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Досвід країн з розвинутою ринковою економікою дозволяє зробити 

висновки, що вихід з кризової ситуації починається з оновлення основних 

засобів підприємства.  

Це є матеріально-майнові цінності, що функціонують у натуральній 

формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в 

невиробничій сфері, зберігають початковий зовнішній вигляд (форму) та 

поступово зношуються протягом тривалого періоду. Крім того вони – 

національне багатство кожної держави. Тому їх раціональне використання є 

важливим фактором підвищення виробництва. Однак, вони 

використовуються не тільки у сфері виробництва, а й у сфері надання різних 

видів послуг, банківській діяльності. 

Метою обліку основних засобів та нематеріальних активів є: правильне і 

своєчасне документування і відображення операцій за їх рухом; контроль за 

збереженням; правильне своєчасне нарахування амортизації (зношення). 

Основні засоби можуть вибувати внаслідок безкоштовного передання 

юридичній чи фізичній особі обладнання чи інвентарю, закінчення строку їх 

служби, повного зношення об'єкта обліку, реалізації через недоцільність 

подальшого використання, в результаті морального зношення, а також 

унаслідок крадіжки чи руйнування через аварії, стихійні лиха тощо. Записи в 

бухгалтерському обліку за вибуттям основних засобів здійснюються на 

підставі акта вибуття.  

За функціональним призначенням розрізняють операційні основні 

засоби, що беруть безпосередню участь у банківській діяльності або 

сприяють її здійсненню (будівлі, споруди, силові машини, обладнання, 

робочі машини та обладнання тощо, що діють у сфері матеріального 

виробництва), і неопераційні основні засоби, що не беруть безпосередньої 

або опосередкованої участі у банківській діяльності та призначені 

здебільшого для обслуговування комунальних, культурно-побутових потреб 

працівників банку (будівлі, споруди, обладнання, машини й апарати тощо, 

що використовуються у невиробничій сфері). 

Метою обліку основних засобів та нематеріальних активів є: правильне і 

своєчасне документування і відображення операцій за їх рухом; контроль за 

збереженням; правильне своєчасне нарахування амортизації (зношення). 

Усе викладене вище дозволяє зробити висновки, що раціональне 

удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів буде впливати не 

тільки на оцінку рівня їх ефективного використання, але й на усю 

господарську фінансову діяльність. 


