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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Питання амортизації необоротних активів ніколи 

не втрачали своєї актуальності, оскільки амортизація, одночасно виступаючи 

як витрати виробництва та як джерело відтворення необоротних активів, є 

важливою складовою фінансово-господарської діяльності підприємства, що 

впливає на широке коло економічних показників - собівартість, ціну, 

прибуток, податки, кількісні та якісні оцінки виробничого потенціалу.  

Ті галузі економіки, для яких необоротні активи є значним ресурсом, 

тобто капіталомістких (наприклад, вугледобувна, металургійна, енергетична, 

машинобудівна, хімічна), витрати на амортизацію найчастіше є значимою 

статтею при оцінюванні фінансових показників їх діяльності. Так, в галузі 

електроенергетики України амортизаційні відрахування, через суттєву 

зношеність необоротних активів недостатні для їх оновлення за рахунок 

традиційних джерел (прибуток, амортизаційний фонд), що змушує уряд 

України, залучати кредити у міжнародних фінансових установ. Висока 

питома вага оновлення необоротних активів за рахунок кредитів, у зв’язку із 

значним падінням курсу національної валюти робить погашення кредитів 

значно витратним, як наслідок збільшуючи тарифи для населення на 

електроенергію. За таких умов особливо важливого значення набуває розгляд 

стану обліку, аналізу та аудиту амортизації необоротних активів на 

підприємстві, що належить до галузі електроенергетики.  

Вирішенню питань, пов’язаних з амортизацією необоротних активів у 

науковій літературі присвячена досить значна кількість праць, оскільки 

амортизація як економічна категорія, одночасно виступає як витрати 

виробництва та як джерело відтворення. Так, можна виділити три напрями 

дослідження амортизації: облік, аналіз та аудит. За напрямком обліку 

методологічні підходи до вирішення проблем обліку і нарахування 

амортизації досліджували: Городянська Л.В.[ 52,  53,  56], Касьянова В.О.[ 73], 

Пархоменко В.М. [ 97], Стадницький Ю.І. [ 108], Хома С.В. [ 116], Гура Н.О. 
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[ 62], Колумбет О.П. [ 77], Хомин П.Я. [ 117], в ракурсі нормативно-правових 

особливостей – Потриваєва Н.В. [ 101], з позиції економічної сутності 

амортизації – Щирська О.В. [ 122], в розрізі удосконалення амортизаційної 

політики: Борисенко З. [ 31], Гадзевич О.І. [ 44] та Орлов П.А. [ 93], в пошуках 

шляхів удосконалення: Виговська Н.Г. [ 39], Кірсанова Т.О. [ 76],   

Моссаковський В. [ 90] та Шем’якіна Н. В. [ 121], в аспекті вирішальної ролі 

амортизації в оновленні основних засобів: Бакай В.Й. [ 27], Гудзинський О. та 

Кірейцев Г.Г. [ 61], Парнюк В.О. [ 96], Чумаченко М.Г. [ 118,  119], Проскура К. 

П. [ 104, с. 145], в енергетичному секторі: Федишин Б.П. [ 114], з точки зору 

податкового законодавства: Артюх О.В. та Максімова В.Ф. [ 86], Зюкова 

 М.М. [ 71]. Аналізу амортизаційних відрахувань приділяли увагу: Бутинець 

Ф.Ф. [ 36], Лень В.С. та Перетятько Ю.М. [ 82]. Організацію та методику 

аудиту амортизації досліджували: Бутинець Ф.Ф. [ 33], Кулаковська Л.П. [ 80], 

Огійчук М.Ф. [ 92], Усач Б.Ф. [ 111], Утенкова К.О. [ 112].  

Проте прийняття Податкового кодексу України та глибокі структурні 

зміни в економічному механізмі держави, а також відсутність чіткої 

визначеності основних напрямків оновлення необоротних активів в умовах 

постійного дефіциту фінансових коштів в галузі електроенергетики 

вимагають постійного пошуку вдосконалення вирішення проблемних питань 

обліку, аналізу та аудиту амортизації необоротних активів. 

Проблемними питаннями залишаються підходи до визначення вартості, 

яка амортизується; ліквідаційної вартості, терміну корисного використання, 

методів нарахування амортизації та пов’язані з цим процесом питання, а 

також контроль використання амортизаційних коштів, розбіжності підходів 

до нарахування амортизації в облікових підсистемах, автоматизація обліку.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретичних, методичних і практичних засад нарахування та організації 

обліку амортизації необоротних активів та розробка рекомендацій щодо їх 

вдосконалення на вітчизняних підприємствах. Досягнення поставленої мети 

зумовило необхідність виконання таких завдань: 
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- дослідити економічну сутність амортизації необоротних активів; 

-  розглянути нормативне регулювання обліку амортизації 

необоротних активів в Україні; 

- з’ясувати принципові відмінності нарахування амортизації 

необоротних активів в облікових підсистемах;  

- охарактеризувати особливості організації обліку, аналізу та аудиту 

амортизації необоротних активів на досліджуваному підприємстві; 

- запропонувати шляхи вдосконалення теоретичних та практичних 

аспектів обліку, аналізу та аудиту амортизації необоротних активів. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є організація та 

стан обліку, аналізу та аудиту амортизації необоротних активів на 

державному підприємстві «Одеські МЕМ», основним видом діяльності якого 

є передача електроенергії. 

Предметом дocлiджeння є cукупнicть тeopeтичниx тa пpaктичниx 

acпeктiв обліку, аналізу та аудиту амортизації необоротних активів. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано 

загальнонаукові і спеціальні методи аналізу: теоретичного узагальнення і 

порівняння – для розкриття сутності амортизації як економічної категорії; 

аналіз категорій, індукція та дедукція – для визначення загальних 

теоретичних основи обліку амортизації необоротних активів; спостереження 

– для визначення стану обліку амортизації необоротних активів на 

досліджуваному підприємстві, економіко-математичного моделювання – для 

обґрунтування найбільш доцільного методу нарахування амортизації; При 

дослідженні особливостей зміни амортизаційних відрахувань 

використовувались методи економічного аналізу. Для обробки економічної 

інформації, побудови таблиць, алгоритмів застосовано сучасні комп’ютерні 

технології та пакет прикладних програм Місrоsoft Ехсеl, для побудови 

імітаційних моделей пакет візуального моделювання «iThink».  

Інформаційна база дослідження. Інформаційно-методологічна база 

досліджень дипломної роботи – законодавчі, нормативно-правові акти, 
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статистичні дані в галузі електроенергетики, публікації у періодичних 

виданнях, автореферати, монографії та матеріали науково-практичних 

конференцій з питань електроенергетики, зокрема, з питань амортизації 

необоротних активів, а також звітна документація, матеріали первинного 

обліку, дані річних звітів Відокремленого структурного підрозділу Південної 

електроенергетичної системи ДП НЕК «Укренерго» «Одеські магістральні 

електричні мережі» за 2013 – 2015 роки. 
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ВИСНОВКИ  

 

На підставі проведеного дослідження встановлено, що на сучасному 

етапі пошук шляхів удосконалення обліку, аналізу та аудиту амортизації 

необоротних активів на вітчизняних підприємствах в цілому та на 

підприємствах енергетичної галузі зокрема є досить нагальним, оскільки 

амортизація, одночасно виступаючи як витрати виробництва та як джерело 

відтворення необоротних активів, є важливою складовою фінансово-

господарської діяльності підприємства. Амортизація впливає на широке коло 

економічних показників - собівартість, ціну, прибуток, податки, кількісні та 

якісні оцінки виробничого потенціалу. В галузі електроенергетики України, 

де необоротні активи є значним ресурсом, суми амортизаційних відрахувань 

є значимою статтею витрат, які впливають на формування фінансового 

результату та в цілому на фінансовий стан підприємства. Наявність 

проблемних питань, пов’язаних з неоднозначним визначенням теоретичних 

положень обліку амортизації необоротних активів, доцільність 

удосконалення інформативності первинних документів з обліку, покращення 

аналітичних та контрольних заходів стосовно амортизації необоротних 

активів обумовили тему дипломної роботи.  

Для досягнення поставленої мети в процесі роботи досліджено 

економічну сутність амортизації необоротних активів, нормативне 

регулювання обліку амортизації. З’ясовано принципові відмінності 

нарахування амортизації необоротних активів в облікових підсистемах із 

узагальненням спільних та відмінних рис нормативно-правової 

регламентації. Проведено порівняльний аналіз основних аспектів обліку 

амортизації основних засобів за нормами національних та міжнародних 

стандартів.  

Досліджена діюча практика обліку, аналізу та аудиту амортизації 

необоротних активів на вітчизняних підприємствах. Так, об’єктом 
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дослідження виступило підприємство «Одеські МЕМ», яке є відокремленим 

структурним підрозділом Південної електроенергетичної системи ДП «НЕК 

«Укренерго». Національна енергетична компанія «Укренерго» – є державним 

унітарним підприємством електроенергетичної галузі, входить у Топ 100 

найбільших державних підприємств, посівши у 2014-2015 рр. 8 місце у 

рейтингу за чистим доходом. Організаційна структура ДП «НЕК 

«Укренерго» побудована за регіональним принципом і об’єднує 8 

електроенергетичних систем, які здійснюють контроль та координацію 

діяльності відокремлених підрозділів з експлуатації магістральних і 

міждержавних електричних мереж. 

Основними видами діяльності за підприємства КВЄД є: 

- передача електроенергії; 

- будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та 

енергопостачання; 

- діяльність автомобільного вантажного транспорту. 

Методичне керівництво у сфері обліку та контролю здійснює головний 

бухгалтер НЕК «Укренерго», головний бухгалтер Південної ЕС та головний 

бухгалтер Одеських МЕМ. За стан обліку, своєчасність подання та 

достовірність звітності згідно з чинним законодавством України 

відповідальність несуть керівник та головний бухгалтер Одеських МЕМ. 

На підприємстві застосовується комп’ютеризована форма 

бухгалтерського обліку із застосуванням спеціальної бухгалтерської 

програми «Softline», для цілей податкового обліку, ведеться окремо, з 

використанням табличного процесору Microsoft Excel. Ведення обліку 

необоротних активів здійснюється за методикою, що відображена у Наказі 

про облікову політику. 

На підставі форм фінансової звітності проведений загальний аналіз 

фінансового стану підприємства за період дослідження, за результатами 

якого встановлено, що питома вага необоротних активів у складі активів 

дуже висока. Частка основних засобів та нематеріальних активів складає в 
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середньому 88% вартості необоротних активів. Така структура активу цілком 

нормальна для підприємств енергетичної галузі. За досліджуваний період 

зростання вартості необоротних активів незначне, всього 2% у вартісному 

значенні. За останні два роки спостерігається тенденція зростання вартості 

незавершених капітальних інвестицій (в середньому на 2% за рік) та 

зменшення вартості основних засобів та нематеріальних активів (в 

середньому на 8% за рік). Вартість оборотних активів зросла за 5 років майже 

вдвічі, зокрема за останні два роки за рахунок збільшення запасів. 

Зареєстрований капітал не змінювався і складає 56449 тис. грн. Поточні 

зобов’язання мають дуже високу питому вагу (в середньому 96 %) від 

вартості активів, причому 90% від вартості поточних зобов’язань відносяться 

до внутрішніх розрахунків. За останні 5 років поточні зобов’язання зросли на 

10% у вартісному значенні на 79383 тис. грн., з них із внутрішніх розрахунків 

на 53689,00 (або 7%). В цілому фінансовий стан підприємства у динаміці 

років можна охарактеризувати як стійкий. Підприємство має потенціальні 

можливості для підвищення його прибутковості та ліквідності шляхом 

скорочення операційних та інших витрат, більш швидкого розрахунку з 

контрагентами. 

Встановлено, що процес обліку амортизації необоротних активів 

Одеських МЕМ, який складається з первинного, поточного та підсумкового 

етапів, заснований на методичному, технологічному та організаційному 

забезпеченні, що розроблюється на різних рівнях управління. Розкрито 

особливості формування первинних документів, облікових аналітичних та 

синтетичних регістрів  в автоматичному режимі на базовому підприємстві. За 

допомогою імітаційного моделювання, здійсненого у програмі «iThink 9.0.2» 

визначено ступінь впливу обраного методу амортизації на витрати 

підприємства. За результатами візуального моделювання з'ясовано, що для 

нарахування амортизації на певні види необоротних активів (наприклад, на 

розподільче обладнання) більш доцільним буде обрання виробничого замість 

прямолінійного методу. 
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За результатами дослідження облікового процесу амортизації 

необоротних активів на підприємстві  «Одеські МЕМ» можна узагальнити  

проблемні питання за таким переліком: 

- відсутність методичних рекомендацій для галузі електроенергетики 

щодо встановлення строків корисного використання основних засобів; 

- неумотивоване використання для всіх груп основних засобів єдиного 

методу амортизації – прямолінійного; 

- розбіжності у сумах амортизаційних  відрахувань у підсистемах 

обліку; 

- недосконалість програмного забезпечення, яка виражається у 

неможливості формування багатьох форм періодичної звітності для цілей 

оперативного, управлінського та податкового обліку, а також розрахунку 

планових амортизаційних відрахувань на наступний рік в рамках планування 

розвитку електроенергетики; 

-  відсутність відповідних форм відображення амортизації, таких як: 

ОЗ-14 «Розрахунок амортизації основних засобів»; 

- відсутність обов’язкових реквізитів стосовно параметрів амортизації, 

таких як: термін експлуатації та ліквідаційна вартість, у затверджених 

формах первинного обліку основних засобів, а саме: ОЗ-1 «Акт приймання-

передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», ОЗ-2 «Акт 

приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих 

об'єктів», ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів»; 

-  включення до одного інвентарного номеру об’єктів, які не є 

невід’ємною його частиною або елементом, що можуть або мають 

обліковуватись окремо (наприклад, включення в інвентарний об’єкт – 

будівля усіх кондиціонерів, що встановлені у цьому будинку; АТС усіх 

телефонів що встановлені на підприємстві та інші); 

- прийняття на облік до складу основних засобів об’єктів, вартість 

яких менша ніж встановлена у обліковій політиці, якщо вони отримані від 

головної філії чи інших структурних підрозділів, тобто за допомогою 
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внутрішньогосподарських розрахунків.  

Більшість з цих питань належить компетенції ДП «НЕК «Укренерго», 

вирішення яких можливе за допомогою наступних заходів: 

- розробити Методичні рекомендації строків експлуатації обладнання у 

електроенергетичній  галузі.  

- внести зміни до облікової політики у частині методів амортизації; 

- удосконалити програмне забезпечення у часті форм звітів.. 

- затвердити облікові форми, які були розроблені у процесі 

дослідження та узгоджені з керівництвом підприємства, а саме: 

1) пооб’єктну – довідку розрахунку амортизації; 

2) згруповану – відомість розрахунку амортизації (форми надані у 

Додатку 10). 

Також, на нашу думку, потребує перегляду типова форма ОЗ-6 

«Інвентарна картка обліку основних засобів», через неактуальність її змісту 

за певними параметрами. У додатку 11  наведено зразок запропонованої нами 

нової форми ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів», у якій 

застарілі графи замінені на нові обов’язкові параметри амортизації яких на 

сьогодні  бракує. 

У процесі роботи розглянуто теоретико-практичні положення аналізу і 

аудиту амортизації необоротних активів. При здійсненні аналізу визначено 

величину змін  амортизаційних відрахувань та вплив факторів на їх зміну у 

динаміці років, що наглядно представлено на гістограмі.  

Розкрито мету, завдання аудиторської перевірки операцій з 

необоротними активами, методика здійснення аудиту амортизаційних 

відрахувань за етапами. Виходячи з теоретико-методичних аспектів 

проведення аудиту амортизації необоротних активів узагальнено типові 

помилки, які зустрічаються у практиці господарчих суб’єктів, як-то: 

- відображення в обліку та звітності активів, що не відповідають 

критеріям визнання;  

- помилки класифікації необоротних активів; 
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- некоректне визнання та оцінка витрат на амортизацію. 

Проведення щорічного незалежного аудиту на підприємстві «Одеські 

МЕМ» забезпечує контроль у частині достовірності та повноти обліку та 

звітності. Контроль за виконанням планових показників здійснює фінансово-

економічна служба підприємства. Проте підприємству не вистачає 

проведення контрольних заходів щодо збереження власності, економного та 

ефективного використання ресурсів, отримання надійної та повної інформації 

для прийняття ефективних управлінських рішень. Саме це здатний 

забезпечити внутрішній аудит, який повинен проводитися на постійний 

основі. З урахуванням специфіки галузі та організаційної структури 

підприємства запропоновано впровадити в практику «Одеських МЕМ» 

службу внутрішнього аудиту, що буде підпорядковуватись керівнику відділу 

внутрішнього аудиту та розслідування внутрішніх правопорушень ДП «НЕК 

«Укренерго», який у свою чергу підпорядковується директору ДП «НЕК 

«Укренерго». Перевагою даної форми є можливість оперативної оцінки справ 

на підприємстві і наявність системного контролю.  

Отже, запропоновані заходи у напряму удосконалення обліку, аналізу 

та аудиту амортизаційних відрахувань необоротних активів, на наше 

переконання, сприятимуть підвищенню ефективності управлінських рішень в 

процесі фінансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств 

електроенергетичної галузі. 
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