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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Головною метою здійснення фінансово-господарської 

діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. Усі операції, які 

виконуються в процесі проведення такої діяльності спрямовані на отримання 

ефективного результату їх виконання.  

Але не завжди результат від здійснення діяльності має позитивне значення. 

Коли підприємство неефективно використовує свої ресурси, нераціонально 

проводить свою діяльність, то і результат від здійснення такої діяльності може мати 

від’ємне значення.  

Для того, щоб керівництво будівельного підприємства мало впевненість в 

тому, що результат діяльності буде мати позитивне значення по закінченню періоду 

здійснення такої діяльності, необхідно докласти певних зусиль задля досягнення 

ефективного використання основних засобів такого підприємства. Оскільки те, 

наскільки ефективно вони використовуються, впливає напряму на кінцевий 

фінансовий результат здійснення діяльності – розмір його прибутку. 

Основні засоби є одним з головних ресурсів, що приймають безпосередню 

участь у створенні готового продукту підприємства та як прямо, так і 

опосередковано впливають на найважливіші аспекти його діяльності. Питання 

найбільш раціонального і ефективного використання основних засобів хвилює 

кожне підприємство, але найбільш проблемним стає в сучасних ринкових умовах, а 

саме: при постійній нестачі фінансових ресурсів, скороченні попиту на світових та 

локальних ринках, нестабільній економічній ситуації, банкрутстві і ліквідації 

суб’єктів господарювання, а також враховуючи високий рівень фізичного й 

морального зносу обладнання вітчизняних підприємств. табли 

Саме цьому на перший план постає проблема визначення ефективності і 

раціональності використання основних засобів, враховуючи їх технічний стан, 

наявні резерви та шляхи їх підвищення, а також виявлення найважливіших 

чинників, що впливають на зміну рівня ефективності та рентабельності 

використання основних засобів суб’єктами господарювання. 
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Ефективне використання основних засобів та виробничих потужностей 

залежить від того, якою мірою реалізуються екстенсивні та інтенсивні фактори їх 

використання. Це дають змогу визначити саме індивідуальні показники, за 

допомогою яких, на відміну від узагальнюючих показників та показників технічного 

стану, при розрахунках враховуються індивідуальні особливості підприємства. 

Таким чином, питання актуальності ефективного використання основних 

засобів на будівельних підприємствах обґрунтовується високою залежністю від його 

впровадження з кінцевим фінансовим результатом діяльності такого підприємства. 

Проблемним питанням обліку, контролю та аналізу основних засобів 

підприємств завжди приділялася значна увага науковців, про що свідчить значна 

кількість досліджень. Питання організації обліку, аудиту та економічного аналізу 

основних засобів підприємств різних галузей господарювання досліджували 

провідні вітчизняні та зарубіжні науковці: Бойко В.М., Вашківа П.Г., Борисова А.Б., 

Бланка І.А., Бутинця Ф.Ф., Волкової Н. А., Подвальної Н.Е., Воробйової О.І., 

Грицишена Д. О., Загороднього А.Г., Вознюка Г.Л., Партин Г.О, Смовшенко Т.С., 

Завадського Й.С., Ковальчука І. В., Круш П. В., Кузнєцов В., Михайленко О., 

Мацибори В. І., Мисніка С.І., Столітнього С.В., Пальоха Т. М., Подолянчука О.А., 

Химич Г.М., Сердюка В.Н., Сухарського В.С., Фамінського І.П., Хом’яка Р.Л., 

Титова В. І., Теслі К.Б. 

Мета і завдання дослідження. Метою проведення дослідження є визначення 

шляхів ефективного використання основних засобів на будівельних підприємствах. 

Для досягнення поставленої мети були сформовані наступні завдання: 

- дослідити такий об’єкт обліку промислових підприємств, як об’єкти основних 

засобів; 

- визначити методи та способи проведення оцінки та переоцінки об’єктів основних 

засобів; 

- дослідити гармонізацію обліку об’єктів основних засобів з міжнародним 

стандартами; 

- визначити які існують дискусійні питання, що існують в межах проведення обліку 

об’єктів основних засобів; 
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- дослідити діючу практику проведення обліку основних засобів на підприємстві; 

- провести аналіз ефективності використання об’єктів основних засобів на 

підприємстві; 

- розробити напрямки щодо вдосконалення проведення обліку об’єктів основних 

засобів на підприємстві. 

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних і прикладних 

питань, пов’язаних з обліком,  аудитом та аналізом основних засобів будівельного 

підприємства. 

Об’єктом дослідження є діюча практика обліку, аудиту та економічного 

аналізу основних засобів ТОВ «Стікон» (м. Одеса). 

Підприємство здійснює випуск збірного залізобетону, товарного бетону, 

метало пластикових виробів, металоконструкцій, розчинів. Розташовується на 

території 5 га і має власну залізничну гілку, що дозволяє приймати до 400 вагонів на 

місяць. У розпорядженні управління механізації знаходиться велика кількість 

баштових і стрілових кранів, установки для пальових робіт, екскаваторна техніка, 

парк великовантажного автотранспорту, включаючи авто бетоновози і ремонтну 

базу. 

Методи дослідження. При проведенні дослідження були використані наступні 

методи досліджень: емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 

вимірювання), методи теоретичних досліджень (гіпотеза, припущення, системний 

підхід), методи синтезу та аналізу, методи фінансового аналізу, методи економіко-

математичного моделювання (кореляційно-регресивний аналіз). 

Інформаційною базою дослідження виступили законодавчі та нормативні акти 

з питань проведення бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених в 

області бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу, економічної теорії, 

довідково-інформаційні видання, матеріали науково-практичних конференцій, 

первинна документація, облікові регістри бухгалтерського обліку, дані 

автоматизованого обліку, бухгалтерська та фінансова звітність підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

 

В процесі проведення дослідження були досягнуті наступні завдання:  

1) досліджено такий об’єкт обліку промислових підприємств, як об’єкти основних 

засобів; 

2) визначено методи та способи проведення оцінки та переоцінки об’єктів основних 

засобів; 

3) досліджено гармонізацію обліку об’єктів основних засобів з міжнародним 

стандартами; 

4) визначено які існують дискусійні питання, що існують в межах проведення обліку 

об’єктів основних засобів; 

5) досліджено діючу практику проведення обліку основних засобів на підприємстві; 

6) проведений аналіз ефективності використання об’єктів основних засобів на 

підприємстві; 

7) розроблені напрямки щодо вдосконалення проведення обліку об’єктів основних 

засобів на підприємстві. 

Предметом дослідження виступило підприємство ТОВ «Стікон» (м. Одеса). 

ТОВ «Стікон» здійснює випуск збірного залізобетону, товарного бетону, 

метало пластикових виробів, металоконструкцій, розчинів. Розташовується на 

території 5 га і має власну залізничну гілку, що дозволяє приймати до 400 вагонів на 

місяць. У розпорядженні управління механізації знаходиться велика кількість 

баштових і стрілових кранів, установки для пальових робіт, екскаваторна техніка, 

парк великовантажного автотранспорту, включаючи авто бетоновози і ремонтну 

базу. 

Облікова політика підприємства розробляється  та затверджується керівником 

підприємства та головним бухгалтером. Облік підприємства автоматизовано. За 

допомогою бухгалтерської програми здійснюється комплексна обробка інформації 

відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Підприємство на балансі має значну кількість об’єктів основних засобів, які 

розташовані на будівельних майданчиках та в офісах. У складі основних засобів 
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підприємства виділяються наступні групи об’єктів: «Машини та обладнання» - 

рахунок 104; «Транспортні засоби» - рахунок 105; «Інструменти, прилади та 

інвентар»; «Інші необоротні матеріальні активи» - рахунок 11 до складу яких 

відносяться малоцінні необоротні матеріальні активи та тимчасові (нетитульні) 

споруди. 

Надходження об’єктів основних засобів на підприємство може відбуватися в 

результаті:  придбання за грошові кошти та  самостійного виготовлення (підрядним, 

господарським або змішаним способом). Для нарахування зносу використовується 

виробничий метод. В обліку операції фіксуються на підставі даних первинних 

документів, які відповідають типовим та відображається в автоматичному режимі в 

момент їх проведення. 

Проведення аудиторських процедур щодо перевірки обліку операцій 

підприємства з основними засобами підтвердили відповідність обліку вимогам та 

відсутність суттєвих відхилень. Однак, існують певні зауваження: 

- у окремих первинних документах з обліку основних засобів часто не всі реквізити 

заповнені,  

- значна кількість інвентарних карток мають тільки електронний вигляд;  

- внутрішнє переміщення об’єктів не завжди оформлюється Актом приймання-

передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів тощо;  

- підприємство використовуються недоцільні методи розрахунку амортизації для 

здійснення оптимальної амортизаційної політики.  

Із урахуванням специфічних особливостей основних засобів організацію 

внутрішнього контролю необхідно спрямувати на реалізацію таких завдань: 

1) своєчасне та якісне документальне оформлення прав власника на основні засоби, 

а також операцій з їх придбання, списання, продажу або передавання; 

2) нарахування амортизації відповідно до нормативних документів; 

3) збереження основних засобів як стратегічної частини приватної власності та 

унеможливлення крадіжок, розбирання, руйнування об’єктів у процесі їх 

використання та експлуатації; 
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4) управління основними засобами з метою максимально ефективного їх 

використання у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства; 

5) виявлення економічних та юридичних наслідків господарських операцій  

придбання, реконструкції, модернізації об’єктів, ліквідації та їх відповідності 

нормам діючого законодавства. 

6) з метою запобігання можливим помилкам забезпечити можливість отримання 

додаткових консультацій, наприклад з боку практикуючих незалежних аудиторів;   

7) визначити в наказі про облікову політику: порядок визначення ліквідаційної 

вартості; терміни корисного використання об'єктів основних засобів. 

Для якісного, відповідального виконання робіт з приймання та списання 

об'єктів доцільно розробити робочу інструкцію, в якій чітко визначити перелік робіт 

і порядок їх здійснення, функції та завдання кожного члена комісії, а також їх 

відповідальність.  

Також доцільно розробити зведений графік з обліку основних засобів, у якому 

зазначити кількість примірників кожного документа, які необхідні для оформлення 

тієї чи іншої господарської операції; осіб, відповідальних за кожний вид робіт 

(складання документів, їх перевірку, реєстрацію, обробку, облікову реєстрацію 

інформації в облікових регістрах) та терміни їх виконання.  

Таким чином, організацію обліку основних засобів необхідно вдосконалювати 

у напрямі розширення її управлінських можливостей, максимально пристосовуючи 

до практичних потреб суб'єкта підприємницької діяльності, що виникають у процесі 

прийняття управлінських рішень щодо руху основних засобів та ефективності їх 

використання.  

Загальний обсяг основних засобів на ТОВ “Стікон” за 2013 – 2015  роки зріс 

майже на 99 млн. грн., що відбулося за рахунок збільшення усіх складових, і 

найбільше – за рахунок будинків, споруд та передавальних пристроїв (90,51 млн. 

грн. та в структурі на 12,21%). При цьому, не дивлячись на абсолютне зростання, в 

усіх інших складових основних засобів ТОВ “Стікон” спостерігається зниження їх 

долі у загальній сумі основних засобів: машин та обладнання (7,12%),  інших 

необоротних матеріальних активів (5,03%), транспортних засобів на 3,82% та на 
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1,2% у інструментів, приладів та інвентарю. Структурні зрушення інших основних 

засобів є зовсім не значними, а саме – на 0,01% менше за два роки.  

Отже, як ми бачимо, за останні два роки у ТОВ “Стікон” відбулося зростання 

основних засобів, і найбільше – за рахунок першої категорії, яка є активною 

частиною основних засобів. Це нарощування було настільки значним, що зменшило 

долю інших категорій в структурі, але це не є негативним показником, оскільки 

основний вид діяльності ТОВ “Стікон” – будівництво, і для цієї галузі характерно 

періодичне (раз на кілька років) зростання активів. Це означає, що результат праці 

за останні два роки є успішним, і компанія розширює своє виробництво.  

Але, не тільки наявність основних засобів в достатній кількості та їх приріст в 

динаміці визначають успішність функціонування підприємства. Набагато більше 

значення має те, наскільки ефективно компанія використовує наявні активи, 

незалежно від їх кількості. Крім того, основні засоби поступово зношуються, і 

забезпечення їх відтворення є ще одним важливим аспектом  підвищення 

ефективної діяльності підприємства. 

Окреме місце в аналізі ефективності використання основних засобів займає 

віддача, яка характеризує обсяг виробленої підприємством продукції у вартісному 

виразі на одиницю основних виробничих засобів. 

Аналіз віддачі ТОВ «Стікон» за 2013 – 2015  роки, показав, що рівень віддачі 

відносно 2013 року в наступні періоди зменшився, хоча і не суттєво. Чітка тенденція 

до зниження спостерігається також у віддачі активної частини основних засобів. 

Проте, значення даного показника як у активній частині основних засобів, так і 

взагалі має значення більше 1, що є позитивним фактором. Крім того, слід звернути 

увагу на значну питому вагу активної частини основних засобів у  загальній вартості 

основних засобів, що є характерним для багатьох суб’єктів господарювання галузі 

будівництва. 

Отже, провівши різносторонній аналіз основних засобів будівельної компанії 

ТОВ “Стікон” за 2013 – 2015 роки, можна зробити наступні висновки: 
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- спостерігається загальне зростання кількості ОЗ, особливо в категорії “будинки, 

споруди та передавальні пристрої ”, що зумовлено введенням в експлуатацію 

побудованих компанією житлових та нежитлових будинків; 

- темпи вибуття основних засобів по мірі наближення до закінчення будівництва 

зростають, а у 2015 році навіть переважають темпи оновлення, що пов’язано із 

здачею об’єктів будівництва та інтенсивним оновленням обладнання, яке відбулося 

у 2014 році; 

- оновлення основних виробничих засобів у 2014 році свідчить про те, що ТОВ 

“Стікон” не використовує застаріле обладнання, і є позитивною рисою діяльності 

компанії; 

- віддача основних засобів знизилась за рахунок зниження віддачі активної частини, 

що, в свою чергу, було зумовлено випередженням темпів вибуття над темпами 

надходження, та темпів зміни вартості основних виробничих засобів над темпами 

зміни виручки від реалізації; 

- слід зазначити, що рівень віддачі як усіх ОЗ, так і їх активної частини є достатнім, і 

знизився не значно, пропорційно спаду виробництва від стадії активного 

будівництва до здачі готового об’єкта в експлуатацію. 

Для підвищення рівня віддачі основних засобів ТОВ “Стікон” рекомендуємо: 

- слідкувати за оптимальним завантаження техніки, виробничих площ; 

- не допускати простоїв на виробництві і недовикористання виробничих 

потужностей, своєчасно перевіряти обладнання та встановлювати нове, скорочувати 

час перебування техніки у ремонті; 

- технічно вдосконалювати основні виробничі засоби шляхом модернізації 

устаткування, реконструкції з урахуванням нової техніки, використання нових 

технологічних процесів; 

- для уникнення різких падінь ефективності використання основних засобів 

організувати більш ритмічне виробництво, тобто розпочинати нові проекти до 

закінчення попередніх, адже на різних етапах будівництва застосовується різні 

машини обладнання, і таким чином можна використовувати кожну групу техніки з 

мінімумом простоїв, залишаючи час на її перевірку та оновлення. 
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Ефективне використання основних засобів та виробничих потужностей 

залежить від того, якою мірою реалізуються екстенсивні та інтенсивні фактори їх 

використання. Це дають змогу визначити саме індивідуальні показники, за 

допомогою яких, на відміну від узагальнюючих показників та показників технічного 

стану, при розрахунках враховуються індивідуальні особливості підприємства. 

Отже, глибокий і всебічний аналіз основних засобів дає змогу вирішити 

проблеми їх використання на підприємстві, побачити розгорнуту картину діяльності 

підприємства як в цілому, так і в окремих аспектах, сформулювати чітку політику 

управління основними засобами та шляхи її впровадження.  

Це здійснюється за допомогою 3 груп показників – узагальнюючих, 

показників технічного стану та індивідуальних, кожна з яких є невід’ємною 

частиною аналізу, оскільки дозволяє побачити усі переваги і недоліки використання 

основних засобів суб’єктом господарювання. Реалізація вищенаведених дій 

призведе до: збільшення віддачі та більш раціонального використання основних 

засобів, зниження собівартості та зростання рентабельності виробництва, зниження 

витрат і підвищення продуктивності праці, від чого безпосередньо залежить 

фінансовий стан суб’єкта господарювання та конкурентоспроможність його 

продукції на ринку. А постійний моніторинг діяльності, аудит основних засобів та 

маркетингові дослідження повинні стати ключовими моментами при формуванні 

загальної політики підприємства. 

Окрім внутрішньовиробничих заходів, ТОВ “Стікон” потрібно підтримувати 

тенденцію нарощування прибутку. Але, зважаючи на те, що для будівельної галузі 

характерно отримання більшої його частини лише раз на кілька років, рекомендуємо 

переглянути політику витрат, особливо невиробничих, та шукати додаткові джерела 

доходів. 
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