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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Економіка України знаходиться на перехідному етапі. В 

таких умовах головна мета підприємства – підвищувати керованість підприємством, 

більше залучати інвестиційні ресурси, оперативно реагувати на ринкові зміни, 

задовольняти інтереси користувачів необхідною інформацією. 

Основні засоби є матеріальною основою будь-якої підприємницької діяльності 

та є одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва. Їх стан та 

ефективність використання прямо впливають на кінцеві результати господарської 

діяльності.  

Актуальність обраної теми полягає в тому, що вартість основних засобів 

займає значну частину від всього початкового інвестиційного капіталу, що 

спрямовується на відкриття фірми чи підприємства. 

Незважаючи на широке висвітлення у науковій літературі проблем, пов’язаних 

з удосконаленням обліку, трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці 

країни, зумовлюють необхідність подальшого дослідження практичних і 

методичних засад організації обліку та аудиту основних засобів із використанням 

сучасних наукових досягнень, що склалися в Україні та економічних особливостей 

необоротних активів.  

Великий внесок в розробку теоретичних основ та методологічних підходів до 

проблеми обліку основних засобів зробили такі провідні вчені економісти: О. В. 

Бондар, Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, С. З. Весперіс, С. Ф. Голов, Л. В. 

Городянська, А. П. Гринько, В. П. Карєв  та інші вчені. 

Проте висвітлені ними результати досліджень щодо покращення обліково-

аналітичного забезпечення організації обліку основних засобів є недостатніми, 

потребують удосконалення і уточнення. Саме тому сьогодні питання оцінки 

основних засобів, визначення граничних строків їх використання набуває такої 

актуальності та потребує пошуку варіантів вирішення поставленої проблеми. 

Мета і завдання дослідження. Полягає в розробці  рекомендацій та 

пропозицій з обліку, аудиту та аналізу використання основних засобів та виявлення 

шляхів їх подальшого вдосконалення для забезпечення ефективного 

функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання  із використанням 

теоретичних та методологічних положень. 

Завдання які необхідно вирішити в даній роботі: 

Завдання які необхідно вирішити в даній роботі: 

- розглянути поняття, класифікацію, оцінку документальне оформлення 

основних засобів; 

- вивчити нормативне-правове регулювання бухгалтерського обліку основних 

засобів; 

- виявити недоліки й проблемні питання обліку основних засобів та шляхи їх 

вирішення; 

- проаналізувати діючу організацію бухгалтерського обліку руху основних 

засобів;  
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- визначити облік експлуатації та використання основних засобів ТОВ 

«Алькарім-Буд»; 

- провести аналіз стану та ефективності використання основних засобів на 

ТОВ «Алькарім-Буд»;  

- дослідити методику та організацію аудиту основних засобів на підприємстві. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є облік, аналіз та 

аудит основних засобів на ТОВ «Алькарім-Буд». 

Предметом дослідження є теоретичні аспекти та  практика обліку, аудиту та 

аналізу використання основних засобів підприємстві. 

Методи дослідження.  Для узагальнення й оцінки сучасного стану організації 

і ведення обліку, аудиту та аналізу використання основних засобів підприємства 

було використано: 

- методи асоціацій і аналогій (при дослідженні методики синтетичного та 

аналітичного обліку основних засобів);  

- логічного аналізу (при визначенні економічної сутності основних засобів та 

основних напрямів облікової політики, при розробці параметрів для класифікації 

основних засобів);  

- деталізації;  

- методи порівняння для зіставлення даних фінансової звітності підприємства 

у динаміці років;  

- системного вивчення господарських процесів (при оптимізації 

документального оформлення операцій з основними засобами);  

- схематичні та графічні методи (для наочного зображення результатів 

дослідження); 

- для обробки та аналізу інформації використовувалися програми Microsoft 

Word та Microsoft Excel. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою виконання 

магістерської роботи є законодавча та нормативна база з предмету дослідження. У 

процесі були вивчені праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, 

національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші інструктивні 

вказівки і рекомендації Міністерства фінансів України, нормативні акти, МСФЗ, 

МСА, періодична література (журнали, газети), навчальні посібники, книги, а також 

ресурси всесвітньої мережі Інтернет. Практичну інформацію для дослідження було 

отримано безпосередньо на досліджуваному підприємстві ТОВ «Алькарім-Буд», 

зокрема використовувались регистраційні документи, накази керівництва, первинні 

документи, облікові регістри, форми фінансової, статистичної та податкової 

звітності тощо. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (55 найменувань) та 20-х 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 93 сторінок. Основний зміст викладено 

на 6 – 82 сторінках. Робота містить 19 таблиць, 4 рисунків. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні основи обліку основних засобів» нами було 

розглянуто теоретичні основи, а саме визначення терміну «основні засоби» 

нормативно-правовими актами та вченими. Висвітлили класифікації основних 

засобів, оцінку та документальне оформлення. Окремо вивчили нормативно-правове 

регулювання обліку основних засобі, бо це дуже важливою ланкою при вивчені 

основних засобів. А також, відобразили недоліки й проблемні питання обліку 

основних засобів та шляхи їх вирішення. 

У другому розділі «Особливості обліку основних засобів на базовому 

підприємстві» ознайомились та відобразили введення обліку основних засобів на 

конкретному підприємстві. Об’єктом дослідження обрано ТОВ «Алькарім-Буд», що 

займається ремонтно-будівельними, будівельно-монтажні роботами, надання послуг 

по проведенню монтажних, ремонтних робіт. За допомогою фінансової звітності 

провели аналіз фінансового стану та надали рекомендації з поліпшення ситуації. 

Після чого відобразили облік і документальне відображення руху, експлуатації та 

використання основних засобів. 

У третьому розділі «Аналіз і аудит використання основних засобів: теорія 

та діюча практика на ТОВ «Алькарім-Буд» нами було проведено аналіз і аудит 

використання засобів. Так ми проаналізували стан, рух та ефективність 

використання основних засобів на товаристві. Після висвітлили організацію і 

методика аудиту основних засобів. Це наштовхнуло нас на проведення економіко-

математичного моделювання ефективності використання основних засобів, з метою 

підвищення ефективності основних засобів, а саме віддачі.  
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 

1. Об’єктом дослідження обрано ТОВ «Алькарім-Буд», що займається 

ремонтно-будівельними, будівельно-монтажні роботами, надання послуг по 

проведенню монтажних, ремонтних робіт. Аналіз показників, що характеризують 

діяльність підприємства та входять до збалансованої системи показників 

фінансового блоку, вказує на певні фінансові. З метою покращення фінансового 

стану ТОВ «Алькарім-Буд» нами було рекомендовано: збільшити власні оборотні 

засоби шляхом довгострокового кредитування, нарощування питомої ваги мобільної 

складової активів, шляхом підвищення питомої ваги найбільш рентабельних послуг 

у структурі наданих послуг, за рахунок недопущення збитків та за рахунок чистого 

прибутку, а також підвищувати рівень незалежності підприємства від зовнішніх 

джерел фінансування; підвищити: віддачу основних засобів, які входять до активної 

частини та відповідно підвищити питому вагу саме активної частини у структурі 

всіх основних засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства; 

продуктивність праці шляхом: дотримання технічних, технологічних, 

організаційних та соціальних умов; застосовувати методи стимулювання та 

мотивації; нарощувати величину власних обігових коштів за рахунок недопущення 

збитків та за рахунок чистого прибутку.   

2. Бухгалтерський облік основних засобів на товаристві в основному 

відповідає вимогам, однак проведене дослідження дозволило виявити проблемні 

ділянки, які потребують вирішення. По-перше, рекомендуємо застосування різних 

методів амортизації до різних груп основних засобів: для груп 4 (машин та 

обладнання) та 5 (транспортні засоби) слід використовувати метод прискореного 

зменшення залишкової вартості, а для інших груп – прямолінійного, що пов’язане зі 

специфікою галузі. По-друге, пропонуємо впровадження запобіжної ремонтної 

політики, що передбачає проведення плановопопереджувальних ремонтів, з метою 

забезпечення ритмічності ТОВ «Алькарім-Буд» та стабільності його виробничих 

можливостей завдяки утриманню основних засобів у задовільному стані. По-третє, 

нами систематизованого порядок документального забезпечення для відображення 

процесу експлуатації основних засобів ТОВ «Альрім-Буд» за ділянками обліку, 

задля ефективного функціонування та надання актуальної й адекватної діючій 

економічній системі інформації. По четверте, радимо проводити переоцінку групи 

лише у тому разі, якщо вартість об’єкта переоцінки є суттєвою по відношенню до 

вартості відповідної групи основних засобів. Також, доцільно проводити 

позапланові  інвентаризації для оперативного відображення інформації стосовно 

основних засобів та застосовувати індекс інфляції при реалізації основних засобів. 

3. Згідно аналізу ефективності використання основних засобів, ТОВ 

«Алькарім-Буд» з 2015 по 2017 року використовую основні засоби не ефективно. 

Основними шляхами підвищення є: збільшення обсягу реалізації послуг за рахунок 

більш інтенсивного їх використання і зниження середньорічної вартості цих засобів 

за рахунок ліквідації зношених, малопродуктивних та не використовуваних у 

процесі діяльності підприємства основних засобів. 
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4. ТОВ «Алькарім-Буд» не підлягає щорічній обов’язковій аудиторський 

перевірці, ініціативний аудит на підприємстві також не проводиться. Вважаємо, що 

з метою підвищення достовірності обліку основних засобів і фінансової звітності на 

товаристві необхідно організувати систематичне проведення внутрішнього аудиту. 

В ході проведення аудиту не було виявлено фактів шахрайства, або суттєвих 

перекручень показників бухгалтерського обліку основних засобів, що могли би 

завдати шкоду замовникам, персоналу товариства, кредиторам. На нашу думку 

облік основних засобів є коректним на 31 грудня 2017 року і ведеться до 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.  

5. Нами були проаналізовані дані ТОВ «Алькарім-Буд» й побудована 

регресійна модель впливу чинників на віддачу основних засобів. Побудована модель 

ефективності використання основних засобів є адекватною емпіричним даним, а 

фактори, які включені у модель, значимі. З метою підвищення ефективності 

використання основних засобів досліджуваному підприємству необхідно: ввести в 

дію невстановленого обладнання або реалізація зайвого устаткування; зменшення 

цілоденних простоїв обладнання; підвищити коефіцієнт змінності через ліпшу 

організацію виробництва; скоротити внутрішньозмінні простої і збільшити середню 

тривалість зміни; підвищити ефективність використання виробничих потужностей 

за рахунок: технічного вдосконалення устаткування й механізмів; використання 

прогресивних технологічних процесів; збільшення часу роботи устаткування 

(підвищення коефіцієнта змінності, скорочення простоювання); застосування 

прогресивних форм організації виробництва; підвищення середньогодинного 

виробітку обладнання за рахунок його модернізації, інтенсивнішого використання і 

т. д. 
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АНОТАЦІЯ 
Ткачук Д. В., «Облік, аудит та аналіз використання основних засобів підприємства (на 

прикладі ТОВ «Алькарім-Буд»)». 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування», за магістерською програмою професійного за спрямування «Облік, аудит та 

оподаткування в управлінні підприємницької діяльності». – Одеський національний економічний 

університет. – Одеса, 2018.  

У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку основних засобів, їх визначення, 

класифікація, оцінка, документальне оформлення та нормативно-правове регулювання.  

Проаналізовано стан, рух та ефективність використання основних засобів, а також 

фінансовий стан підприємства. 

Запропоновано економіко-методична модель ефективності використання основних засобів. 

Ключові слова: основні засоби, віддача, ефективність використання, облік, аналіз, аудит. 

 

 

ANNOTATION 
Tkachuk D. V., «Accounting, audit and analysis of the use of fixed assets of the enterprise 

(on the example of «Alkarim-Bud»)». 

Qualifying work on obtaining a master's degree in the specialty 071 «Accounting and taxation», 

under the master's program «Accounting, audit and taxation in the management of entrepreneurial 

activity». – Odessa National Economics University. – Odessa, 2018.  

The work deals with the theoretical aspects of accounting of fixed assets, their definition, 

classification, evaluation, documentary formulation and legal regulation. 

Author analysis the state, movement and efficiency of the use of fixed assets, as well as the 

financial condition of the enterprise. 
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