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ВСТУП 
 
 

Актуальність теми. Основні засоби займають вагоме місце в 

господарській діяльності підприємства, їх частка дозволяє оцінити рівень 

забезпеченості необхідними умовами для здійснення фінансової діяльності 

суб’єктом господарювання. 

Методологія і техніка ведення бухгалтерського обліку, зокрема 

основних засобів зафіксовані в Положенні (стандарті) бухгалтерського 

обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства Фінансів 

України від 27.04.2000 р. № 92. Важлива роль в реалізації цієї задачі 

відводиться організації бухгалтерського обліку на підприємстві, обліку 

основних засобів. 

Облік власних основних засобів займає одне з центральних місць в 

системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Важливе значення 

приділяється основним засобам як головному елементу матеріально- 

технічної бази підприємства. 

Ефективність використання основних засобів залежить від організації 

своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-економічної 

інформації. У цьому випадку зростає роль та значення обліку як однієї з 

найважливіших функцій управління. 

Основні засоби є необхідним фактором будь-якого виробництва. Їх 

стан та ефективне використання прямо пропорційно впливає на кінцеві 

результати господарської діяльності підприємства. 

На бухгалтерський облік підприємства покладено завдання з 

поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за 

збереженням основних засобів та зміцненням фінансового стану 

підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику 

втрати коштів через непродумані дії. Велике значення в управлінні 

виробничою  діяльністю  кожного  підприємства  має  поінформованість  про 
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наявність засобів праці та постійний контроль за їх ефективним 

використанням. Цьому сприяє добре побудований облік основних засобів. 

Стан та використання основних засобів – один із найважливіших 

аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням 

науково-технічного прогресу – головного фактору підвищення ефективності 

будь-якого виробництва. 

Більш повне та раціональне використання основних засобів та 

виробничих потужностей підприємства сприяє покращенню всіх його 

техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці, 

підвищенню віддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її 

собівартості, економії капітальних вкладень. Ефективне використання 

основних засобів сприяє прискоренню оборотності оборотних засобів. Чим 

краще експлуатуються основні засоби, тим швидше оборотні засоби 

проходять фазу виробництва і тим менше потреба в їх прирості. 

Усе вищесказане обумовлює актуальність та вибір теми дослідження. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики обліку та аналізу 

основних засобів підприємства внесли відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, 

серед яких Бабаєв Ю. А., Баняк Н. Д., Борисов А. Б., Бутинець Ф. Ф., 

Дем’яненко М. Я., Кружельний Н. В., Щербина А. В., Власюк Г. В., Зиміна 

О. І., Замлинський В. А., Муріна Т. С., Панасенко А. П., Петрова І. В., 

Шуліка Ю. О., Лищенко О. Г. та інші. 

Незважаючи на велику кількість наукових робіт та певні практичні 

досягнення, остаточно не знайдено ефективних шляхів вирішення проблеми 

формування основних засобів та управління ними на підприємствах. 

Недостатньо вивченими залишаються питання теоретико-методичного 

характеру, пов’язані зі своєчасним оновленням основних засобів, 

оптимізацією їх структури відповідно до вимог технологічного процесу, 

організацією їх ефективного використання для забезпечення динамічного та 

інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретичних положень, а також формування комплексу практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу стану і руху 

основних засобів на підприємстві. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні 

завдання: 

− Вивчити загальні характеристики основних засобів, їх класифікації 

та оцінки. 

− Визначити проблемні питання обліку основних засобів на 

сучасному етапі. 

− Дослідити організаційно-економічну характеристику діяльності 

СФГ «ВЕСНА». 

− Дослідити порядок ведення документування та визначити порядок 

ведення аналітичного та синтетичного обліку основних засобів на 

досліджуваному підприємстві СФГ «ВЕСНА». 

− Розглянути методи нарахування амортизації основних засобiв. 

− Проаналізувати ефективність використання основних засобів на 

підприємстві. 

− Вивчити систему внутрішнього контролю на досліджуваному 

підприємстві, зокрема стан контролю руху основних засобів, умов 

зберігання і правильності проведення інвентаризацій основних засобів тощо. 

− Зробити висновки та надати комплекс рекомендацій щодо 

вдосконалення діючої на СФГ «ВЕСНА» системи обліку, контролю та 

аналізу основних засобів за результатами проведеного дослідження. 

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є процес обліку 

основних засобів, аналіз показників ефективності використання основних 

засобів та їх контроль. 
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Предметом дослідження дипломної роботи є сукупність теоретико- 

методичних і практичних аспектів обліку, аналізу та контролю основних 

засобів на СФГ «ВЕСНА» та дослідження порядку ведення документування. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використані методи: 

порівняння – для зіставлення даних фінансової звітності підприємства у 

динаміці років, деталізація (поділ загальних та зведених показників на 

складові), відносні величини; метод спостереження та порівняння 

застосовується при проведенні інвентаризацій основних засобів; метод 

систематизації застосовується для впорядкування теорій, уявлень, понять, 

поглядів дослідників на процес обліку основних засобів; групування – метод, 

що полягає в поділі всієї досліджуваної сукупності явищ на групи за якоюсь 

суттєвою ознакою і застосовується для групування основних засобів за 

термінами їх використання. 

Інформаційна база дослідження. У процесі дослідження використані 

законодавчі та нормативно-правові акти України, міжнародні та національні 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші інструктивні вказівки і 

рекомендації Міністерства фінансів України, облікові дані досліджуваного 

підприємства, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, періодична 

спеціалізована наукова література, інтернет-ресурси. 
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ВИСНОВКИ 
 
 

Випускну роботу бакалавра було написано на матеріалах господарської 

діяльності селянського (фермерського) господарства СФГ «ВЕСНА», яке 

здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та 

Статуту. Аналізуючи дане підприємство, були використані первинні документи 

та регістри бухгалтерського обліку, які підтверджують факт здійснення 

господарських операцій. 

СФГ «ВЕСНА» займається вирощуванням зернових культур (крім рису), 

бобових культур, насінням олійних культур, овочів, баштанних культур, 

коренеплодів і бульбоплодів, оптовою торгівлею зерном, насінням, кормами 

для тварин, роздрібною торгівлею з лотків і на ринках іншими товарами. 

Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, круглу печатку зі 

своїм найменуванням, штампи, бланки та діє на підставі господарського 

розрахунку самофінансування. 

Головною метою створення підприємства є отримання прибутку шляхом 

найбільш повного задоволення потреб народного господарства, населення, 

підприємств у товарах, які виробляє підприємство. 

До земель господарства належать землі, що є у приватній власності 

засновників СФГ «ВЕСНА» та орендовані землі. Загальна площа земель 

підприємства становить 49.2874 га, кількість паїв – 5. 

Господарство діє на умовах самоокупності і самофінансування. Всі 

витрати покриває за рахунок власних доходів. 

Бухгалтерський облік ведеться головним бухгалтером відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 

даних облікової політики підприємства. СФГ «ВЕСНА» здійснює оперативний 

та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну 

звітність і подає її у встановленому порядку і обсязі органам державної 

статистики. 
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На підприємстві облік основних засобів ведеться за П(С)БО 7 «Основні 

засоби» та ПКУ. 

Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних 

копалин наданих у користування ділянок надр, які СФГ «ВЕСНА» утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва(діяльності) або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, вартість яких перевищує 

6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним 

зносом, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Головний бухгалтер на СФГ «ВЕСНА» нараховує амортизацію основних 

засобів щомісячно за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації 

визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного 

використання об'єкта основних засобів і який припускає  рівномірне 

нарахування амортизаційних відрахувань на основні засоби протягом усього 

терміну їхнього корисного використання . 

Облік зносу (амортизації) необоротних активів на СФГ «ВЕСНА» 

відображається в журналі-ордері № 4А с.г. 

Надходження основних засобів на СФГ «ВЕСНА» оформлюється 

первинними документами, що визначені Наказом Міністерства статистики 

України «Про затвердження типових форм первинного обліку» №352 від 

29.12.1995 р. 

Надходження основних засобів на підприємство оформлюється: 

– актом прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів 

(ф.ОЗ-1); 

– актом здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих 

об’єктів (ф.ОЗ-2); 

– актом встановлення, пуску та демонтажу будівельної машини (ф. ОЗ-5). 

Придбавши основні засоби СФГ «ВЕСНА» вводить їх в експлуатацію, 

щоб мати змогу використовувати у господарській діяльності. 
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Списання з балансу СФГ «ВЕСНА» основних засобів здійснюється 

шляхом їх продажу, безоплатної передачі; ліквідації (на підставі акту). 

Вибуття основних засобів на СФГ «ВЕСНА» оформлюється «Актом про 

списання основних засобів» (ф. № ОЗ-3), у якому вказується причина вибуття, 

первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова 

вартість, витрати, пов'язані з вибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума 

одержаного доходу. На підставі оформлених актів роблять відповідні записи в 

бухгалтерському обліку. Вибуття основних засобів відбувається в результаті їх 

реалізації стороннім організаціям та особам, при частковій або повній ліквідації 

і списання внаслідок непридатності для подальшого використання, дарування 

або у вигляді внеску в статутний капітал інших організацій та ін. 

Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до 

документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів. 

СФГ «ВЕСНА» може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо 

залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої 

вартості на дату балансу 

Порівнюючи економічні показники діяльності підприємства за 2017 та 

2016 роки, можна зробити висновок, що фінансовий результат та чистий 

прибуток мали тенденцію збільшення у поточному році на 5,9 тис. грн., або на 

8,5 %. Це пояснюється тим, що на СФГ «ВЕСНА» збільшились обсяги 

насаджень і, як наслідок, збільшились обсяги випуску продукції, розширились 

ринки збуту, збільшились площі орних ділянок у зв’язку з тим, що 

господарство у звітному році взяло в оренду додаткові ділянки землі для 

розширення власного виробництва. 

Аналізуючи основні засоби на СФГ «ВЕСНА» та досліджуючи порядок 

ведення документування, можна зробити висновок, що основні засоби на 

підприємстві ефективно використовуються і мають тенденцію зростання. 

Проаналізувавши показники економічної діяльності та ефективності 

використання основних засобів на СФГ «ВЕСНА», ми бажаємо внести свої 

пропозиції: 
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– проводити дооцінку основних засобів, тому що залишкова вартість 

багатьох із них суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на дату 

балансу; 

– купити новий комбайн для економії часу на збір урожаю та надання 

в оренду іншим юридичним та фізичним особам для одержання додаткового 

доходу; 

– викупити орендовані землі або інші землі, тому що таким чином 

можна зекономити гроші, які підприємство виплачує за оренду кожного місяця; 

– надати головному бухгалтеру окреме невелике за площею 

приміщення для здійснення своєї роботи; 

– надати робітникам службове авто для швидшого вирішення 

виробничих питань; 

– найняти охоронця для складу для того, щоб тримати приміщення і 

його вміст під контролем і запобігти розкраданням цінностей; 

– обрати оптимальну за складом і обсягом облікову інформацію, яка 

забезпечить реалізацію тих завдань, які поставлені перед обліком основних 

засобів; 

– розробити та запровадити раціональні схеми документообігу, що 

дозволяли би своєчасно виконувати поставлені завдання при мінімальних 

витратах трудових, матеріальних та фінансових ресурсів; 

– удосконалити зміст та склад носіїв інформації з обліку основних 

засобів; 

– провести повну комп’ютеризація обліку основних засобів на 

досліджуваному підприємстві. Викликано це необхідністю оперативного 

одержання відомостей про рух основних засобів, своєчасного та правильного 

розрахунку сум амортизації основних засобів, визначення зносу у відповідності 

до встановлених норм тощо. 

Однією із найпоширеніших програм є «1С: Бухгалтерія», впровадження 

якої забезпечило б оперативний, точний облік, охоплювало всю виробничу і 

фінансово-господарську   діяльність   господарства.   У   сучасних   умовах   ця 
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програма відповідає вимогам бухгалтерів не в повній мірі, але вона 

вдосконалюється, змінюється, з’являються її нові версії. Однак, перш за все, 

потрібно позбутися протиріч у законодавстві України. 

– удосконалити методики нарахування амортизації. Це проблемне 

питання можна вирішити наступними шляхами: 

а) по-перше, необхідно визначити адекватний термін корисного 

використання об’єкта, який би не впливав на викривлення інформації про 

основні засоби у фінансовій звітності; 

б) по-друге, встановити необхідність нарахування амортизації після 

місяця, в якому об’єкт основних засобів було введено в експлуатацію. 

– удосконалити відображення переоцінки основних засобів в обліку 

досліджуваному підприємстві. Вважається недоцільним результати переоцінки 

основних засобів відображати як витрати або доходи звітного періоду, бо суть 

цієї операції полягає не у зміні результатів господарської діяльності 

підприємства, а у визначенні реальної вартості об’єкта. 

При проведенні аналізу наявності, руху і структури основних засобів на 

СФГ «ВЕСНА» сума основних засобів протягом 2016-2017 років збільшувалась 

і на кінець 2017 р. становила 13042 тис. грн. 

При проведенні аналізу руху і технічного стану основних засобів 

протягом року відбулось незначне збільшення кількості введених в 

експлуатацію основних засобів на підприємстві. Термін оновлення зменшився 

на 0,2 років, що свідчить про незначне пожвавлення часу, за який відбудеться 

оновлення основних засобів. На підприємстві спостерігається зменшення 

вибуття основних засобів, а також сума введених основних засобів протягом 

року перевищує суму вибулих, що є позитивною тенденцією. 

На основі даних розрахунків показників оцінки зносу основних засобів на 

СФГ «ВЕСНА» коефіцієнт фізичного зносу протягом 2017 р. у порівнянні з 

2016 р. залишився незмінним. Це свідчить про надійність та довговічність 

основних засобів, відсутність змін у фізичному стані і зношенні. Коефіцієнт 
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морального  зносу  збільшився,  що  означає  відсутність  знецінення  основних 

засобів на підприємстві та здійснення модернізації старого обладнання. 

При проведенні аналізу рентабельності основних засобів і віддачі 

середньорічна вартість основних засобів виробництва збільшилась на 1531 тис. 

грн.; віддача основних засобів збільшилась на 0,005 грн., що свідчить про 

незначне збільшення ефективності використання основних засобів на 

підприємстві. 

Проаналізувавши зміни обсягу виробництва продукції за рахунок зміни 

віддачі позитивний вплив на рівень віддачі й обсяг виробництва продукції 

справили збільшення середньорічної вартості основних засобів, частки активної 

частини основних засобів, підвищення віддачі обладнання та  соціальні 

фактори. 

За результатами проведеного аналізу економічної діяльності, 

ефективності використання основних засобів та дослідження порядку ведення 

документування, основні засоби на СФГ «ВЕСНА» ефективно 

використовуються і мають тенденцію зростання. 
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