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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Підприємства галузі водопостачання формують
стратегічно важливий сектор економіки держави, надаючи послуги широким
верствам населення та маючи соціальний характер діяльності. Невід’ємною
складовою виробничого процесу цієї галузі є основні засоби. На сьогодні основні
засоби підприємств галузі водопостачання мають, як правило, високий ступінь
зносу, що, у свою чергу, негативно позначається на якості послуг водопостачання
та призводить до надмірних витрат енергетичних ресурсів на підприємствах,
втрати води у мережах, високих витрат на ремонтне обслуговування. Незважаючи
на важливість галузі водопостачання для держави, в умовах нестабільності
зовнішньо-економічного
середовища
діяльність
таких
підприємств
характеризуються низьким рівнем фінансування та браком власних коштів. Задля
підвищення якості послуг та забезпечення соціально-економічної ефективності
діяльності підприємств галузі водопостачання в Україні проводиться
реформування даної галузі. Проте більшість підприємств галузі водопостачання
залишаються збитковими або мають низьку рентабельність, а якість наданих
населенню послуг з водопостачання та водовідведення не завжди відповідають
вимогам споживачів. Для забезпечення ефективного та раціонального
використання наявних основних засобів, залучення нових джерел фінансування для
модернізації основних засобів, підвищення якості послуг, ефективності роботи та
розвитку підприємств важливим є вдосконалення системи обліку і внутрішнього
контролю і управління основними засобами на підприємствах галузі
водопостачання. Тому питання організації обліку, аналізу та аудиту надходження і
вибуття основних засобів на підприємствах галузі водопостачання є актуальним у
сучасних умовах господарювання.
Мета випускної кваліфікаційної роботи - дослідження теоретикометодичних та практичних основ обліку, аналізу та аудиту надходження і вибуття
основних засобів підприємства та розроблення рекомендацій щодо їх
вдосконалення.
Для досягнення мети у роботі були поставлені і вирішені такі завдання:
1) Дослідити теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту основних засобів,
розглянути їх класифікацію;
2) Визначити завдання обліку та контролю надходження і вибуття основних
засобів;
3) З’ясувати завдання та особливості методики проведення аналізу
надходження і вибуття основних засобів;
4) Здійснити огляд нормативно-правового регулювання обліку та контролю
надходження і вибуття основних засобів;
5) Провести аналіз руху та технічного стану основних засобів галузі
водопостачання в Україні;
6) Надати фінансово-економічну характеристику діяльності підприємства
КП «Чернігівводоканал»;
7) Охарактеризувати особливості бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю на КП «Чернігівводоканал;
8) Дослідити систему обліку основних засобів на підприємстві;

9) Провести економічний аналіз руху основних засобів на підприємстві;
10) Запропонувати шляхи удосконалення політики управління основними
засобами;
11) Визначити напрями удосконалення організації обліку та контролю, а
також запропонувати стратегічні напрями розвитку підприємства.
Об’єктом дослідження є процес обліку, аналізу та аудиту надходження і
вибуття основних засобів.
Предметом дослідження є система бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю основних засобів комунального підприємства «Чернігівводоканал».
При написанні випускної кваліфікаційної роботи були використані такі
методи дослідження: метод аналізу - при аналізі діяльності підприємства за
основними фінансово-економічними показниками та аналізі руху основних засобів;
методи індукції та дедукції - при вивченні системи обліку та контролю і
особливостей обліку основних засобів; розрахунково-аналітичний, табличний та
графічний - для проведення розрахунків та наочного відображення результатів
дослідження; методи систематизації та припущення - для розробки рекомендацій
стосовно вдосконалення системи обліку та контролю; монографічний – при огляді
монографічної літератури.
Інформаційною базою для написання випускної кваліфікаційної роботи
виступили: дані річної фінансової звітності КП «Чернігівводоканал» за 2016-2018
роки, Статут підприємства, дані бухгалтерського обліку, нормативно-правові
документи, матеріали Державної служби статистики України, навчальна та
монографічна література, результати наукових досліджених вітчизняних вчених у
сфері обліку та аудиту надходження і вибуття основних засобів підприємства.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
можливості впровадження запропонованих у роботі заходів із вдосконалення
системи обліку та внутрішнього контролю на КП «Чернігівводоканал», зокрема:
- на підставі аналізу системи бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю розроблено графік документообігу основних засобів, який сприятиме
скороченню витрат часу на обробку документації, посилить внутрішній контроль
за обробкою облікової інформації;
- запропоновано удосконалити методику нарахування амортизації основних
засобів, а саме застосувати кумулятивний метод нарахування амортизації на
основні засоби, які пов’язані з наданням послуг, що забезпечить відповідність
нарахованих сум амортизації до завантаження і інтенсивності експлуатації таких
основних засобів;
- запропоновано створити відділ внутрішнього контролю на підприємстві та
розроблено план та програму внутрішнього аудиту основних засобів для
забезпечення повноти та достовірності інформації, законності та правильності
відображення в обліку основних засобів та загалом для підвищення ступеню довіри
користувачів до фінансової звітності і запобігання нераціональному використанню
ресурсів на підприємстві.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження були
представлені та апробовані у вигляді доповіді під час участі у Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Управління
соціально-економічними

трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики» (м. Мукачево, 18-19
квітня 2019 р.).
Структура роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст
роботи викладено на 95 сторінках друкованого тексту. Робота містить 18 таблиці,
13 рисунків, 12 додатків. Список використаних джерел налічує 80 найменувань,
поданих на 7 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі визначена актуальність випускної кваліфікаційної роботи, розкрито
мету та завдання, об’єкт та предмет, наведена інформаційна база, практичне
значення одержаних результатів, апробація результатів дослідження та структура
роботи.
У першому розділі «Теоретико-методичні основи організації обліку,
аналізу та аудиту надходження і вибуття основних засобів» досліджена
економічна сутність основних засобів та наведена їх кваліфікація, розглянуло
особливості обліку, внутрішнього контролю, аудиту та аналізу надходження і
вибуття основних засобів на вітчизняних підприємствах, а також здійснено огляд
нормативно-правового забезпечення організації обліку та аудиту надходження і
вибуття основних засобів.
За результатами дослідження економічної літератури щодо трактування
терміну «основні засоби», визначено економічну сутність даної категорії: основні
засоби – матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких
більше одного року або операційного циклу, які підприємство утримує з метою
використання у процесі виробництва, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних, соціально-культурних та інших
функцій.
Дослідження різних підходів до класифікації основних засобів підприємства
для цілей бухгалтерського обліку свідчить про те, що вони класифікуються за
різними ознаками: за їх функціональним призначенням, за галузевою ознакою, за
використанням, за ознакою належності, за натурально-матеріальним складом.
Основними шляхами надходження основних засобів на підприємстві є:
придбання основних засобів; безоплатне отримання основних засобів; внесення до
статутного капіталу основних засобів; отримання в обмін подібними та
неподібними основними засобами; створення основних засобів; отримання
основних засобів в результаті внутрішнього переміщення; взяття основних засобів
в оренду. Вибуття основних засобів на підприємстві зумовлено: списанням
основних засобів в результаті фізичного чи морального зносу; ліквідація основних
засобів; продаж основних засобів; вибуття у випадку обміну подібними та
неподібними основними засобами; безоплатна передача основних засобів; вибуття
основних засобів в результаті внутрішнього переміщення; надання в оренду
основних засобів.
Основними нормативно-правовими документами, які регулюють облік
основних засобів на вітчизняних підприємствах є: Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV,

Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами), Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27.04.2000 №92 та інші.
У другому розділі «Особливості організації обліку, внутрішнього
контролю, аналіз та аудит надходження і вибуття основних засобів на
КП
«Чернігівводоканал»» проведено аналіз наявності, руху та стану основних засобів
галузі водопостачання, наведено загальну фінансово-економічну характеристику
підприємства та представлені результати дослідження системи бухгалтерського
обліку і внутрішнього контролю підприємства, визначено особливості організації
обліку, внутрішнього контролю, аудиту надходження і вибуття основних засобів
на підприємстві, а також проведено аналіз руху та технічного стану основних
засобів на підприємстві КП «Чернігівводоканал».
Дослідження статистичних даних щодо наявності, руху і технічного стану
основних засобів в Україні та галузі водопостачання показали, що у період з 2014
по 2018 рік залишкова вартість основних засобів мала тенденцію до зростання, що
свідчить про підвищення рівня технічної оснащеності підприємств в цілому.
Протягом 2014-2018 рр. первісна та залишкова вартість основних засобів
підприємств галузі водопостачання мали тенденцію до збільшення в зв’язку із
розширенням матеріально-технічної бази підприємств галузі. При цьому рівень
зносу основних засобів по галузі водопостачання має тенденцію до зростання, що
вказує на погіршення технічного стану основних засобів цієї галузі та необхідність
їх модернізації.
Предметом господарської діяльності комунального підприємства КП
«Чернігівводоканал» є експлуатація систем водопостачання і водовідведення.
Дослідження фінансово-економічних показників діяльності підприємства вказує на
фінансову нестабільність підприємства і його залежність від зовнішніх джерел
фінансування. Однак, у 2018 році мали місце позитивні тенденції у розвитку
підприємства, його діяльність стала рентабельною.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до наказу про
облікову політику та покладається на бухгалтерію. Облік господарських операцій
підприємство веде із застосуванням робочого плану рахунків. Для обліку
використовують спеціально розроблену для підприємства комп’ютерну
бухгалтерську програму «СР 2000». Відділу внутрішнього контролю та аудиту на
підприємстві немає. Проте, реалізуються певні процедури контролю, у тому числі
за рухом основних засобів: перед складанням річної фінансової звітності
інвентаризаційною комісією проводиться інвентаризація активів і зобов’язань.
Облік основних засобів ведуть згідно з МСБО 16 «Основні засоби» та П(С)БО
7 «Основні засоби». Для обліку основних засобів використовується рахунок 10
«Основні засоби» із відповідними субрахунками робочого плану рахунків.
Амортизація основних засобів на підприємстві нараховується прямолінійним
методом.
Станом на 2018 рік найбільшу частку у структурі необоротних активів
підприємства займають основні засоби (більше 80%). За результатами аналізу
технічного стану основні засоби підприємства зношені майже на 50%. Коефіцієнт
оновлення по всім групам основних засобів переважає коефіцієнт вибуття, має
місце зростання фондоозброєності, що свідчить про покращення матеріально-

технічної бази підприємства. Розраховані показники ефективності використання
основних засобів свідчать про зниження ефективності їх використання. Результати
проведеного аналізу руху та технічного стану основних засобів на КП
«Чернігівводоканал» свідчать про необхідність їх оновлення.
У третьому розділі роботи «Напрями удосконалення організації обліку та
аудиту надходження і вибуття основних засобів на КП «Чернігівводоканал»»
запропоновано комплекс заходів з удосконалення системи обліку і внутрішнього
контролю, а також визначено шляхи оновлення основних засобів, напрями
удосконалення політики управління основними засобами та стратегічні напрями
розвитку підприємства на довгострокову перспективу.
До основних напрямів удосконалення організації обліку та контролю
надходження і вибуття основних засобів на підприємстві КП «Чернігівводоканал»:
- Розробка та запровадження раціональних схем документообігу, зокрема:
розроблено та запропоновано графік документообігу основних засобів з метою
своєчасного та достовірного документального оформлення операцій із основними
засобами та посилення контролю за їх рухом;
- Вдосконалення наказу про облікову політику, зокрема: внесення
додаткових положень до облікової політики щодо адаптації обліку до положень
МСБО та МСФЗ (щодо ведення обліку та складання фінансової звітності
відповідно до цих стандартів). Крім того, підприємству доцільно розглянути
можливість обліку орендованих в операційну оренду основних засобів за МСФЗ 16
«Оренда», у якому з 01.01.2019 року передбачено, що орендар зобов’язаний
визнавати практично всі угоди з оренди у Звіті про фінансовий стан, та розкрити це
питання у наказі про облікову політику;
- Удосконалення методики нарахування амортизації основних засобів,
зокрема: застосування кумулятивного методу нарахування амортизації щодо тих
основних засобів, які пов’язані з наданням послуг;
- Створення відділу внутрішнього контролю та аудиту і проведення
внутрішнього аудиту на підприємстві, використання розроблених плану та
програми внутрішнього контролю та аудиту основних засобів на підприємстві;
- Підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії на курсах та семінарах з
бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту;
- Впровадження стратегічного управління діяльністю підприємства та
реалізація заходів з оновлення основних засобів підприємства.
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження системи бухгалтерського обліку, внутрішнього
контролю та аудиту надходження і вибуття основних засобів на матеріалах
підприємства КП «Чернігіводоканал» дозволяє сформувати такі висновки:
1. Встановлено, що основні засоби є однією із складових необоротних активів
підприємства та являють собою матеріальні активи підприємства, які беруть
безпосередню участь у виробництві, зі строком експлуатації більше одного
календарного року або операційного циклу. Класифікацію основних засобів
здійснюють за їх функціональним призначенням, галузевою ознакою,
використанням, ознакою належності, за натурально-матеріальним складом.

Відповідно до Податкового Кодексу України виділяють 16 груп основних засобів
та інших необоротних активів, для кожної з яких затверджено мінімально
допустимі строки їх амортизації.
2. Визначено, що основними завданнями обліку та внутрішнього аудиту
основних засобів є узагальнення і достовірне відображення інформації про
наявність та рух основних засобів і здійснення контролю за наявністю та
збереженням основних засобів. Внутрішній аудит основних засобів передбачає
встановлення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності
щодо наявності, технічного стану й руху основних засобів, а також забезпечення
контролю за їх зберіганням і ефективним використанням.
3. З’ясовано, що головними завданнями аналізу основних засобів є: оцінка
забезпеченості основними засобами підприємств, їх технічного стану,
ефективності використання та виявлення резервів її підвищення. Аналіз основних
засобів починається з оцінки складу і структури основних засобів підприємства;
наступим етапом є оцінювання технічного стану і руху основних засобів за такими
основними показниками: коефіцієнт зносу, придатності, оновлення, вибуття; на
завершальному етапі відбувається оцінювання ефективності використання
основних засобів за показниками: віддача основних засобів та фондомісткість.
4. Здійснено огляд нормативно-правового регулювання бухгалтерського
обліку і контролю основних засобів підприємств в Україні. Порядок оцінки,
визнання та відображення в обліку основних засобів на вітчизняних підприємствах
регулюється положеннями Господарського кодексу, Податкового кодексу,
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», Планом
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських
операцій підприємств і організацій та Інструкцією по його застосування,
Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та
інші.
5. Проведено аналіз наявності, руху та технічного стану основних засобів
галузі водопостачання в Україні. Результати проведеного аналізу свідчать про
розширення технічної бази таких підприємств протягом останніх років. У той же
час залишається досить високим рівень зносу основних засобів, що зумовлює
необхідність оновлення, реконструкції та модернізації основних засобів
підприємств галузі, діяльність яких є соціально важливою.
6. Встановлено, що предметом господарської діяльності підприємства є
експлуатація систем водопостачання і водовідведення. Підприємство здійснює такі
основні види господарської діяльності: забір, очищення та постачання води;
каналізація, відведення й очищення стічних вод. Дослідження динаміки фінансовоекономічних показників діяльності підприємства вказує на фінансову
нестабільність підприємства і залежність від зовнішніх джерел фінансування. У той
же час має місце покращення фінансових результатів діяльності підприємства.
7. Визначено особливості бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю
на КП «Чернігівводоканал. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється
відповідно до наказу про облікову політику та ведеться бухгалтерією. Облік
господарських операцій підприємство веде у відповідності до Плану рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій із застосуванням робочого плану рахунків. Для обліку
використовують спеціально розроблену для підприємства комп’ютерну
бухгалтерську програму «СР 2000». Відділу внутрішнього аудиту немає, проте для
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансових звітів
перед складанням річної фінансової звітності інвентаризаційною комісією
проводиться інвентаризація активів і зобов’язань.
8. З’ясовано, що облік основних засобів на КП «Чернігівводоканал ведуть
згідно з МСБО 16 «Основні засоби» та П(С)БО 7 «Основні засоби». Основними
засобами на підприємстві визнаються матеріальні активи підприємства, які
утримуються з метою використання у процесі надання послуг чи для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання яких більше одного року та які мають початкову вартість понад 6000
грн. Амортизація основних засобів на підприємстві нараховується прямолінійним
методом. Для оцінки і відображення основних засобів у фінансовій звітності
підприємство використовує модель собівартості, тобто основні засоби
обліковуються за собівартістю, з якої виключено суми накопиченої амортизації та
суми накопиченого збитку від зменшення корисності.
9. Проведено економічний аналіз наявності і руху основних засобів на КП
«Чернігівводоканал. Встановлено, що найбільшу частку у структурі необоротних
активів займають основні засоби (більше 80%). Знос основних засобів складає
майже 50%. Коефіцієнт оновлення майже по всім групам основних засобів
переважає коефіцієнт вибуття, що свідчить про покращення матеріально-технічної
бази підприємства. Розраховані показники ефективності використання основних
засобів свідчать про зниження ефективності їх використання.
10.
Запропоновано
механізм
формування
обліково-аналітичного
забезпечення управління основними засобами підприємства, а також такі напрями
удосконалення політики управління основними засобами: проведення аналізу
основних засобів; удосконалення загального обсягу і складу основних засобів
підприємства; визначення рівня інтенсивності відновлення окремих груп основних
засобів, розробка системи управлінських заходів, спрямованих на забезпечення
ефективного використання основних засобів.
11. Визначено такі напрями удосконалення організації обліку та контролю
надходження і вибуття основних засобів на підприємстві КП «Чернігівводоканал»:
розробка та впровадження раціональних схем документообігу; вдосконалення
наказу про облікову політику; удосконалення методики нарахування амортизації
основних засобів; створення відділу внутрішнього контролю та аудиту і
проведення внутрішнього аудиту на підприємстві; підвищення кваліфікації
працівників бухгалтерії на курсах та професійних семінарах. Запропоновано
впровадити стратегічне управління діяльністю підприємства та реалізувати
комплекс заходів з оновлення основних засобів.

АНОТАЦІЯ
Солдатова І.К. «Організація обліку, аналіз та аудит надходження і
вибуття основних засобів» (на матеріалах КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»). –
Рукопис.
Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеню «магістр»
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійною програмою
«Облік і оподаткування». – Чернігівський національний технологічний
університет. – Чернігів, 2019.
Мета випускної кваліфікаційної роботи - дослідження теоретикометодичних та практичних основ обліку, аналізу та аудиту надходження і вибуття
основних засобів підприємства та надання рекомендацій щодо їх вдосконалення.
У першому розділі «Теоретико-методичні основи організації обліку,
аналізу та аудиту надходження і вибуття основних засобів» досліджена
економічна сутність основних засобів та наведена їх кваліфікація, розглянуло
особливості обліку, внутрішнього контролю, аудиту та аналізу надходження і
вибуття основних засобів на вітчизняних підприємствах, а також здійснено огляд
нормативно-правового забезпечення організації обліку та аудиту надходження і
вибуття основних засобів.
У другому розділі «Особливості організації обліку, внутрішнього
контролю, аналіз та аудит надходження і вибуття основних засобів на
КП
«Чернігівводоканал»» проведено аналіз наявності, руху та стану основних засобів
галузі водопостачання, наведено загальну фінансово-економічну характеристику
підприємства та представлені результати дослідження системи бухгалтерського
обліку і внутрішнього контролю підприємства, визначено особливості організації
обліку, внутрішнього контролю надходження і вибуття основних засобів на
підприємстві, а також проведено аналіз руху та технічного стану основних засобів
на підприємстві КП «Чернігівводоканал».
У третьому розділі роботи «Напрями удосконалення організації обліку та
аудиту надходження і вибуття основних засобів на КП «Чернігівводоканал»»
запропоновано комплекс заходів з удосконалення системи обліку і внутрішнього
контролю, а також визначено шляхи оновлення основних засобів, напрями
удосконалення політики управління основними засобами та стратегічні напрями
розвитку підприємства на довгострокову перспективу.
Основні результати дослідження спрямовані на вдосконалення системи
обліку, управління, внутрішнього контролю та аудиту основних засобів.
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