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ПОМИЛКИ В ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Основні засоби відносяться до головного виробничого капіталу 

підприємства. Їх облік вимагає особливої уваги з боку бухгалтерії. 
Для здійснення будь-якої діяльності підприємство повинно мати необхідні 

матеріальні умови та засоби праці. Вартість засобів праці та іншого майна, які 
протягом декількох років обслуговують господарську діяльність підприємства, 



66 │ Науково-практична конференція 
  
складають основні засоби. У бухгалтерському обліку відображається вартість 
та матеріально-речовий склад основних засобів. 

Склад основних засобів і їх стан зумовлюють подальше вдосконалення 
виробництва, рівень конкурентоспроможності вироблених підприємством 
товарів, виконання робіт та надання послуг. Від величини й динаміки 
вікових характеристик основних засобів і, перш за все їх найактивнішої 
частини: машин та устаткування, багато в чому залежить технічний рівень і 
ефективність виробництва. Незавантажені та застарілі потужності 
збільшують витрати підприємства і перешкоджають економії виробничих 
витрат для збільшення споживчого попиту й зростання ділової активності. 

Ефективна організація бухгалтерського обліку основних засобів має 
забезпечити досягнення цілей обліку, а саме: своєчасне відображення на 
рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, 
надходження, внутрішнє переміщення і вибуття основних засобів; 
відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за 
звітний період і їх знос з початку строку корисного використання; 
визначення витрат на підтримку об’єктів у робочому стані, їх відновлення і 
поліпшення; визначення фінансових результатів від реалізації та іншого 
вибуття основних засобів; накопичення інформації для складання звітності 
про основні засоби і капітальні інвестиції [1, с. 67]. 

Відсутність достовірної облікової інформації може призвести до 
формування даних, що в спотвореному вигляді відображають фінансово-
майновий стан підприємства. Саме облікова інформація дозволить 
сформулювати загальну концепцію ефективності управління основними 
засобами підприємствами [2, с. 1082]. 

У зв’язку з цим в даний час актуальними є питання оновлення та 
модернізації основних засобів, обліку та контролю за рухом і використанням 
об’єктів основних засобів та недопущення помилок при відображенні 
господарських операцій з ними.  

До таких можна віднести: 
– включення у склад основних засобів: активів, орендованих на умовах 

операційної оренди; активів, що підлягають списанню (які не можуть бути 
використані або продані); 

– відображення малоцінних необоротних матеріальних активів строком 
служби більше року на рахунку запасів 22 «Малоцінні швидкозношувані 
предмети»; 

– недотримання вартісного критерію, встановленого для відокремлення 
малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) у обліковій 
політиці, прийнятій на підприємстві; 
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– невідповідність методів нарахування амортизації, визначених у 
обліковій політиці тим, що фактично застосовуються підприємством; 

– нараховується амортизація на об’єкти, які не повинні амортизуватися 
(об’єкти на консервації, об’єкти, які повинні бути списані); 

– некоректне ведення обліку дооцінки основних засобів; 
– некоректне використання Плану рахунків часто призводить до 

некоректного формування статей звітності; 
– некоректне формування статей звітності; 
– некоректне відображення операцій з основними засобами в обліку, які 

суперечать вимогам Інструкції про застосування Плану рахунків та 
призводять до некоректного подання інформації у фінансових звітах. 

Необхідно удосконалювати теоретичні і практичні засади організації 
обліку основних засобів у напрямі розширення її управлінських можливостей, 
максимально пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів господарювання, 
що виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху основних 
засобів та ефективності їх використання. Основними шляхами удосконалення 
організації обліку основних засобів є раціоналізація як кожної форми 
документів і регістрів обліку, так і методів, і способів збирання, обробки і 
узагальнення облікової інформації, адаптованих до сучасних умов [3]. 

Основні засоби, сформовані на початковому етапі діяльності 
підприємства, вимагають постійного управління ними. Дане управління 
здійснюється в межах бухгалтерського обліку. На закінчення, можна 
зробити висновок, що використання основних засобів, задіяних на 
підприємствах, в сучасних економічних умовах, служать одним з 
найважливіших економічних ресурсів і, безперечно, впливають на 
показники його діяльності.  
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