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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Достовірне відображення у бухгалтерському обліку 

будівель та приміщень шкіл, дошкільних, позашкільних навчальних закладів 

залишається необхідним для правильної оцінки умов, у яких перебувають їхні 

учні та вихованці. Особливого значення це набуває в умовах здійснення нової 

освітньої реформи та прагненні підняти вітчизняну освіту до європейського 

рівня, що стосується також стану комп`ютерного та мультимедійного 

обладнання, яке віднині має бути присутнім у кожній школі нашої держави. 

Крім того, важливим є контроль за збереженням та ефективністю роботи 

теплового обладнання, такого, як радіатори та котли під час опалювального 

сезону у роботі дитячих садочків та шкіл, адже умови роботи вчителів та 

утримання дітей у навчальному закладі потребують дотримання відповідного 

температурного режиму.  

Особливе значення має відображення операцій з надання приміщень шкіл 

в оренду спортивним секціям та підприємцям, які постачають школярам 

продукти харчування. При цьому для розрахунку орендних платежів 

бухгалтерами бюджетних установ важливим є правильне застосування 

нормативів чинного законодавства, що стосується також обчислення 

амортизаційних відрахувань для об`єктів основних засобів. При цьому 

величина зносу основних засобів здатна впливати на результати виконання 

кошторису бюджетними установами упродовж звітних періодів, що лише 

посилює значущість коректного відображення сум на рахунках обліку основних 

засобів, особливо за умов здійснення децентралізації державного управління, 

підвищення ролі місцевих органів влади та одночасного збільшення 

фінансувань цільових програм з місцевого бюджету. 

Свого часу проблемними питаннями обліку та аудиту основних засобів у 

бюджетних установах цікавилися такі вчені, як: Мазур А.В., Яремчук Н.Ф., 

Дубовий Ю.В., Романенко Ю.О., Яровенко Т.С., Лядова Ю.О, Калінкін Д.В. та 

інші. 
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Мета дослідження. Запропоноване дослідження має на меті огляд 

теоретичних здобутків вітчизняних учених з обліку та аудиту основних засобів 

у бюджетних установах, ознайомлення з міжнародним досвідом ведення обліку 

необоротних активів та здійснення аудиторських процедур у бюджетних 

установах, огляд динаміки основних показників обраної бюджетної установи, 

динаміки та структури її основних засобів та подальше здійснення економіко – 

математичного моделювання.  

Завдання дослідження. Відповідно до мети, завданнями дослідження є: 

– ознайомлення з теоретичними надбаннями вітчизняних вчених 

щодо обліку основних засобів у бюджетних установах; 

– огляд вітчизняних нормативно – правових актів з обліку 

необоротних активів у державних закладах; 

– здійснення фінансового аналізу структури, динаміки основних 

засобів та впливу факторів на ефективність їхнього використання; 

– огляд теоретичних надбань та досвіду зарубіжних бюджетних 

закладів зі здійснення аудиту у державних установах; 

– розробка економіко – математичної моделі впливу факторів на 

ефективність використання основних засобів. 

Об`єкт дослідження. Згідно з завданнями, які мають бути вирішені у 

ході здійснення даного дослідження у якості об`єкта вивчення обрано: 

– процес обліку основних засобів у державних установах; 

– здійснення аудиторських, зокрема внутрішніх, перевірок 

бюджетних установ; 

– аналітичне забезпечення відображення основного капіталу 

державними установами. 

Предмет дослідження. На основі визначеного об`єкту дослідження 

виділимо його предмет, який складається з наступних складових: 

‒ практика документального оформлення операцій з обліку основних 

засобів бухгалтерією КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр 

забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» (далі – Установа); 
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‒ аналіз впливу факторів на ефективність використання основних 

засобів установою КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення 

та обслуговування закладів і установ освіти»; 

‒ проведення аудиторських процедур у закладі КУСВТГРР 

«Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і 

установ освіти»; 

‒ зміна основних показників діяльності КУСВТГРР «Роздільнянський 

районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» 

упродовж 2015 – 2017 та 2018 років. 

Методи дослідження. Для найбільш глибокого вивчення предмету та 

об`єкта дослідження обрано такі загальнонаукові методи, як: синтез, аналіз, 

спостереження, індукція, дедукція, наукова абстракція, порівняння. У 

доповнення до цього використано такі статистичні методи, як: факторний, 

кореляційний та регресійний аналіз. 

Інформаційна база. У свою чергу, інформаційною базою для даного 

дослідження стали: 

‒ НПСБОДС 129 «Основні засоби», НПСБОДС 126 «Оренда» та інші 

вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі; 

‒ Бюджетний Кодекс України у поточній редакції; 

‒ МСБОДС 21 «Зменшення корисності активів, які не генерують 

грошові кошти» та МСБОДС 26 «Зменшення корисності активів, які генерують 

грошові кошти»; 

‒ Методичні рекомендації з обліку основних засобів у державному 

секторі; 

‒ Дані первинного обліку, статистичної та фінансової звітності 

КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування 

закладів і установ освіти». 

Публікації та апробація результатів дослідження. Публікації на тему 

кваліфікаційної роботи було здійснено у рамках наукових конференцій у 2017 

[28] та 2018 [25; 26; 27] роках. 
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ВИСНОВКИ 

 

Упродовж здійснення даного дослідження, у першу чергу, було розкрито 

різні підходи до визначення такої категорії, як «основні засоби», подано 

визначення таких категорій, як «інвестиційна нерухомість» та «нематеріальні 

активи». Крім того, у досліджені було подано інформацію про методичні засади 

обліку основних засобів та нематеріальних активів у вітчизняних державних 

установах. У дослідженні було також наведено й відомості про відображення 

орендних платежів у національному та міжнародному бюджетному обліку.  

Під час проведення дослідження було також розглянуто теоретичну 

основу здійснення переоцінки основних засобів у бюджетному обліку, показано 

методи відображення основних засобів та нематеріальних активів, як за 

первісною, так і за справедливою вартістю, визначено критерії їхнього 

визнання за одним з вказаних видів оцінки. Поруч із тим подано дані про 

теоретичну базу визначення майбутніх грошових потоків від використання 

основних засобів.  

Нами було представлено дані про сутність такого поняття, як «строк 

корисного використання необоротного активу» та про обов`язкові 

відшкодування за недовикористання основного засобу, яке має бути сплаченою 

бюджетною установою у разі, якщо при його псуванні такий об`єкт не 

пропрацював увесь необхідний термін корисної експлуатації, про особливості 

нарахування подібних відшкодувань до бюджету. 

Крім того, у дослідженні було представлено основні бухгалтерські 

операції з обліку придбання та вибуття основних засобів та показано, на яких 

рахунках та синтетичних рахунках відображаються основні засоби, 

нематеріальні активи та знос основних засобів у бюджетному обліку згідно з 

чинним Планом рахунків для бюджетних установ. Поруч із тим вказано на те, 

якими можуть бути власні надходження бюджетних установ, зокрема, від 

продажу або здачі в оренду об`єктів основних засобів, для подальшого їхнього 

відображення у первинній документації та фінансовій звітності. 
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Протягом дослідження було розглянуто основні напрями діяльності 

КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування 

закладів і установ освіти», динаміку її економічних показників упродовж 2015 – 

2017 років та трьох кварталів 2018 року, зокрема таких, як: дохід від обмінних 

операцій, витрати від обмінних операцій, дохід від необмінних операцій, 

витрати від необмінних операцій та вартість основних засобів.  

Було також вивчено первинну документацію з обліку основних засобів, 

зокрема подано інформацію про те, на основі яких первинних документів 

бухгалтери КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та 

обслуговування закладів і установ освіти» здійснюють відображення операцій з 

оприбуткування шкільних парт, грамот, класних журналів, письмових дощок та 

інших об`єктів основних засобів, та на основі яких документів 

оприбутковуються такі супутні їм запаси, як паливо – мастильні матеріали та 

запасні частини. Подано також інформацію про те, якими первинними 

документами відображається оплата придбання основних засобів. 

Досліджено, яким є документальне відображення обліку операцій з 

вибуття основних засобів, зокрема списання непридатних для подальшої 

експлуатації транспортних засобів, зламаних запчастин, старих парт, дощок, 

обладнання й таке інше. У досліджені показано, у яких регістрах бюджетного 

обліку акумулюють інформацію з вищевказаних первинних документів з руху 

основних засобів.  

Більше того, у дослідженні подано дані про те, на основі який документів 

обліковими працівниками КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр 

забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» здійснюється 

щомісячне нарахування орендних платежів та у яких документах ними у той 

самий час відбувається відображення величин зносу основних засобів для 

кожного з навчальних закладів Роздільнянського району. Нами визначено те, 

що для синтетичного обліку закладом використовуються рахунки з нового 

Плану рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі, та аналітичний 

облік відображається ними за кожним з підлеглих навчальних закладів окремо 
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для подальшого зведення інформації. У час проведення дослідження, крім того, 

було проведено аналіз руху та структури основних засобів у обраному 

державному закладі, оцінку забезпеченості основними засобами працівників 

закладу та здійснено факторний аналіз впливу на ефективність використання 

основних засобів та надано відповідні аналітичні заключення до них. 

В рамках дослідження було також розглянуто теоретичну базу для 

здійснення аудиту в КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр 

забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти», вивчено погляди на 

аудит у державних установах вітчизняних вчених, розглянуто практику 

здійснення аудиторських перевірок зарубіжними бюджетними органами та 

запропоновано робочі документи аудитора для майбутніх перевірок у закладі. 

Також за допомогою Microsoft Excel упродовж дослідження було створено 

економіко – математичну модель, тобто проведено кореляційно – регресійний 

аналіз показників, пов`язаних з основними засобами та їхнім використанням за 

усі місяці попереднього року через недостатність облікових даних станом на 

кінець 2018 року. При цьому наведено пояснення до розрахованих показників 

та вказано на їхнє економічне значення. 

Таким чином, нами було виконано усі поставлені при написанні роботи 

завдання, зокрема, було узято до уваги вітчизняний та зарубіжний досвід та 

нормативно – правове забезпечення обліку з основними засобами у державних 

закладах. Під час виконання дослідження нами було також досягнуто мети його 

здійснення, зокрема, було вивчено динаміку основних показників установи 

упродовж трьох останніх років та протягом трьох кварталів поточного року, 

проведено фінансовий аналіз ефективності використання основних засобів та 

проведено кореляційно – регресійний аналіз впливу факторів на ефективність 

експлуатації основного капіталу обраного державного закладу. За допомогою 

використання інформаційної бази дослідження у дослідженні були розкриті 

його об`єкт та предмет за допомогою обраних наукових методів їхнього 

пізнання, таких як: аналіз, синтез, індукція, дедукція та інші.  
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При цьому у результаті здійснення дослідження було надано 

рекомендації з підвищення стану автоматизації бухгалтерського обліку в 

КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування 

закладів і установ освіти» для подальшого розкриття операцій з руху основних 

засобів на рахунках бюджетного обліку, розроблено пропозиції з покращення 

ефективності використання основних засобів, зокрема запропоновано 

продовжувати моніторинг стану експлуатації будівель та приміщень 

навчальних закладів району. Було подано пропозиції щодо створення служби 

внутрішнього аудиту для обраного державного закладу та розроблено робочі 

документи для проведення нею майбутніх аудиторських перевірок, які можуть 

бути згодом використанні ним у здійсненні господарської діяльності. 

Таким чином, проведене дослідження дозволило зробити висновки, 

основні з яких такі: 

1. В організаційній структурі КУСВТГРР «Роздільнянський районний 

центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» відсутній 

орган, який несе відповідальність за ведення внутрішнього аудиту. 

2. У досліджуваній установі не проводилося жодних зовнішніх 

аудиторських перевірок, зокрема перевірок необоротних активів. 

3. Обрана установа для відображення основних засобів та їхнього 

зносу у власному обліку використовує рахунки бухгалтерського обліку з нового 

Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. 

4. Бухгалтерією досліджуваної установи не використовується 

спеціального програмного забезпечення для обліку основних засобів. 

5. Бухгалтерами обраної державної установи відображаються операції 

з проведення державних закупівель основних засобів у визначеному 

законодавством України порядку. 

6. Обліковими співробітниками обраного державного закладу 

здійснюється відображення руху не тільки власних основних засобів, але й 

необоротних активів дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів Роздільнянського району. 
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