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KEY ASPECTS OF AUTOMATED ACCOUNTING OF FIX ASSETS 
 
У статті визначено сутність поняття «основні засоби».  Проаналізовано  ключові аспекти 
автоматизації обліку основних засобів. Автор зазначив найбільш використовувані комп’ютерні 
програми для вирішення облікових задач. Зокрема, автор проаналізував основні принципи 
роботи у програмі «1С:Підприємство». Автором було сформульовано переваги 
автоматизованої системи обліку основних засобів. 
 
The article defines the essence of the concept of "fixed assets". The key aspects of automation of 
accounting of fixed assets are analyzed. The author noted the most used computer programs for 
solving accounting problems. In particular, the author analyzed the main principles of work in the 
program "1C: Enterprise". The author formulated the advantages of an automated accounting system 
of fixed assets. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку ринкових відносин перед українськими 

підприємствами постає потреба у швидкому реагуванні на зміни господарської ситуації, яка пов’язана з 
управлінням основними засобами та його впливом на фінансово-господарську діяльність. Для ефективного 
управління підприємством користувачі прагнуть отримувати обґрунтовану та якісну інформацію про стан та 
використання основних засобів. На сьогодні найефективнішим способом забезпечення достовірної та 
обгрунтованої інформації є використання сучасних інформаційних систем обліку на підприємстві. Тому важливим 
є питання використання інформаційних систем обліку вітчизняними підприємствами та вдосконалення організації 
їх роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблематиці обліку основних засобів присвячували свої 
праці такі науковці: Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Грабова Н.М., Дарманська Г.О., Демяненко М.Я. та ін.  

Проте питання автоматизації обліку основних засобів є не досить досліджене, у той час як ця ділянка, як 
правило, автоматизується однією з перших, оскільки без основних засобів неможлива діяльність суб'єктів 
господарювання. Тому важливим є вдосконалення інформаційного забезпечення управління основними засобами 
підприємства.  

Мета і завдання дослідження. Метою даної статті є розгляд ключових аспектів автоматизації обліку 
основних засобів на підприємстві. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати так завдання: 

1) визначити сутність поняття «основні засоби»; 
2) дослідити особливості обліку основних засобів, їх класифікацію та кореспонденцію рахунків; 



3) розглянути ключові аспекти автоматизації основних засобів на підприємстві. 
Виклад основного матеріалу. Ефективне управління основними засобами неможливе без оперативності в 

обліку, контролі за їх надходженням і використанням, неможливо без застосування в обліку комп’ютерних 
технологій. В умовах розвитку системи бухгалтерського обліку питання інтегрованості підприємств в 
автоматизований облік є досить актуальним. Використання комп’ютерних комплексів обліку на підприємстві 
сприяє покращенню якості роботи бухгалтерів, а звідси й підвищується ефективність організації роботи на 
підприємстві. Програми, що використовуються для автоматизації обліку на підприємстві містять всі необхідні 
інструменти, системи та вбудовані механізми, що забезпечують оперативність обліку та ефективність роботи 
бухгалтера. До таких програм відносять «1С: Бухгалтерія», «Парус-Підприємство», «Дебет+», та ін. Що стосується 
автоматизованого обліку основних засобів, то вищевказані програми забезпечують: 

- створення інвентарної картотеки основних засобів;  
- ведення первинної документації, нарахування зносу, переоцінка об'єктів основних засобів;  
- облік витрат на утримання і поліпшення даного об’єкту обліку;  
- формування окремих звітних форм з обліку основних засобів; 
- оформлення договорів оренди, розрахунок орендних платежів, контроль за станом розрахунків з 

контрагентами [1 с. 143].  
Методичні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (наказ Мінфіну України від 27.04.2000 № 
92)[4]. 

Згідно з ПСБО 7 основні засоби класифікують на:  
1. Основні засоби: 
101   Земельні ділянки 
102   Капітальні витрати на поліпшення земель 
103   Будинки, споруди та передавальні пристрої 
104   Машини та обладнання 
105   Транспортні засоби 
106   Інструменти, прилади, інвентар(меблі) 
107   Робоча і продуктивна худоба  
108   Багаторічні насадження  
109   Інші основні засоби 
2. Інші необоротні матеріальні активи: 
111   Бібліотечні фонди 
112    Малоцінні необоротні матеріальні активи 
113   Тимчасові (нетитульні) споруди 
114   Природні ресурси 
115   Інвентарна тара 
116   Предмети прокату 
117   Інші необоротні матеріальні активи [4]. 
Облік основних засобів і нематеріальних активів здійснюється протягом усього життєвого циклу, від 

надходження на підприємство і до моменту їх ліквідації чи реалізації. 
Типовими формами первинної документації, якими оформлюють операції з обліку основних засобів, є такі 

уніфіковані форми документів: 
ОЗ-1 — акт приймання-передавання основних засобів (для внутрішнього переміщення); 
ОЗ-2 — акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; 
ОЗ-3 — акт на списання основних засобів; 
ОЗ-4 — акт на списання автотранспортних засобів; 
ОЗ-5 — акт про установлення, пуск та демонтаж будівельної машини; 
ОЗ-6 — інвентарна картка обліку основних засобів; 
ОЗ-7 — опис інвентарних карток з обліку основних засобів; 
ОЗ-8 — картка обліку руху основних засобів; 
ОЗ-9 — інвентарний список основних засобів; 
ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16 — розрахунок амортизації основних засобів. 
Із первинних документів формується вхідна інформація під час автоматизованого розв’язання задач з 

обліку основних засобів та необоротних матеріальних активів [5]. 
Завдання автоматизації обліку основних засобів та нематеріальних активів характеризуються відносною 

однотипністю реалізації для різних організацій і стабільністю в часі. Тому передбачається вирішення наступних 
завдань: 

1) Облік наявності, введення в експлуатацію, руху основних засобів в натуральному і вартісному вимірі 
по об'єктах, структурним підрозділам і матеріально відповідальними особами; 

2) Облік наявності та руху нематеріальних активів в вартісному вимірі за об'єктами обліку; 
3) Облік амортизації основних засобів за різними методиками, облік амортизації нематеріальних 

активів; 
4) Формування і друк регістрів синтетичного та аналітичного обліку, звітності по основних засобах та 

нематеріальних активах. 



Найбільш широкого використання та популярності для виконання облікових задач набули такі програми: 
«1С: Підприємство», «Парус», «БЕСТ», «Галактика» та ін.  

Основним засобом у типовій конфігурації «1С: Бухгалтерія 8.1» вважається об'єкт, введений в 
експлуатацію. Саме при оформленні операції введення в експлуатацію визначаються всі параметри обліку 
основних засобів. Перелік об'єктів основних засобів та інших необоротних активів зберігається в довіднику 
«Основні засоби», а всі облікові параметри фіксуються в регістрах відомостей системою автоматично.  

Основним принципом ведення обліку основних засобів в підсистемі є їх пооб'єктний облік, тобто кожен 
об’єкт основних засобів повинен враховуватися окремо, як самостійний елемент довідника «Основні засоби». Для 
ведення пооб'єктного обліку основних засобів використовуються рахунки плану рахунків бухгалтерського обліку: 
всі субрахунки рахунку 10 «Основні засоби». Необхідно враховувати, що аналітичний облік в програмі ведеться за 
допомогою спеціального механізму «субконто». Під видом субконто розуміють сукупність однотипних об’єктів 
аналітичного обліку. Наприклад, рахунок 10 «Основні засоби» має два субконто – «Необоротні активи» та «Місця 
зберігання» [6, с. 188]. 

Основна інформація про об'єкти основних засобів (параметри їх обліку) зберігається не в довіднику, а в 
регістрах відомостей. Ця інформація вноситься користувачем у формі документів введення в експлуатацію або 
введення залишків, а регістри відомостей заповнюються автоматично при проведенні документів. Дані про 
рахунки обліку необоротних активів і приналежності до податкової групі визначається тільки при введенні в 
експлуатацію основного засобу. Аналітичний облік необоротних активів ведеться за матеріально-відповідальним 
особам і підрозділам, за якими основні засоби закріплені. 

При прийнятті до обліку об’єкта основного засобу вказуються рахунок бухгалтерського обліку основних 
засобів і рахунок амортизації, матеріально відповідальна особа, спосіб амортизації та строк корисного 
використання основного засобу. Для нарахування амортизації основних засобів використовується документ 
«Нарахування амортизації».  

Необхідно пам’ятати, що для цієї операції існує рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 
який ведеться в розрізі субконто «Необоротні активи». Вибір рахунка обліку об'єкта та зносу здійснюється при 
оформленні операції введення в експлуатацію і фіксується системою в довідковому регістрі відомостей.  

Метод нарахування амортизації задається для кожного основного засобу і залежно від обраного рахунки 
бухгалтерського обліку змінюється набір можливих методів нарахування амортизації. При цьому можна 
використовувати складні способи амортизації, розподіляти суми нарахованої амортизації між декількома 
рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можна 
вказати графік нарахування амортизації. Нарахування амортизації по всім основним засобам виконується в кінці 
кожного місяця автоматизованою регламентною операцією [2]. 

Для переоцінки, тобто зміни балансової вартості або накопиченого зносу основних засобів та 
нематеріальних активів, використовується документ “Індексація” з Журналу документів “Майно” (або “03, НМА, 
ІНМА”). Для здійснення переоцінки вводяться коефіцієнти переоцінки по кожному інвентарному номеру, після 
чого здійснюється прорахунок, але потрібно мати на увазі, що при необхідності зміни залишкової вартості 
потрібно змінювати або балансову вартість, або знос. У результаті використання даного документа здійснюється 
переоцінка балансової вартості основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу [3]. 

Для автоматизації обліку витрат на ремонт основних засобів необхідно використовують електронний 
документ «Модернізація необоротних активів». З метою вирішення проблеми дефіциту коштів на проведення 
ремонтних робіт доцільно в бухгалтерському обліку формувати ремонтний фонд на основі забезпечень майбутніх 
витрат і платежів, використовуючи для цих цілей субрахунок 474 «Забезпечення інших виплат і платежів». Варто 
відзначити, що в жодному нормативно- правовому акті України не надано типові форми для розрахунку 
забезпечень майбутніх витрат і платежів, тому виникає необхідність не тільки в автоматизації розрахунку 
відрахувань у резерв, але і в розробці типових форм [2]. 

Інформація про списання і реалізацію основних засобів вноситься в програму за допомогою документа 
“Ліквідація необоротних активів”. При створенні документа потрібно в першу чергу вказати причину вибуття 
об’єкта: списання чи реалізація. Якщо включено режим “Списання”, то в табличній частині документа для потреб 
відображення даних в бухгалтерському обліку будуть внесені суми первинної вартості нарахованого зносу. При 
включенні режиму “Реалізація” в табличній частині документа відкриваються для заповнення додаткові колонки:  

- Ціна без ПДВ;  
- Сума без ПДВ;  
- Сума з ПДВ. 
 На підставі внесених в колонки даних програма після проведення документа сформує відповідні проводки 

по рахунках бухгалтерського обліку і відобразить здійснену операцію відповідними сумами в складі валових 
доходів чи валових витрат у податковому обліку. Крім того, створений документ дозволяє оформити і вивести на 
паперовий носій типовий документ 03-3 “Акт на списання основних засобів”, накладну на реалізацію і податкову 
накладну [3]. 

Для отримання аналітичних і підсумкових даних а також формування фінансової і податкової звітності на 
підставі внесеної інформації використовують стандартні і регламентовані звіти, сформувати які можна 
звернувшись до головного меню “Звіти” [3]. 

Таким чином, завдяки автоматизації обліку основних засобів на підприємстві можна отримати такі 
переваги: 

- робота з великим обсягом інформації, отриманим х бухгалтерського обліку; 
- зменшення ризику помилок бухгалтера; 



- підвищення оперативності обліку основних засобів. 
Висновки. Використання бухгалтерських програм не лише дає змогу отримувати оперативну і якісну 

інформацію з обліку господарських операцій основних засобів, але й сприяє покращенню організації роботи на 
підприємстві, полегшенню ведення обліку та зростанню продуктивності роботи персоналу. 

На сьогодні найбільш використовуваною програмою для автоматизації обліку основних засобів на 
підприємстві є «1С: Підприємство». Застосовуючи останні версії цієї програми підприємство отримує всі необхідні 
інструменти та механізми, що дозволяють швидко, легко та ефективно здійснювати облік основних засобів.  

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій підприємствам варто постійно вдосконалювати 
автоматизацію облікових процедур, адже від цього залежить не лише внутрішній аспект розвитку підприємства 
(підвищення оперативності ведення бухгалтерського обліку), але й зовнішній – конкурентноспроможність, 
лідерство на ринку та вихід на міжнародний ринок. 
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