх наукових працях питання обліку нефінансо-
вих активів в умовах застосування НП(С)БОДС досліджуючи
сутність, класифікаційні ознаки не фінансових активів, їх оцінку.
Втім, дослідження класифікаційних ознак витрат при придбанні
нефінансових активів, вивчення складу витрат при формуванні
первісної вартості окремих об’єктів нефінансових активів та об-
лік таких витрат залишилися поза увагою науковців.

Формулювання мети і завдання дослідження. Вбачаючи
необхідність поглиблення управлінського аспекту обліку витрат
на придбання нефінансових активів бюджетних установ, метою
дослідження є встановлення основних критеріїв розподілу ви-
трат, що неможливо прямо пов’язати з окремими об’єктами не
фінансових активів та обґрунтування практичного застосування
запропонованого порядку включення до первісної вартості нефі-
нансових активів транспортних витрат. З огляду на необхідність
досягнення мети було визначено такі завдання: дослідити класи-
фікаційні ознаки нефінансових активів і склад витрат, що фор-
мують первісну вартість окремих об’єктів кожної класифікацій-
ної групи нефінансових активів, запропонувати оптимальну базу
розподілу непрямих витрат.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Перш за все, слід
відмітити відсутність у чинному нормативно-правовому полі ви-
значення нефінансових активів. Також характеристики даного
поняття не містять і Міжнародні стандарти бухгалтерського облі-
ку державного сектору, що привернуло увагу науковців [2, с. 261;
3, с. 210; 4, с. 24—25; 5, с. 24—26; 6, с. 113]. З метою усунення
прогалин термінологічного апарату С. В. Свірко цілком слушно
визначено нефінансові активи як економічні ресурси нефінансо-
вого характеру, контрольовані суб’єктом бухгалтерського обліку
в секторі загального державного управління в результаті минулих
подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання
економічних вигід у майбутньому [4, с. 24—25]. Науковцем ак-
центовано їхній склад відповідно до деталізованого НП(С)БОДС
101 «Подання фінансової звітності» поділу нефінансових активів
за групами, який представлений як розділ 1 «Нефінансові акти-
ви»балансу суб’єкта державного сектору [7]. Такий поділ у схе-
матичному вигляді наведено на рис. 1.
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НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби

Нематеріальні активи

Незавершене будівництво

Запаси

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Готова продукція

Інвестиції в не фінансові активи

Інші нефінансові активи

Рис. 1. Склад нефінансових активів за НП(С)БОДС 101
«Подання фінансової звітності»

Джерело: складено автором на основі [7]

Втім, наведений на рис. 1 поділ необоротних активів, що
представлений у формі 1-дс «Баланс», не повною мірою відпові-
дає складу нефінансових активів як об’єктів бухгалтерського об-
ліку, що передбачений Планом рахунків бухгалтерського обліку
в державному секторі [14] (табл. 1).

Таблиця 1
НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Номер

си
нт
ет
ич
но
го

 р
ах
ун
ку

Ід
ен
ти
ф
ік
ат
ор
у

 с
уб

’є
кт
а 
Д
С

су
бр
ах
ун
ку

Назва субрахунку

1 2 3 4
Основні засоби

101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядни-
ків бюджетних коштів

1010 Інвестиційна нерухомість

1011 Земельні ділянки

1012 Капітальні витрати на поліпшення земель

1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої

1014 Машини та обладнання
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Продовження табл. 1
1 2 3 4

1015 Транспортні засоби
1016 Інструменти, прилади, інвентар
1017 Тварини та багаторічні насадження
1018 Інші основні засоби

11 Інші необоротні матеріальні активи

111 Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бю-
джетних коштів
1111 Музейні фонди
1112 Бібліотечні фонди
1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи
1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття
1115 Інвентарна тара
1116 Необоротні матеріальні активи спеціального при-

значення
1117 Природні ресурси
1118 Інші необоротні матеріальні активи

12 Нематеріальні активи
121 Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

1211 Авторське та суміжні з ним права
1212 Права користування природними ресурсами
1213 Права на знаки для товарів і послуг
1214 Права користування майном
1215 Права на об’єкти промислової власності
1216 Інші нематеріальні активи

13 Капітальні інвестиції
131 Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів

1311 Капітальні інвестиції в основні засоби
1312 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні

активи
1313 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
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Закінчення табл. 1
1 2 3 4

15 Виробничі запаси
151 Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів

1511 Продукти харчування
1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
1513 Будівельні матеріали
1514 Пально-мастильні матеріали
1515 Запасні частини
1516 Тара
1517 Сировина і матеріали
1518 Інші виробничі запаси

16 Виробництво
161 Виробництво розпорядників бюджетних коштів

1611 Науково-дослідні роботи
1612 Виготовлення експериментальних приладів
1613 Інше виробництво

17 Біологічні активи
171 Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів

1711 Довгострокові біологічні активи рослинництва
1712 Довгострокові біологічні активи тваринництва
1713 Поточні біологічні активи рослинництва
1714 Поточні біологічні активи тваринництва

18 Інші нефінансові активи

181 Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних кош-
тів
1811 Готова продукція
1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети
1813 Господарські матеріали і канцелярське приладдя
1814 Державні матеріальні резерви та запаси
1815 Активи для розподілу, передачі, продажу
1816 Інші нефінансові активи

Джерело: складено автором на основі [8]



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2015. Issue 1 (25)

216

Групування, передбачене Планом рахунків, чіткіше відбиває
сутнісні характеристики об’єктів і є структурно систематизоване
та класифіковане. Вбачаючи зазначені відмінності, логічним є
розкриття інформації про нефінансові активи у формі фінансової
звітності 1-дс «Баланс» за статтями:

− Основні засоби;
− Нематеріальні активи;
− Капітальні інвестиції;
− Виробничі запаси;
− Незавершене виробництво;
− Біологічні активи;
− Інші нефінансові активи:

 готова продукція; малоцінні та швидкозношувані предмети;
господарські матеріали і канцелярське приладдя; інші.

Отже, поділ нефінансових активів заукрупненими класифіка-
ційними ознаками доречний такий: основні засоби, нематеріальні
активи, капітальні інвестиції, біологічні активи та запаси.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
та розкриття у фінансовій звітності інформації про: основні засо-
би, нематеріальні активи, капітальні інвестиції в необоротні ма-
теріальні активи, капітальні інвестиції в нематеріальні активи,
запаси визначають відповідно П(С)БОДС 121 «Основні засоби»
[9], 129 «Інвестиційна нерухомість» [10], 122 «Нематеріальні ак-
тиви» [11], 123 «Запаси» [12], порядок застосування яких надано
у Методичних рекомендаціях [13—15]. Первісну вартість при-
дбаних за плату основних засобів, нематеріальних активів, інвес-
тиційної нерухомості та запасів формують витрати на їх при-
дбання, склад яких у разі придбання їх за плату систематизовано
у табл. 2. У формуванні первісної вартості об’єктів, що придбані
за плату, окрім суми, що сплачується згідно з договором поста-
чальнику (продавцю) активу за об’єкт, беруть участь і інші ви-
трати пов’язані із їх придбанням, зокрема витрати на транспорту-
вання, установку, монтаж, налагодження основних засобів і тран-
спортно-заготівельні витрати.
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Таблиця 2
ВИТРАТИ, З ЯКИХ СКЛАДАЄТЬСЯ ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ ОБ’ЄКТІВ

НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЗА НП(С)БОДС У РАЗІ ЇХ ПРИДБАННЯ ЗА ПЛАТУ

Об’єкт Склад витрат

1 2

Ін
ве
ст
иц
ій
на

не
ру
хо
мі
ст
ь

• суми, що сплачують постачальникам (продавцям) і
підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт
(без непрямих податків);
• реєстраційні збори, державне мито та аналогічні пла-
тежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриман-
ням) прав на інвестиційну нерухомість;
• суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (ство-
ренням) інвестиційної нерухомості (якщо вони не від-
шкодовуються суб’єкту державного сектору);
• юридичні послуги, комісійні винагороди, пов’язані з
придбанням інвестиційної нерухомості;
• інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням і
доведенням об’єктів інвестиційної нерухомості до стану,
у якому вони придатні для використання із запланованою
метою

О
сн
ов
ні

за
со
би

• суми, що сплачують постачальникам активів і підряд-
никам за виконання будівельно-монтажних робіт (без не-
прямих податків);
• реєстраційні збори, державне мито та аналогічні пла-
тежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриман-
ням) прав на об’єкт основних засобів;
• суми ввізного мита;
• суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (ство-
ренням) основних засобів (якщо вони не відшкодовують-
ся суб’єктові державного сектору);
• витрати зі страхування ризиків доставки основних за-
собів;
• витрати на транспортування, установку, монтаж, нала-
годження основних засобів;
• інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням
основних засобів до стану, у якому вони придатні для ви-
користання із запланованою метою

Н
ем
ат
е-
рі
ал
ьн
і

ак
ти
ви

• ціна (вартість) придбання (крім отриманих торговель-
них знижок);
• мито, непрямі податки, що не підлягають відшкоду-
ванню;
• інші витрати, безпосередньо пов’язані з його придбан-
ням та доведенням до стану, у якому він придатний для
використання за призначенням

Біологічні активи станом на березень 2015 року не визначено
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Закінчення табл. 2

Об’єкт Склад витрат

1 2

За
па
си

• суми, що сплачується згідно з договором постачальни-
ку (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
• суми ввізного мита;
• суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запа-
сів, які не відшкодовуються суб’єктам державного секто-
ру;
• транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготів-
лю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розван-
тажувальні роботи і транспортування запасів усіма вида-
ми транспорту до місця їх використання, включаючи ви-
трати зі страхування ризиків транспортування запасів);
• інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбан-
ням запасів і приведення їх у стан, в якому вони придатні
для використання у запланованих цілях. До таких витрат,
зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі ви-
трати на оплату праці, інші прямі витрати суб’єкта дер-
жавного сектору на доопрацювання і підвищення якісно
технічних характеристик запасів

Примітка. Джерело: складено автором на основі [7-15]

Фінансові витрати не включаються до:
— первісної вартості основних засобів, придбаних (створених)

повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фі-
нансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікацій-
них активів відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі);

— первісної вартості нематеріальних активів, придбаних
(створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за ви-
нятком фінансових витрат, які включаються до собівартості ква-
ліфікаційних активів відповідно до національних положень (ста-
ндартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Якщо об’єкт основних засобів складається з різних компонен-
тів, які мають різні строки корисного використання (експлуата-
ції), або надають економічні вигоди суб’єкту державного сектору
різними способами, або мають різний потенціал корисності, що
зумовлює необхідність застосування різних норм амортизації,
доцільно розподіляти сукупні витрати на придбання (створення)
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цього об’єкта за його компонентами з окремим обліком кожного
компонента.

Визнаються капітальними інвестиціями та відображаються у
їх складі; капітальні інвестиції в сумі таких витрат формують
фонд у незавершеному капітальному будівництві:

— витрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліп-
шення об’єктів основних засобів з початку і до закінчення зазна-
чених робіт і введення об’єктів в експлуатацію;

— витрати на придбання, створення та поліпшення об’єктів
основних засобів, використання яких на дату балансу за призна-
ченням не відбулося;

— витрати на придбання, створення та поліпшення об’єктів
нематеріальних активів, використання яких на дату балансу за
призначенням не відбулося.

Первісна вартість об’єкта основних засобів та об’єкта немате-
ріальних активів може формуватися як за рахунок капітальних
витрат, так і за рахунок поточних витрат (витрати на транспорту-
вання, установку, монтаж, налагодження основних засобів тощо)
згідно з економічною класифікацією видатків бюджету.

Суб’єкт державного сектору визначає порядок обліку і розпо-
ділу транспортно-заготівельних витрат [16]. При придбанні запа-
сів первісна вартість одиниці запасів, за якою вони відобража-
ються у бухгалтерському обліку, визначається діленням фактич-
них витрат, пов’язаних з придбанням однорідних запасів, які на-
дійшли однією партією, на загальну кількість придбаних запасів
[15]. Нормативно-правове поле передбачає застосування методу
прямого підрахунку розподілу транспортно-заготівельних витрат
якщо їх суми можуть бути достовірно визначені для формування
первісної вартості конкретних найменувань, груп, видів запасів
та кожної одиниці придбаних запасів.

У випадку неможливості точно і достовірно визначити витра-
ти, пов’язані з транспортуванням придбаних одиниць запасів у
вартісному чи натуральному вираженні, оскільки транспортно-
заготівельні витрати пов’язані із доставкою кількох найменувань,
груп, видів запасів, їх сума може узагальнюватися за окремими
групами запасів на окремому субрахунку або аналітичному раху-
нку. У цьому разі передбачено застосування методу середнього
відсотка коли сума транспортно-заготівельних витрат, узагальне-
на на окремому субрахунку обліку запасів, щомісячно розподіля-
ється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного міся-
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ця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безопла-
тно передані тощо) за звітний місяць [15]. Отже, сума транспорт-
но-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули,
визначається як добуток середнього відсотка транспортно-
заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображен-
ням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими ві-
дображено вибуття цих запасів (табл. 3[17]). При цьому, середній
відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається ділен-
ням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок
звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний мі-
сяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що на-
дійшли за звітний місяць.

Таблиця 3
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ СУБРАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ВІ-

ДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ЗАПАСІВ ЗА ПЛАТУ

Кореспонденція субрахунків№
з/п Зміст операції

за дебетом за кредитом
1 2 3 4

Оприбуткування придбаних виробничих запасів, матеріалів і продук-
тів харчування, тварин для відгодівлі тощо (вартість без податку на
додану вартість): 

у разі попередньої оплати 201 — 218,
231 — 239 362, 364

у разі сплати після їх отриман-
ня

201 — 218,
231 — 239 675

Сума податку на додану вартість з виробничих запасів, матеріалів і
продуктів харчування: 
придбаних за рахунок коштів
загального фонду

201 — 218,
231 — 239 362, 364, 675

придбаних за рахунок коштів
спеціального фонду:
якщо податок на додану вар-
тість не включено до податко-
вого кредиту

201 — 218,
 231 — 239 362, 364, 675

2.1

якщо податок на додану вар-
тість включено до податкового
кредиту

641 362, 364, 675
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Закінчення табл. 3
Кореспонденція субрахунків№

з/п Зміст операції
за дебетом за кредитом

1 2 3 4

2.2

Зарахування до складу первіс-
ної вартості запасів фактичних
витрат з їх придбання за плату,
передбачених НП(С)БОДС 123
«Запаси»

201 — 218,
231 — 239 362, 364, 675

Вибуття виробничих запасів,
матеріалів і продуктів харчу-
вання у випадках, передбаче-
них законодавством, крім от-
риманих за операціями з внут-
рівідомчої передачі запасів

801, 802,
811 — 813

201 — 218,
231 — 236,

238, 239

2.4 Списання за розрахунком роз-
поділеної величини транспорт-
но-заготівельних витрат (у разі
їх узагальнення на окремому
субрахунку обліку запасів) згі-
дно з вимогами НП(С)БОДС
123 «Запаси»

801, 802,
811 — 813

201 — 218,
231 — 239

Джерело: складено автором на основі [17]

Зміни методики обліку об’єктів основних засобів і порядку
формування їх первісної вартості спричинили низку проблемних
аспектів, зокрема, потребу розподілу та включення до первісної
вартості основних засобів непрямих витрат. Одним із різновидів
таких непрямих витрат є витрати на транспортування. Якщо по-
рядок розподілу транспортно-заготівельних витрат на придбання
запасів вичерпно розкривається у нормативно-правовій базі, то
щодо розподілу витрат на транспортування основних засобів такі
роз’яснення відсутні.

У випадку придбання кількох об’єктів основних засобів та їх
одночасного транспортування ключовою проблемою є адекват-
ність розподілу транспортних витрат. База розподілу транспорт-
них витрат та її обрання є тим важливим критерієм, що дозволяє
вірно ідентифікувати транспортні витратищодо кожного окремо-
го об’єкту без спотворення його первісної вартості.
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З оновленням методичних і методологічних положень обліку,
придбання основних засобів класифіковане як інвестиційна дія-
льність суб’єкта державного сектору. Для угрупування таких ви-
трат призначений рахунок 14 «Незавершені капітальні інвестиції
в необоротні активи», що використовується для обліку капіталь-
них інвестицій у об’єкти, уведення яких в експлуатацію на дату
балансу не відбулося [17]. На зазначеному рахунку та його суб-
рахунках окрім вартості придбання узагальнюються також і суми
витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження,
доведення до стану, придатного для використання об’єктів за
призначенням. Введення об’єкту в експлуатацію супроводжуєть-
ся складанням Акту приймання-передачі, що є підставою для за-
криття субрахунку з обліку капітальних інвестицій на відповідну
суму у кореспонденції з дебетом відповідного субрахунку, при-
значеного для обліку відповідного об’єкту (табл. 4).

Таблиця 4
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ СУБРАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ

ЗАСОБІВ ЗА ПЛАТУ

Кореспонденція субрахунків№
з/п Зміст операції

за дебетом за кредитом

1 2 3 4
Відображення сум придбання, ство-
рення (виготовлення) власними си-
лами, поліпшення, капітального бу-
дівництва, розробки об’єктів необо-
ротних активів

141-143 364, 675
1.1

Водночас відображаються фактичні
видатки

801, 802,
811-813 402

Відображення сум витрат на транс-
портування, установку, монтаж, на-
лагодження, доведення до стану,
придатного для використання за
призначенням, основних засобів та
нематеріальних активів, що вклю-
чаються до вартості необоротних ак-
тивів відповідно до НП(С)БОДС 121
«Основні засоби», 122 «Нематеріа-
льні активи»

141-143 364, 675
1.2

Водночас відображаються фактичні
видатки

801, 802,
811-813 402
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Закінчення табл. 4

Кореспонденція субрахунків№
з/п Зміст операції

за дебетом за кредитом

1 2 3 4
Відображення суми податку на до-
дану вартість, якщо податок на до-
дану вартість не включено до подат-
кового кредиту

141-143 364, 675
1.3

Водночас відображаються фактичні
видатки

801, 802,
811-813 402

1.4
Відображення суми податку на до-
дану вартість, якщо податок на до-
дану вартість включено до податко-
вого кредиту

641 364, 675

Зарахування об’єктів капітальних
інвестицій після введення їх в екс-
плуатацію до складу основних засо-
бів та нематеріальних активів (без
сум копійок)

101 — 122 141-143

Водночас:
відображаються зміни в капіталі 402 401

1.5

списання сум копійок з придбаних,
створених, побудованих, поліпше-
них необоротних активів

402 141-143

Джерело: складено автором на основі [17]

Водночас, не вирішене питання як ідентифікувати витрати, що
припадають на кожен об’єкт основних засобів при одночасному
транспортуванні кількох об’єктів спричинює викривлення перві-
сної їх вартості. С.М. Гречко запропоновано розподіляти інші ви-
трати, пов’язані з придбанням таких основних засобів, котрі не
можна прямо віднести до первісної вартості конкретного об’єкта
пропорційно до справедливої вартості окремих об’єктів основних
засобів [18, с. 28].

Втім, ототожнення тільки вартісного фактору з адекватною
базою розподілу транспортних витрат є помилковим, оскільки
ціна об’єкта не є тим фактором, що впливає на вартість доставки
об’єкта, втім, вона обумовлює вартість страхування вантажів.
Вартість доставки більшою мірою залежить від розмірів об’єкта,
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його ваги, кількості об’єктів. Отже, при формуванні первісної ва-
ртості основних засобів доцільно обрати базою розподілу низку
рівновагомих показників: вага;фізичний розмір;ціна об’єкта та
кількість об’єктів у транспортному засобі при транспортуванні.
Методика узагальнення зазначених показників для формування
коефіцієнту розподілу базована на обчисленні узагальнюючих
розмірів ознак за всіма об’єктами й визначенні питомої ваги
ознаки окремого об’єкту у загальному розмірі кожної ознаки. Ви-
значивши вагомість ознак за окремими об’єктами обчислюється
коефіцієнт розподілу як відношення суми ваг за всіма ознаками
кожного об’єкту до узагальненої суми ваг за всіма показниками
та об’єктами. На заключному етапі загальна сума транспортних
витрат помножується на коефіцієнт розподілу непрямих витрат
визначений щодо кожного об’єкту.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Запропонована методика розподілу непрямих витрат
уможливлює визначення реальної собівартості придбаних за пла-
ту об’єктів основних засобів, оскільки враховує крім вартісного
критерію, фактори, що є одними з визначальних при формуванні
вартості доставки таких об’єктів. Перевагою застосовування да-
ної методики є її простота у використанні, надійність та достові-
рність результатів розподілу витрат. Розроблений порядок розпо-
ділу непрямих витрат є внеском до удосконалення обліку витрат
у площині управлінського обліку бюджетних установ.
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Учет расходов на приобретение
нефинансовых активов

бюджетных организаций:
управленческий аспект

АННОТАЦИЯ. Данное исследование посвящено развитию управленчес-
кого учета в бюджетных учреждениях и поиску путей усовершенство-
вания учета затрат в условиях модернизации бухгалтерского учета в
государственном секторе. Значительное внимание в статье уделено
систематизации классификационных признаков нефинансовых активов,
которая является основой построения унифицированных подходов к
учету затрат в связи с приобретением за плату отдельных категорий
нефинансовых активов. Обновление методологии и методики учета
активов бюджетных учреждений обусловило потребность включения в
их первоначальную стоимость кроме суммы расходов, которые платят
поставщикам (продавцам), сумм косвенных налогов и других расходов,
связанных с приобретением активов, что является новым для учета в
бюджетных учреждениях. В связи с этим, в статье обоснован порядок
включения затрат в первоначальную стоимость отдельных категорий
нефинансовых активов. Предложенный порядок распределения транс-
портных расходов при одновременной транспортировке нескольких об-
ъектов основных средств является вкладом в формирование управлен-
ческого аспекта учета расходов бюджетного учреждения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджетные организации, нефинансовые активы,
первичная стоимость, транспортно-заготовительные расходы,
транспортные расходы.
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Accounting
of budget institutions expenditures

for buying nonfinancial assets:
management aspect

ABSTRACT. The article studies the development of accounting management in
budget institutions and search for the ways of improvement of accounting
expenses in conditions of modernization of accounting in state sector. The
article contains the positions to classify nonfinancial assets which are basis for
the structure of unified approaches to accounting expenditures for buying
pieces of nonfinancial assets. The updated methodology and methodic of
budget institutions’ accounting allow to form initial nonfinancial assets costs, as
price of assets, indirect taxes, and other expenditures connected with bought
assets. These aspects are new for budget institutions accounting. The authors
highlight rules to form initial nonfinancial assets costs. The results of the study
suggest the guideline for delivery costs division in case of pieces of
nonfinancial assets simultaneous delivery. The approach presented enables to
form the management aspect of budget institutions’ expenditures accounting.

KEY WORDS: budget institutions, nonfinancial assets, initial costs, initial
delivery and handling costs, delivery costs.
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АНОТАЦІЯ. Мета статті полягає у виробленні рекомендацій стосовно
подальшого розвитку загального аналізу Звіту про фінансові результа-
ти. Для досягнення мети дослідження застосовуно методи системного
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