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ВСТУП 
 
 

Актуальність теми. На даному етапі розвитку бухгалтерського обліку 

та управління підприємством,саме ефективне управління основними засобами є 

однією з головних ланок . Ось чому: по-перше,питома вага в структурі активів 

промислового підприємства, зазвичай,дуже значна; по-друге, економічно 

недоцільне і необґрунтоване збільшення виробничого устаткування, будівель 

та інших видів основних засобів призводить до зменшення розміру власних 

оборотних коштів підприємства – основного джерела його фінансової стійкості, 

що, врешті-решт, призведе до втрати підприємством конкурентоспроможного 

стану на визначеному ринку. 

Джерелом для проведення якісних аудиторських процедур та аналізу 

ефективності використання основних виробничих засобів на підприємстві 

виступають дані,саме бухгалтерського обліку. На нинішній час,стан 

інформаційно - аналітичної бази для прийняття управлінських рішень на 

підприємстві має один істотний недолік – « вона швидко старіє» та з цього 

приводу управлінський персонал не встигає адекватно реагувати на істотні 

зміни, які породжуються зовнішнім середовищем функціонування 

підприємства. Саме тому розв’язання проблем з вдосконалення системи 

інформаційного забезпечення таких важливих функцій управління як облік, 

аудит та аналіз основних засобів набуває на сьогоднішній день особливої 

актуальності. 

Мета і завдання дослідження. 

Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних та 

методичних підходів відносно системи інформаційного забезпечення аналізу та 

аудиту основних виробничих засобів підприємства. 

Згідно з метою, в кваліфікаційному дослідженні вирішено такі завдання: 

- висвітлено сутність основних засобів як економічної категорії та їх 

класифікація; 
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- досліджено дискусійні питання щодо бухгалтерського обліку, аналізу 

та аудиту основних засобів; 

- проаналізовані сучасні праці та концепції обліково-аналітичної оцінки 

ефективності використання основних засобів; 

- розглянуто організаційно-економічну характеристику підприємства та 

дана оцінка фінансового стану ТОВ «Цемент»; 

- висвітлено автоматизацію обліку основних засобів та проблемні 

питання,зроблено оцінку практики обліку основних засобів, які було виявлено в 

аудиті основних засобів ТОВ «Цемент»; 

- зроблено аналіз динаміки, структури, руху та ефективності 

використання основних засобів; 

- впроваджено економічно-математичне моделювання віддачі основних 

засобів на ТОВ «Цемент» за допомогою кореляційно-регресійного аналізу; 

- сформульовано висновки та рекомендації, реалізація яких дозволить 

поліпшити ефективність господарювання на ТОВ «Цемент»; 

Об’єктом дослідження є процеси, що забезпечують побудову 

змістовної й адекватної ринковим умовам системи інформаційного 

забезпечення обліку, аналізу та аудиту основних виробничих засобів 

підприємства. 

Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти, що 

пов’язані із побудовою системи інформаційного забезпечення для виконання 

управлінських функцій, що забезпечують покращення ефективності 

використання основних засобів на підприємстві. 

Дослідження проводилося на базі ТОВ «Цемент» 

Методи дослідження. 

За для розв’язання поставлених завдань в роботі використовувалися такі 

методи: діалектичний метод пізнання та системний підхід − при дослідженні 

основних засобів як економічної категорії; логічний − при побудові логіки й 

структури дипломної роботи; аналіз коефіцієнтів − для оцінювання 

ефективності  використання  основних  засобів  досліджуваного  підприємства; 
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методичний апарат економіко-математичного моделювання, а саме: регресія − 

для виявлення складових, що забезпечують поліпшення рівня віддачі основних 

засобів активної частини основних засобів підприємства; зведення – з метою 

формулювання рекомендацій, реалізація яких дозволить поліпшити 

ефективність господарювання на ТОВ «Цемент». 

Інформаційною базою дослідження являються праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, їхні 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 «Цемент» за 2014 – 2016 рр,також матеріали науково-практичних 

конференцій,професійних періодичних видань. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

В процесі дослідження отримано результати, які в сукупності вирішують 

важливе завдання – вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення 

управління основними засобами діяльності ТОВ «Цемент». 

За результатами проведеного дослідження опубліковано тези. 

1 .Ярмощук Д.В. Порівняльна характеристика обліку основних засобів 

підприємства за МСБО та П(С)БО /Д.В.Ярмощук //Тези доповідей VI 

Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку 

обліку,контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» - Одеса.: ОНЕУ ,2018- 

С.159-162. 
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ВИСНОВКИ 
 
 

За нинішньої скрутної економічної ситуації в Україні,майже всі 

підприємства перебувають у  стані кризи. Це значно збільшує змінні  статті 

витрат й веде до підвищення собівартості продукції та до зниження 

конкурентоспроможності підприємства на ринку. 

Забезпеченість підприємства основними виробничими засобами 

виробництва, їх раціональний склад, технічні характеристики та ефективність 

використання впливає,безпосередньо, на результат господарської діяльності, на 

якість роботи, повноту і своєчасність виконання поставлених робіт, а отже, і на 

об’єм виготовлення продукції та на її собівартість, таким чином й на 

фінансовий стан підприємства вцілому. 

Під час написання кваліфікаційної роботи було досліджено теоретичні 

основи та діюча практика формування обліково-аналітичної інформації щодо 

основних виробничих засобів, а також аналіз їх наявності і ефективності 

використання на підприємстві ТОВ «Цемент» . 

Визначено, що Податковий  Кодекс України , ПСБО 7 «Основні засоби» та 

МСБО  16  «Основні  засоби»  визначають  методологічні  засади  формування  в 

бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні 

матеріальні активи та розкриття вагомої інформації про них у фінансовій звітності. 

Дані норми та стандарти застосовує ТОВ «Цемент» за для ведення 

бухгалтерського обліку основних засобів. 

Формування ринкових відносин в Україні змушує по-новому підходити 

до постанови обліку на окремих ділянках фінансово-господарської діяльності 

підприємств та організацій, у тому числі й обліку основних засобів та їх 

оподаткування. 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів в сучасних умовах кризи 

економіки та високій мірі зношеності основних засобівя, важливого значення 

набуває вибір облікової політики на підприємствах,що стосується залучення 

інвестицій та оновлення основного капіталу. 



99 
 

Для раціонального ведення обліку на підриємстві необхідна класифікація 

основних засобів за видами призначення ,або ж характеру участі в процесі 

виробництва та міри їхньої експлуатації. 

В системі ринкових відносин головним завданнями бухгалтерського 

обліку є правильне та своєчасне відображення надходження, вибуття та 

переміщення основних засобів,також контроль за їх наявністю і збереженням 

на місцях експлуатації; своєчасне та точне обчислення зносу основних засобів , 

правильне його відображення в обліку; визначення витрат по ремонту та 

контроль за раціональним використанням засобів, виділених для цієї мети; 

своєчасне проведення інвентаризації й переоцінки. 

Також одним з важливих завдань підприємств є пошук шляхів 

удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів. 

Аналіз практики бухгалтерського обліку на ТОВ «Цемент» показав, що в 

цілому облік товариства організовано відповідно до вимог Закону «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» та положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

Для ведення обліку ТОВ «Цемент» використовує комп’ютеризовані 

програми «1С:Підприєсмтво» та М.Е.Doc. 

Саме система «1С: Підприємство» може бути використана для ведення 

будь-яких   розділів   бухгалтерського   обліку   на   підприємстві.   Програма 

«M.E.Doc» - це система електронного документообігу, що допоможе в роботі із 

звітами, податковими накладними, актами, рахунками та ін. документами. 

Основні принципи обліку основних виробничих засобів на ТОВ «Цемент» 

визначено в Наказі «Про облікову політику», яким затверджено робочий план 

рахунків на підприємстві. 

На ТОВ «Цемент» найвагомішу частку основних засобів займають 

будинки та споруди (55-60% від вартості основних засобів). Саме вони й 

утворюють найбільший оборот на підприємстві. 

Для обліку основних засобів ТОВ «Цемент»,підприємство використовує 

первинну  документацію,  що  регламентована  чинним  законодавством.    Для 
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кожного первинного документу складається графік документообігу, у якому 

вказується найменування господарської операції, її зміст роботи з документами, 

строк виконання, виконавець та отримувач. 

Усі об'єкти, що зазначені в реєстрі, є у наявності. Оформлення первинних 

документів по надходженню основних засобів здійснюється вчасно та на їх 

підставі відкривається інвентарна картка. Усіма об'єктам присвоюються 

відповідно інвентарні номери, що проставляються в документах й на об'єктах. 

В первинних документах з обліку основних засобів та картках помилок не 

знайдено. 

На підприємстві ТОВ «Цемент» застосовується прямолінійний метод 

нарахування амортизації. 

Зовнішній аудит проводиться один раз на рік для уявлення акту перевірки 

в комісію по цінним паперам. 

Що  стосується  економічного  аналізу  стану  основних  засобів  на  ТОВ 

«Цемент», то: 

− основні засоби за аналізований період зменшилися на 14023 тис. 

грн ;   
− аналіз наявності та руху основних засобів підтвердив інформацію 

про зменшення  основних засобів та  розкриває  данні про вибуття  основних 

засобів, що свідчить про проведенні ліквідації основних засобів; 

− питома вага активної частини основних засобів станом на 2016р 

порівняно із 2015р. знизилась. Що свідчить про зниження виробничої 

потужності на ТОВ «Цемент»; 

− коефіцієнт зносу від 2014 до 2016 року коливається,а в 

2016р,порівняно з 2015р. зменшувався та відповідно коефіцієнт придатності 

зростав; 

− у 2016 році обсяг реалізованої продукції збільшився на 72753 тис. 

грн., за рахунок збільшення випуску товарної продукції на 72753 тис.грн.; 

− проведено аналіз впливу факторів на зміну рентабельності 

основних засобів,по обом факторам,спостерігається зниження; 
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− на  завершальному  етапі аналізу,  ми  провели  прогнозування  на  ТОВ 

«Цемент». Коефіцієнт кореляції R = 0,913. Він показує, що у рівнянні дуже 

тісний кореляційний  зв’язок, який  характеризує залежність результативного 

показника від факторів, які включено у модель. 

Коефіцієнт детермінації R2 = 0,92, показує частку варіації 

результативного значення у, яка пояснюється зміною факторів х1, х2, х3. Тобто 

R2 показує, що 92% варіації віддачі основних засобів пояснюється змінами 

використаних факторів. 

ТОВ «Цемент» знаходиться в кризовому стані, тому для поліпшення 

ситуації ми пропонуємо: 

− приділити увагу плануванню скорочення собівартості продукції по 

техніко-економічним факторам; 

− вдосконалити методи економіного планування обліку та 

калькулюванню собівартості продукції; 

− впровадження прогресивних видів матеріалів дозволить значно 

знизити собівартість продукції; 

− підвищити ділову активність підприємства,за допомогою 

збільшення чистого доходу); 

− підвищити ліквідність підприємства шляхом скорочення 

дебіторської заборгованості; 

− зниження фондомісткості на 1 одиницю призведе до падіння 

збитковості виробництва; 

− повнота й вірогідність розрахунку й аналізу показників 

використання основних засобів залежить від ступеня досконалості 

бухгалтерського обліку, тому зараз неможливо розрахувати окремі показники 

використання основних засобів у зв’язку з відсутністю інформації. 

− поступово й надалі підвищувати кваліфікацію робочого персоналу 

на провідних підприємствах за кордоном за для забезпечення більш 

ефективного й дбайливого поводження з обладнанням; 
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− у зв’язку з тенденцією на протязі 3-х років основного показника, 

який характеризує ефективність використання основних засобів, віддачі 

основних засобів, до зменшення, ТОВ «Цемент» необхідно підвищувати дану 

тенденцію за для покращення діяльності підприємства; 

− при визначенні показників прибутковості підприємства необхідно 

враховувати ступіть інфляції та вірогідність прийняття помилкових 

інвестиційних рішень зростає,що відбувається через викривлення звітної 

бухгалтерської інформації, яку використовують для проведення фінансового 

аналізу. 

Впровадження до практичної діяльність підприємства всіх 

запропонованих рекомендацій дасть змогу усунути вищезазначені недоліки й 

зробити облік, аудит та аналіз більш прозорим, оперативнішим й таким, що 

відповідатиме чинній законодавчо-нормативним базі України й міжнародним 

стандартам. 
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