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ВСТУП 

 

Ринкові зміни, що відбуваються в нашій країні роблять нагальною потребою 

одержувати й ефективно застосовувати досвід господарювання в нових умовах. 

Результати діяльності підприємства тепер залежать від конкурентоспроможності 

його продукції на ринку. У пристосуванні до вимог конкретних ринків дуже 

важливим є передбачення, оцінка рівня якості техніко-економічних параметрів 

продукції, її ціни, термінів поставки, співвідношення ціни та якості і т.д. Причому це 

необхідно робити заздалегідь, ще на стадії розробки нової продукції, модернізації, 

удосконалення виробів що випускаються, до початку виробничого циклу. Дуже 

важливо мати всю необхідну ділову інформацію і для розробки збутової політики. 

Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на 

підприємстві є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації 

про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів даного 

підприємства. Користувачами такої інформації можуть бути зацікавлені особи як на 

самому підприємстві, так і за його межами. 

Показники бухгалтерського обліку забезпечують необхідну інформацію для 

управління виробництвом, стратегічного планування, економічного аналізу, 

контролю, права та статистики, а також є вихідними даними обліку для цілей 

оподаткування, складання фінансової та податкової звітності. 

Складання і формування ринкових відносин передбачає подальше 

вдосконалення обліку основних засобів. Облік основних засобів сприяє ефективному 

використанню машин, обладнання, виробничих площ та інших засобів праці. 

Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за 

ефективним використанням мають велике значення в управлінні виробничою 

діяльністю кожного підприємства. Цьому має сприяти добре організований і 

налагоджений бухгалтерський облік. 

Велика роль обліку при виявленні зайвих і морально застарілих основних 

засобів у забезпеченні достовірних даних, необхідних для аналізу та ефективності їх 

використання, особливо факторів і результатів росту фондовіддачі. 



Функціонування основних засобів відбувається в умовах небувалої 

динамічності розвитку суспільного виробництва, науково-технічного прогресу, 

вдосконалення господарського механізму. Все це в свою чергу зумовило певний 

характер, роль і завдання основних засобів, забезпечення збереження та повного 

завантаження потужностей і устаткування, максимальне збільшення фондовіддачі 

зумовлюють необхідність такої форми їх обліку та контролю, яка забезпечувала б в 

системному порядку повну та достатню інформацію для управління коштами праці. 

Завдання обліку основних засобів: 

– правильність віднесення до основних засобів тих, що знаходяться 

на балансі підприємства; 

– правильність формування первісної вартості об'єкта в бухгалтерському обліку 

та балансової вартості основних засобів у податковому обліку; 

– своєчасність та правильність документального оформлення і відображення в 

облікових регістрах надходження, переміщення і вибуття основних засобів; 

– правильність розрахунку суми амортизаційних відрахувань і віднесення їх на 

собівартість продукції (робіт, послуг); 

– правомірність нарахування зносу і відображення його на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

– правомірність реалізації основних засобів, а також їх оцінка при реалізації 

підприємством; 

– своєчасність та правильність складання розрахунку результатів від ліквідації 

основних засобів, а також достовірність зазначених витрат по ліквідації та 

віднесення результатів від ліквідації на фінансово-господарську діяльність 

підприємства; 

– достовірність списання на результати господарської діяльності втрат від пожеж 

і стихійних лих; 

– правомірність списання витрат на проведення ремонтів основних засобів; 

– своєчасність і правильність проведення інвентаризації і відображення 

результатів на рахунках; 



– достовірність індексації вартості основних засобів і віднесення сум змін на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Метою магістерської роботи є вивчення методичних аспектів обліку, аналізу і 

контролю основних засобів. Для досягнення вказаної мети були поставленні і 

вирішені наступні задачі: 

– досліджено економічну сутність основних засобів, як об’єкту обліку, аналізу та 

контролю; 

– вивчено методику аналізу забезпеченості та ефективності використання 

основних засобів; 

– контролю основних засобів (незалежного) аудиту виробничих запасів. 

Предметом дослідження є методика обліку і організація аналізу та контролю 

основних засобів підприємства. В якості об’єкта дослідження виступає ТОВ 

«БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 

Теоретичною і методологічною основою дослідження є нормативні 

документи, які регулюють питання обліку і аудиту виробничих запасів, монографії, 

підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті, а також звітність ТОВ 

«БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 
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ВИСНОВКИ 

 

В умовах переходу до ринку значно зростає роль бухгалтерського обліку й 

аналізу як найважливішого засобу одержання повної достовірної інформації про 

майно підприємства, зокрема основних засобів. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

основні засоби та інші необоротні матеріальні активи визначає Положення (стандарт) 

7 „Основні засоби”. 

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 

здавання в оренду іншим особам або для здійсненна адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 

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

Для обліку основних засобів підприємства використовують рахунки: № 10 

«Основні засоби» і № 13 «Знос необоротних активів», 11 «Інші необоротні активи».  

На дебеті рахунку №10 «Основні засоби» відображається собівартість основних 

засобів, що надійшли у звітному періоді, а на кредиті - собівартість основних засобів, 

що вибули у звітному періоді. Дебетове (і тільки) сальдо означає суму на звітну дату 

собівартості власних об’єктів основних засобів, що знаходяться у розпорядженні 

підприємства. 

На основі проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ «БІЛГОРОД-

ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»  та обліку організації основних засобів, 

забезпеченості та ефективності їх використання, обліку амортизації, ми дійшли до 

наступних висновків: 

– підприємство на сьогоднішній день є збитковим;  

– показники використання основних фондів нестабільні; 

– облік основних засобів організовується бухгалтерією в розрізі інвентарних 

об’єктів, кожному з яких привласнюється інвентарний номер; 

– облік основних засобів ведеться згідно Національного стандарту та плану 

рахунків. 
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У дипломній роботі були впроваджені наступні шляхи удосконалення 

організації обліку і аналізу основних засобів на ТОВ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 

ЕЛЕВАТОР»: 

1. Автоматизація обліку основних засобів. 

На ТОВ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» бухгалтерський облік 

ведеться без використання ПЕОМ, що зумовлює багато паперової роботи. Тому нами 

пропонується автоматизувати облік основних засобів. Автоматизація базується на 

створенні і веденні інформаційної бази про наявність основних засобів, що 

формується на підставі інвентарної картотеки.  

2. Створення амортизаційного фонду. 

Для обліку амортизації необхідно створити амортизаційний фонд як джерело 

відновлення (реновації) основних засобів, що залишається в розпорядженні фірми 

(тобто як одне із джерел самофінансування). 

Впровадження амортизаційного фонду дасть змогу мати інформацію про 

джерела на поновлення основних засобів, тобто скільки засобів можна використати 

для капітальних інвестицій за рахунок амортизаційного фонду.  

3. До регістрів аналітичного і синтетичного обліку пропонується ввести 

додаткові показники, такі, як строк корисного застосування (експлуатації) об’єкта; 

ліквідаційна вартість; справедлива вартість; сума дооцінки або уцінки об’єктів; метод 

нарахування амортизації. Такі показники доцільно ввести до «Акта приймання-

передавання» (ф.№ 03-1), інвентарної картки (ф.№ 03—6), інвентаризаційного опису 

(ф. інв. №1). 

4. Для детального відображення використання основних засобів на  ТОВ 

«БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» був проведений факторний аналіз, 

розглянуті основні напрямки і задачі. 

Аналіз основних фондів проведений по декількох напрямках, розробка яких у 

комплексі дозволяє дати оцінку структури, динаміки й ефективності використання 

основних засобів і довгострокових інвестицій. 

Нами виявлені такі резерви підвищення ефективності використання основних 

засобів за рахунок:  
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– введення в дію нового обладнання;  

– підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва;  

– скорочення внутрізмінних простоїв;  

– підвищення середньогодинного виробітку обладнання. 

Негативний вплив на фондовіддачу зробило зниження середнього динного 

вироблення устаткування і збільшення середньої вартості одиниці устаткування. 

Останній фактор відбиває зміну середньої вартості устаткування в результаті його 

відновлення і заміни на більш дороге, але і більш продуктивне. Однак зниження 

середнього динного вироблення може свідчити або про невідповідність ціни 

устаткування його продуктивності, або про те, що устаткування перебуває в стадії 

його освоєння. Можуть бути й інші причини організаційно-технічної властивості. 
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