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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Дослідження теоретичних положень та 

діючої практики організації обліку наявності та використання основних засобів в 

умовах змін бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволили 

визначити коло проблем, що гальмують процес управління виробництвом та 

знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать 

різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення 

в бухгалтерському і податковому обліку, відсутність сталої визначеності складу 

основних засобів. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку наявності та 

використання основних засобів особливої актуальності набувають дослідження 

проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи 

амортизації, уточнення її ролі у відтворювальному процесі. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних і розгляд практичних аспектів 

обліку та розробка науково обґрунтованих рекомендацій і пропозицій щодо 

вдосконалення методики обліку надходження та вибуття основних засобів на 

досліджуваному підприємстві. 

Завдання дослідження: 

 визначити економічну сутність основних засобів; 

 провести аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з обліку 

та контролю предмета дослідження; 

 надати організаційно-економічну характеристику базового підприємства; 

 розглянути організацію обліку та внутрішнього контролю основних засобів 

на підприємстві; 

 проаналізувати первинний облік надходження та вибуття основних засобів; 

 вивчити аналітичний і синтетичний облік основних засобів; 

 надати рекомендації стосовно обліку та внутрішнього контролю стану та 

руху основних засобів на досліджуваному підприємстві; 

 провести аналіз стану та ефективності використання основних засобів на 

підприємстві. 

Об'єктом дослідження є облік і внутрішній контроль стану та руху основних 

засобів на ТОВ «Спеції-Одеса». 

Предметом дослідження виступають теоретичні та методичні аспекти 

бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю основних засобів. 

Методи дослідження. При написанні кваліфікаційної роботи застосовувалися 

такі загальнонаукові прийоми та методи аналізу: монографічний, метод порівняння, 

розрахунково-конструктивний, загальнонаукові методи, метод спостереження, 

аналізу, статистичний, математичний, балансовий, методи системного і 

економічного аналізу. 

Інформаційною базою дослідження стали теоретичні та методичні розробки 

вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі і нормативні документи, що 

регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, первинні документи та 
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регістри з бухгалтерського обліку основних засобів, дані фінансової звітності 

підприємства. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел ( 34 найменувань) та 

___-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 64 сторінок. Основний зміст 

викладено на 55 сторінках. Робота містить 9 таблиць, 5 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку основних засобів» 

розглянуто поняття основних засобів в бухгалтерському і  податковому обліку, 

класифікація, оцінка та склад основних засобів, документальне оформлення руху 

основних засобів та досліджено окремі проблемні питання обліку основних засобів.  

У другому розділі «Практичні аспекти руху обліку основних засобів на 

ТОВ «СПЕЦІЇ-ОДЕСА» надано загальну характеристику та аналіз основних 

показників ТОВ «СПЕЦІЇ-ОДЕСА», проаналізовано синтетичний та аналітичний 

облік основних засобів на досліджуваному підприємстві та надано рекомендації 

щодо поліпшення на ньому обліку основних засобів.                          

У третьому розділі «Внутрішній контроль та аналіз стану та руху основних 

засобів на досліджуваному підприємстві» розглянуто теоретичні аспекти 

внутрішнього контролю стану та руху основних засобів, досліджено методику 

проведення внутрішнього контролю основних засобів на ТОВ «Спеції-Одеса», 

проведено аналіз  стану та руху основних засобів на досліджуваному підприємстві. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційної роботі досліджено основні теоретичні та методичні аспекти 

бухгалтерського обліку основних засобів підприємства на матеріалах                   

ТОВ «Спеції-Одеса».  

В процесі вивчення організації ведення обліку основних засобів були виявлені  

деякі недоліки, тому для усунення недоліків і вдосконалення ведення обліку 

основних засобів підприємству було рекомендовано: 

 Переглянути і змінити застарілий зміст і реквізиті у типової 

документації з обліку основних засобів, яке суперечить спробам влади 

приблизити українські стандарти до міжнародних. 

 Визначити ліквідаційну вартість основних засобів. 

 Перейти на поліпшену версію 1С: Бухгалтерія 8. 

При здійсненні внутрішнього контролю стану і руху основних засобів 

досліджуваного підприємства було рекомендовано проводити його за такими 

етапами: 

1. Організаційно-правовий. 

2. Документально-аналітична перевірка надходження основних засобів. 

3. Документально-аналітична перевірка використання (руху) основних 

засобів та їх відтворення. 
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4. Документально-аналітична перевірка операцій реалізації основних засобів. 

5. Перевірка достовірності даних про основні засоби, що відображені у 

звітності. 

6. Узагальнення результатів перевірки. 

В ході проведення внутрішнього контролю основних засобів на підприємстві 

ТОВ «Спеції-Одеса» було виявлено: 

 Невідповідність між первинними документами і фінансовою звітністю 

за надходженням об'єкта основних засобів. Це призвело до зменшення 

амортизації основних засобів, отже і рівню витрат, а також до 

завищення прибутку. 

 Невідповідність строків корисного використання в бухгалтерському та 

податковому обліку. Однак, це не  суперечить нормативній базі.  

 Відсутня інформація про відображення витрат на поліпшення основних 

засобів. 

В результаті проведення внутрішнього контролю основних засобів для 

збереження та забезпечення їх ефективного використання підприємству було 

рекомендовано наступне:  

 Оновити облікову політику підприємства, так як зараз в П(С)БО 7 

«Основні засоби» п. 27 не стосується податкового методу нарахування 

амортизації. 

 Через  невідповідність між первинними документами і фінансовою 

звітністю за надходженням об'єкта основних засобів,  необхідно ввести 

об’єкт в експлуатацію та нарахувати амортизацію за відповідний період 

проводками:  

Д 441 К 13;  

Д 152 К 63;  

Д 104 К 152. 

 Для полегшення, а також відповідності нарахованих сум, підприємству 

краще встановити однакові терміни використання, при цьому 

обов’язково враховувати терміни встановлені Податковим Кодексом. 

Аналіз стану та руху основних засобів, а також їх ефективного використання 

показав, що на підприємстві низька автоматизація торгово-технологічного процесу; 

підприємство використовує застаріле устаткування; показник рентабельності має 

стабільно від'ємне значення, так як підприємство працює в збитковому режимі. Це 

свідчить про неефективне використання основних засобів за цей період. Тому 

підприємству необхідно замінити  застарілі обладнання на нові, які будуть більш 

продуктивними і економічними для організації. 

 

АНОТАЦІЯ 

__Плетт А. ., «_Облік і контроль стану та руху основних засобів (на прикладі  

(прізвище та ініціали студента)    (назва кваліфікаційної роботи) 

ТОВ «СПЕЦІЇ-ОДЕСА»)», 

кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  

6.030509 «Облік і аудит»__ за освітньою програмою  
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«Облік і аудит», 

Одеський національний економічний університет 

м. Одеса, 2019 рік 

 

Кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об’єкт 

дослідження – облік і внутрішній контроль стану та руху основних засобів 

підприємства. 

У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку і контролю основних 

засобів. 

Проаналізовано діючу практику обліку та контролю основних засобів                                 

ТОВ «СПЕЦІЇ-ОДЕСА». 

Запропоновано удосконалення регістрів типової документації з обліку 

основних засобів, полишення версії програми для ведення бухгалтерського і 

податкового обліку,  встановлення однакових строків корисного використання в 

бухгалтерському та податковому обліку основних засобів.   

 

Ключові слова: основні засоби, оцінка, класифікація, облік, аналіз, внутрішній 

контроль. 

 

 

ANNOTATION 

 

__Plett A., «Accounting and control of the state and motion of the fixedassets : 

(students surname and initials)    (work title) 

 (on the example of LTD. « SPICES-ODESS»)» 

qualifying work for obtaining an education bachelor’s degree in specialty  

6.030509 «Accounting and Auditing» for educational program «Accounting and 

Auditing», 

Odessa National Economic University 

Odessa, 2019 

 

Qualifying work of bachelor’s degree consists of three divisions. The object of 

research  is accounting and internal control of the state and movement of fixed assets of 

the enterprise. 

           The  theoretical  aspects  of  accounting  and control  of  the  fixed  assets  are  in-

process examined.  

Operating practice of accounting and control off the fixed assets is analysed of LTD 

"SPECIAL-ODESSA". 

The improvement of registers standard documentation for the accounting of fixed 

assets, leaving a version of the program for accounting and tax accounting, establishment 

of the same terms of useful use in the accounting and tax accounting of fixed assets. 

  

Keywords: the  fixed  assets,  estimation,  classification,  accounting, analysis, 

internal control. 
 


