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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми 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. . Це зумовлює необхідність удосконалення 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. 

Мета 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. 

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

бухгалтерському обліку;  
- дослідити склад та структуру основних засобів; 
- 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». 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процес організації і методології 
обліку та аудиту основних засобів ТОВ «Еверласт».  

Предмет дослідження.  Предметом дослідження є комплекс теоретичних і 
практичних питань з обліку, аналізу та аудиту основних засобів. 

Методи дослідження  :  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. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (71 найменувань) та 24-х 
додатків. Загальний обсяг роботи становить  144 сторінок. Основний зміст викладено на 
89 сторінках. Робота містить 32 таблиць, 23 рисунків. 

Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 
опубліковано 1 статтю: Економіко-математичне моделювання ефективності використання 
основних засобів підприємства// Збірник науково-практичних статей. Частина ІІ. 
Одеський національний економічний університет. Обліково-економічний факультет 
(кафедра економічного аналізу). – 2018. –– Мова: українська. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні питання  обліку  основних засобів» розглянуто 
теоретичні аспекти методики та організації бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу 
основних засобів. 

У другому розділі «Теорія та практика  обліку основних засобів на прикладі 
ТОВ «Еверласт»»висвітлено аналітичний та синтетичний облік основних засобів. Значну 
увагу приділено системі автоматизації обліку ТОВ «Еверласт». 

У третьому розділі «Аналіз, оцінка та перспективи використання основних 
засобів на ТОВ «Еверласт»» проаналізовано ефективність використання основних 
засобів Обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності використання 
основних засобів  ТОВ «Еверласт». 

ВИСНОВКИ 
Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 

- до основних проблем практики ведення обліку на ТОВ «Еверласт» 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 документи щодо надходження основних 
засобів, а саме – відсутні документи, які характеризують технічний стан основних засобів; 
- на ТОВ «Еверласт» відсутня система внутрішнього контролю . 

Для усунення недоліків рекомендовано: 
- звернути увагу на повноту  використання типових форм обліку основних 
засобів, бо правильність відображення основних засобів на рахунках і в регістрах дає 
змогу уникнути помилок або неточностей;  
- 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. 

- проводити зовнішню аудиторську перевірку, в першу чергу для  
- результати кореляційно-регресійного аналізу показали,що збільшення 

коефіцієнта зносу основних засобів на 0,1 призведе до зменшення віддачі на 7,52 грн. 
Зростання коефіцієнта заміни на 0,1, обумовлює збільшення віддачі на 16,47 грн. 
Найбільш вагомим є зростання частки  прибутку в чистому доході від реалізації продукції, 
що  призводить до зростання віддачі на 62,88 грн. 
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Випускна робота складається з трьох розділів.  

У роботі розглядаються теоретичні основи обліку, аудиту та аналізу 

основних засобів, використовуються методи економічного аналізу.  Зроблено 

аналіз ефективності використання основних засобів ТОВ «Еверласт».  

 Пропонуються основні  напрями удосконалення системи обліку та 

аудиту запасів. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності 

управління основними засобами підприємства, зокрема запропоновано 

рекомендації щодо збільшення рентабельності основних засобів. Одержані 

результати можуть бути використані в ТОВ «Еверласт»  для оптимізації 

системи управління основними засобами підприємства. 

 

Ключові слова:  основні засоби, облік, аудит, аналіз, ефективність, 

віддача, рентабельність 
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Final work consists of three sections.  

The paper discusses the theoretical foundations of accounting, audit and 

analysis of fixed assets used methods of economic analysis. The analysis of 

efficiency of use of fixed assets LTD Everlast.  

 Available basic directions of perfection of system of accounting and audit of 

inventories. Proposed measures to improve the efficiency of asset management 

businesses, in particular, suggested recommendations to increase the profitability 

of fixed assets. The obtained results can be used in LTD Everlast, for the 

optimization of the asset management company. 

 

Key words: fixed assets, accounting, audit, analysis, effectiveness, impact, 

profitability. 
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