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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм 

власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і 

господарських операцій відповідно до чинного законодавства.  

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не 

тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 

але і за рахунок основних засобів.  

Основні засоби є важливим елементом, що забезпечує функціонування 

діяльності будь-якого підприємства.  

Зазвичай у більшості підприємств основні засоби займають більшу 

частину активів. Їх стан і вартість цікавлять як керівництво, так й інвесторів, 

засновників, акціонерів, так як достовірна оцінка об’єктів основних засобів дає 

змогу робити висновки про фінансовий стан та приймати обґрунтовані 

управлінські рішення.  

Україна стає важливим учасником світової економіки, тому для 

українських підприємств є доцільним ведення обліку, формування звітності та 

аудиторських висновків як за національними, так і за Міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку (М(С)БО). 

Правильно організований та грамотно побудований бухгалтерський облік 

є передумовою ефективного функціонування підприємства, адже даними про 

стан підприємства та про окремі господарські операції є саме бухгалтерські 

документи та звіти.  

Бухгалтерський облік основних засобів на підприємствах повинен 

забезпечувати їх збереження та найбільш ефективне використання, правильне 

документальне оформлення та своєчасне відображення їх руху в поточному 

обліку, а також правильну оцінку в балансі та звітах. 

Розгляду питань обліку стану (наявності) та руху основних засобів 

сприяли роботи наступних вчених: Бутинець Ф.Ф., Дерун І.А., Жмайлова О. Г., 

Зюкова М. М., Кроп О.П. та інші. 
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Мета і завдання дослідження. Метою випускної роботи є дослідження 

обліку стану та руху основних засобів. 

Реалізація мети роботи зумовила необхідність виявлення і розв’язання 

наступного комплексу завдань: 

 дослідити економічну сутність основних засобів, їх класифікацію та 

оцінку; 

 вивчити нормативно-правову базу обліку основних засобів; 

 провести порівняльну характеристику міжнародних та національних 

стандартів обліку основних засобів; 

 надати загальну економічну характеристику підприємства ПрАТ «Нова 

лінія»; 

 дослідити синтетичний та аналітичний облік (документальне оформлення 

руху) основних засобів; 

 запропонувати шляхи вдосконалення обліку стану (наявності) та руху 

основних засобів; 

 дослідити мету, завдання, джерела аудиту основних засобів; 

 здійснити аудит основних засобів на підприємстві ПрАТ «Нова лінія»; 

 здійснити аналіз ефективності використання основних засобів ПрАТ 

«Нова лінія». 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження є процес обліку 

стану та руху основних засобів на ПрАТ «Нова лінія». 

Предметом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань з 

обліку та аудиту основних засобів. 

Методи дослідження. Випускна робота проведена на основі 

діалектичного підходу до вивчення теоретичних аспектів обліку стану та руху 

основних засобів. Окрім того, у процесі дослідження використано абстрактно-

логічний метод: метод порівняння, метод групування, абсолютних, середніх 

відносних величин, балансовий метод: метод деталізації, графічний метод. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження 

стали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та 
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зарубіжних вчених-економістів, періодична література, а також дані 

бухгалтерського обліку і звітності основних засобів на ПрАТ «Нова лінія». 

Апробація результатів дослідження відбулася на  ІІІ Міжнародній 

науковій практичній конференції (м. Одеса, 20 квітня 2017 р.), на ІV 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції (м. Одеса, 23-24 квітня 

2018 р.) та у Збірнику науково-практичних статей (Одеса, 2018). 
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ВИСНОВКИ 

 

В процесі написання випускної роботи було досліджено теоретичні 

основи обліку стану та руху основних засобів на підприємстві, здійснено 

критичну оцінку діючої практики обліку та аудиту на підприємстві, а саме: 

1. Розглянуто економічну сутність основних засобів, їх класифікацію та 

оцінку та встановлено, що основні засоби – це засоби праці, що беруть участь у 

виробництві протягом кількох років, зберігаючи при цьому свою натуральну 

форму і фізичні властивості. Здійснений огляд спеціальної літератури з обліку 

основних засобів показав, що всі дослідження зазначених авторів є надзвичайно 

актуальними і доповнюють один одного, але відсутність комплексного підходу 

з організації та методики проведення аудиту операцій з основними засобами та 

ефективності їх використання потребує подальшого вивчення і обґрунтування 

виділених питань. Також досліджено класифікацію основних засобів відповідно 

до Плану рахунків бухгалтерського обліку (бухгалтерська класифікація). 

Оскільки всі основні засоби діляться на групи, то кожна група основних засобів 

має мінімальний термін експлуатації, менше якого суб’єкт господарювання не 

може їх використовувати у господарській діяльності. Це правило стосується 

саме податкового законодавства. Тому було визначено терміни експлуатації 

відповідно до статей ПКУ. Встановлено, що залежно від того, яким шляхом 

надходять основні засоби на підприємство, формується їх первісна вартість. 

Визначено, що формування первісної вартості основних засобів відбувається у 

залежності від способу їх надходження на підприємство: придбання основних 

засобів за плату; отримання основних засобів в обмін на подібний об’єкт; 

отримання основних засобів в обмін на неподібний
 

об’єкт; безоплатне 

отримання основних засобів; внесення основних засобів до статутного капіталу; 

переведення основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції. 

2. Досліджено нормативно-правову базу обліку стану та руху основних 

засобів та визначено, що основними документами, що його регулюють є 

П(С)БО 7 «Основні засоби», ПКУ та Закон України «Про бухгалтерський облік 
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та фінансову звітність». Встановлено, що П(С)БО 7 «Основні засоби» регулює 

порядок обліку, формування первісної вартості та ін. ПКУ визначає податкову 

класифікацію основних засобів та їх терміни експлуатації. Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» визначає порядок відображення 

стану та руху основних засобів в фінансовій звітності. 

3. Проведено порівняльну характеристику міжнародних та національних 

стандартів обліку основних засобів. В основу порівняльної характеристики 

було взято П(С)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби». 

Здійснення порівняльної характеристики було здійснено за наступними 

напрямами: порівняння термінології за П(С)БО 7 та МСБО 16; класифікація 

основних засобів згідно П(С)БО 7 та МСБО 16; Витрати, що включаються до 

первісної вартості згідно П(С)БО 7 та МСБО 16; Порівняння методів 

нарахування амортизації за П(С)БО 7 та МСБО 16. Встановлено, що поняття 

наведені в П(С)БО та МСБО досить схожі, навіть можна сказати ідентичні за 

назвою та тлумаченням. Проте, відмінним є те, що міжнародний стандарт не 

уточнює, що є об’єктом основних засобів. Принциповою відмінністю в 

класифікації основних засобів є відсутність таких складових як: капітальні 

витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництво; тварини; багаторічні 

насадження; інші основні засоби". В П(С)БО 7 більш розширено наведені 

витрати, що включаються до первісної вартості основного засобу. За МСБО 

передбачено три методи нарахування амортизації, проте у стандарті також 

вказано, що перелік методів амортизації не є вичерпним, проте П(С)БО 7 

передбачає п’ять методів амортизації. Також МСБО не розглядає моменту 

початку та припинення нарахування амортизації. Також відмінною рисою є те, 

що в П(С)БО 7 «Основні засоби» зазначено, що вартість землі (земельних 

ділянок) не амортизується. За МСБО існує виняток за яким, у деяких випадках 

сама земля може мати обмежений строк корисної експлуатації. 

4. Надано загальну економічну характеристику підприємства ПрАТ «Нова 

Лінія» 
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5. Досліджено синтетичний та аналітичний облік (документальне 

оформлення руху) основних засобів. Першим етапом дослідження було вивченя 

облікової політики підприємства щодо обліку основних засобів на 

підприємстві, а саме: визначено групування основних засобів на ПрАТ «Нова 

Лінія» згідно з обліковою політикою; умови визнання собівартості об'єкта 

основних засобів як активу на ПрАТ «Нова Лінія» згідно з обліковою 

політикою та встановлено, що саме включає в себе собівартість об'єкта 

основних засобів. Визначено, що облік стану та руху основних засобів на ПрАТ 

«Нова Лінія» ведеться на відповідних рахунках бухгалтерського обліку: 152 

«Придбання (виготовлення) основних засобів», 10 «Основні засоби» та 131 

«Знос основних засобів». Відповідно до робочого плану рахунків на 

підприємстві запроваджено субрахунки 3 порядку. Визначено, що всі рахунки є 

балансовими та відображаються у складі активів підприємства. Наведено 

характеристики рахунків. Досліджено документальне оформлення основних 

засобів в операціях по їх будівництву, виготовленню, придбанню, ввeденню в 

експлуатацію, підтримці в pобочому стані, поліпшенню і вибyттю основних 

засобів на ПрАТ «Нова лінія» та наведено приклади первинної документації у 

додатках до випускної роботи. 

6. З метою удосконалення обліку стану та руху основних засобів на 

підприємстві спочатку було досліджено завдання бухгалтерського обліку 

основних засобів, на підставі які було виокремлено основні шляхи 

удосконалення обліку основних засобів та запропоновано ввести додаткові 

показники до окремих первинних документів та регістрів аналітичного обліку 

основних засобів, а саме до форм первинного обліку ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-6 та 

запровадити Додаток до акту приймання-передачі основних засобів 

«Розрахунок первісної вартості основних засобів». На нашу думку 

використання удосконалених типових форм первинного обліку зі змінами та 

доповненнями, а також додаткової форми «Розрахунок первісної вартості 

основних засобів» як додаток до акта приймання-передачі основних засобів, 

сприятиме підвищенню інформативності обліку операцій з основними засобами 
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на підприємстві та забезпечать йому наявність первинних документів, що 

враховують вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

7. Досліджено мету, завдання, джерела аудиту основних засобів. 

Встановлено, що метою аудиту основних засобів є підтвердження інформації 

щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку 

основних засобів, а також встановлення дотримання підприємством вимог 

П(С)БО 7 «Основні засоби». Предметом аудиту основних засобів є господарські 

процеси та операції, пов'язані з придбанням, переміщенням та вибуттям 

основних засобів та інших необоротних активів, а також відносини, що 

виникають при цьому на підприємстві та за його межами. Основним об’єктами 

аудиту стану та руху основних засобів виступають: групи основних засобів; їх 

первинна вартість; правильність документального оформлення операцій, 

пов’язаних з надходженням основних засобів; стан оперативного, інвентарного, 

аналітичного і синтетичного обліку. Визначено завдання аудиту основних 

засобів підприємства та складові аудиторського ризику. В результаті вивчення 

послідовності проведення аудиту основних засобів досліджено, що на першому 

етапі аудитор ознайомлюється з нормативно-правовими аспектами проведення 

операцій з основними засобами на підприємстві; рішеннями і дозволами 

власника на проведення операцій з основними засобами; бухгалтерським та 

податковим обліками основних засобів. На другому етапі здійснюється аудит 

наявності основних засобів, а вже на третьому етапі роблять аудит 

господарських операцій з основними засобами. Встановлено, що під час аудиту 

основних засобів аудитор може виявити помилки - типові помилки нами було 

досліджено та узагальнено. 

8. Здійснено аудит основних засобів на підприємстві ПрАТ «Нова Лінія». 

Визначено, що аудит основних засобів на підприємстві включає в себе три 

етапи: підготовчий, основний та заключний. Планування аудиторської 

перевірки основних засобів на ПрАТ «Нова Лінія»  включає в себе складання 

загального плану, тесту внутрішнього контролю аудиту основних засобів, 

розрахунок рівня суттєвості  та програми перевірки основних засобів. Під час 
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дотримання пунктів програми було перевірено порядок обліку основних засобів 

на підприємстві та складено робочу документацію. На заключному етапі був 

проведений збір всієї інформації, яку було систематизовано та проаналізовано 

та відображено в аудиторському висновку, аудиторському звіті. В ході 

перевірки було рекомендовано для покращення ведення обліку стану та руху 

основних засобів підвищити кваліфікацію персоналу. 

9. Здійснено аналіз ефективності використання основних засобів ПрАТ 

«Нова Лінія». Аналіз структури основних засобів ПрАТ «Нова Лінія» за 2017 

рік показав, що основну частку основних засобів на ПрАТ «Нова Лінія» в 2017 

р. займають будівлі та споруди, які становлять 81,18-80,78 % загальної 

величини основних засобів. Аналіз руху основних засобів на ПрАТ «Нова 

Лінія» показав, що спостерігається зростання основних засобів на 3167 тис. грн. 

Негативним явищем в діяльності підприємства є те, що лише основні засоби 

зношені на 50-54%, тому є застарілими і потребують оновлення, модернізації. 

Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства вказує на 

ефективність управління основними засобами в компанії адже вона зростає. Під 

час аналізу впливу факторів на зміну віддачі основних засобів було 

встановлено збільшення віддачі основних виробничих фондів за рахунок 

збільшення віддачі активної частини основних засобів. Аналіз впливу факторів 

засобів праці на обсяг виробництва показав, що обсяг реалізації продукції в 

2017 р. збільшився на 50941 тис. грн., Це відбувається за рахунок збільшення 

середньорічної вартості основних засобів на 168,55 тис. грн. і збільшення 

віддачі на 50772,42 тис. грн. 

Отже, підприємство досить ефективно використовує об’єкти основних 

засобів, проте вони потребують більшого оновлення та модернізації. 
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