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Такий документ забезпечить формування нової достовірної
обліково-аналітичної інформації і дасть змогу здійснювати необ-
хідні розрахунки і приймати обґрунтовані рішення у сфері управ-
ління зобов’язаннями підприємства своєчасно.

Отже, належна організація обліку кредиторської заборговано-
сті на підприємстві будь-якої форми власності має вирішальне
значення, оскільки сприяєупорядкуванню інформації, прозорості
та достовірності даних розрахункових операцій за борговими зо-
бов’язаннями (з кредиторами). Досягнення і належна підтримка
стійкого фінансового положення підприємством є запорукою йо-
го подальшого економічного і фінансового зростання. Адже при
недостатній платоспроможності підприємство буде змушене по-
ставити основною метою діяльності не власну капіталізацію і
зростання добробуту його власників, а позицію щодо утримання
на конкурентному ринку.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

На сучасному етапі розвитку та інтеграції ринкових відносин
виникає усе більше проблемних питань щодо основних засобів,
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що пов’язано з виникненням нових їх видів, які вимагають інших
підходів до оцінки їх вартості, аналізу ефективності використан-
ня та облікової політики.

До головних проблем щодо основних засобів можна віднести:
— різні підходи до термінології та визначення сутності основ-

них засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування,
принципів їх оцінки;

— проблеми вдосконалення системи амортизації;
— проблеми підвищення інформативності первинних докуме-

нтів з обліку основних засобів;
— проблема інформаційного забезпечення управління матері-

ально-технічною базою, що представлено на підприємстві систе-
мою обліку, аналізу, аудиторського контролю;

— проблеми аналізу ефективност івикористання основних за-
собів і можливості її прогнозування тощо [2].

Одною з основних проблем щодо обліку основних засобів є їх
оцінка. Згідно норм П(С)БО 7 «Основні засоби» підприємства мо-
жуть використовувати два види оцінки вартості основних засобів: за
первісною або за справедливою вартістю [1]. Зазвичай використо-
вують оцінку за первісною вартістю, бо вона є зрозумілішою і прос-
тішою у застосуванні. Оцінка за справедливою вартістю є складні-
шою і потребує залучення експерта, який має право здійснити таку
оцінку, тому такий метод є затратним. Але саме останній метод дає
змогу оцінити основні засоби за їх реальною вартістю, що дає змогу
об’єктивніше оцінити вартість необоротних активів загалом, і як ре-
зультат здійснити точніший аналіз основних засобів. Також дана
оцінка є доцільнішою при великих інфляційних процесам.

Основними проблемами, що виникають у процесі оцінки за
справедливою вартістю основних засобів, є:

— на сьогодні відсутні методичні основи обґрунтованого визна-
чення вихідної оцінки основних засобів, що є досить важливим;

— використання поняття «справедлива вартість» у П(С)БО,
оскільки ринкові ціни не можна назвати справедливими, так як
вони не можуть бути одночасно справедливими для двох учасни-
ків ринку — продавця і покупця;

— при виборі об’єктивного методу оцінки основних засобів не-
обхідно мати на увазі, що не існує такої оцінки, яка б задовольняла
вимоги всіх без винятку користувачів фінансової звітності [3].

Щодо обліку основних засобів потрібно зазначити, що особ-
ливістю реалізацій основних засобів за грошові кошти є те, що
перед продажем їх переводять до групи необоротних активів, які
утримуються для продажу. Такі активи переводять до складу
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оборотних активів і відображають на рахунку 286 «Необоротні
активи і групи вибуття, що утримуються для продажу». Дана
операція призводить до змін у відображенні доходів і витрат, що
пов’язані з реалізацією основних засобів з групи вибуття.

Розглянувши облік вибуття основних засобів, на нашу думку,
при відображені реалізації даних активів доцільнішим і правиль-
нішим було б віднесення собівартості проданих основних засобів
на 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів», а дохід
від продажу даних активів на 742 «Дохід від реалізації необорот-
них активів». Дані рахунки були створені саме для обліку доходу
та собівартості від необоротних активів, у тому числі і основних
засобів. Після введених груп вибуття вони втратили своє функці-
ональне призначення. Також основні засоби не є ні оборотними
(особливо за Податковим кодексом, де межа вартості оборотних є
меншою 2500,00 грн), а тим паче ні виробничими запасами. Дане
відображення продажу основних засобів може ускладнити розу-
міння фінансової звітності підприємства.

Для вирішення згаданих проблем потрібно здійснити такі дії:
— удосконалити методику обліку надходження основних за-

собів у системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити
систему бухгалтерських записів;

— розробити бухгалтерську модель економічного механізму
амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового,
внутрішньогосподарського обліку амортизаційних процесів і їх
податкового аспекту;

— удосконалити методику обліку витрат на ремонти основних
засобів, що підвищить ефективність управління витратами;

— розробити моделі залежності експлуатаційних витрат від
віку устаткування, яка дозволить визначити доцільність прове-
дення ремонту основних засобів [2].
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