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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Основні засоби є важливим 

об’єктом обліку всіх господарюючих суб’єктів, оскільки 

діють як у сфері матеріального виробництва, так і в 

невиробничій сфері протягом тривалого часу, 

використовуються підприємствами для реалізації низки 

функцій – виробничих, збутових, адміністративних, 

соціально-культурних, здачі в оренду та ін. Також треба 

відмітити, що у сучасних умовах розвитку національної 

економіки, визначальними рисами яких є фінансова 

неспроможність окремих суб’єктів господарювання, 

занепад виробничих фондів на вітчизняних підприємствах, 

знецінення основних засобів та багато інших негативних 

явищ, викликаних економіко-політичною кризою в Україні 

на перше місце виходить питання правильної та 

раціональної організації обліку та аудиту основних засобів 

на українських підприємствах. 

Питанням обліку та аудиту основних засобів 

присвячено праці Ф. Бутинця, О. Кантаєвої, Д. Корнєва, Д. 

Кузьміна, С. Лабунської, Ю. Леонової, Т. Маренич, М. 

Матушкіної, С. Мельник, О. Накісько, М. Огійчука, Н. 

Побережної, В. Поповича, Е. Ретюнських, К. Рутковського 

та інші науковці. Незважаючи на широку увагу до 

зазначеного питання вітчизняних та зарубіжних науковців, 

наразі залишається ряд невирішених теоретико-

методологічних та практичних завдань з організації та 

ведення обліку та аудиту основних засобів. Потреба у 

вирішенні цих наукових та прикладних питань і 

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 розроблено заходи з 
удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту основних 
засобів на аграрних підприємствах. 

Мета та завдання магістерської роботи. Метою 
роботи є розробка теоретичних, методичних та 
практичних засад щодо удосконалення обліку та аудиту 
основних засобів на аграрних підприємствах.  

Мета роботи обумовила необхідність вирішення 
наступних завдань: 

- вивчити економічний зміст основних засобів; 
- розкрити класифікацію основних засобів на 

аграрних підприємствах; 
- висвітлити теоретичні засади аудиту основних 

засобів; 
- проаналізувати структурно-динамічні тенденції 

господарської діяльності аграрних підприємств з оцінкою 
забезпеченості та ефективність використання ними 
основних засобів (за даними ДП «Світанок» 
Балаклійського району, Харківської області); 

- дослідити стан бухгалтерського обліку та контролю 
на аграрних підприємствах з врахуванням сучасного стану 
розвитку економіки (за даними ДП «Світанок» Балаклійського 
району, Харківської області); 

- розкрити напрями удосконалення та аудиту обліку 
основних засобів на підприємстві; 

- окреслити основні завдання аудиту з 
використанням комп’ютерної техніки та процедури їх 
реалізації. 

Об’єктом дослідження є процес облікового 
забезпечення та аудиту основних засобів на аграрних 
підприємствах.  



Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту основних засобів на 

аграрних 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 основних 

засобів, фінансова, податкова та статистична звітність, 

матеріали контролю ДП «Світанок» Балаклійського 

району, Харківської області, 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: 

- документальне забезпечення основних засобів, якими є 

і земельні ділянки, а саме рекомендовано до застосування 

наступні форми регістрів пооб’єктного аналітичного 

обліку: Інвентарна картка обліку основних засобів (окрім 

земельних ділянок) та Інвентарна картка обліку земельної 

ділянки, що в контексті запровадження ринку землі є 

важливою умовою достовірного бухгалтерського обліку. 

набуло подальшого розвитку:  

визначення поняття «основні засоби», під якими, на 

нашу думку, слід розуміти матеріальні активи, які 

зберігають свою натуральну форму протягом всього 

корисного терміну експлуатації, що становить понад один 

рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік), 

використовуються як під час здійснення господарської 

діяльності, так і під час виконання підприємством 

адміністративних чи соціально-культурних функцій та по 

частинах переносять свою вартість на результат власної 

діяльності – виготовлений продукт, надану послугу або 

товар. 

- організаційні засади бухгалтерського обліку та 

аудиту основних засобів в аграрних підприємствах, 

спрямовані на формування системи інформаційного 

забезпечення управління на основі сучасного програмного 

забезпечення.  

- рекомендації застосування методів нарахування 

амортизації за окремими видами основних засобів 

сільськогосподарського призначення відповідно до таких 

принципів:  урахування переваг і недоліків кожного 

методу з погляду їх суті та реалій практики застосування 

бухгалтерами аграрних підприємств;  переважне 



застосування методів прискореної амортизації відповідно 

до сучасного стану забезпечення аграрного виробництва 

основними засобами за їх видами та потреби в них для 

стимулювання розвитку окремих галузей сільського 

господарства; оптимізація методів нарахування 

амортизації з урахуванням відмінностей у відносних 

темпах морального зносу, визначених за даними 

опитування спеціалістів аграрних підприємств і операторів 

пропозиції на ринку сільськогосподарської техніки.  

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 бухгалтерського обліку та 

аудиту основних засобів на аграрних підприємствах. 

Результати дослідження прийняті до впровадження у 

практичну діяльність підприємства – ДП «Світанок» 

Балаклійського району, Харківської області.  

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.), I 

Міжнародній науково-практичної інтернет-конференції 

«Напрями розвитку технологічних систем і логістики в 

АПВ» (м. Харків, ХНТУСГ, 11-12 квітня 2019 р.) та 

Внутрівузівській науково-практичній конференції за 

підсумками виробничої практики студентів спеціальності 

«Облік і оподаткування» (м. Харків, ХНТУСГ, 17 жовтня 

2019 р.). 



Публікації. За результатами дослідження, що 

здійсненні в магістерській роботі було опубліковано 3 

наукових праці загальним обсягом 0,32 ум. др. арк. 

Структура та обсяг магістерської роботи. 
Основний зміст роботи викладений на 103 сторінках 

комп’ютерного тексту. Робота складається із анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку 

використаних джерел із 129 найменувань, містить 12 

таблиць, 6 рисунків та 18 додатків. 
 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Теоретичні аспекти ведення 

обліку та аудиту основних засобів» дано визначення, 

розкрито порядок визнання основних засобів та завдання 

їх обліку. Обґрунтовано класифікацію та оцінка основних 

засобів. Висвітлено теоретичні основни амортизації 

основних засобі. Розкрито напрями вибуття основних 

засобів. Досліджено сутність, мету та завдання аудиту 

основних засобів, а також інформаційне забезпечення 

аудиту основних засобів. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту 

основних засобів» надано організаційно-економічну 

характеристика ДП «Світанок», розкрито первинний облік, 

синтетичний і аналітичний облік основних засобів, 

висвітлено методику проведення аудиту основних засобів 

та порядок оформлення підсумків аудиторського 

дослідження. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту основних засобів» запропоновано шляхи 

удосконалення обліку організації та методики ведення 

обліку основних засобів, розкрито організацію обліку 

основних засобів при автоматизованій формі обліку та 

аудиту 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. Набуло подальшого розвитку визначення поняття 
«основні засоби», під якими, на нашу думку, слід розуміти 
матеріальні активи, які зберігають свою натуральну форму 
протягом всього корисного терміну експлуатації, що 
становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він 
довший за рік), використовуються як під час здійснення 
господарської діяльності, так і під час виконання 
підприємством адміністративних чи соціально-культурних 
функцій та по частинах переносять свою вартість на 
результат власної діяльності – виготовлений продукт, 
надану послугу або товар. 

2. Визначено, що для отримання достовірних 
результатів оцінки основних засобів, необхідно 
дотримуватись певного алгоритму: визначити цілі та 
конкретні завдання оцінки, накреслити план проведення 
оцінки; підготувати необхідну інформаційну 
базу; проаналізувати ступінь використання основних 
засобів, які оцінюються; виявити надлишкові одиниці 
обладнання; вибрати найбільш оптимальні методи 
оцінки; зробити відповідні розрахунки; проаналізувати 
отримані результати і визначити найбільш ймовірну 
вартість об’єкта на дату оцінки та скласти звіт з 
необхідними рекомендаціями. Для проведення оцінки 
необхідно створити на аграрному підприємстві суб’єкт 
оцінки – оціночну комісію, яка буде діяти на період 
проведення оцінки (по аналогії з інвентаризаційною 
комісією). До складу оціночної комісії мають входити 



головний бухгалтер, керівник підприємства або його 
заступник, юрист та особа, що компетентна у питаннях, 
пов’язаних з використанням об’єкта оцінки.  

3. Узагальнено, що правильне розуміння 
економічної природи, концепцій і функцій амортизації та 
усвідомлення її значення дозволить підприємствам 
обґрунтовано вирішувати проблеми, які пов’язані з 
оцінкою необоротних активів, встановленням оптимальних 
строків їх використання, визначенням методів нарахування 
амортизації, розробленням норм амортизаційних 
відрахувань, формуванням та використанням 
амортизаційного фонду, тобто дозволить проводити 
ефективну амортизаційну політику. Основними 
чинниками, які впливають на вибір методу нарахування 
амортизації, є особливості основних засобів та інших 
необоротних активів щодо інтенсивності їх фізичного та 
морального зносу, а також обрана стратегія менеджменту 
стосовно оновлення засобів виробництва та формування 
джерел власних коштів підприємства. Визначено переваги 
та недоліки кожного з визначених законодавством методів 
амортизації.  

4. Встановлено, що аудит основних засобів є 
невід’ємною частиною загального аудиту суб’єкта 
господарювання, а також є його важливою частиною, так 
як може значно впливати на його кінцеві результати. 
Визначено завдання та об’єкти аудиту основних засобів в 
контексті сформульованої в дослідженні мети аудиту 
основних засобів – висловлення аудитором незалежної 
професійної думки щодо правильності відображення у 
звітності підприємства інформації щодо основних засобів. 

5. Обґрунтовано ключову роль інформаційного 
забезпечення в планування та здійсненні аудиту. 
Встановлено, що інформаційне забезпечення 
господарського механізму ускладнюється відповідно до 
зростання суспільного виробництва в умовах ринкових 
відносин та прискорення науково-технічного прогресу. 



Встановлено, що інформаційне забезпечення фінансово-
господарського контролю й аудиту поділяють на 
законодавче, планове і нормативно-довідкове, договірне, 
технологічне, організаційно-управлінське і фактографічне та 
розкрито сутність кожного з них. 

6. Проведено аналіз господарської діяльності ДП 
«Світанок», з акцентом на оцінку стану та ефективності 
використання основних засобів підприємства. З аналізу 
розміру підприємства встановлено, що відбувається ріст 
валової продукції в постійних цінах 2010 р. – з 2016 до 
2018 р. майже в два рази – на 86,5%, та ріст товарної 
продукції – на 77,4%, в той же час відбувся приріст 
вартості основних засобів за цей же період – на 261 %. 
Втім, ефективність діяльності підприємства – його 
рентабельність – (мінус 9,2%). Така ситуація свідчить про 
неефективне використання основних засобів. Конкретно, 
це підтверджує і зниження фондовіддачі, яка скоротилася з 
14,3 у 2016 р. до 7,0 у 2018 році на фоні зростання 
фондоозброєності та фондозабезпеченості Така ситуація 
вимагає розробки шляхів удосконалення використання 
основних засобів, запровадження інноваційних обліково-
аналітичних інструментів підвищення ефективності 
використання необоротних активів.  

7. Встановлено, що у ДП «Світанок» обліковий 
процес господарської діяльності підприємства здійснює 
бухгалтерська служба, яку очолює головний бухгалтер. 
Бухгалтерська служба складається із 4 осіб. Вона 
застосовує меморіально-ордерну форму обліку, яка дає 
змогу сформувати достовірний фінансовий звіт суб’єкта 
малого підприємництва, втім, на основі аналізу системи 
менеджменту підприємства, не можна стверджувати, що 
вона дає достатню інформацію для прийняття 
управлінських рішень з розвитку підприємства, його 
розширеного відтворення.  

8. Вивчення організації та методики обліку та 
контролю основних засобів на аграрних підприємствах 



показало, що на досліджуваному підприємстві є чітка 
орієнтація на дотримання вимог Податкового кодексу 
України. Тобто орієнтація на податковий облік. В той же 
час не приділено увагу формуванню інформації для 
управління основними засобами з метою їх відтворення та 
забезпечення росту фондовіддачі. Підприємство не 
застосовує специфічні форми первинного обліку основних 
засобів ф. ОЗСГ.  

9. Встановлено, що розрахунок амортизації основних 
засобів в ДП «Світанок» здійснюється прямолінійним 
методом. Розрахунок місячних сум амортизації здійснюється у 
довільній формі за допомогою персонального комп’ютера і 
програмного забезпечення для роботи з електронними 
таблицями MS Exсel. Після цього дані переписують вручну в 
Меморіальній ордер, а потім наколюють в Головній книзі, яка 
також ведеться в MS Exсel.  

10. Необхідність проведення аудиту основних 
засобів обумовлюється потребою в достовірній інформації 
для складання фінансової звітності та внутрішніх потреб 
ДП «Світанок». Розкрито методику проведення аудиту з 
деталізаціє окремих процедур. Акцентовано увагу на 
типових помилках та зловживаннях в процесі ведення 
обліку основних засобів. Представлено детальний склад 
аудиторського звіту в контексті змін нормативно-правових 
вимог до його розробки і оформлення.  

11. З врахуванням очікуваного Закону про продаж 
земель сільськогосподарського призначення в Україні 
запропоновано удосконалення документального 
забезпечення основних засобів, якими є і земельні ділянки. 
Зокрема, рекомендуються до застосування наступні форми 
регістрів пооб’єктного аналітичного обліку: Інвентарна 
картка обліку основних засобів (окрім земельних 
ділянок); Інвентарна картка обліку земельної ділянки.  

12. Розроблено організаційні засади 
бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів в 
аграрних підприємствах, спрямовані на формування 



системи інформаційного забезпечення управління на 
основі сучасного програмного забезпечення.  

13. Обґрунтовано рекомендації застосування 
методів нарахування амортизації за окремими видами 
основних засобів сільськогосподарського призначення 
відповідно до таких принципів:  урахування переваг і 
недоліків кожного методу з погляду їх суті та реалій 
практики застосування бухгалтерами аграрних 
підприємств;  переважне застосування методів прискореної 
амортизації відповідно до сучасного стану забезпечення 
аграрного виробництва основними засобами за їх видами 
та потреби в них для стимулювання розвитку окремих 
галузей сільського господарства; оптимізація методів 
нарахування амортизації з урахуванням відмінностей у 
відносних темпах морального зносу, визначених за даними 
опитування спеціалістів аграрних підприємств і операторів 
пропозиції на ринку сільськогосподарської техніки.  

14. На основі дослідження застосування 
комп’ютерної техніки в діяльності аудитора встановлено, 
що застосування аудиту в умовах сучасних комп’ютерних 
технологій дає змогу:  використовувати ПЕОМ при 
проведенні аналізу економічної інформації та застосувати 
результати цього аналізу при проведенні аудиту, що дасть 
змогу підвищити ефективність шляхом зосередження 
зусиль аудиторів на перевірці;  використовувати сучасні 
методики аналізу для виявлення найслабших ланок в 
обліку та аудиті;  підвищити якість контролю та зменшити 
затрати часу аудитора при здійсненні аудиторських 
процедур;  усунути недоліки внутрішньогосподарського 
контролю, виявлені при дослідженні; запровадити 
використання аудитором баз даних законодавчої та 
довідкової інформації на ПЕОМ для забезпечення 
своєчасного реагування на зміни законодавства та 
скорочення витрат робочого часу аудитора для 
законодавчого обґрунтування виявлених порушень. 
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Кваліфікаційну роботу присвячено теоретико-

методичному обґрунтуванню та розробці практичних 



рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту основних 

засобів на підприємстві. 

Основні засоби є важливим об’єктом обліку всіх 

господарюючих суб’єктів, оскільки діють як у сфері 

матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері 

протягом тривалого часу, використовуються 

підприємствами для реалізації низки функцій – 

виробничих, збутових, адміністративних, соціально-

культурних, здачі в оренду та ін. Також треба відмітити, 

що у сучасних умовах розвитку національної економіки, 

визначальними рисами яких є фінансова неспроможність 

окремих суб’єктів господарювання, занепад виробничих 

фондів на вітчизняних підприємствах, знецінення 

основних засобів та багато інших негативних явищ, 

викликаних економіко-політичною кризою в Україні на 

перше місце виходить питання правильної та раціональної 

організації обліку та аудиту основних засобів на 

українських підприємствах. 

Виконано теоретичну ідентифікацію основних 

понять дослідження – «основні засоби», «оцінка основних 

засобів», «амортизація основних засобів».  

Обґрунтовано класифікацію основних засобів з 

позиції управлінської діяльності аграрних підприємств. 

Розкрито особливості оцінки основних засобів, як 

основи достовірності фінансової звітності й 

обґрунтованість управлінських рішень на підприємстві. 

Обґрунтовано теоретико-методичні та прикладні 

засади здійснення аудиту основних засобів на аграрних 

підприємствах.  

В роботі здійснено аналіз господарської діяльності 

та організації бухгалтерського обліку і контролю в 

ДП «Світанок», з акцентом на оцінку стану та ефективності 

використання основних засобів підприємства. 



Розроблено організаційні засади бухгалтерського 

обліку та аудиту основних засобів в аграрних 

підприємствах, спрямовані на формування системи 

інформаційного забезпечення управління на основі 

сучасного програмного забезпечення.  

Обґрунтовано рекомендації застосування методів 

нарахування амортизації за окремими видами основних 

засобів сільськогосподарського призначення відповідно до 

таких принципів:  

Здійснено удосконалення документального 

забезпечення основних засобів, якими є і земельні ділянки. 

Рекомендовано до застосування наступні форми регістрів 

пооб’єктного аналітичного обліку: Інвентарну картку 

обліку основних засобів (окрім земельних ділянок) та 

Інвентарна картка обліку земельної ділянки.  

Основні положення магістерської роботи доведені 

до рівня практичних рекомендацій з облік та аудит 

основних засобів на підприємствах. Результати 

дослідження прийняті до впровадження у практичну 

діяльність підприємства – ДП «Світанок» Балаклійського 

району Харківської області.  

Ключові слова: основні засоби, оцінка основних 

засобів, амортизація, облік, аудит, удосконалення обліку 

основних засобів, автоматизація бухгалтерського обліку, 

комп’ютерний аудит.  
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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. 

Fixed assets are an important object of accounting for 

all economic entities, as they operate in the field of material 

production and in the non-productive sphere for a long time, 

used by enterprises to perform a number of functions - 

production, marketing, administrative, socio-cultural, delivery 

in rent, etc. It should also be noted that in the current 

conditions of development of the national economy, the 

defining features of which are the financial failure of individual 

economic entities, the decline of production assets at domestic 

enterprises, the depreciation of fixed assets and many other 

negative phenomena caused by the economic and political 

crisis in Ukraine in the first place the question arises of the 

proper and rational organization of accounting and auditing of 

fixed assets at Ukrainian enterprises. 

Theoretical identification of the basic concepts of the 

study – «fixed assets», «valuation of fixed assets», 

«depreciation of fixed assets» is performed. 

The classification of fixed assets based on the position 

of management of agricultural enterprises is substantiated. 

The peculiarities of valuation of fixed assets as a basis 

for the reliability of financial statements and the validity of 

management decisions at the enterprise are revealed. 

The theoretical, methodological and applied principles 

of auditing of fixed assets at agricultural enterprises are 

substantiated. 

The paper analyzes the economic activity and 

organization of accounting and control in the enterprise 

«Svitanok», with an emphasis on the assessment of the state 

and efficiency of use of fixed assets of the enterprise. 

The organizational principles of accounting and 

auditing of fixed assets in agrarian enterprises have been 



developed, aimed at forming a management information 

system based on modern software. 

Recommendations for the application of methods of 

depreciation for certain types of fixed assets of agricultural 

purposes in accordance with the following principles are 

substantiated: 

Documentary support of fixed assets, including land, 

has been improved. The following forms of object analytic 

accounting registers are recommended for use: Inventory card 

for accounting for fixed assets (except for land plots) and 

Inventory card for accounting for land plot. 

The basic provisions of the master’s work are brought 

to the level of practical recommendations for accounting and 

auditing of fixed assets at enterprises. The results of the study 

were accepted for implementation in the practical activity of 

the enterprise – the enterprise «Svitanok». 

Keywords: fixed assets, estimation of fixed assets, 

depreciation, accounting, audit, improvement of accounting of 

fixed assets, automation of accounting, computer audit. 
 


