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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації 

економіки України та її інтеграції у світову економіку вимагає принципово нових 

підходів до управління основними засобами. Ринкові відносини передбачають 

швидке реагування на зміни господарської ситуації, яка пов’язана з управлінням 

основними засобами і його впливом на стан виробництва та фінансово-

господарську діяльність підприємств в цілому.  

Від  рівня  забезпеченості  підприємства  основними  засобами залежить 

ефективність організації виробничого процесу, випуск готової продукції та 

створення належних умов для праці. Сукупна вартість основних засобів визначає 

виробничу потужність підприємства, рівень  віддачі,  місткості,  озброєності  

основними засобами й  ряд  інших техніко-економічних показників діяльності 

підприємства. 

Основні засоби мають значну частку в загальній сумі активів підприємства,  є  

одним  із  найважливіших  об’єктів  обліку, що потребує контроль за їх рухом, 

організації синтетичного  й  аналітичного  обліку,  визначення  зносу (амортизації), 

проведення ремонту, модернізації, оновлення застарілих і технічно недосконалих 

об’єктів. А отже, облік засобів праці повинен забезпечити таку інформацію: точну 

величину надходження, вибуття і переміщення основних засобів;  своєчасне  і  

правильне  нарахування  амортизації;  визначення  результату  від  реалізації  і  

ліквідації  окремих об’єктів;  розрахунок  витрат  на  ремонти;  отримання  даних  

про рух основних засобів, їх початкову і залишкову вартість та інші показники 

використання основних засобів. 

Одним із найважливіших чинників розвитку економіки, від якого залежить 

збільшення обсягів виробництва без додаткових інвестицій, є поліпшення 

використання об’єктів основних засобів. Це зумовлює необхідність розробки нових 

підходів до організації і методики обліку, аналізу та аудиту основних засобів та 

приведення їх у відповідність до вимог міжнародних стандартів, враховуючи 

економіко-правове становище України та національний досвід у цьому питанні.  
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Наявність невирішених проблем, дискусійність окремих теоретичних 

положень, їх практичне значення обумовлюють актуальність обраної теми, 

визначають цільову спрямованість дипломного дослідження. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є дослідження 

теоретичних та практичних засад, методології та організації обліку, аналізу  та 

аудиту основних засобів; вивчення практичних засад обліку та аудиту на ТОВ 

«Еверласт»; а також проведення аналізу господарської діяльності підприємства  з 

метою виявлення стану господарських процесів на аналізуємому підприємстві, а 

також резервів їх поліпшення. 

Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення в роботі таких 

задач: 

-  з‘ясувати науково-методичні підходи щодо визнання основних засобів в 

бухгалтерському обліку;  

- дослідити склад та структуру основних засобів, і розробити їх облікову 

класифікацію у відповідності до вимог управління; 

- проаналізувати сучасний стан первинного обліку основних засобів, виявити 

його недоліки та визначити напрямки удосконалення; 

- проаналізувати методи нарахування амортизації основних засобів та оцінити 

ефективність їх використання щодо окремих груп та об‘єктів основних засобів; 

- встановити відмінності бухгалтерського та обліку основних засобів за  

міжнародними стандартами з метою дослідження можливості їх гармонізації; 

- дослідити діючу практику обліку руху основних засобів на ТОВ «Еверласт» 

та  особливості нарахування амортизації; 

- дослідити організаційно-методологічні аспекти аудиту основних засобів; 

-  провести аналіз ефективності використання основних засобів; 

- побудувати економіко-математичну модель, яка дозволить виявити основні 

складові, що забезпечить збільшення рівня віддачі основних засобів 

досліджуваного підприємства; 

- сформулювати рекомендації, реалізація яких дозволить поліпшити 

ефективність господарювання на ТОВ «Еверласт». 
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Об'єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес організації і 

методології обліку та аудиту основних засобів ТОВ «Еверласт». Предметом 

дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань з обліку, аналізу та 

аудиту основних засобів. 

Методи дослідження. У процесі дослідження організації і методики обліку,  

аудиту та аналізу основних засобів використовувалися наступні методи: порівняння 

- для встановлення відмінностей і спільних рис у досліджуваних процесах та 

явищах; абстрагування - для виділення суттєвих факторів, що мають найбільше 

значення для дослідження процесу руху основних засобів; аналіз - для деталізації 

предмету дослідження на складові частини; логічний  при побудові логіки й 

структури дипломної роботи;  синтез - для з’єднання окремих рис предмета 

дослідження в єдине ціле; методичний апарат економіко-математичного 

моделювання, а саме: регресія  для виявлення складових, що забезпечують 

поліпшення рівня віддачі основних засобів підприємства;  зведення – з метою 

формулювання рекомендацій, реалізація яких дозволить поліпшити ефективність 

господарювання на ТОВ «Еверласт»; а також методи індукції, дедукції, аналогії, 

конкретизації, формалізації та ін.  

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є праці 

вітчизняних і зарубіжних учених, монографії, збірники наукових праць, статті у 

фахових наукових виданнях, законодавчі та нормативні акти України, Кабінету 

Міністрів України, офіційні статистичні дані, бухгалтерська та фінансова звітність 

ТОВ «Еверласт. 
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ВИСНОВКИ 

 

Розглянувши методичні та практичні аспекти обліку основних засобів на 

підприємстві ТОВ «Еверласт» за 2014-2016 роки  та підсумовуючи одержані 

результати нами були зроблені наступні висновки: 

1. Нами було опрацьовано 72 джерел, які спрямовані на вивчення основних 

засобів, як економічних критеріїв, так і змін які відбулися  за останні роки. Під час 

написання дипломної роботи нами було розглянуто праці Вовка А. А., Волкової Н. 

А.,  Гайдаєнко О. М., Кубік В. Д., Леонової Л. О, Чернишової Л. В., Яцунської О.С. 

та інших вчених. Опрацьовано основні нормативні джерела які регулюють  облік 

основних засобів в Україні, а саме: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», 

Податковий кодекс   України  тощо. 

2. В нашій роботі також розглянуті різні точки зору різних авторів 

стосовно класифікації основних засобів. У сучасних умовах існую багато варіантів 

класифікації основних засобів. Найбільш детальною, на наш погляд,  являється 

класифікація наведена в положенні стандартів бухгалтерського обліку №7. 

3. Нами було порівняно національні і міжнародні засади обліку основних 

засобів.  Детально дослідивши положення, які містяться у МСФЗ 16 та П(С)БО 7 на 

підставі порівняльної характеристики, можна зробити висновок, що зазначені 

нормативні документи мають ряд відмінностей. Так як, ці документи мають 

надавати користувачам інформацію щодо обліку основних засобів, тому вони не 

мають суперечити один одному. На нашу думку П(С)БО 7 вимагає суттєвих 

доопрацювань у зв’язку з пристосуванням їх до сучасних умов господарювання, або 

надання МСФЗ статусу національних. 

4. Нами була досліджена діюча практика обліку та аудиту основних засобів 

ТОВ «Еверласт». Облік на  підприємстві здійснюється згідно діючого законодавства 

України. Відображення операцій з руху та нарахування амортизації основних 

засобів ведеться у облікових регістрах, регламентованих Наказом Мінстата «Про 
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затвердження форм первинного обліку» у автоматизованій системі «1С: 

Бухгалтерія» 8.3.   

Дослідження діючої практики ведення обліку та аудиту основних засобів на 

ТОВ «Еверласт» дало  змогу виділити наступні недоліки існуючої системи обліку та 

аудиту: 

- до основних проблем можна віднести питання повністю амортизованих 

основних засобів, термін використання яких закінчився, але які продовжують 

використовуватись, при цьому не проводячи дооцінку об’єкту; 

- не завжди повністю заповнюються реквізити документів по надходженню 

основних засобів, а саме – відсутні документи, які характеризують технічний стан 

основних засобів; 

- на ТОВ «Еверласт» відсутня система внутрішнього контролю . 

Для усунення недоліків рекомендуємо: 

- звернути увагу при використанні типових форм обліку основних засобів  

необхідно заповнювати всі реквізити, бо правильність відображення основних 

засобів на рахунках і в регістрах дає змогу уникнути помилок або неточностей;  

- створити амортизаційний фонд, як джерело відновлення основних засобів, 

як одне з джерел самофінансування. Це дасть змогу мати інформацію про джерела 

на поновлення основних засобів, тобто скільки засобів можна використати для 

капітальних інвестиції за рахунок амортизаційного фонду; 

- залишити прямолінійний метод нарахування амортизації для рахунків 103 

«Будинки та споруди» та 109 «Інші основні засоби». Для рахунків 104 «Машини та 

обладнання» та 105 «Транспортні засоби», через великий моральний та фізичний 

знос, рекомендується використовувати  методи  зменшення залишкової вартості та 

прискореного зменшення залишкової вартості.  Для рахунку 106 «Інструменти, 

прилади та інвентар» ми вважаємо, що кумулятивний метод найбільш оптимальний, 

так як в перші роки експлуатації продуктивність обладнання значно вища, ніж у 

наступні. 

- організувати систему внутрішнього контролю; 
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- проводити зовнішню аудиторську перевірку, в першу чергу для 

підтвердження правильності  та достовірності фінансової звітності та інформації, 

яка служить джерелом для прийняття управлінських рішень. 

5. Економічна діяльність підприємств в Україні відбувається в умовах 

обмеженості інвестиційних ресурсів, що обумовлює необхідність раціонального 

використання наявних у них основних засобів. Отже, на наступному етапі ми 

розглянули ефективність використання основних засобів ТОВ «Еверласт». 

Аналіз ефективності використання основних засобів показав, що на 

підприємстві основні засоби протягом трьох років спостерігається тенденція 

розширення виробництва. 

При аналізі складу, структурних змін та динаміки основних фондів ми 

виявили, що відбулися значні структурні зміни у складі основних засобів. При 

цьому найбільшу питому вагу у складі основних  засобів займають машини та 

обладнання (в 2016 році – 72,5%), тобто його активна частина.  

Коефіцієнт оновлення випереджає коефіцієнт вибуття, що свідчить про те, що 

оновлення основних засобів відбувається в основному за рахунок придбання нових 

об’єктів, а не заміни старих, зношених, що призводить до накопичення застарілого 

обладнання і стримує зростання економічної ефективності основних засобів.  

При дослідженні технічного стану основних засобів було виявлено, що 

завдяки перевищенню збільшення початкової вартості основних засобів над 

збільшенням суми їх зношеності відбулося зменшення коефіцієнта зношеності. 

Позитивні зміни виявлені при аналізі ефективності використання основних 

засобів. Рівень використання основних засобів визначили за допомогою таких 

показників, як віддача і місткість основних засобів. Збільшення віддачі обумовило 

проведення факторного аналізу віддачі, який дав змогу виявити та оцінити ступінь 

впливу факторів на неї. Збільшення віддачі  було обумовлено значним 

випередженням зростання обсягу продаж у порівнянні зі зростанням середньорічної 

вартості основних засобів. Продуктивність праці підвищилась за рахунок 

збільшення віддачі та озброєності основними засобами. 
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На наступному етапі нами був розглянутий вплив засобів праці на 

виробництво продукції. За аналізований період обсяг реалізації продукції 

збільшився на 36,6 млн.грн. Це збільшення відбулося через збільшення питомої ваги 

активної частини основних виробничих засобів на 5,8%, збільшення віддачі активної 

частини на 4 коп. та зростання середньорічної вартості основних засобів більш ніж 

на 2,05 млн. грн. 

Проте, у 2016 році порівняно з 2014 роком рентабельність основних засобів 

зменшилась на 31,24 %. Зменшення інтегрального показника ефективності 

використання основних засобів на ТОВ «Еверласт» за 2014-2016 роки на 0,77 грн. 

або на 43,74% свідчить   про негативні зрушення. Однак, незважаючи на зменшення 

інтегрального показника ефективності використання основних засобів в 2016 році у 

порівняні з 2014, ми вважаємо це гарний результат після збиткового 2015 року і 

підприємство швидко відновлюється. 

6. На заключному етапі нашого дослідження ми визначили за допомогою 

регресійного аналізу вплив факторів на зміну віддачи основних засобів.  

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що зв'язок між 

обраними нами факторами тісний, і становить 87,4 %. Тобто узяті нами фактори для 

розрахунку тісно взаємодіють із показником віддачі основних засобів. Збільшення 

коефіцієнта зносу основних засобів призведе до зменшення віддачі на 7,52 грн. 

Зростання коефіцієнта заміни обумовлює збільшення віддачі на 16,47 грн. Найбільш 

вагомим був вплив останнього фактора – зростання часткт  прибутку в чистому 

доході від реалізації продукції, що  призводить до зростання віддачі на 62,88 грн. 

Таким чином, результати кореляційно-регресійного аналізу дозволили 

намітити основні шляхи поліпшення використання основних засобів на ТОВ 

«Еверласт», а саме: 

1) підприємству необхідно збільшувати частку валового прибутку в чистому 

доході від реалізації продукції, це можливо зробити  за рахунок оптимізації 

собівартості реалізованої продукції. Бажано створити сучасну систему управління 

витратами за рахунок створення центрів відповідальності; 
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2) ТОВ «Еверласт» необхідно продовжувати удосконалювати  та заміняти  

застарілі технології виробництва продукції. Незважаючи на складність в сучасних 

умовах економіки, оновлення основних засобів дозволить підвищити технічний 

рівень основних засобів, що є найважливішим резервом зростання віддачі. 

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємства 

безпосередньо знизить собівартість виготовлюваних виробів, а в кінцевому 

підсумку дасть змогу збільшити прибуток підприємства та підвищити 

рентабельність його діяльності.  
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