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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 важливих техніко-економічних 

показників діяльності підприємства. 

Основні засоби мають значну частку в загальній сумі активів 

підприємства, вони являються одним із найважливіших об’єктів обліку, що 

потребує контролю 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 контролю 

основних засобів та приведення їх у відповідність до вимог міжнародних 
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стандартів, враховуючи економіко-правове становище України та національний 

досвід у цьому питанні.  

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та                     

методологічних підходів до проблеми обліку основних засобів зробили            

провідні вітчизняні вчені-економісти, такі як: Л. В. Городянська, Л. О. Леонова, 

І. О. Гладій, В. С. Марценюк, Н. В. Клаксій, О. В. Щирська, А. П. Панасенко та 

інші. 

Наявність невирішених проблем, дискусійність окремих теоретичних 

положень, їх практичне значення обумовлюють актуальність обраної теми, 

визначають цільову спрямованість дипломного дослідження. Саме тому 

сьогодні питання оцінки основних засобів, визначення граничних строків їх 

корисного використання набуває такої актуальності та потребує пошуку 

варіантів вирішення поставленої проблеми. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є визначення 

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

контролю основних засобів; вивчення практичних засад обліку та контролю на 

ТОВ « СВП « Агростар»; 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: 

– зясувати 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;  
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– 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 «СВП «Агростар» та особливості нарахування амортизації; 

– дослідити організаційно-методологічні контролю основних засобів; 

– провести аналіз ефективності використання основних засобів; 

– сформулювати рекомендації, реалізація яких дозволить поліпшити 

ефективність господарювання на ТОВ «СВП «Агростар». 

Об'єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес 

організації і методології обліку та контролю основних засобів 

ТОВ «СВП «Агростар». Предметом дослідження є комплекс теоретичних і 

практичних питань з обліку, аналізу та контролю основних засобів. 

Методи дослідження.У процесі дослідження організації і методики 

обліку, контролю та аналізу основних засобів використовувалися наступні 

методи: порівняння (для зіставлення даних фінансової звітності підприємства); 

абстрагування (виділення суттєвих факторів, що мають найбільший вплив для 

дослідження процесу руху основних засобів); аналіз (використовується при 

розрахунку ефективності використання основних засобів); синтез (об'єднання 

окремих складових предмета дослідження в єдине ціле); зведення (формування 

рекомендацій, реалізація яких дозволить поліпшити господарювання 

ТОВ «СВП «Агростар»); а також методи індукції, дедукції, конкретизації, 

формалізації та інші.  

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 «СВП «Агростар». 
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ВИСНОВКИ 

 

Як відомо, основною метою діяльності будь-якого підприємства є 

отримання і максимізація прибутку. На його величину впливає багато факторів, 

які можуть бути як зовнішніми (попит, конкуренція), так і внутрішніми 

(собівартість, величина адміністративних витрат, витрати на збут тощо). Проте, 

якщо зовнішні фактори погано піддаються управлінню, то внутрішні майже 

повністю залежать від вміння керівництва організувати виробничий процес. Чи 

не найголовніша роль в організації виробничого процесу належить 

бухгалтерському обліку і, зокрема, обліку наявності та руху основних засобів, 

як одній із його складових частин. 

Будь-яке підприємство незалежно від форми власності має певну 

кількість основних засобів, за допомогою яких здійснюється виробнича 

діяльність. Основні засоби є матеріальною основою виробництва, вони 

характеризують технічний стан підприємства та його економічний розвиток, 

виступають одним із головних технічних ресурсів господарської діяльності 

підприємства. 

До того ж на сьогодні дослідження теоретичних положень та діючої 

практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації 

бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволили визначити коло 

проблем, що гальмують процес управління виробництвом та знижують 

ефективність використання основних засобів, а саме: різні підходи до 

визначення сутності основних засобів, відсутність сталої визначеності складу 

основнихзасобів. 

Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів 

особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування 

амортизації, уточнення її ролі у відтворювальному процесі, ремонту, 

переоцінки, а також фінансового контролю ефективності використання 

основних засобів у виробничому процесі. 
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 Основні висновки та результати, які одержано в ході дослідження 

полягають у наступному. 

На основі дослідження сутності основних засобів з позицій економіко-

правового та функціонального підходу уточнено їх категорію. Під основними 

засобами слід розуміти матеріальні активи, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше як один рік (або операційний цикл, якщо 

він триває більше одного року), і вартість яких поступово переноситься на всі 

створені за їх участі нові вартості, які підприємство утримує та використовує у 

виробничій і невиробничій сферах, здає в оренду іншим особам і сприяють 

створенню і зростанню ресурсного потенціалу підприємства на інноваційній 

основі. 

При віднесенні матеріальних активів до основних засобів пропонується 

використовувати вартісну ознаку, встановлену згідно з вимогами Податкового 

кодексу України (вартість об’єкта перевищує 6000 грн.), про що необхідно 

зазначати в Наказі про обліку політику. Визначено функції основних засобів, 

зокрема, ресурсно-виробнича, інноваційно-інвестиційна, відтворювальна та 

гарантійна. 

З метою підвищення аналітичності обліку основних засобів та 

обґрунтованості управлінських рішень удосконалено класифікацію основних 

засобів в обліково-управлінському аспекті виділенням таких класифікаційних 

ознак як: за формою власності, натурально-речовим складом, характером (метою) 

використання, видами діяльності, функціональним призначення та адресністю 

нарахування амортизації, можливостями отримання економічних вигод, 

вимогамибухгалтерського обліку та фінансової звітності та залежністю від 

ефективного управління відповідно до стратегії підприємства. 

З метою підвищення змістовності та аналітичності облікової інформації для 

задоволення потреб користувачів опрацьовані методичні підходи до формування 

первиннихдокументів. 
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Об’єктом дослідження дипломної роботи є Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Сільськогосподарсько-виробниче підприємство « Агростар», 

предметом діяльності якого є вирощування зернових культур.  

Проведений аналіз показників діяльності підприємства показав, що на 

даний період його фінансовий стан є прибутковим, фінансово нестійким, 

ліквідним. 

Спираючись на аналіз показників майнового стану, можна зазначити, що 

підприємство використовує у своїй діяльності значну частку зношених 

основних засобів у загальній їх вартості. Проте підприємством було закуплено 

у 2017 році основних засобів на значну суму. 

Проте, як недолік організації первинного обліку основних засобів на 

підприємстві, слід зазначити про повну відсутність графіка документообігу 

документів, які регулюють рух основних засобів на підприємстві. 

Аналітичний облік здійснюється за допомогою закріплення за кожним 

об’єктом основних засобів інвентарного номера. 

Для забезпечення достовірного подання фінансової звітності 

ТОВ «СВП «Агростар» організований такий метод бухгалтерського обліку, як 

інвентаризація, що проводиться згідно норм чинного законодавства. 

З метою подальшого вдосконалення організації обліку основних засобів 

на підприємстві та усунення виявлених недоліків пропонуємо застосувати на 

практиці наступнірекомендації. 

Підвищення рівня інформаційного забезпечення (необхідність 

подальшого вдосконалення первинної облікової документації та реєстрів 

аналітичного обліку основних засобів, які іноді оформлюються неналежним 

чином.З часу затвердження ПСБО 7 на державному рівні цьому питанню 

приділяється недостатньо уваги, оскільки типові форми досі не приведені у 

відповідність із ним. 
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Первинний, синтетичний та аналітичний облік основних засобів в 

основному відповідає вимогам, але система бухгалтерського обліку потребує 

певного вдосконалення. 

Після проведенного дослідження на підприємстві ТОВ «СВП «Агростар» 

було виявлено ще декілька недоліків: 

– у первинних документах з обліку основних засобів часто не всі реквізити 

заповнені; 

– значна кількість інвентарних карток мають тільки електронний вигляд; 

– внутрішнє переміщення об'єктів не завжди оформлюються Актом 

приймання-передачі основних засобів; 

Зважаючи на наведені проблеми ведення обліку основних засобів слід 

запропонувати шляхи його вдосконалення:  

– розробка та запровадження удосконалення форм носіїв облікової 

інформації, які адаптовані до структури, змісту та характеру інформації; 

– для якісного , відповідального виконання робіт з приймання та списання 

об'єктів доцільно розробити робочу інструкцію, в якій чітко визначити перелік 

робіт і порядок їх здійснення , функції та завдання  кожного члена комісії, а 

також їх відповідальність; 

– розробити зведений графік обліку основних засобів, в якому прописати 

кількість примірників кожного документу та відповідальних за кожний вид 

робіт Додаток 21). 

 Реалізація вищенаведених дій дасть змогу удосконалити організацію та 

методику обліку та аналізу основних засобів, підвищити їх інформативність і 

прогнозувати ефективність їх використання на підприємстві. 

Таким чином, теоретичні і практичні засади організації обліку основних 

засобів необхідно удосконалювати у напрямі розширення її управлінських 

можливостей, максимально пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів 

підприємницької діяльності, що виникають у процесі прийняття управлінських 

рішень щодо руху основних засобів та ефективності їх використання.  



66 

 

Основними шляхами удосконалення організації обліку основних засобів є 

раціоналізація як кожної форми документів і регістрів обліку, так і методів, і 

способів збирання, обробки і узагальнення облікової інформації, адаптованих 

до сучасних умов. 

Таким чином, вдосконалення обліку основних засобів направлене на 

зниження трудомісткості його ведення, підвищення оперативності, скорочення 

етапів формування облікової інформації. Запровадження ж зазначених заходів 

надасть змогу покращити організацію бухгалтерського обліку і аудиту 

наявності та руху основних засобів на ТОВ «СВП «Агростар». 
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