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ВСТУП 

 

Україна інтегрується у світовий економічний простір, тому перехід 

національної системи бухгалтерського обліку у бюджетних установах та складання 

звітності за вимогами міжнародних стандартів є основним кроком для дотримання 

єдиних принципів ведення бухгалтерського обліку. У 2014 році відбулись зміни в 

нормативних документах щодо бухгалтерського обліку, зокрема в тих, які 

регулюють ведення обліку основних засобів в бюджетних установах [57, с. 368]. 

Актуальність теми. Бухгалтерський облік в установах бюджетної сфери має 

певні відмінності від обліку підприємств інших форм власності. У зв’язку з цим 

дослідження особливостей обліку і нарахування зносу на необоротні активи є 

особливо актуальними. 

В бюджетній сфері необоротні активи відіграють основну роль у виконанні 

функцій і завдань, що стоять перед державною установою. Тому, вартісний і 

фізичний стан необоротних активів, що обліковуються на балансі бюджетної 

установи, нарахування зносу на них, залишаються під увагою науковців [58]. 

Організація обліку основних засобів в бюджетних установах повинна 

вирішувати ряд проблемних питань, серед яких: систематизація облікових даних 

щодо основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку; підвищення 

оперативності внутрішнього контролю; ідентифікація об’єкта основних засобів для 

впорядкування й узагальнення кожного об’єкта обліку основних засобів та інші 

Первісне формування складу основних засобів бюджетних установ здійснює 

держава за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Для забезпечення 

ефективної господарської діяльності установ та якісного надання послуг їх склад 

постійно поповнюється та оновлюється через придбання, капітальне будівництво, 

отримання гуманітарної допомоги та безкоштовне отримання. Особливої уваги 

потребує контроль за організацією обліку оприбуткування основних засобів за 

рахунок коштів загального чи спеціального фондів. 
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Питання організації обліку в бюджетних установах з урахуванням 

особливостей їх діяльності залишаються недостатньо висвітленими і потребують 

уваги науковців. 

Облік основних засобів суб’єктів державного сектору розглядається у працях 

таких вітчизняних вчених, як П.Й. Атамас [30], Р.Т. Джога [37], С.В. Свірко [50], 

В.В. Сопко [51], Н.І. Сушко [52], О.О. Чечуліна [59] та інші, праці яких стали 

основою досліджень. Відомі вітчизняні науковці: С.В. Свірко [50], Н.І. Сушко [52], 

О.О. Чечуліна [59] ті інші присвятили свої наукові праці проблемним питанням 

модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі та гармонізації 

вітчизняної облікової системи із міжнародними стандартами. 

Враховуючи швидкі законодавчі зміни в організації обліку основних засобів, 

виникає потреба у більш детальному дослідженні цих процесів та з’ясуванні 

особливостей застосування в перехідний період, коли обов’язковим до застосування 

є лише частина національних стандартів бухгалтерського обліку в державному 

секторі. Незважаючи на великий науковий інтерес до проблем обліку та аудиту 

основних засобів у державному секторі, ціла низька питань залишається 

невирішеними та потребує подальшого дослідження. На сьогодні особливо гостро 

стоять питання визнання основних засобів і їх оцінки, визначення та облік ремонтів 

основних засобів, особливості нарахування амортизації основних засобів 

бюджетних установ, формування первинних документів і облікових регістрів в 

системі обліку. Зазначене обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою бакалаврської роботи є вивчення 

принципів, теоретичне та практичне дослідження особливостей організації і 

методики обліку, аналізу та аудиту основних засобів на підприємстві в сучасних 

умовах господарювання. 

Для досягнення поставленої мети і вирішення наукових та практичних задач 

було: 

– розглянуто економічну сутність та класифікацію основних засобів; 

– досліджено нормативно - правову базу, що регулює питання обліку 

основних засобів; 
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– вивчено особливості визнання та оцінки основних засобів; 

– розглянуто первинний облік наявності, руху та вибуття основних засобів; 

– вивчено синтетичний і аналітичний облік основних засобів; 

– визначено проблемні та дискусійні питання в системі обліку основних 

засобів; 

– розкрито методику обліку та аудиту основних засобів у Південному 

регіональному управлінні Державної прикордонної служби України (далі ПдРУ 

ДПСУ); 

– проведено аналіз основних засобів у ПдРУ ДПСУ; 

– визначено шляхи вдосконалення системи обліку та аудиту основних засобів 

у ПдРУ ДПСУ. 

Об'єктом дослідження є сучасна система бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту основних засобів на підприємстві. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних питань, загальних 

принципів, методичних і практичних завдань, пов'язаних з організацією, веденням і 

реалізацією ефективного обліку, аналізу та аудиту основних засобів на прикладі 

Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України 

(далі ПдРУ ДПСУ). 

Методи дослідження. Теоретичною основою роботи стали загальнонаукові 

принципи проведення комплексних досліджень. Для вирішення практичних завдань 

застосовано широке коло методів: аналіз та синтез під час вивчення діючого 

законодавства та економічної літератури, методи фінансово-економічного аналізу. 

Інформаційна база дослідження. В ході дослідження сучасного стану обліку 

та аудиту основних засобів розглянуто нормативно-законодавчі акти (кодекси, 

закони, міжнародні та національні стандарти, накази та постанови), наукові статті, 

монографії вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку, аудиту і економічного 

аналізу основних засобів, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. 

Вивчаючи стан організації обліку, аудиту та аналізу основних засобів на 

досліджуваному підприємстві використовувалися первинні, аналітичні та звітні 

облікові дані суб’єкта господарювання. 
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ВИСНОВКИ 

 

Важливою умовою функціонування будь-якого суб'єкта господарювання є 

наявність основних засобів. Необхідно мати достатній обсяг інформації про 

наявність основних засобів. Важливе значення для управління виробничою 

діяльністю має контроль над їх ефективним використанням. На сучасному етапі 

розвитку господарських відносин користувачі прагнуть отримати реальну 

інформацію про стан і використання основних засобів. Таку інформацію має 

надавати бухгалтерський облік.  

В бюджетній сфері необоротні активи відіграють основну роль у виконанні 

функцій і завдань, що стоять перед державною установою. Тому, вартісний і 

фізичний стан необоротних активів, що обліковуються на балансі бюджетної 

установи, нарахування зносу на них мають важливе значення для надання 

об’єктивних бухгалтерських даних. 

Завданням ефективного управління витратами на основні засоби підприємства 

є своєчасний і обґрунтований розподіл ресурсів або на підтримання існуючих 

активів задля забезпечення цілеспрямованого розвитку всього комплексу засобів 

праці підприємства, мінімізації витрат, виконання кошторису і бюджету, зменшення 

технологічних ризиків, виконання зобов’язань перед постачальниками тощо. 

Базою дослідження було обрано теоретичні аспекти обліку і аудиту основних 

засобів в Південному регіональному управлінні, основним видом діяльності 

установи є діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки. 

Бухгалтерський облік на досліджуваному підприємстві у відповідності до облікової 

політики, за допомогою програмних продуктів: «Спеціалізована програма «Парус» 

версія 7», «Medoc». 

Для досягнення мети в процесі роботи розглянуто основні теоретичні 

положення обліку основних засобів, як-то: визначення, класифікація, оцінка 

основних засобів за вимогами національних і міжнародних стандартів обліку та за 

правилами законодавства. Досліджено проблематика сучасного стану обліку 
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основних засобів стосовно визначення, визнання, оцінки основних засобів, 

нарахування амортизації та встановлення термінів корисного використання. 

Організаційна структура характеризується розподілом цілей і завдань 

керування між окремими підрозділами Південного регіонального управління. У 

процесі роботи розглянута організація обліку основних засобів у Південному 

регіональному управлінні з’ясовано, що у бухгалтерському обліку застосовується 

прямолінійний метод нарахування амортизації та строки експлуатації основних 

засобів з метою їх більшої відповідності та зменшення трудовитрат. Для ведення 

аналітичного обліку на підприємстві використовуються типові форми первинного 

обліку. На підставі аналітичної інформації формується синтетичний облік, дані з 

облікових регістрів використовуються для заповнення звітності. 

За результатами аналізу господарської діяльності Південного регіонального 

управління встановлено, що: 

1. Аналіз показників вказує на те, що найбільшу частку у структурі активів 

Південного регіонального управління займають необоротні активи 94,28% у 2015 

році і 88,87% у 2016 році, відповідно. Мінімальний розмір запасів у структурі 

активів: 5,07% у 2015 році і 8,09% у 2016 році вказує на невиробничу сферу 

діяльності установи, що притаманно установам державного сектору економіки. 

Аналіз структури пасиву установи вказує на те, що капітал у бюджетній установі 

складається із фонду у необоротних активах: 94,27% у 2015 році і 88,87% у 2016 

році і фонду у МШП: 2,54% у 2015 році і 2,76% у 2016 році. 

2. Баланс Південного регіонального управління ліквідний, але має негативну 

динаміку зменшення. Зумовлено це особливостями обліку бюджетних установ. 

Поточні зобов’язання – незначні. Зменшення ліквідності відбулося за рахунок 

збільшення заборгованості внутрівідомчої. У бюджетних установах цей показник 

характеризує ефективне використання бюджетних коштів. 

Враховуючи те, що показники ліквідності розраховані на початок і кінець 

періоду, коли основні рахунки у Державному казначействі дорівнюють нулю, згідно 

Бюджетного Кодексу України, слід зауважити, що ми не можемо зробити 

об’єктивний висновок про абсолютну ліквідність установи. Тому, що показники 
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ліквідності були розраховані на базі балансу, в  якому відображені лише грошових 

коштів спецфонду установи. На протязі бюджетного року, за даними проміжної 

звітності, всі показники ліквідності свідчать би про ліквідність балансу установи, у 

відповідності з нормативними показниками. 

3. Аналіз руху основних засобів показав, що процес оновлення основних 

засобів у 2016 році порівняно з попереднім роком став швидшим, що 

підтверджується позитивною динамікою коефіцієнта оновлення (цей коефіцієнт 

протягом досліджуваного періоду збільшився на 0,15).Це відбулося за рахунок 

збільшення фінансування закупівель основних засобів. 

Показник річного приросту значно зріс – на 22498 тис. грн, таке збільшення 

фінансування зумовлено бойовими діями на Сході України, в результаті чого 

відбувається втрата і пошкодження основних засобів, що потребує збільшення 

фінансування з метою швидкого відновлення основних засобів, а саме транспортних 

засобів, приладів спецпризначення, машин та обладнання. 

Характеризуючи динаміку зношеності основних засобів установи, відмітимо, 

що в 2016 році показник зношеності – зменшився, за рахунок оновлення основних 

засобів, про що свідчить збільшення коефіцієнту придатності основних засобів, який 

дорівнює у 2015 році 59%. Позитивною тенденцією є збільшення коефіцієнту 

розширення з 0,15 у 2015 році до 0,63 у 2016 році, що свідчить про те, що надійшло 

основних засобів значно більше ніж вибуло. На підставі проведеного аналізу були 

визначені проблемні ділянки, заходи для їх усунення, а також напрями реалізації 

таких заходів.  

Дискусійні теоретичні положення, практична значимість обліку, аналізу та 

аудиту основних засобів, недостатній рівень їх дослідження з погляду сучасних 

потреб управління вимагає подальшого їх удосконалення. 

Дослідження теорії та практики аудиту у Південному регіональному 

управлінні дозволили проаналізувати зауваження, які були виявлені у процесі 

аудиторської перевірки, та встановили, що їх вплив на фінансову звітність 

підприємства не є суттєвим. До недоліків при веденні обліку слід віднести 

неправильне відображення окремих операцій з придбання основних засобів та 
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невірне формування первісної вартості основних засобів. Наявність таких порушень 

свідчить про недостатньо належну системи внутрішнього контролю на підприємстві 

та про необхідність її вдосконалення. 

За результатами проведеного дослідження у Південному регіональному 

управлінні, з метою удосконалення обліку і аудиту основних засобів, керівництву 

установи були надані рекомендації, зокрема: 

1. Важливою ділянкою облікової роботи є формування облікової політики 

основних засобів. Тому, нами було рекомендовано керівництву Південного 

регіонального управління контролювати виконання облікова політика установи, в 

частині основних засобів, а саме у виборі і реалізації оптимального варіанту терміну 

їх корисного використання, оцінки та методу нарахування амортизації. 

2. Контроль за станом та рухом основних засобів на підприємстві є важливою 

умовою забезпечення збереження майна від фактів крадіжок, нестач, псування та 

інших втрат. Тому, управлінському персоналу, у процесі дослідження, було 

рекомендовано більше уваги приділяти інвентаризації основних засобів. 

За допомогою інвентаризації контролювати роботу матеріально-

відповідальних осіб за збереженням інвентарних об’єктів. Було рекомендовано 

проводити не тільки повні, а й при потребі вибіркові інвентаризації об’єктів 

основних засобів. Для ефективного проведення інвентаризації основних засобів 

треба підібрати і укомплектувати інвентаризаційні комісії досвідченими 

спеціалістами. 

3. За результатами дослідження було рекомендовано, у процесі інвентаризації 

окремо проводити перевірку відповідності даних аналітичного і синтетичного 

обліку та фактичної наявності цінностей за результатами інвентаризації. Дані такої 

перевірки можна оформити контрольно-аналітичною таблицею перевірки 

відповідності залишків основних засобів, де по кожному об’єкту зазначати ціну, 

фактичні залишки за даними інвентаризації, залишки за даними первинного та 

аналітичного обліку, а також відхилення між обліковими та фактичними залишками. 

4. В ході дослідження, було рекомендовано під час перевірки основних засобів 

звертати увагу на правильність відображення вартості основних засобів в обліку, 
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контролювати відповідність майна технічним паспортам при постачанні, особливо 

під закупівлі за рахунок бюджетних коштів. 

5. Для підвищення ефективності контролю рекомендуємо проводити 

контрольну перевірку основних засобів по одному із субрахунків, без 

попередження. Згідно наказу керівника установи бухгалтерія та всі підрозділи 

повинні забезпечувати всебічну допомогу при проведенні перевірки, а на головного 

бухгалтера має бути покладено контроль за своєчасним представленням для 

перевірки первинних та зведених документів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що облік, аналіз і аудит основних 

засобів у бюджетних установах мають свої особливості, і, перш за все, це 

фінансування за рахунок бюджетних коштів, затвердження котрих потребує часу, 

отже, визначення необхідності тих чи інших основних засобів потрібне заздалегідь, 

що можливе за допомогою проведення економічного аналізу. 

Впровадження рекомендацій та пропозицій, що були надані в процесі 

дослідження надасть змогу удосконалити організацію та методику облік основних 

засобів, підвищити його інформативність і прогнозувати ефективність використання 

на підприємстві. 
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