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Становлення нового господарсь�
кого механізму передбачає нові
підходи до дослідження окремих
економічних категорій. До них нале�
жить і категорія основних засобів.

Актуальність обраної теми дос�
лідження полягає в тому, що нові
економічні відносини, що склалися у
суспільстві з ринковою економікою,
потребують подальшого розвитку
економічної науки щодо методології
та організації обліку, контролю ос�
новних засобів.

Питання методики та організації
обліку та аналізу основних засобів,
їх використання та контролю роз�
глядали українські та зарубіжні вчені:
О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Ва�
луєв, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірей�
цев, М.В. Кужельний, В.Г. Линник,
Ю.І. Осадчий, В.В. Сопко, М.Г. Чу�
маченко, М.І. Баканов, В.Ф. Мец, І.А.
Бланк, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська,
Ю.С. Цал�Цалко, Г.В. Савицька та ін.

Економіко�правове визначення
основних засобів праці наведено у
Положенні (стандарті) бухгалтерсь�
кого обліку 7 "Основні засоби"
(схвалено Методологічною радою
при Міністерстві фінансів України
від 27.04.2000 р). Положення містить
таке визначення основних засобів.

Основні засоби — матеріальні
активи, які підприємство утримує з
метою використання їх в процесі ви�
робництва або постачання товарів і
послуг, надання в оренду іншим осо�
бам або для здійснення адміністра�
тивних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуа�
тації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він дов�
ший за рік) [ 1].
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Об'єкт основних засобів ви�
знається активом, якщо існує ймо�
вірність того, що підприємство отри�
має в майбутньому економічні виго�
ди від його використання та його
вартість може бути достовірно ви�
значена.

Основні засоби за функціональ�
ним призначенням та видом діяль�
ності (виробнича, комерційна, бан�
ківська) поділяють на такі класи:

Виробничі основні засоби, що
безпосередньо беруть участь у ви�
робничому (комерційному, банківсь�
кому) процесі або сприяють його
здійсненню (будови, споруди, силові
машини й устаткування, робочі ма�
шини і обладнання тощо, які діють у
сфері матеріального виробництва);

Склад основних виробничих за�
собів підприємства:

1. Активна частина основних ви�
робничих засобів: робочі машини і
устаткування; транспортні засоби;
вимірювальні й регулюючі прилади;
обчислювальна техніка.

2. Пасивна частина основних ви�
робничих засобів: будівлі; споруди;
господарський інвентар.

Невиробничі основні засоби, що
не беруть безпосередньої або побічної
участі у процесі діяльності і призначені
здебільшого для обслуговування ко�
мунальних і культурно�побутових по�
треб трудящих (будови і споруди, об�
ладнання, машини і апарати тощо, ви�
користовувані у невиробничій сфері).

Бухгалтерський облік основних
засобів ведеться за такими групами
[ 8, c. 70]:

— земельні ділянки;
— капітальні витрати з поліп�

шення земель;

— будинки та споруди;
— машини та обладнання;
— транспортні засоби;
— інструменти, прилади та інвен�

тар;
— робоча і продуктивна худоба;
— багаторічні насадження;
— інші основні засоби.
Інші необоротні матеріальні ак�

тиви у бухгалтерському обліку поді�
ляються на такі групи:

— бібліотечні фонди;
— малоцінні необоротні матері�

альні активи;
— тимчасові нетитульні споруди;
— інвентарна тара;
— предмети прокату;
— інші необоротні матеріальні

активи.
Для обліку основних засобів пе�

редбачено такі синтетичні рахунки:
№ 10 "Основні засоби" — призна�

чений для обліку наявності та руху
основних засобів, що перебувають не
лише в експлуатації, а й в запасі, на
консервації чи в оренді. Основні за�
соби обліковуються за первинною чи
відновлювальною вартістю.

На рахунку № 10 обліковують
такі основні засоби:

— земельні ділянки;
— капітальні витрати на поліп�

шення земель;
— будинки та споруди;
— машини та обладнання;
— транспортні засоби;
— інструменти, прилади та інвен�

тар;
— робоча і продуктивна худоба;
— багаторічні насадження;
— інші основні засоби.
Окрема група основних засобів

обліковується під назвою "Інші не�
оборотні матеріальні активи", раху�
нок № 11. На цьому рахунку обліко�
вують такі основні засоби:

1. Бібліотечні фонди.
2. Малоцінні необоротні матері�

альні активи.
3. Тимчасові нетитульні споруди.
4. Природні ресурси.
5. Інвентарну тару.
6. Предмети прокату.
7. Інші необоротні матеріальні

активи.
Рахунок № 13 "Знос необорот�

них активів", "Знос основних засо�
бів" — призначений для відображен�
ня амортизації (зносу) вартості ос�
новних засобів у процесі її переносу
на новостворюваний продукт. У цьо�
му рахунку передбачено три субра�
хунки:

— знос основних засобів;
— знос інших необоротних ак�

тивів;
— знос нематеріальних активів.
Облік усередині субрахунка ве�

деться в межах окремих груп вироб�
ничих основних засобів галузевого
призначення, основних засобів гос�
подарства та інших невиробничих
основних засобів, а також за їх ви�
довою класифікацією.
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Ремонт основних засобів, залеж�
но від характеру, здійснюється на
різних рахунках.

Для обліку фактичних затрат із
капітального ремонту основних за�
собів, що належать підприємству,
зокрема й реконструкцію, модерні�
зацію обладнання, призначено раху�
нок "Капітальні інвестиції". В бух�
галтерському обліку (незалежно від
норм податкового законодавства)
первинна вартість основних засобів
збільшується лише на суму затрат,
пов'язаних з поліпшенням об'єкта
(модернізація, добудова, дооблад�
нання, реконструкція тощо), яке
призводить до збільшення майбутніх
економічних вигід, очікуваних від
його використання.

Затрати на поточний ремонт, ут�
римання устаткування тощо, що
здійснені для забезпечення майбутніх
економічних вигід, первинно очікува�
них від використання об'єкта основ�
них засобів, відображений на відпов�
ідних рахунках затрат ("Загальнови�
робничі витрати", "Адміністративні
витрати", "Витрати на збут" тощо).

Облік наявності основних за�
собів будується, як правило, центра�
лізовано в бухгалтерії підприємства
(або в централізованій бухгалтерії).

Обрані методи амортизації ос�
новних засобів є елементами обліко�
вої політики підприємства.

У П(С)БО 7 "Основні засоби" пе�
редбачено, що амортизація основних
засобів нараховується із застосуван�
ням таких методів [ 1]:

1) прямолінійно, за яким річна
сума амортизації визначається
діленням вартості, яка амортизуєть�
ся, на очікуваний період часу вико�
ристання об'єкта основних засобів;

2) зменшення залишкової вар�
тості, за яким річна сума амортизації
визначається як добуток залишкової
вартості об'єкта на початок звітно�
го року та норми амортизації, обчис�
леної, виходячи зі строку корисно�
го використання об'єкта;

3) прискореного зменшення за�
лишкової вартості, за яким різна сума
амортизації визначається як добуток
залишкової вартості об'єкта на поча�
ток звітного року та норми аморти�
зації, обчисленої, виходячи зі строку
корисного об'єкта, яка подвоюється;

4) кумулятивного, за яким річна
сума амортизації визначається як
добуток вартості, яка амортизуєть�
ся, та кумулятивного коефіцієнта.
Кумулятивний коефіцієнт розрахо�
вується діленням кількості років, що
залишаються до кінця очікуваного
періоду часу використання об'єкта
основних засобів, на суму чисел
років його корисного використання;

5) виробничого, за яким річна
сума амортизації визначається як
добуток фактичного річного обсягу
продукції (робіт, послуг) та вироб�
ничої ставки амортизації. Виробни�
ча ставка амортизації обчислюється

діленням вартості, яка амортизуєть�
ся, на загальний обсяг продукції (ро�
біт, послуг), який підприємство очі�
кує виробити (виконати) цим об'єк�
том.

Для обчислення суми амортиза�
ційних відрахувань використовують
розроблювальну таблицю.

Модернізація, реконструкція,
добудова, дообладнання здійсню�
ються на основі спеціальної техніч�
ної документації.

Завдання контролю операцій з
основними засобами полягає в тому,
щоб перевірити збереження і вико�
ристання основних засобів їх за да�
ними балансу, правильність аналі�
тичного і синтетичного обліку ос�
новних засобів, своєчасність відоб�
раження в обліку операцій, пов'яза�
них із введенням їх в експлуатацію,
вибуттям, нарахуванням зносу і
амортизації основних засобів.

Відповідно до завдань контролю
операцій з основними засобами ви�
значаються об'єкти, джерела інфор�
мації, методи перевірки операцій з
основними засобами та порядок уза�
гальнення результатів контролю.
Об'єкти контролю основних засобів
обгрунтовуються відповідно до нор�
мативно�законодавчої та облікової
інформації, яка використовується у
процесі ревізії цих операцій.

Особливості обліку, аналізу і
контролю основних засобів проілю�
струємо на прикладі підприємства
ЗАТ "Пост�Київ і К°".

Київська компанія ЗАТ "Пост�
Київ і К°" існує в сфері ігрового
бізнесу України з 1996 року. Про�
дукція компанії — ігрові автомати з
грошовим виграшем та ігрові плати,
котрі не тільки реалізуються на рин�
ку за привабливими цінами, а й про�
понуються в оренду на досить вигід�
них умовах — з можливістю опера�
тивної заміни плат за побажаннями
клієнта. Вся техніка, котра вироб�
ляється та використовується компа�
нією, сертифікована. Починаючи з
2003 року, компанія "Пост�Київ і К°"
зайнялась розробкою та вироблен�
ням власних ігрових програм. Випу�
щена компанією "Пост�Київ і К°"
техніка та програмне забезпечення
показують хороші результати, як в
містах України — Донецьк, Рівно,
Херсон, Кам'янець�Подільський,
Житомир та ін., так і в українській
столиці, де компанії належить ряд
ігрових залів.

На підприємстві ЗАТ "Пост�Київ
і К°" здійснюється облік:

— основних засобів по номерам
договорів;

— основних засобів, що знахо�
дяться під заставою;

— ремонту основних засобів.
Аналітичний облік основних

засобів в ЗАТ "Пост�Київ і К°" здій�
снюється в інвентарних картках.
Вони містять інформацію про тех�
нічні особливості об'єкта, їх інвен�

тарний номер, первісну вартість,
норму амортизації та інше. Записи в
інвентарних картках здійснюють за
даними первинних документів, тех�
нічних паспортів. Картки складають�
ся в одному примірнику і зберігають�
ся у бухгалтерії в картотеці.

Синтетичний облік ведуть в жур�
налі�ордері № 13. Записи по креди�
ту рахунку 10 у журналі�ордері
здійснюють на підставі первинних
документів. У кінці місяця кредитові
обороти з журналу�ордера перено�
сять в Головну книгу.

Заповнені інвентарні картки реє�
струють в Описах інвентарних кар�
ток з обліку основних засобів (ф.
№03�7). Їх ведуть за класифікацій�
ними групами об'єктів основних за�
собів. При вибутті основних засобів
роблять помітки в описі, а відповід�
ну картку прикладають до акту спи�
сання основних засобів.

Інвентарні картки на основні за�
соби, що надійшли або вибули про�
тягом місяця, зосереджують в кар�
тотеці окремо. В кінці місяця на їх
підставі заповнюють Картку обліку
руху основних засобів (ф. №03�8).

Аналітичний облік зносу основ�
них засобів ведеться відповідно за
видами основних засобів.

Обов'язковою умовою ефектив�
ного використання і продовження
строку експлуатації основних за�
собів є постійне підтримання їх в ро�
бочому стані за рахунок проведення
періодичних ремонтів і технічного
обслуговування та поліпшення.

Витрати на ремонт основних за�
собів обліковують на рахунках 23
"Виробництво", 91 "Загальновироб�
ничі витрати", 92 "Загальногоспо�
дарські витрати", 93 "Витрати на
збут", 94 "Інші витрати".

Ремонт основних засобів здійс�
нюють на основі заяви керівників
підрозділів ЗАТ "Пост�Київ і К°" , у
яких експлуатуються основні засоби,
що потребують ремонту. При ремонті
складається відомість дефектів на
ремонт основних засобів. У ній заз�
начають виявлені дефекти, вказують
потребу в запасних частинах і матер�
іалах, обсяг робіт і визначають нор�
мативну вартість ремонту. На підставі
затвердженої керівництвом відомості
дефектів виписують лімітно�забірну
картку на видачу матеріалів для ре�
монту, складають наряд на відрядну
роботу. Після виконання робіт у відо�
мості дефектів відображають фак�
тичні витрати запасних частин, інших
матеріалів, оплати праці й обчислю�
ють собівартість ремонту.

Закінчений ремонт основних за�
собів оформляють Актом прийман�
ня передачі відремонтованих і рекон�
струйованих об'єктів.

Аналітичний облік витрат на ре�
монт основних засобів ведуть у Ви�
робничому звіті, а синтетичний у
журналі�ордері № 10.2. та Головній
книзі.
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Основними завданнями контро�
лю основних засобів на ЗАТ "Пост�
Київ і К°" є встановлення:

— правильності документально�
го оформлення і своєчасного відоб�
раження в обліку операцій з основ�
ними засобами, їх надходження,
внутрішнього переміщення і вибуття;

— перевірка правильності розра�
хунку, своєчасного відображення
зносу (нарахування амортизації) ос�
новних засобів;

— контроль за витратами на ре�
монт;

 — перевірка правильності відоб�
раження в обліку фінансових ре�
зультатів від вибуття (в тому числі
ліквідації) основних засобів;

— контроль за збереженням ос�
новних засобів;

— перевірка правильності прове�
дення індексації основних засобів.

Перевірку наявності основних
засобів можна проводити двома спо�
собами: шляхом інвентаризації (при
невеликій кількості засобів) або шля�
хом документальної перевірки.

На підприємстві ЗАТ "Пост�Київ
і К°" використовують переважно
перший спосіб, тобто проводять
інвентаризацію основних засобів.

Перевірка реалізації або безкош�
товної передачі основних засобів
починається з ознайомлення з рі�
шенням (дозволом) на вчинення
підприємством відповідних дій. Та�
ким документом є протокол зборів
трудового колективу. При перевірці
ліквідації у зв'язку із зносом або по�
шкодженням розглядаються акти на
ліквідацію основних засобів.

Перевірка індексації основних
засобів проводиться з метою вста�
новлення наявності та правильності
проведення індексації основних за�
собів. Контролер вивчає документи,
які підтверджують проведення
індексації балансової вартості. Та�
кими документами є складені комі�
сією з індексації відомості індексації
балансової вартості основних за�
собів та їх зносу відповідно до зако�
нодавчих актів. Далі перевіряється
правильність відображення зміни
вартості основних засобів у бухгал�
терському обліку.

ЗАТ "Пост�Київ і К°" необхідно
здійснити поступовий перехід від
старої системи автоматизованого
бухгалтерського обліку до більш
нової. Це значно полегшить роботу
облікової служби в частині опера�

тивності інформації та зменшенні
затрат часу на її обробку.

ВИСНОВОК
Сучасна автоматизована система

обліку повинна будуватися на основі
найновіших засобів вирахувальної
техніки і повинна забезпечити:

— повне і своєчасне задоволен�
ня інформаційних потреб користу�
вачів;

— виконання контрольних і
аудиторських задач, з метою отри�
мання необхідної інформації про
наявні відхилення;

— отримання комп'ютерних уп�
равлінських рішень;

— здійснення аналізу і прогнозу�
вання господарсько�фінансової
діяльності підприємства.

Із метою подальшого вдоскона�
лення обліку основних засобів на
ЗАТ "Пост�Київ і К°" пропонуємо:

1. Керівництву підприємства по�
силити контроль за своєчасністю
надходження у бухгалтерію госпо�
дарства первинних документів.

2. При нарахуванні зносу (амор�
тизації) основних засобів використо�
вувати методи, передбачені П (С) БО7.

3. Розрахунок амортизаційних
відрахувань проводити у Відомості
нарахування амортизації основних
засобів (ф. № 10.2.8).

4. При обліку ремонтів основних
засобів керуватися положеннями
стандарту 7, яким передбачено:

— витрати на ремонт ОЗ відно�
сити на витрати діяльності;

— витрати на поліпшення основ�
них засобів відносити у збільшення
їх первісної вартості з наступним
нарахуванням амортизації.

5. Здійснити поступовий перехід
ЗАТ "Пост�Київ і К°" до більш сучас�
них та оновлених програм бухгал�
терського обліку.
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Рис. 1.  Загальна схема обліку основних засобів ЗАТ  "Пост�Київ і К°"
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