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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Основні засоби – це один із 

ключових елементів виробничого потенціалу 

підприємства, вони є невід’ємною частиною його майна. 

Основні засоби безпосередньо впливають на собівартість 

продукції (товарів, робіт), формування показників 

фінансового стану підприємства, внаслідок здійснення ним 

інвестиційної та операційної діяльності. Ефективність 

використання основних засобів залежить від організації 

своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-

економічної інформації. У зв’язку з цим зростає роль та 

значення обліку та аудиту як важливих інструментів 

управління підприємствами. 

Значний внесок у розвиток теоретичних та 

методологічних засад до обліку та аудиту основних засобів 

внесли українські вчені А.А. Бєлоусов, Ф.Ф. Бутинець, 

М.П. Войнаренко, А.М. Герасимович, Л.В. Городянська, 

В.М. Диба, В.П. Завгородній, Т.Г. Камінська, 

Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський, Л.А. Луценко, 

Н.М. Малюга, Т.Г. Маренич, Л.В. Нападовська, 

М.Ф. Огійчук, І.М. Павлюк, В.П. Пантелеєв, О.А. Петрик, 

О.Ю. Редько, Н.І. Самбурської, С.В Хома, В.А. Шпак та 

інші науковці. 

Незважаючи на важливість питання обліку та 

аудиту основних засобів та широку увагу до нього 

науковців, наразі залишається ряд невирішених теоретико-

методологічних та практичних завдань з організації та 

ведення обліку, а також здійснення контролю цього 

об’єкту. Їх важливе значення для підприємств зумовлюють 

актуальність обраної теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами. Магістерська робота виконувалася відповідно до 

плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту 

Харківського національного технічного університету 



сільського господарства імені Петра Василенка за темою 

«Формування напрямів та механізмів підвищення 

ефективності агропромислового виробництва в умовах 

глобалізації», державний реєстраційний номер 

0116U007411, згідно якої автором виконано опрацювання 

заходів з удосконалення обліку та аудиту основних засобів 

на підприємстві. 

Мета та завдання магістерської роботи. Метою 

роботи є розробка теоретичних засад та практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту 

основних засобів на підприємствах.  

Мета роботи обумовила необхідність вирішення 

наступних завдань: 

- вивчити економічний зміст та класифікацію 

основних засобів на підприємствах; 

- висвітлити основні теоретичні та нормативно-

правові аспекти обліку та аудиту наявності та руху 

основних засобів на підприємстві; 

- оцінити сучасний фінансово-економічний стан 

діяльності підприємств з акцентом на оцінку 

забезпеченості та ефективність використання ними 

основних засобів (за даними ТОВ «Старобільський 

елеватор»); 

- розкрити тенденції у обліково-аналітичному 

забезпеченні та контролі основних засобів на 

підприємствах з врахуванням сучасного стану розвитку 

економіки (за даними ТОВ «Старобільський елеватор»); 

- обґрунтувати напрями удосконалення та аудиту 

обліку основних засобів на підприємстві; 

- здійснити економічне обґрунтування 

запропонованих напрямів удосконалення обліку та аудиту 

основних засобів на підприємствах. 

Об’єктом дослідження є процес облікового 

забезпечення та аудиту основних засобів на підприємствах.  



Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту основних засобів на 

підприємствах.  
Методи дослідження. Для узагальнення й оцінки 

сучасного стану організації та ведення обліку та аудиту 
основних засобів на підприємствах України використано 
методи асоціацій і аналогій (під час розробки методики 
обліку та аудиту основних засобів на підприємстві); 
логічного аналізу (під час визначення економічної сутності 
основних засобів, розробки класифікаційних ознак для 
класифікації основних засобів); деталізації (під час 
дослідження оцінки основних засобів); порівняльного 
аналізу (для виявлення переваг і недоліків різних методів 
амортизації); системного вивчення господарських процесів 
(під час розробки напрямків оптимізації оформлення та 
перевірки операцій); евристичний метод і метод 
контрольних питань (в дослідженні стану бухгалтерського 
обліку та аудиту основних засобів на підприємствах); а 
також схематичні та графічні методи (для наочного 
зображення результатів дослідження). 

Інформаційною базою дослідження були 
законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та 
Кабінету Міністрів України, Президента України, 
Національного банку України, первинні документи, 
регістри синтетичного і аналітичного обліку, фінансова, 
податкова та статистична звітність, матеріали контролю 
ТОВ «Старобільський елеватор», літературні джерела, а 
також результати власних досліджень та розрахунків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає 
в обґрунтуванні на теоретичному та практичному рівні 
заходів щодо удосконалення обліку та аудиту основних 
засобів на підприємствах. 

В процесі проведеного дослідження одержано 

наступні основні результати, що характеризують новизну, 

розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 



удосконалено: 

- систему документального забезпечення 

формування інформації про стан та рух основних засобів 

через обґрунтування доцільності зміни окремих реквізитів 

в формах первинного обліку основних засобів (ф. ОЗ-3 та 

ф. ОЗ-6), що буде забезпечувати зростання рівня 

інформативності та достовірності цієї документації, 

посилення контролю над ефективністю виконаних 

операцій та зменшення трудомісткості обліку основних 

засобів, зокрема за рахунок скорочення ф. ОЗ-3; 

- методичні засади обліку амортизаційних 

відрахувань через порівняння витратного аспекту 

амортизації та її фінансової природи, що дало змогу 

запропонувати підхід до відображення коштів 

амортизаційного фонду на субрахунку 336 «Кошти 

амортизаційного фонду», поповнення якого 

відбуватиметься у момент зарахування виручки від 

покупців на поточний рахунок; 

набуло подальшого розвитку:  

- теоретична ідентифікація сутності поняття 

«основні засоби», як засобу праці у формі матеріальних 

активів, які утримує підприємство з метою використання у 

виробничому процесі або здійсненні адміністративних чи 

соціально-культурних функцій, очікуваний термін 

корисного використання яких становить більше ніж один 

рік, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, вартість 

яких є не меншою від законодавчо встановленого розміру 

та поступово переноситься в міру фізичного спрацювання 

та (або) морального старіння на вартість готової продукції 

проведенням амортизаційних відрахувань; 
- алгоритм проведення аналізу основних засобів, 

який поділено на чотири блоки – управлінський аналіз, 
фінансовий аналіз, стратегічний управлінський аналіз, 
формування зведеної аналітичної інформації з деталізацією 
процедур по кожному блоку, що сприятиме наданню 



релевантних, актуальних аналітичних даних користувачам 
для потреб управління на рівних рівнях ієрархії, 
використання їх на тактичному та стратегічному рівнях; 

- науково-прикладні засади проведення аудиту 

основних засобів з обґрунтуванням процедури перевірки 

амортизаційних нарахувань, з врахуванням того, що цей 

об’єкт є найбільш трудомістким у роботі бухгалтера на 

підприємстві при веденні обліку основних засобів; також 

акцентовано враховано нормативно-правові зміни в 

підготовці підсумків зовнішнього аудиту та тенденції на 

ринку комп’ютерного забезпечення аудиторської діяльності.  

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота 

є самостійно виконаною завершеною науковою працею, в 

якій викладено авторський підхід до вирішення 

поставленого завдання.  

Практичне значення одержаних результатів. 

Основні положення магістерської роботи доведені до рівня 

практичних рекомендацій з обліку та оподаткування 

заробітної плати та інших виплат працівникам на аграрних 

підприємствах. Результати дослідження прийняті до 

впровадження у практичну діяльність підприємства – 

ТОВ «Старобільський елеватор». 

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота 

є самостійно виконаною завершеною науковою працею, в 

якій викладено авторський підхід до вирішення 

поставленого завдання.  

Практичне значення одержаних результатів. 

Основні положення магістерської роботи доведені до рівня 

практичних рекомендацій з обліку та аудиту основних 

засобів на підприємствах. Результати дослідження 

прийняті до впровадження у практичну діяльність 

підприємства – ТОВ «Старобільський елеватор».  

Апробація результатів магістерської роботи. 
Основні результати магістерської роботи доповідалися, 



обговорювалися та отримали позитивну оцінку на науково-

практичних конференціях, зокрема на XV Міжнародному 

форумі молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка у 

XXI сторіччі» (м. Харків, ХНТУСГ, 4-5 квітня 2019 р.), 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 

«Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, 

аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції» (28 

травня 2019 р. (м. Харків, ХНТУСГ, 28 травня 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження 

опубліковано 3 наукових праці загальним обсягом 

0,35 ум. др. арк., у тому числі – 1 стаття у віснику 

студентського товариства та 2 публікації у матеріалах 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій та форумів. 

Структура та обсяг магістерської роботи. 

Основний зміст роботи викладений на 104 сторінках 

комп’ютерного тексту. Робота складається із анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку 

використаних джерел із 100 найменувань, містить 12 

таблиць, 4 рисунки та 20 додатків. 
 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Теоретичні аспекти ведення 

обліку та аудиту основних засобів» розкрито визначення, 

визнання основних засобів та завдання їх обліку, уточнено 

класифікацію основних засобів та порядок їх оцінки, 

розкрито методичні основи амортизації та переоцінки  

основних засобів, висвітлено сутність, види та форми 

контролю, а також досліджено нормативно-правове та 

фактографічне забезпечення аудиту основних засобів. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту основних 

засобів» надано організаційно-економічну характеристику 

підприємства ТОВ «Старобільський елеватор», розкрито 

первинний, синтетичний та аналітичний облік наявності, 

надходження і вибуття основних засобів, висвітлено 

методику облік зносу (амортизації) основних засобів на 

прикладі конкретного підприємства, обгрунтовано 

методику проведення аудиту основних засобів та 

оформлення його результатів. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту основних засобів» обґрунтовано напрями 

удосконалення організації та методики обліку основних 

засобів при діючій формі обліку ТОВ «Старобільський 

елеватор». Розроблено напрями розвитку аудит в умовах 

застосування комп’ютерних технологій. 



ВИСНОВКИ 
 

Отримані в ході дослідження результати магістерської 

роботи вирішують важливе науково-практичне завдання 

щодо обґрунтування теоретичних засад та практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту основних 

засобів на підприємстві.  

За результатами дослідження можна зробити такі 

основні висновки: 

1. Основні засоби – це засоби праці у формі 

матеріальних активів, які утримує підприємство з метою 

використання у виробничому процесі або здійсненні 

адміністративних чи соціально-культурних функцій, 

очікуваний термін корисного використання яких становить 

більше ніж один рік, не змінюючи при цьому своїх форм і 

розмірів, вартість яких є не меншою від законодавчо 

встановленого розміру та поступово переноситься в міру 

фізичного спрацювання та (або) морального старіння на 

вартість готової продукції проведенням амортизаційних 

відрахувань. Основними критеріями визнання основних 

засобів є: матеріальність; призначення; строк корисного 

використання; амортизаційність. 

2. Першочергове завдання, вирішення якого відіграє 

важливу роль в активізації процесу відтворення основних 

засобів, це класифікація основних засобів та встановлення 

інтервальних строків корисного використання для 

нарахування економічної амортизації. Це дає змогу 

врахувати специфічні особливості використання наявних 

основних засобів, розробити рекомендації щодо вибору 

методів нарахування економічної амортизації стосовно 

окремих видів основних засобів, розширення використання 

важелів податкової амортизації для активізації 

інвестиційної діяльності на основі впровадження 

механізму надання інвестиційних податкових знижок, 

розробити методичні підходи до реалізації системи 



прискореної амортизації в рамках економічної та 

податкової амортизації.  
3. Підприємства здійснюють переоцінку у разі 

необхідності і для визначення реальної вартості основних 
засобів шляхом доведення їх залишкової вартості до 
справедливої. Порогом суттєвості з метою відображення 
переоцінки може бути величина, що дорівнює 1% чистого 
прибутку (збитку) підприємства або величина, яка 
дорівнює 10% відхиленню залишкової вартості об’єктів 
обліку від їх справедливої вартості. Жодним нормативним 
документом не обумовлено, яким саме шляхом необхідно 
визначати, чи дійсно залишкова вартість на 10% 
відрізняється від справедливої. Деталізація інформації про 
переоцінку (дооцінку та уцінку) кожного основного засобу 
забезпечує: коректне відображення наступної переоцінки 
об’єкта основних засобів подальшому; у момент вибуття 
основного засобу списати лише той залишок на 
субрахунку 411, який його стосується.  

4. Сутність дефініції «економічний контроль» являє 
собою процес досягнення цілей організації, який 
здійснюється безпосередньо через систему спостереження 
і перевірку (моніторингу) відповідності функціонування 
об’єкта управління меті встановлення відхилень від 
заданих параметрів, оцінку відхилень, коригування 
діяльності. Методи контролю слід розглядати як способи 
проведення контролю, а форми контролю – як техніку 
здійснення контролю. На практиці кожна із форм 
контролю, так само, як і кожний із методів контролю 
відображає певний аспект контролю і розкриває окрему 
складову сутності даної категорії. Взаємозв’язки між 
методами і формами контролю полягають у тому, що у 
процесі контролю (який відбувається за певною 
методикою) виконуються процедури контролю, в основі 
яких покладено прийоми певного методу контролю.  

5. Обґрунтовано ключову роль інформаційного 
забезпечення в планування та здійсненні аудиту, як одного з 



ключових видів контролю в сучасних умовах, з розкриттям 
сутності фактографічної інформації, продукту 
бухгалтерського обліку, основи досліджень аудиту з 
питань господарської діяльності підприємств, яка є 
основою доказів фактів господарських операцій і процесів. 

6. Діяльність ТОВ «Старобільський елеватор» за 
період з 2016 по 2018 рр. можна охарактеризувати такими 
ключовими тенденціями виробничої діяльності: обсяг 
валової продукції в 2018 р. скоротився порівняно з 2017 р. 
на 7,2%, але виріс порівняно з 2016 р. на 32,7%, і складає 
в поточних цінах 114444,0 тис. грн. Схожа тенденція 
притаманна і товарній продукції підприємства, яка в 
2018 р. склала 126282,0 тис. грн. У 2018 р. середньорічна 
чисельність працівників була найменша, у останній рік 
відбулося значне скорочення чисельності, що викликано 
збитковістю роботи підприємства в останні роки 
діяльності, а в результаті цього політикою оптимізації 
витрат, в тому числі і через перегляд кадрової політики. 
Основними видами діяльності ТОВ «Старобільський 
елеватор» є складське господарство та оптова торгівля 
зерновими, насінням та кормами, що є типовим для 
діяльності елеваторів. Підприємство займається 
розведенням свиней, виробництвом м’яса свиней, що 
обумовлено наявністю недорогих кормів у процесі 
основної діяльності. Про неефективність роботи 
підприємства свідчать отримувані ТОВ «Старобільський 
елеватор» впродовж 2016-2018 рр. збитки, які були 
найбільшими в 2017 р. і склали 9608,0 тис. грн., у 2018 р. 
вони скоротилися до рівня 3925,0 тис. грн. Рентабельність 
основної діяльності підприємства була мінімальною – на 
рівні 2,0%. Позитивною тенденцією є те, що підприємство 
вийшло на прибуток від реалізації, так як попередні два 
роки 2016 та 2017 воно поряд з чистими збитками мало 
ще і збитки від реалізації.  

7. ТОВ «Старобільський елеватор» має у наявності 

основних засобів залишковою вартістю більше ніж 



155 млн. грн. Найбільшу вартість у 2018 р. займали 

будівлі, споруди та передавальні пристрої, більше 75% 

вартості основних засобів. це, в першу чергу, силоси для 

зберігання зерна, склади та виробничі споруди. Інша 

велика група об’єктів основних засобів – це машини та 

обладнання – 15,1% у загальній вартості основних засобів. 

Серед них – сепаратори, транспортери тощо. У 2018 р. 

відбулося значне надходження об’єктів основних 

виробничих засобів, у сумі 13350,0 тис. грн, що більше ніж 

надходження за 2016 та 2017 рр. в 10 та 3 рази відповідно. 

Політика оновлення основних засобів та уцінка старих 

об’єктів дало змогу ТОВ «Старобільський елеватор» вийти 

на показник придатності підприємства на рівні 98%, що 

свідчить про змогу підприємства здійснювати 

безперебійну основну діяльність та підвищувати 

ефективність використання даного виду необоротних 

активів. Фондоозброєність працівників підприємства була 

найбільшою у 2018 р., що викликано політикою оновлення 

основних засобів та оптимізацією штату працівників. 

Ефективність використання основних засобів знизилась у 

2018 р. порівняно з попереднім роком діяльності, але 

детальніший аналіз показує, що основне оновлення 

об’єктів основних засобів, яке вплинуло на ріст 

фондозабезпеченості, відбулося у кінці 2018 р., що дає 

змогу сподіватися на приріст цього показника у 2019 р.  

8. У ТОВ «Старобільський елеватор» ведення 

обліку здійснюється бухгалтерською службою з 8 осіб на 

чолі з головним бухгалтером. Організація обліку 

регламентується Наказом про організацію бухгалтерського 

обліку та облікову політику підприємства. Форма 

бухгалтерського обліку, яку застосовують на підприємстві, 

- автоматизована з використанням програми «1С: 

Бухгалтерія 8.2». Ця програма забезпечує високий рівень 

організації праці бухгалтерів; підвищує оперативність, 

точність та аналітичність облікової інформації; сприяє 



прискоренню документообігу та складання звітності. 

Головною особливістю цієї програми є діалогово-

автоматизована форма узагальнення і видачі облікової 

інформації, що робить її більш адаптованою до вимог 

користувачів бухгалтерської інформації.  

9. Необхідність проведення аудиту основних 

засобів обумовлюється потребою в достовірній інформації 

для складання фінансової звітності та внутрішніх потреб 

ТОВ «Старобільський елеватор». Розкрито методику 

проведення аудиту з деталізаціє окремих процедур з 

обгрунтуванням процедури перевірки амортизаційних 

нарахувань, так як цей об’єкт займає найбільшу 

трудомісткість у роботі бухгалтера на підприємстві при 

веденні бухгалтерського обліку основних засобів. 

Представлено детальний склад аудиторського звіту в 

контексті змін нормативно-правових вимог до його 

розробки і оформлення.  

10. Доцільно в окремі форми первинних документів 

і реєстри аналітичного обліку основних засобів внести 

додаткові показники, заповнення яких буде забезпечувати 

зростання рівня інформативності та достовірності цієї 

документації, посилення контролю над ефективністю 

виконаних операцій та зменшення трудомісткості 

облікових робіт. Доповнення інвентарної картки підписами 

комісії з упровадження основних засобів після ремонту, 

реконструкції, модернізації, а також графою для 

відображення змін після таких операцій дає змогу 

скоротити форму ОЗ-3. 

11. Превалювання витратного аспекту амортизації 

над її фінансовою природою під час побудови системи 

поточного бухгалтерського обліку унеможливлює 

відтворення основних засобів суб’єктів господарювання. 

Запропоновано підхід до відображення коштів 

амортизаційного фонду на субрахунку 336 «Кошти 

амортизаційного фонду», поповнення якого 



відбуватиметься у момент зарахування виручки від 

покупців на поточний рахунок. 

12. Ефективність обліково-аналітичного 

забезпечення управління основними засобами залежить від 

своєчасного усвідомлення управлінським персоналом 

важливості організації стабільної та послідовної роботи 

обліково-аналітичної системи та своєчасного обліку, аналізу 

та комплексної взаємодії всіх видів інформації (нормативно-

правова, фінансово-аналітична, необлікова), галузевих 

особливостей і факторів, що беруть участь у розробленні та 

здійсненні управлінських рішень на тактичному та 

стратегічному рівнях. Розкрито алгоритм проведення 

аналізу основних засобів, що сприятиме наданню 

релевантних, актуальних аналітичних даних користувачам 

для потреб управління на рівних рівнях ієрархії. 

13. Широке застосування комп’ютерів при 

проведенні аудиту дозволяє концентрувати роботу на 

ділянках обліку з підвищеною імовірністю присутності 

перекручень. Відповідно до цього виникає необхідність 

розробки програмного забезпечення, що містило б у якості 

одного з основних компонентів частину інформаційної 

бази комп’ютерної системи клієнта та яке б поєднувало 

задачі аналізу системи обліку і контролю, оцінки 

внутрішньогосподарського, контрольного, додаткового 

ризику, обчислення на їхній основі ризику не виявлення і 

планування на його основі обсягу вибірки облікових даних 

у єдиний програмний комплекс. На основі аналізу ринку 

програмних продуктів для аудиторської діяльності та його 

застосування міжнародними аудиторськими фірмами 

запропоновано варіанти їх застосування при аудиті на 

підприємстві, що є об’єктом дослідження.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Сичов А.С. «Облік та аудит основних засобів (за 

даними ТОВ «Старобільський елеватор» 

Старобільського району, Луганської області)». – На 

правах рукопису. 
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»). – 
Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 
2019 р. 

 
Кваліфікаційну роботу присвячено теоретико-

методичному обґрунтуванню та розробці практичних 
рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту основних 
засобів на підприємстві. 

Здійснено теоретичну ідентифікацію ключових 
понять дослідження – «основні засоби», «амортизація», 
«переоцінка основних засобів». Встановлено, що 
основними критеріями визнання основних засобів є: 
матеріальність; призначення; строк корисного 
використання; амортизаційність. 

Обґрунтовано класифікацію основних засобів з 
позиції важливості амортизації основних засобів в їх 
відновленні.  

На основі дослідження сутності дефініції 
«економічний контроль», функцій, завдань та принципів 
цього виду контролю встановлено, що методи контролю 
слід розглядати як способи проведення контролю, а форми 
контролю – як техніку здійснення контролю.  

Проведено аналіз фінансово-економічного стану 
діяльності підприємств (за даними ТОВ «Старобільський 
елеватор»), з акцентом на оцінку стану та ефективності 
використання основних засобів та їх вплив на фінансову 
стабільність підприємства.  



Розкрито порядок первинного, синтетичного та 
аналітичного обліку основних засобів на підприємстві за 
даними ТОВ «Старобільський елеватор»). Виявлено 
проблемні аспекти, що виникають на практиці при 
обліковому забезпеченні та контролі основних засобів на 
підприємствах.  

Запропоновано шляхи удосконалення обліку та 

аудиту основних засобів. Розроблено пропозиції щодо 

оптимізації реквізитів в первинних документах з обліку 

основних засобів, що дасть змогу знизити трудомісткість їх 

заповнення. Запропоновано підхід до відображення коштів 

амортизаційного фонду на бухгалтерських рахунках 

грошових коштів. Опрацьовано алгоритм проведення аналізу 

основних засобів, що сприятиме наданню релевантних, 

актуальних аналітичних даних користувачам для потреб 

управління на рівних рівнях ієрархії. 
Ключові слова: основні засоби, амортизація, 

переоцінка, облік та аудит, удосконалення обліку основних 
засобів, автоматизація бухгалтерського обліку, 
комп’ютерний аудит.  

 

SUMMARY 
 

Sichov A. «Accounting and audit of fixed assets 

(according to the enterprise «Starobilsky elevator», 
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Qualification work for the Master’s degree is devoted to 
theoretical and methodological substantiation and development 
of practical recommendations for improving accounting and 
auditing of fixed assets at the enterprise. 

Theoretical identification of categories – «fixed assets», 



«depreciation», «revaluation of fixed assets». The main criteria 
for recognition of fixed assets are: materiality; appointment; 
useful life; depreciation. 

The classification of fixed assets based on the 
importance of depreciation of fixed assets in their restoration is 
substantiated. 

Based on the study of the essence of the definition of 
«economic control», the functions, tasks and principles of this 
type of control, it is established that control methods should be 
considered as control methods and forms of control – as a 
control technique. 

The analysis of financial and economic state of activity 
of enterprises (according to the enterprise «Starobilsky 
elevator»), with an emphasis on the assessment of the condition 
and efficiency of use of fixed assets and their impact on the 
financial stability of the enterprise. 

The procedure of primary, synthetic and analytical 
accounting of fixed assets at the enterprise (according to the 
enterprise «Starobilsky Elevator») is disclosed. The problematic 
aspects that arise in practice in accounting and control of fixed 
assets at enterprises are identified. 

Ways to improve accounting and auditing of fixed assets 
are suggested. Proposals for optimization of details in primary 
documents on accounting of fixed assets have been developed, 
which will help to reduce the complexity of their filling. An 
approach to depreciation of funds in the accounting accounts of 
cash is proposed. An algorithm for carrying out the analysis of 
fixed assets has been developed, which will help to provide 
relevant, relevant analytical data to users for management needs 
at equal levels of the hierarchy. 

Keywords: fixed assets, depreciation, revaluation, 
accounting and auditing, improvement of fixed assets 
accounting, accounting automation, computer audit. 

 


