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ВСТУП 
 
 
 

Актуальність теми. Для забезпечення виробничого процесу 

підприємству необхідно мати виробничі будівлі, споруди, складські та інші 

приміщення, виробниче обладнання, тобто основні засоби. Цей вид активу є 

визначальною складовою  виробничої  діяльності  суб’єкта  господарювання. 

В умовах ринкової економіки приділяється велика увага таким питанням як 

технічний рівень, якість, надійність продукції, які безпосередньо залежать від 

стану основних засобів підприємства та їх ефективного використання. 

Ефективне використання основних засобів підвищує продуктивність праці, їх 

віддачу та прибуток, а також збільшує випуск продукції, знижує її собівартість. 

Облік основних засобів є невід'ємною частиною в системі 

бухгалтерського обліку організації і те наскільки правильно та точно 

відображаються операцій щодо руху основних засобів, визначає  достовірність 

і повноту даних бухгалтерської звітності за цим елементом. 

Проблема обліку основних засобів своєї актуальності набула у зв'язку з 

потребою отримати власниками, інвесторами й кредиторами, як закордонними 

так і вітчизняними, оперативної та достовірної інформації щодо стану, 

переміщення, оновлення і ефективності використання основних засобів. Від 

того, як ефективно використовуються наявні на підприємстві засоби праці, від 

їхньої досконалості, залежать і сукупні результати діяльності підприємства. 

Великий внесок в розробку теоретичних основ  та  методологічних 

підходів до проблеми обліку основних засобів зробили такі провідні вчені- 

економісти – В. Бабіч, О. Баранік, О. В. Бондар, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, 

Л. І.    Грінман,    Л. В. Городянська,     А. П. Гринько,     В. М. Домбровський, 

О. І. Кобилянська, Д. Ковальов, І. В. Малишев, Н. М. Ткаченко, Г. Г. Кірейцев, 

Є. Пиріжок, О. Черненко, Л. Яловега та інші вчені. Проте висвітлені ними 

результати досліджень щодо покращення обліково-аналітичного забезпечення 
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організації обліку основних засобів є недостатніми та потребують подальшого 

дослідження. 

Актуальність окреслених питань зумовили вибір теми, завдання, предмет, 

об’єкт та методи дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розробці рекомендацій та пропозицій щодо 

організації обліку, аналізу та контролю основних засобів та виявлення напрямів 

їх подальшого вдосконалення для забезпечення ефективного функціонування 

підприємств у сучасних умовах господарювання. 

Для досягнення вказаної мети поставлено такі завдання: 

– дослідити економічну сутність основних засобів, їх склад та моделі 

класифікації; 

– визначити нормативно-законодавче забезпечення обліку та звітності 

основних засобів і методи їх оцінки; 

– розкрити проблемні питання організації обліку основних засобів у 

наукових дослідженнях вчених; 

– надати загальну економічну характеристику господарської діяльності 

ТОВ «КОНСТАНТА Д»; 

– проаналізувати діючу організацію бухгалтерського обліку основних 

засобів на досліджуваному підприємстві; 

– визначити та обґрунтувати напрями удосконалення обліку основних 

засобів на ТОВ «КОНСТАНТА Д»; 

– розкрити особливості проведення внутрішнього контролю 

використання основних засобів підприємства та визначити напрями його 

поліпшення; 

– проаналізувати стану та ефективності використання основних 

засобів на ТОВ «КОНСТАНТА Д». 

Об'єктом дослідження є процеси, що забезпечують ефективність 

обліково-аналітичного забезпечення та контролю основних засобів. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти 

обліку, контролю, аналізу основних засобів і напрями їх поліпшення в сучасних 

умовах господарювання. 

Методи дослідження. Основою проведення дослідження є діалектичний 

метод пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їх розвитку і 

взаємозв’язку. При вирішенні поставлених завдань застосовувались наступні 

методи дослідження: порівняння – для встановлення відмінностей і спільних 

рис у досліджуваних процесах та явищах; логічного аналізу (при визначенні 

проблем і напрямків удосконалення організації обліку та внутрішнього 

контролю основних засобів); експертних оцінок і контрольних запитань (при 

обстеженні господарської діяльності підприємств); наукової абстракції, 

індукції, дедукції (при дослідженні сутності основних засобів як економічної 

категорії та об’єкта обліку); синтезу, групування, порівняння та графічний 

метод     (при     дослідженні     обліку     руху     основних     засобів      на 

ТОВ «КОНСТАНТА Д»); методи наукового пізнання економічних явищ (при 

уточненні оцінки основних засобів); зведення – з метою формулювання 

рекомендацій, реалізація яких дозволить поліпшити ефективність 

господарювання та обліку на ТОВ «КОНСТАНТА Д» тощо. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою є нормативно- 

правові акти України; монографічні дослідження, наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених, матеріали українських та міжнародних науково-практичних 

конференцій, семінарів, матеріали періодичних видань з проблем 

бухгалтерського обліку, контролю та аналізу основних засобів; облікова та 

звітна інформації ТОВ «КОНСТАНТА Д». 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 

Метою дослідження в роботі було теоретичне обґрунтування та розробка 

рекомендацій та пропозицій щодо організації обліку, аналізу та контролю 

основних засобів та виявлення напрямів їх подальшого вдосконалення для 

забезпечення ефективного функціонування підприємств у сучасних умовах 

господарювання на прикладі торгівельного підприємства ТОВ «КОНСТАНТА Д». 

За результатами дослідження нами надано авторське визначення поняття 

«основні засоби», а саме: основні засоби − це активи організації, які є за 

економічною природою компонентами основного капіталу, що 

використовуються для потреб виробництва або управління, для здачі у 

тимчасове користування, але не для перепродажу, мають термін корисного 

використання понад 12 місяців і здатні приносити економічні вигоди в 

сьогоденні або майбутньому. 

Проаналізувавши основні нормативно–правові акти з питань обліку 

основних засобів, зроблено висновок, що усі науковці розглядають дані об’єкти 

як матеріальні активи, які використовуються досить тривалий період для 

здійснення діяльності суб’єктом господарювання. Вартісний критерій, по якому 

об’єкти можуть бути віднесені до складу основних засобів виділений лише 

Податковим кодексом України. Із запровадженням Податкового кодексу 

України в новій редакції, П(С)БО 7 «Основні засоби», Методичних 

рекомендацій з обліку основних засобів частково зменшились розбіжності в 

частині методики обчислення первісної та ліквідаційної вартості основних 

засобів, порядку здійснення їх переоцінки. 

Підсумовуючи результати дослідження теоретичних проблем обліку 

основних засобів зазначено, що на наш погляд, актуальними на сьогодення є 

наступні дискусійні питання: 

– переоцінки основних засобів оскільки вона передбачає визначення 

вартості майна на момент прийняття управлінських рішень і дає змогу провести 
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зіставлення вартості об’єктів основних засобів, що відображені в 

бухгалтерському обліку підприємства; 

– ведення первинного обліку основних засобів, точніше типових форм 

первинної документації з обліку наявності та руху основних засобів в умовах 

зміни принципових економічних основ господарських відносин в Україні; 

– особливості обліку конструктивно складних об’єктів основних засобів 

згідно вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» та Податкового кодексу України. 

Досліджуване підприємство – ТОВ «КОНСТАНТА Д» - існує на ринку 17 

років; основними видами діяльності підприємства є оптова та роздрібна 

торгівля продовольчими товарами; на підприємстві торговий  асортимент 

товарів відповідає попиту населення; він постійно змінюється, розширяється, 

оновлюється і гнучко змінюється залежно від попиту населення; підприємство 

знаходиться на загальній системі обліку та оподаткування, є платником податку 

на додану вартість; аналіз господарської діяльності підприємства показав, що 

воно прибуткове, рентабельне, динамічно розвивається, але при цьому йому 

бракує ліквідності; основні засоби на підприємстві ТОВ «КОНСТАНТА Д» 

використовуються ефективно. 

З дослідження обліку руху основних заходів на ТОВ «КОНСТАНТА Д» 

зроблені  наступні висновки: 

1. На ТОВ «КОНСТАНТА Д» бухгалтерський облік ведеться відповідно 

до засад організації, ведення обліку та складання фінансової звітності, які 

передбачені чинним законодавством України. 

2. Основні положення з обліку основних засобів підприємства 

відображені у Наказі про облікову політику. 

3. Первинний облік основних засобів здійснюється з використанням 

типових форм первинних документів, первісна вартість формується залежно від 

шляхів надходження об’єктів, облік ведеться у розрізі окремих об’єктів. 

4. Синтетичний облік ведеться за рахунком 10 «Основні засоби» до якого 

відкриті аналітичні рахунки третього та четвертого порядку за інвентарними 

об’єктами. 
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5. Амортизація на ТОВ «КОНСТАНТА Д» нараховується на кожний 

об’єкт основних засобів щомісячно, починаючи з наступного місяця, після 

введення об’єкта основних засобів в експлуатацію. Для обліку зносу 

(амортизації) основних засобів на підприємстві використовується рахунок 13 

«Знос (амортизація) основних засобів». 

6. В сучасних умовах господарювання необхідно приділяти особливу 

увагу контролю основних засобів, оскільки ефективність використання засобів 

підприємства є одним із першочергових елементів оцінки виробничого 

потенціалу підприємства. Головною метою контролю використання основних 

засобів на підприємстві є формування обліку аналітичної інформації для 

оцінювання окупності основних засобів з метою розробки раціональної 

амортизаційної політики оцінки ефективності. Проведена оцінка організації 

внутрішнього контролю основних засобів на ТОВ «КОНСТАНТА Д» свідчить 

про його задовільнений стан на підприємстві. 

6. В обліку основних засобів на підприємстві, на нашу думку, існує ряд 

недоліків. В роботі рекомендовані шляхи вирішення зазначених проблем: 

1) в обліковій політиці підприємства відсутні деякі елементи щодо 

об’єктів основних засобів; 

– рекомендовано доповнити Наказ про облікову політику підприємства 

наступними елементами: 

а) порядок створення забезпечень на суму зобов’язання щодо вибуття 

об’єкта основних засобів та відновлення довкілля; 

б) підходи до періодичності зарахування сум дооцінки основних засобів 

до нерозподіленого прибутку; 

в) порядок оцінювання необоротних активів та груп вибуття, які більше 

не визнаються як утримувані для продаж; 

г) підходи до віднесення витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта 

основних засобів до первісної вартості або витрат звітного періоду; 

д) порядок визначення збитків (вигод) від зменшення корисності об’єктів 

основних засобів. 
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2) у первинних документах з обліку основних засобів часто не всі 

реквізити заповнені, значна кількість інвентарних карток мають тільки 

електронний вигляд; у процесі введення в експлуатацію або у ході ліквідації 

об'єкта основних засобів не завжди враховуються їх індивідуальні специфічні 

особливості; 

– рекомендовано: 

а) ввести до форм № ОЗ-1 та № ОЗ-6 додаткову інформацію: термін 

корисного використання об'єкту; ліквідаційну вартість; справедливу вартість; 

вартість, що амортизується; метод амортизації, у разі зміни якого вносити 

помітки про це, а також суми дооцінки та уцінки об'єкту. 

б) посилити контроль за збереженням та використанням основних 

засобів, а також контроль за документальним оформленням операцій з ними. 

3) низька аналітичність рахунку 152 «Придбaння (виготовлення) 

основних засобів»; 

– рекомендовано: з метою підвищення аналітичності обліку нами 

запропоновано відкривати до рахунку 152 «Придбання (виготовлення) 

основних засобів» аналітичні рахунки третього порядку за каналами 

надходження об'єктів основних засобів: створення власними силами 

(господарським чи підрядним способом); придбання за гроші; безоплатне 

отримання основних засобів; отримання у вигляді внеску до статутного 

капіталу; отримання в обмін. Така інформація може бути використана для 

управління підприємством та для аналізу каналів надходження основних 

засобів на підприємстві. 

4) облік основних засобів на підприємстві автоматизований лише 

частково, що може визвати деякі неточності в веденні розрахунків; 

– рекомендовано: удосконалити автоматизацію облікового процесу на 

даній ділянці. 

Таким чином, основними шляхами вдосконалення організації обліку 

основних засобів на ТОВ «КОНСТАНТА Д», на нашу думку, повинні бути: 

– вибір оптимальної облікової інформації; 



83 
 

– розробка та запровадження удосконалених форм носіїв облікової 

інформації, найбільш адаптованих до структури, змісту та характеру 

інформації; 

– розробка та запровадження раціональних схем документообігу; 

– розробка та запровадження раціональної технології вирішення 

облікових завдань. 

При цьому зазначимо, що основними шляхами вдосконалення організації 

обліку основних засобів є раціоналізація не лише всіх форм документів та 

облікових регістрів, а й методів і способів збирання, обробки й узагальнення 

облікової інформації на підприємстві, котрі були б адаптованими до сучасних 

економічних умов. 

Запропоновані заходи дозволять підвищити якість обліку основних 

засобів в ТОВ «КОНСТАНТА Д» через його облікову, аналітичну та 

контрольну функції. 
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