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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 

Метою дослідження є узагальнення теоретичних та методичних підходів 

відносно системи інформаційного забезпечення аналізу та аудиту основних 

виробничих засобів підприємства. 

Завдання дослідження: 

- висвітлено сутність основних засобів як економічної категорії та їх 

класифікація; 

- 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’єкт дослідження  є процеси, що забезпечують  побудову змістовної й 

адекватної ринковим умовам системи інформаційного забезпечення обліку, аналізу 

та аудиту основних виробничих засобів підприємства. 
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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. 

Методами дослідження є 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; 

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». 

Інформаційна база дослідження є 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. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (82 найменування) 

та 45 - х додатків. Загальний обсяг роботи становить 112 сторінок. Основний зміст 

викладено на 102 сторінках. Робота містить 25 таблиць, 5 рисунків. 

Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 

автором було прийнято участь у трьох науково – практичних конференціях, 

опубліковано одну статтю та троє тез: 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методичні  основи обліку та аудиту 

основних засобів » розглянуто сутність поняття  «основні засоби»,наведено 

класифікацію основних засобів,сутність основного капіталу в економічній 

літературі. Також розглянуто нормативно-правове забезпечення обліку основних 

засобів,розглянуті та порівняні між собою міжнародні та національні стандарти 

бухгалтерського обліку,щодо основних засобів. 

У другому розділі «Діюча система обліку на  

ТОВ «Цемент»» проаналізовано динаміку економічних показників  

ТОВ «Цемент» упродовж 2014 – 2016 років,розглянута організаційно-економічна 

характеристика підприємства,також розглянута оцінка стану обліку основних 

засобів та шляхи вдосконалення обліку основних засобів.  
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У третьому розділі «Аналіз та аудит обліку основних засобів на ТОВ 

«Цемент»» проаналізовано облік основних засобів на ТОВ «Цемент»,а 

саме:структуру та склад необоротних активів,наявність та динаміка основних 

засобів ,динаміка складу основних засобів ,аналіз технічного стану основних засобів 

,розрахунок показників руху основних засобів,проаналізовано рентабельність 

підприємства. Проведено аудит обліку основних засобів  

ТОВ «Цемент» та виконане економіко-математичне моделювання віддачі основних 

засобів за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. 

 

ВИСНОВКИ  

1. Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких 

такі: 

2. основні засоби за аналізований період зменшилися на 14023 тис. грн ; 

3. 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 ; 

4. питома вага активної частини основних засобів станом на 2016р 

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

ТОВ «Цемент»; 

5. коефіцієнт зносу від 2014 до 2016 року коливається,а в 2016р,порівняно 

з 2015р. зменшувався та відповідно коефіцієнт придатності зростав; 

6. у 2016 році обсяг реалізованої продукції  збільшився на 72753 тис. грн.,  

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

7. проведено аналіз впливу факторів на зміну рентабельності основних 

засобів,по обом факторам,спостерігається зниження; 

8. 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. 

9. 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; 

10. 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.   
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АНОТАЦІЯ 

 

Ярмощук Д.В., «Бухгалтерський облік,аналіз та аудит основних засобів в системі управління 

підприємством(на прикладі ТОВ «Цемент»)», 

(прізвище та ініціали студента)    (назва кваліфікаційної роботи) 

кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» за магістерською програмою «Міжнародний облік,аналіз і оподаткування», 

Одеський національний економічний університет 

м. Одеса, 2018 рік 

 

Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження –  

процеси, що забезпечують  побудову змістовної й адекватної ринковим умовам системи 

інформаційного забезпечення обліку, аналізу та аудиту основних виробничих засобів 

підприємства. 

У роботі розглядаються теоретичні аспекти здійснення обліку ,аналізу та аудиту основних 

засобів на досліджуваному підприємстві. 

Проаналізовано стан,динаміку основних засобів та вплив факторів на ефективність 

використання основних засобів досліджуваного підприємства. 

Запропоновано приділити увагу плануванню скорочення собівартості продукції по техніко-

економічним факторам та вдосконалити методи економічного планування обліку та 

калькулюванню собівартості продукції. 

 

Ключові слова:облік,аналіз,аудит,основні засоби. 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Yarmoshchuk D.V., «Accounting, analysis and audit of fixed assets in the management system of the 

enterprise (for example, LLC «Cement»)», 

(students surname and initials)    (work title) 

thesis for Master degree in specialty «Accounting and taxation» under the program «International 

accounting, auditing and taxation», 

Odessa National Economic University 

Odessa, 2018 

 

Thesis consists of three chapters. Object of study are processes providing the construction of a 

content-based and adequate market conditions for the system of information support accounting, analysis 

and audit of the main production facilities of the enterprise. 

Diploma thesis deals with theoretical aspects of accounting, analysis and audit of fixed assets for 

the investigated enterprise are considered in the paper. 

 The state, dynamics of fixed assets and the influence of factors on the efficiency of the use of 

fixed assets of the investigated enterprise are analyzed. 

It is proposed to pay attention to the planning of reducing the cost of production by technical and 

economic factors and to improve the methods of economic planning of accounting and calculating the 

cost of production. 

 

Keywords: accounting, analysis, auditing, fixed assets. 

 


