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ВСТУП 

 

В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і 

підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій 

відповідно до чинного законодавства.  

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за 

рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за 

рахунок основних фондів.  

 Невід'ємною частиною господарських засобів підприємства є основні засоби. 

Без них не може здійснюватися ні один господарський процес. Відмінною рисою 

основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, 

зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під 

впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються 

поступово і переносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом 

нормативного терміну служби шляхом нарахування зносу (амортизації) згідно  

встановлених норм.  

Прискорення науково-технічного прогресу найповніше проявляється в 

кількісному зростанні та якісному вдосконаленні основних виробничих фондів, які 

разом з трудовими та земельними ресурсами становлять основу 

сільськогосподарського виробництва. 

Кількісне зростання та якісне вдосконалення основних виробничих фондів, їх 

концентрації в провідних галузях сільськогосподарського виробництва сприяють 

поглибленню технологічного поділу праці, розвитку міжгалузевих та 

міжгосподарських зв’язків. Крім того, вони виступають матеріально-речовим 

чинником сільськогосподарського виробництва та вдосконалення вироблених 

відносин. 

За будь-якої форми власності важливим чинником раціонального 

господарювання, відносин власності, приватизації майна є визначення відповідної 

вартості засобів виробництва. Вартість засобів виробництва, яка не відповідає 
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сучасному рівню цін, зумовлює зниження ціни виробництва, ускладнює процеси 

відтворення матеріально-технічної бази. 

Функціонуючим засобом виробництва є земля внаслідок застосування живої і 

уречевленої праці. Причому вона повинна бути спрямована на її поліпшення, 

підвищення економічної родючості ґрунту. Тому в сільському господарстві 

досліджувати економічну категорію основних засобів виробництва, закономірності 

формування й ефективного функціонування необхідно з урахуванням природної та 

економічної родючості земельних угідь, тобто їх якісних характеристик. 

Велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства 

має поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх 

ефективним використанням. Цьому сприяє добре побудований облік основних 

засобів. 

Перехід України на принципи і методи ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку зумовив істотні зміни в порядку ведення бухгалтерського 

обліку основних засобів.  

Першочергові питання, які характеризують порядок організації обліку та 

контроль основних засобів детально розглядались багатьма економістами, і це 

відтворено ними у статтях, навчально-методичній літературі. Однак окремі питання 

дослідженні недостатньо і потребують ретельного дослідження та науково 

обґрунтованих рекомендацій, оскільки значно змінилася методика бухгалтерського 

обліку в цілому та, зокрема, основних засобів.  

Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку та контролю 

основних засобів присвячені роботи В.Д. Андреєва, А.В. Алексєєвої, В.В. Бабича, 

М.Т. Білухи [18], С.Ф. Голова [30], А.М. Герасимовича [29], Н.І. Дорош, В.І. 

Єфіменко, В.П. Завгороднього [38], В.Г. Лінника [49], В.В. Сопка[59-60], Н.В. 

Кужельного[49], Г.Г. Кірейцева, Д.Р. Кетлетта, Г.І. Олеховича, В.Г. Швеця, Л.С. 

Шатковської, В.Ф. Палія, О.А. Петрик, С. Яремчука, й інших. 

Щоб відповідати сучасним вимогам організація і методологія обліку  повинна 

відповідати повсякденним запитам управління, бути надійними економічними 
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інструментами управління підприємством. Але на практиці ще є багато ситуацій, 

коли це положення не виконується. Це повною мірою стосується обліку основних 

засобів. 

Економічні перетворення, які здійснюються в Україні протягом останніх 

років, спрямовані на реформування господарського механізму адекватного ринковій 

економіці. Особливе місце в цьому займає організація обліку та контролю наявності, 

руху і технічного стану основних засобів. Крім того, окремі аспекти їх обліку і 

контролю за національними стандартами безпосередньо на підприємствах галузі 

недостатньо висвітлені в економічній літературі.  

Отже, дослідження обліку і контролю наявності, руху і технічного стану 

основних засобів на підприємстві ТОВ «ТАК-Агро» є актуальним. 

Мета і задачі дослідження  полягають у вивченні і дослідженні методики і 

організації обліку і контролю основних засобів в ТОВ «ТАК-Агро» з метою їх 

практичного використання в агропромисловому комплексі, у розробці певних 

пропозицій щодо удосконалення методики обліку і контролю основних засобів з 

врахуванням національних стандартів та узагальнення здобутих знань з фаху. 

Відповідно до мети в науковій роботі поставлено такі завдання: 

– визначити сутність основних засобів як об’єкту обліку, контролю та аналізу; 

– систематизувати ознаки класифікації основних засобів, розглянути порядок їх 

визнання та оцінки; 

– визначити фінансовий стан та фінансові результати діяльності досліджуваного 

підприємства; 

– охарактеризувати особливості документального оформлення і обліку основних 

засобів у ТОВ «ТАК-Агро»; 

– розглянути сутність, завдання та джерела контролю основних засобів; 

– запропонувати шляхи удосконалення системи внутрішнього контролю 

операцій з основними засобами досліджуваного підприємства; 

– провести економічний аналіз основних засобів  ТОВ «ТАК-Агро»; 

– побудувати економіко-математичну модель, яка забезпечить оптимізацію 

наявних запасів для отримання максимального прибутку у ТОВ «ТАК-Агро». 



7 

Об`єктом дослідження є процеси обліку і контролю основних засобів в                 

ТОВ «ТАК-Агро», які займаються вирощуванням сільськогосподарських та 

технічних культур. 

На даних підприємствах наявні можливості повного і всебічного висвітлення 

досліджуваних у роботі питань щодо організації обліку і контролю наявності, руху і 

технічного стану основних засобів з використанням практичних матеріалів. 

Предметом дослідження є методичні аспекти обліку і контролю  основних 

засобів в умовах ринкових відносин з урахуванням галузевої специфіки                          

ТОВ «ТАК-Агро». 

При написанні магістерської роботи використовувались такі методи 

дослідження як системний аналіз – для деталізації і розчленування об’єкта 

дослідження на окремі важливі складові елементи; синтез – для узагальнення різних 

аспектів обліку і контролю основних засобів; інформаційне моделювання – для 

забезпечення дослідження нормативно-довідковими матеріалами; абстрагування – 

для  формування узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу 

теорій і практики організації системи забезпечення обліку основних засобів; 

конкретизація – для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення 

дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом – для виявлення 

їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватного вимогам стандартів; 

опитування, фактична перевірка, порівняння, перерахунок, документальна 

перевірка, вибіркове дослідження – при проведення контролю основних засобів; 

статистичні і аналітичні розрахунки; порівняння – для зіставлення даних у динаміці; 

конструктивний – для групування пропозицій щодо обліку основних засобів; 

графічний – для наочного зображення результатів дослідження. 

Інформаційною основою дослідження стали законодавчі та нормативно – 

правові акти з бухгалтерського обліку та контролю основних засобів в Україні, 

наукова та періодична література, первинні документи, облікові і звітні дані            

ТОВ «ТАК-Агро». 
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ВИСНОВКИ 

 

У магістерській роботі розглянуто та узагальнено теоретичні і практичні 

аспекти організації обліку, контролю та аналізу основних засобів на прикладі ТОВ 

«ТАК-Агро». Визначено сутність основних засобів та класифікація основних засобів 

з економічної та бухгалтерської точки зору, наведено особливості оцінки основних 

засобів за вітчизняними та міжнародними стандартами, розглянуто ефективність 

функціонування об’єкта дослідження,  перспективи його розвитку та впровадження 

дієвих важелів управління основними засобами. 

Дослідження визначення основних засобів, як поняття економічної категорії та 

об’єкту бухгалтерського обліку, привело до трактування, що, основні засоби - це 

матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі 

виробництва або поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам 

або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 

термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Критерії визнання основних засобів аналогічні критеріям визнання, які 

застосовуються для всіх активів, тобто об'єкт основних засобів визнається активом, 

коли існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні 

вигоди, пов'язані з використанням цього об'єкта, і його вартість може бути 

достовірно визначена. 

Не можуть бути визначені активами, а звідси, і основними засобами об’єкти, 

не придатні до використання через фізичний і моральний знос.  

Головним завданням обліку основних засобів є: 

1) правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття й переміщення 

основних засобів; 

2) контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях експлуатації; 

3) своєчасне й точне обчислення зносу (амортизації) основних засобів і 

правильне відображення його в обліку; 
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4) визначення витрат на ремонт, а також контроль за раціональним 

використанням коштів, виділених з цією метою; 

5) виявлення об'єктів, які не використовуються; 

6) контроль за ефективністю використання, пошуки резервів підвищення 

ефективності роботи машин, обладнання та ін.; 

7) оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною 

інформацією про стан основних засобів через автоматизацію обліково-

обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки. 

Крім цього, бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити 

контроль за ефективним використанням виробничих майданчиків, обладнання, 

машин, транспортних засобів та інших засобів праці. 

Основним напрямом діяльності ТОВ «ТАК-Агро» є вирощування зернових і 

технічних культур, які в структурі АПК займають 92% культур і вирощування 

продукції тваринництва 8%, підприємство має вигідне розміщення і спеціалізується 

на виробництві зерна, в першу чергу озимої пшениці і кукурудзи. Із технічних 

культур господарство вирощує соняшник. 

Собівартість сільськогосподарської продукції обернено залежить від 

урожайності. При збільшені урожайності собівартість зменшується і навпаки. Збір 

урожаю зумовлюється різними факторами такими як: погодні умови, якістю насіння 

та іншими. Прогнозування необхідно щоб вибрати найбільш ефективну стратегію 

економічної діяльності підприємства тому було проведено економіко-математичне 

моделювання для висвітлення цих показників. 

Підприємство ТОВ «ТАК-Агро»   є платником єдиного податку 4 групи 

(2014р. Фіксований сільгоспподаток)  та ПДВ на загальних засадах. 

Відповідальність за ведення обліку і достовірність фінансової, податкової і 

статистичної звітності несуть керівник і головний бухгалтер підприємства. 

На підприємстві здійснюється: бухгалтерський, фінансовий облік, облік для 

цілей оподаткування, складається статистична, фінансова, податкова звітність згідно 

з чинним законодавством України; забезпечуються умови дотримання 
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законодавства про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки і 

соціального страхування. 

Проведені дослідження дозволили сформулювати наступні висновки та 

пропозиції. 

Результати проведеного дослідження дають підстави для наступних висновків:  

ТОВ «ТАК-Агро»  у 2013 році сільськогосподарських угідь збільшилась . Це 

свідчить про те, що ТОВ «ТАК-Агро» розвивається, за рахунок пайових внесків 

своїх працівників. 

Середньорічна чисельність працівників у ТОВ «ТАК-Агро» збільшилась  на 

6,76%.    В ТОВ «ТАК-Агро» вартість основних засобів зменшилась і складає 4628 

тис. грн.. Це свідчить про те, що потрібно частіше робити капітальні ремонти, 

модернізовувати, та купувати нові засоби. 

Найбільшу частини основних засобів у ТОВ «ТАК-Агро» складають машини і 

обладнання. Це є позитивним явищем, тому що підприємство обробляє і вирощує 

сільськогосподарські культурами в більшості своїми засобами. 

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку в господарстві створено 

облікову службу на чолі з головним бухгалтером. 

 Облікова робота ведеться згідно облікової політики підприємства, форма 

обліку журнально-ордерна. 

Дослідженням організації обліку основних засобів встановили, що облік у 

господарстві ведуть на рахунку 10 „Основні засоби‖.  

Первинний облік ведеться належним чином, на бланках типової форми. 

Єдиним недоліком є те, що зафіксовані факти несвоєчасного надходження 

первинних документів до бухгалтерії господарства, що ускладнює роботу 

бухгалтерів. 

Аналітичний облік основних засобів ведуть по інвентарних об’єктах в одному 

примірнику і зберігаються у бухгалтерії господарства. 

Синтетичний облік ведуть в журналі-ордері № 4 с.-г. Записи по кредиту 

рахунку 10 у журналі-ордері здійснюють на підставі первинних документів. 
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 В кінці місяця кредитові обороти з журналу-ордера переносять в Головну 

книгу. 

Для підтримання основних засобів в робочому стані необхідно їх поліпшувати 

і проводити періодично ремонти. Останніми роками в господарстві не проводились 

ремонти та поліпшення, тому дане питання висвітлено чисто теоретично. 

Контролю основних засобів в господарстві відводиться важлива роль. В 

господарствах створена постійно діюча ревізійна комісія, яка здійснює перевірку 

надходження, вибуття основних засобів та правильності нарахування амортизації. 

З метою дальшого вдосконалення обліку основних засобів пропонуємо: 

1. Керівнику господарства посилити контроль за своєчасністю надходження у 

бухгалтерію господарства первинних документів. 

2. При нарахуванні зносу (амортизації) основних засобів використовувати 

методи передбачені П (С) БО 7. 

3. При обліку ремонтів основних засобів керуватися П(С)БО 7, яким 

передбачено: 

– витрати на ремонт основних засобів відносити на витрати діяльності; 

– витрати на поліпшення основних засобів відносити у збільшення їх первісної 

вартості з наступним нарахуванням амортизації.      

4.  Здійснити поступовий перехід підприємств від ручної обробки даних до 

автоматизованого бухгалтерського обліку. Це забезпечить більшу оперативність 

інформації та дозволить організувати безперервний контроль за обліком основних 

засобів.                 
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