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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. 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 

Мета дослідження полягає в вивченні методичних аспектів обліку, аналізу і 

контролю основних засобів 

Завдання дослідження: 

- дослідити економічну сутність основних засобів, як об’єкту обліку, аналізу та 

контролю; 

- вивчити методику аналізу забезпеченості та ефективності використання 

основних засобів; 

- провести аудит основних засобів;  

- проаналізувати наявність, структуру, динаміку основних засобів на 

досліджуваному підприємстві; 

- запропонувати шляхи поліпшення обліку основних засобів на досліджуваному 

підприємстві. 

Об’єкт дослідження це система обліку та контролю ТОВ «БІЛГОРОД-

ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 

Предметом дослідження є методика обліку і організація аналізу та контролю 

основних засобів підприємства 

Методи дослідження: при написанні роботи використовувалися наступні 

методи: аналіз та синтез. 

Інформаційна база дослідження нормативні документи, які регулюють 

питання обліку і аудиту основних засобів, монографії, підручники, навчально-

методичні посібники, наукові статті, а також первинні документи, бухгалтерські 

регістри та фінансова звітність ТОВ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел ( 75 найменувань) та 
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___-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 118 сторінок. Основний зміст 

викладено на 112 сторінках. Робота містить 16 таблиць, 16 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні основи обліку основних засобів» розглянуто 

поняття основних засобів в бухгалтерському і  податковому обліку, класифікація, 

оцінка та склад основних засобів, документальне оформлення руху основних засобів 

та досліджено окремі проблемні питання обліку основних засобів.  

У другому розділі «Діюча практика обліку основних засобів ТОВ 

«БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» надано загальну техніко-економічну 

характеристику ТОВ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», проаналізовано  

облік руху, амортизації, ремонту та модернізації основних засобів на 

досліджуваному підприємстві та надано рекомендації щодо поліпшення на ньому 

обліку основних засобів.                          

У третьому розділі «Аудит та моделювання операцій, пов’язаних з 

основними засобами» розглянуто мету, завдання, об’єкти та джерела інформації 

аудиту основних засобів, досліджено методику проведення аудиту основних засобів, 

проведено аналіз наявності та використання основних засобів ТОВ «БІЛГОРОД-

ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»  та побудовано економіко-математичне 

моделювання поведінки підприємства. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 

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. Удосконалення регістрів бухгалтерського обліку. 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 
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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. 

5. Нами виявлено такі резерви підвищення ефективності використання 

основних засобів:  

     –   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 середньогодинного 

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. 

 
АНОТАЦІЯ 

 

____Хом’як В.В., «_Облік та контроль стану та руху основних засобів: діючий стан і  

(прізвище та ініціали студента)    (назва кваліфікаційної роботи) 

напрямки удосконалення (на прикладi ТОВ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 

ЕЛЕВАТОР»)», 

кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності  

«_071 «Облік і оподаткування»__ за магістерською програмою  

«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності», 

Одеський національний економічний університет 

м. Одеса, 2018 рік 

 

 Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт 

дослідження – система обліку та контролю основних засобів підприємства.   

У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку та аудиту основних засобів.    

Проаналізовано діючу практику обліку та проведено аудит основних засобів             

ТОВ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР». 

 Запропоновано удосконалення регістрів синтетичного та аналітичного обліку 

основних засобів, механізм нарахування амортизації з метою формування джерела 

для відновлення основних засобів.   
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амортизаційний фонд, облік, аудит, аналіз. 
 

 

ANNOTATION 

 

___Khomiak V., «Accounting and control of the state and motion of the fixed assets : 

(students surname and initials)    (work title) 

the operating state and directions of improvement (on the example of LTD «BІLGОRОD-

DNІSТRОVSKY ELEVATOR»)» 

qualifying work for obtaining an education master’s degree in specialty  

071 «Accounting and taxation» for master’s degree program « Accounting, audit and 

taxation of entrepreneurial activity», 

Odessa National Economic University 

Odessa, 2018 

 

 Qualifying work of master's degree consists of three divisions. The object of  

research is the system of accounting and control of the fixed assets of enterprise.  

           The theoretical aspects of accounting and audit of the fixed assets are in-

process examined.  

 Operating practice of accounting of the fixed essets is analysed and the audit of the 

fixed assets of  LTD "BІLGОRОD-DNІSТRОVSKY ELEVATOR" is conducted. 

 The improvement of registers of synthetic and analytical accounting of the fixed 

assets is offered, mechanism of charging depreciation with the aim of forming of source 

for repair the fixed assets 

 

 Keywords: the fixed assets, estimation, classification, depreciation,  sinking  fund,  

accounting, audit, analysis. 

 

 


