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Анотація  
Мета дослідження. Дослідити порядок визнання та оприбуткування 
основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», визна-
чити проблемні питання при визнанні та встановленні первісної варто-
сті основних засобів та узагальнити напрями удосконалення методоло-
гічних засад бухгалтерського обліку основних засобів у закладах вищої 
освіти.  
Методологія. Автором використано загальнонаукові підходи при дослі-
дженні порядку визнання та первісної оцінки основних засобів в кон-
тексті НП(С)БОДС 121; здійснено порівняння МСБОДС і НП(С)БОДС при 
визначенні справедливої вартості при первісному визнанні основних за-
собів; застосовано системний і комплексний підхід при узагальненні на-
прямів удосконалення порядку визнання та первісної оцінки основних за-
собів в закладах вищої освіти. 
Отримані результати. Досліджено порядок визнання та оприбутку-
вання основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», 
визначено проблемні питання при встановленні первісної оцінки основ-
них засобів та узагальнено напрями удосконалення методологічних за-
сад бухгалтерського обліку основних засобів в закладах вищої освіти. 
Цінність дослідження. Отримані результати можуть бути корисними 
для побудови методологічних засад бухгалтерського обліку основних за-
собів у контексті запровадження НП(С)БОДС длязакладів вищої освіти. 
Ключові слова: основні засоби, методологічні засади, визнання, первіс-
на вартість, справедлива вартість, заклади вищої освіти. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-

ми чи практичними завданнями. В сучасних умовах реформу-
вання бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору та 
забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів достовірною 
інформацією, набувають надзвичайно важливого значення ме-
тодологічні засади бухгалтерського обліку основних засобів у 
контексті запровадження НП(С)БОДС. Досить актуальними є до-
слідження проблемних аспектів порядку визнання та оприбутку-
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вання основних засобів у бухгалтерському обліку галузевих 
суб’єктів державного сектору, зокрема для закладів вищої освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами рефо-
рмування та побудови методологічних засад бухгалтерського об-
ліку, зокрема основних засобів суб’єктів державного сектору 
займалась учені П. Й. Атамас, Ф. Ф. Бутинець, Р.Т. Джога, Л.Г. 
Ловінська, С.В. Свірко, Н.І. Сушко та інші. Проте отримані ре-
зультати дослідження, на сьогоднішній день, втратили свою зна-
чущість у зв’язку із оновленням нормативно-правової бази.  

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Незважаючи на проведені 
глибокі дослідження в цій галузі, проблемних і дискусійних пи-
тань залишається багато, враховуючи набуття чинності усіх 
НП(С)БОДС і повне оновлення законодавчо-нормативної бази, 
що регулює методологічні засади бухгалтерського обліку основ-
них засобів суб’єктів державного сектору. 

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою ро-
боти є дослідження порядку визнання та визначення первісної 
оцінки основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Осно-
вні засоби», визначення проблемних і дискусійних питань при 
визнанні та оприбуткуванні основних засобів та узагальнення 
напрямів удосконалення методологічних засад бухгалтерського 
обліку основних засобів для закладів вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. Методологічні заса-
ди формування в бухгалтерському обліку інформації про основні 
засоби суб’єктів державного сектору висвітлені в таких докумен-
тах, як: МСБОДС 17 «Основні засоби» [1]; НП(С)БОДС 121 «Ос-
новні засоби» [2]; Методичні рекомендації з бухгалтерського облі-
ку основних засобів суб’єктів державного сектору [6]. Зазначені 
документи регулюють методологічні основи формування у бухгал-
терському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації 
про основні засоби на різних ділянках облікового процесу. 

Суб’єкти державного сектору, в тому числі заклади вищої 
освіти, отримують основні засоби (далі — ОЗ) та інші необоротні 
матеріальні активи (далі — ІНМА) різними шляхами та відобра-
жають в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка може 
класифікуватись за різними видами вартості. 

На рис. 1 зображено шляхи отримання, визнання та первісна 
оцінка основних засобів суб’єктів державного сектору. 
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Рис. 1. Шляхи отримання, визнання та первісна оцінка  
основних засобів суб’єктів державного сектору 

 
Як видно, первісна вартість поділяється на: вартість придбан-

ня, собівартість, справедливу вартість, переоцінену вартість, 
справедливу вартість, залишкову вартість та умовну вартість.  

Таким чином, враховуючи певну невідповідність, проведено 
порівняння між МСБОДС 17 і НП(С)БОДС 121 на предмет ви-
значення економічної сутності видів первісної вартості, за якими 
обліковуються основні засоби, результати дослідження узагаль-
нено в табл. 1. 

Як видно, суттєва відмінність прослідковується у визначенні 
справедливої вартості, відповідно до НП(С)БОДС 121 це сума, за 
якою можна продати або купити основні засоби, а відповідно 
МСБОДС 17 це сума, за якою можна обміняти актив або погасити 
зобов’язання в комерційній операції між зацікавленими сторона-
ми. Тобто, відповідно до національного положення справедливу 
вартість можливо застосувати у разі придбання або продажу ак-
тивів, а відповідно до міжнародного стандарту за операціями 
обміну, що свідчить про суперечливість трактування. 
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Таблиця 1 
Характеристики видів первісної вартості, за якими обліковуються  

основні засоби в установах державного сектору відповідно  
до МСБОДС 17 і НП(С)БОДС 121 

Назва вартості НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» МСБОДС 17 «Основні засоби» 

Первісна  
вартість  

історична (фактична) вартість активів 
у сумі грошових коштів або справед-
ливої вартості інших активів, сплаче-
них (переданих, витрачених) для при-
дбання (створення) активів; 

— 

Переоцінена  
вартість  вартість активів після їх переоцінки — 

Залишкова  
вартість  

різниця між первісною (переоціне-
ною) вартістю необоротного активу і 
сумою його накопиченого зносу 

— 

Ліквідаційна  
вартість  

сума коштів або вартість інших активів, 
яку суб’єкт державного сектору очікує 
отримати від реалізації (ліквідації) не-
оборотних активів після закінчення 
строку їх корисного використання 
(експлуатації), за вирахуванням витрат, 
пов’язаних з продажем (ліквідацією) 

чиста сума, що її суб’єкт 
господарювання очікує 
отримати за актив по  
закінченні строку його 
корисної експлуатації піс-
ля вирахування очікува-
них витрат на вибуття 

Собівартість  

Собівартість виробництва (створення) 
об’єкта основних засобів складається з 
витрат, понесених суб’єктом держав-
ного сектору на його виготовлення 
(створення), з урахуванням витрат, 
передбачених п. 5 НП(С)БОДС  

Сума сплачених грошових 
коштів чи їх еквівалентів 
або справедлива вартість 
іншої форми компенсації, 
наданої для отримання 
активу на час його прид-
бання або створення 

Справедлива  
вартість 

Сума, за якою можна продати актив 
або оплатити зобов’язання за звичай-
них умов на певну дату 

Сума, за якою можна об-
міняти актив або погасити 
зобов’язання в комерцій-
ній операції між зацікав-
леними, обізнаними і  
незалежними сторонами 

Чиста вартість 
реалізації необо-
ротного активу 

Справедлива вартість необоротного 
активу, за вирахуванням очікуваних 
витрат на його реалізацію 

— 

 
Зауважимо, що відповідно до п. 8 розділу ІІ НП(С)БОДС 121 

у разі, якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної 
вартості отриманих безоплатно основних засобів від суб’єктів 
державного сектору, первісна вартість визначається на рівні 
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справедливої вартості. Також відповідно до п.10 розділу ІІ 
НП(С)БОДС 121 якщо залишкова вартість переданого (отриманого 
у результаті обміну на інший актив) об’єкта основних засобів дорі-
внює нулю, то первісною вартістю отриманого об’єкта основних 
засобів є його справедлива вартість на дату оприбуткування [2].  

З огляду на вказане випливає, що справедлива вартість визна-
чається як при купівлі/продажу, при безоплатній передачі, так і за 
операціями обміну активів. Таким чином, варто розширити зміст 
справедливої вартості та визначити її як: суму, за якою можна 
продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на 
певну дату; суму, за якою можна обміняти актив або погасити зо-
бов’язання між зацікавленими сторонами; суму, за якою можна 
отримати/передати безоплатно активи. 

Придбання ОЗ за плату може здійснюватись за кошти загаль-
ного та спеціального фондів. Однак, залежно від цільового приз-
начення коштів, які спрямовуються на придбання необоротних 
активів, використовуються різні субрахунки чинного Плану ра-
хунків бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — 
План рахунків) [7].  

У разі ж отримання бюджетних асигнувань на оплату капіта-
льних видатків бюджетна установа використовує субрахунок 
5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» 
та обліковує придбання основних засобів за КЕКВ 3110 «Прид-
бання обладнання і предметів довгострокового користування» 
згідно Інструкції щодо застосування економічної класифікації 
видатків бюджету [5]. 

Також бюджетні установи використовують субрахунок 5411 
для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух коштів 
на фінансування заходів цільового призначення, зокрема коштів, 
які спрямовуються на придбання ОЗ та ІНМА, на будівництво, 
модернізацію, реконструкцію та реставрацію. 

У разі ж отримання бюджетних асигнувань на оплату поточних 
витрат, які виникають у процесі придбання ОЗ та ІНМА бюджет-
на установа використовує субрахунок 7011 «Бюджетні асигну-
вання» й обліковує такі суми за КЕКВ 2200 «Використання това-
рів і послуг». Однак, якщо за рахунок цих надходжень понесені 
витрати, які відповідно до п. 5 розділу ІІ НП(С)БО 121 включа-
ються до первісної вартості ОЗ та ІНМА (витрати на транспорту-
вання, установку, монтаж, налагодження, інші витрати, безпосе-
редньо пов’язані з доведенням об’єктів до стану, у якому вони 
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придатні для використання), то суму цих витрат слід вилучити з 
поточних асигнувань і перенести їх на субрахунок 5411 [2].  

Для того щоб правильно класифікувати отриманий матеріаль-
ний актив як ОЗ, необхідно перевірити, чи відповідає такий 
об’єкт основним критеріям: 

1) строк корисного використання (експлуатації) перевищує 1 рік; 
2) первісна вартість перевищує 6000 грн (без ПДВ), тобто 

складає 6001 грн і більше. 
Отже, лише за умови відповідності цим двом критеріям бюджет-

на установа має право віднести такий об’єкт до складу ОЗ, тобто за-
рахувати на відповідний субрахунок рахунка 10 «Основні засоби». 

Якщо вартість придбаного матеріального активу, тобто сума, 
сплачена постачальнику, не перевищує 6000 грн без урахування 
ПДВ, то такий об’єкт зараховують до складу ІНМА та відобра-
жають у бухгалтерському обліку на субрахунку 1113 «Малоцінні 
необоротні матеріальні активи».  

Вартість придбання та понесені витрати, які включаються до 
первісної вартості ОЗ та ІНМА накопичуються на субрахунках 
1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» та 1312 «Капіталь-
ні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи». З огляду на 
вказане, пропонуємо ввести аналітичний облік на цих субрахун-
ках таким чином: 1311. 1 – облік вартості придбання ОЗ; 1311.2 
— облік понесених витрат, які включаються до первісної вартості 
ОЗ; 1312. 1 — облік вартості придбання ІНМА; 1312.2 — облік 
понесених витрат, які включаються до первісної вартості ІНМА; 

Проблемні питання виникають у закладах вищої освіти при 
оприбуткуванні машин та обладнань, особливо це стосується 
оприбуткуванню комп’ютерної техніки. Об’єктами обліку 
комп’ютерної техніки можуть бути як ОЗ, так і ІНМА, це зале-
жить від того, що саме визнано одиницею обліку. 

Відповідно до п. 1 розділу ІІ НП(С)БОДС 121 одиницею облі-
ку комп’ютерної техніки може бути як один комплекс конструк-
тивно з’єднаних предметів, так і конструктивно відокремлені 
предмети, призначені для виконання самостійних функцій [2]. 

Як правило, кожен стаціонарний комп’ютер складається з та-
ких основних складових: системного блоку, блока живлення, мо-
нітора, клавіатури, маніпулятора «мишки». Усі придбані складо-
ві, із яких буде складатись комп’ютер, можна визнавати в системі 
бухгалтерського обліку як один закінчений комп’ютерний ком-
плекс, який працює у складі комплексу.  
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Зауважимо, відповідно до п.17 МСБОДС 17 «Основні засоби» 
доцільно об’єднати окремі незначущі об’єкти, як обладнання 
комп’ютерів і невеликі предмети обладнання, та застосовувати 
певний критерій до їх сукупної вартості [1].  

Разом з тим визначено, якщо один об’єкт основних засобів 
складається з частин, які мають різний строк корисного викорис-
тання, то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерсько-
му обліку як окремий об’єкт ОЗ (п.1 розділ 2 НП(С)БОДС 121). 

Таким чином, облік комп’ютерної техніки може здійснюва-
тись за двома варіантами. Перший варіант передбачає визнання в 
обліку складових комп’ютерної техніки як один комплекс конс-
труктивно з’єднаних предметів, який працює в складі комплексу, 
що входить до складу ОЗ. За другим варіантом, складові 
комп’ютерної техніки можуть визнаватись в обліку як відокрем-
лені предмети, призначені для виконання самостійних функцій, 
які можуть бути ОЗ або ІНМА. 

Відповідно до Постанови КМУ «Про граничні суми витрат на 
придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устатку-
вання, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, 
а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок 
державного бюджету» від 4 квітня 2001 р. № 332 персональний 
комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор 
"миша", операційна система), що закуповуються установами, які 
утримуються за кошти державного бюджету, не може перевищу-
вати 20500 грн [3].  

З огляду на вказане, рекомендуємо закладам вищої освіти, 
комп’ютерну техніку, яка була придбана з 2017 року відображати 
в системі бухгалтерського обліку як один комплекс конструктив-
но з’єднаних предметів, який працює у складі комплексу, що 
входить до складу ОЗ.  

Таким чином, при відображенні в системі бухгалтерського 
обліку комп’ютерної техніки пропонуємо використовувати два 
варіанти, а саме: до 2017 року залишити право вибору суб’єктам 
державного сектора, а з 2017 року визнавати придбання 
комп’ютерної техніки як один комплекс конструктивно 
з’єднаних предметів, при умові якщо купуються одночасно усі 
складові комп’ютерного комплексу.  

Зазначимо, відповідно до п. 1 розділу II Методичних рекомен-
дацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів держав-
ного сектору складові комп’ютерної техніки формуються у групі 
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«Машини та обладнання», які обліковуються на субрахунку 1014 
«Машини та обладнання» згідно чинного Плану рахунків [6; 7]. 

При визнанні в обліку комп’ютерної техніки як одного ком-
плексу, який входить до групи «Машини та обладнання» для роз-
рахунку амортизації потрібно встановити терміни корисного ви-
користання. Заклади вищої освіти можуть скористатися 
типовими строками корисного використання об’єктів основних 
засобів, наведеними у додатку 1 до Методичних рекомендацій 
щодо облікової політики [6], де зазначено, у п.2 «Машини та об-
ладнання» для приладів, пристроїв, обладнання, техніки підгрупи 
3–8 строк корисного використання становлять 10 років.  

Отже, термін корисного використання комп’ютерного ком-
плекса, який придбано суб’єктом державного сектору, може бути 
встановлено на 10 років.  

Водночас їм надано право встановлювати для основних засо-
бів корисного використання, відмінні від типових. На це вказує п. 
7 розділ ІІ Методрекомендацій щодо облікової політики [6]. Таке 
рішення повинно бути обґрунтоване та належним чином оформ-
лене, шляхом формування відповідної комісії за наказом керів-
ника та результати потрібно закріплювати у розпорядчому доку-
менті про облікову політику бюджетної установи.  

Вартість об’єкта основних засобів розподіляється на системати-
чній основі протягом строку його корисного використання шляхом 
нарахування амортизації на дату балансу (щоквартально) або на 
річну дату балансу (в кінці року). Враховуючи, щоденну експлуа-
тацію комп’ютерних комплексів, нарахування амортизації на осно-
вні засоби, зокрема на комп’ютерну техніку рекомендовано здійс-
нювати щоквартально та встановити такі терміни в Положенні.  

Щодо встановлення термінів корисного використання для 
ІНМА, бюджетним установам надано право самостійно встанов-
лювати терміни корисного використання для об’єктів ІНМА. Та-
ке рішення потрібно оформити шляхом формування відповідної 
комісії за наказом керівника та результати закріпити у розпоряд-
чому документі про облікову політику бюджетної установи.  

Амортизація необоротних матеріальних активів, нараховуєть-
ся в першому місяці передачі у використання об’єкта необорот-
них активів у розмірі 50 % його первісної вартості та решта 50 % 
первісної вартості — у місяці їх вилучення з активів (п.6 Метод-
рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів) [6]. 
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Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку 
для відображення операцій щодо придбання основних засобів та 
ІНМА за двома методами, зокрема за кошти загального фонду 
наведено в табл. 2. 

Таблиця 2  
Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку  

для відображення операцій щодо придбання основних засобів та ІНМА  
(за кошти загального фонду) [8] 

№  
з/п Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1.1. Придбання ОЗ, що відображається в бухгалтерському обліку як один ком-
плекс конструктивно з’єднаних предметів, який працює в складі комплексу 

1.1.1 Отримання цільового  
фінансування для придбання ОЗ  

2313 «Реєстраційні 
рахунки» 

5411 «Цільове  
фінансування» 

1.1.2 

Перераховано кошти  
постачальникам за придбані ОЗ 

2113 «Розрахунки за 
авансами, виданими 
постачальникам, під-
рядникам за товари, 
роботи і послуги», 
6211 «Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками» 

2313 

1.1.3 Відображено вартість ОЗ, які ще 
не введено в експлуатацію 

1311.1 «Капітальні 
інвестиції в основні 

засоби» 
2113, 6211 

1.1.4 Відображено понесені витрати, 
які включаються до первісної  
вартості ОЗ 

1311.2 «Капітальні 
інвестиції в основні 

засоби» 
2113, 6211 

1.1.5 Відображення суми податку на 
додану вартість за розрахунками 
з підрядниками і проектними  
організаціями, якщо податок  
на додану вартість включено до 
податкового кредиту 

6311 «Розрахунки з 
бюджетом за подат-
ками і зборами» 

2113, 6211 

1.1.6 Оприбутковано придбані ОЗ 10 «Основні засоби» 1311 

1.1.7 Одночасно на цю ж суму  
збільшується внесений капітал  5411 

5111 «Внесений 
капітал розпоряд-
никам бюджетних 

коштів» 
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Закінчення табл. 2  

1 2 3 4 

1.1.8 Відображено суму нарахованої 
амортизації на ОЗ 8014 «Амортизація» 1411 «Знос  

основних засобів» 

1.1.9 
В кінці звітного періоду  
(щокварталу) визнано витрати  
на суму нарахованої амортизації 

5511 «Фінансові  
результати виконання 
кошторису звітного 

періоду» 

8014 

1.2. Придбання ОЗ, що відображається в бухгалтерському обліку  
як відокремлені предмети, призначені для виконання самостійних функцій, 

які можуть бути ОЗ* або ІНМА 

1.2.1 Отримання цільового фінансу-
вання для придбання ІНМА 2313 5411 « 

1.2.2 Перераховано кошти 
постачальникам за ІНМА 2113, 6211 2313 

1.2.3 Відображено вартість ІНМА, які 
ще не введено в експлуатацію 

1312.1 «Капітальні 
інвестиції в інші  

необоротні матеріа-
льні активи» 

2113, 6211 

1.2.4 
Відображено понесені витрати, 
які включаються до первісної  
вартості ІНМА 

1312.2 «Капітальні 
інвестиції в інші  

необоротні матеріа-
льні активи» 

2113, 6211 

1.2.5 

Відображення суми податку на 
додану вартість за розрахунками 
з підрядниками і проектними  
організаціями, якщо податок  
на додану вартість включено до 
податкового кредиту 

6311 2113, 6211 

1.2.6 Оприбутковано придбані ІНМА 11 1312 

1.2.7 Одночасно на цю ж суму збіль-
шується внесений капітал 5411 5111 

1.2.8 

Відображена сума нарахованої 
амортизації на ІНМА (при прид-
банні 50 % та 50 % в кінці строку 
корисного використання) 

8014 
1412 «Знос інших 
необоротних мате-
ріальних активів» 

1.2.9 
В кінці звітного періоду  
(кварталу) списано суму нарахо-
ваної амортизації 

5511 8014 

*Типова кореспонденція придбання та оприбуткування ОЗ наведено в п.1.1  
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Для складання фінансової звітності та приміток до неї пот-
рібно вести аналітичний облік за операціями з ОЗ та ІНМА, зо-
крема складаються картки аналітичного обліку відповідно до 
наказу «Про затвердження форм карток і книг аналітичного 
обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» 
[9].  

У свою чергу, для складання карток аналітичного обліку пот-
рібно мати інформацію за такими напрямами: джерело надхо-
джень; програма (КФК); коди економічної класифікації видатків 
(КЕКВ); за рахунок якого виду доходів (на що спрямовані); облік 
використання 

Таким чином, до чинного Плану рахунків потрібно розробити 
Робочий (внутрішній) план рахунків бухгалтерського обліку, 
який повинен складатись з аналітичних рахунків. Загалом, робо-
чий план рахунків визначає зміст аналітичного обліку та впливає 
на форму ведення бухгалтерського обліку, яка застосовується. 
Аналітичні рахунки розробляються бюджетними установами з 
урахуванням вимог законодавства та управлінських потреб кері-
вництва. Впроваджуючи у практичну діяльність робочий план 
рахунків, важливо знайти баланс між максимально можливою 
глибиною аналітики та витратами на її облік, адже розроблений 
робочий план рахунків повинен бути гнучким і зручним у вико-
ристанні.  

Таким чином, до субрахунків чинного Плану рахунків запро-
поновано форму аналітичних рахунків, яку наведено в табл. 3. 

Як видно, аналітичні рахунки містять інформацію за такими 
напрямами: деталізація об’єкта основних засобів; джерела надхо-
джень — загальний і спеціальний фонд; обмінні необмінні опе-
рації; програма (КФК) — залежно від кодів програмної класифі-
кації видатків; залежно від виду кода економічної класифікації 
видатків (КЕКВ); залежно від способу отримання; поточний стан 
використання — залежно від стану нарахованої амортизації на 
ОЗ або з якою метою утримуються.  

Таким чином, ведення методичні засади бухгалтерського об-
ліку основних засобів передбачають використання аналітичних 
рахунків, що дозволить їм спростити порядок складання форм 
карток і книг аналітичного обліку, порядок складання фінансової 
звітності, зокрема приміток до неї та порядок складання внутрі-
шньої звітності для прийняття управлінських рішень.  
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Таблиця 3 
Аналітичні рахунки до субрахунків 1010-1018 чинного 

Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі [10; 11] 

Субрахунки 

Аналітичні рахунки 

5-та цифра 6-та цифра 7-ма цифра 8-ма цифра 9-а цифра 10-а цифра 

деталізація 
об’єкта обліку 

джерело 
надходжень

програма 
(КФК) 

вид видатків 
(КЕКВ) 

спосіб  
отримання 

поточний стан 
використання 

1 2 3 4 5 6 7 

1010 Інвес-
тиційна не-
рухомість 

01 – основні за-
соби; 02 – земе-
льні ділянки «1» – 

загальний 
фонд 

«1»… – 
залежно 
від КПКВ 

«1», «2», 
… – зале-
жно від 
КЕКВ 

«1» – прид-
бання за ра-
хунок бю-
джетних 
асигнувань 

«1» – пере-
бувають в 
експлуатації 
(100 % знос 
не нарахова-
ний) 

1011 Земель-
ні ділянки 

01 – експертна 
оцінка; 02 – но-
рмативна оцінка 

1012 Капіта-
льні витрати 
на поліпшен-
ня земель 

«01», «02», … – 
залежно від ви-
ду витрат     

«2» – внутрі-
відомче пе-
редання 

«2» – пере-
бувають в 
експлуатації 
(100 % знос) 

1013 Будівлі, 
споруди та 
передавальні 
пристрої 

01 – будівлі;  
02 – споруди;  
03 – передава-
льні пристрої    

«3» – інші 
доходи 

«3» – пере-
бувають на 
складі 

1014 Маши-
ни та облад-
нання 

01 – машини;  
02 – обладнання 

«2» – 
спецфонд 
(обмінні 
операції) 

«1», «2», 
… – зале-
жно від 
КПКВ 

1», «2»... – 
залежно 
від КЕКВ 

«1» – плата 
за послуги з 
основної дія-
льності 

«4» – тимча-
сово виведені 
з експлуата-
ції 1015 Транс-

портні засоби

01 – легкові ав-
томобілі; 02 – 
вантажні авто-
мобілі;03 – 
мікро-автобуси; 
04 – автобуси  

1016 Інстру-
менти, прила-
ди, інвентар 

01 – інструмен-
ти; 02 – прила-
ди; 03 – інвентар 

   «2» – надхо-
дження від 
додаткової 
(господарсь-
кої) діяльно-
сті 

«5» – приз-
начені для 
прода-
жу/обміну чи 
безоплатного 
передання 

1017 Тварини 
та багаторічні 
насадження 

01 – тварини;  
02 – багаторічні 
насаджання 

1018 Інші  
основні  
засоби 

«01», «02», … – 
залежно від ви-
ду основних за-
собів 

   «3» – плата 
за оренду 
майна 

 

  
   «4» – доходи 

від реалізації 
майна 
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Закінчення табл. 3 

     «5» – фінан-
сові доходи 

 

   «6» – інші 
доходи 

«3» – нео-
бмінні 
операції 

«1», «2», … 
– залежно 
від КПКВ 

1», «2», … 
– залежно 
від КЕКВ 

«1» – транс-
ферти 

   «2» – безо-
платне отри-
мання активів 
від суб’єктів 
держсектора 

   «3» – безо-
платне отри-
мання активів 
від фізосіб і 
юросіб 

   «4» – гранти, 
дарунки 

   «5» – благо-
дійні внески 

  «6» – гуманіта-
рна допомога 

   «7» – інші 
доходи 

 
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 

напрямку. 
За результатами дослідження можна зробити висновки, існує 

чимало спірних питань щодо визнання та встановлення первісної 
вартості основних засобів у закладах вищої освіти. Тому, відпо-
відно до МСБОДС і НП(С)БОДС запропоновано розширити зміст 
справедливої вартості та визначити її як: суму, за якою можна 
продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на 
певну дату; суму, за якою можна обміняти актив або погасити зо-
бов’язання між зацікавленими сторонами; суму, за якою можна 
отримати/передати безоплатно активи.  

Також, не менше проблем виникає у закладах вищої освіти 
при оприбуткуванні машин та обладнань, зокрема комп’ютерної 
техніки. Тому, в статті виокремлено методичні засади бухгалтер-
ського обліку комп’ютерної техніки, яка може визнаватись у бух-
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галтерському обліку як один комплекс конструктивно з’єднаних 
предметів, так і конструктивно відокремлені предмети, призна-
чені для виконання самостійних функцій.  

З метою удосконалення методологічних засад бухгалтерського 
обліку основних засобів запропоновано в закладах вищої освіти 
розробити робочий план рахунків за формою аналітичних рахун-
ків, які включатимуть інформацію за такими напрямами: деталі-
зація об’єкта основних засобів; джерела надходжень; обмінні та 
необмінні операції; програма (КФК); види КЕКВ; спосіб отри-
мання; поточний стан використання.  
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Methodological framework of fixed assets accounting 
at higher education institutions under the 

introduction of national standards of accounting  
 

Abstract 
Research objective. The article aim is to investigate the procedure of fixed 
assets recognition in accordance with NP(C)BODS 121 "Fixed assets"; identify 
problems with the fixed asset recognition and historical cost assessment; and 
summarize the directions of improvement in methodological framework of fixed 
assets accounting at higher education institutions. 
Methodology. The author used the general scientific approaches for 
examining the recognition procedure and assessment of fixed assets historical 
cost in the context of NP(C)BODS 121; compared MSBODS and NP(C)BODS 
concerning the fair value determination at the initial recognition of fixed assets; 
utilized systematic and integrated approach for summarizing the directions of 
improvement in the recognition procedure and assessment of fixed assets 
historical cost at higher education institutions. 
Findings. The author examined the procedure of fixed assets recognition in 
accordance with NP(C)BODS 121 "Fixed assets", identified the problems of the 
historical cost assessment, and summarized the directions of improvement in 
methodological framework of fixed assets accounting at higher education 
institutions. 
Value added. The obtained results can be useful for the designing of the 
methodological framework for the fixed assets accounting in the context of 
NP(C)BODS introduction at higher education institutions. 
Key words: fixed assets, methodological framework, recognition, historical 
value, fair value, higher education institutions. 


