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Наявність значної кількості первинних документів з обліку операцій з основними
засобами викликане значною розгалуженістю видів операцій з такими активами. Це
викликає необхідність дослідження можливостей мінімізації кількості реквізитів та
показників документів з метою економії витрат часу облікових працівників 1.

Функціонально-вартісний аналіз – це системне комплексне вивчення об’єкта
дослідження з точки зору пошуку можливостей покращення його суспільно-необхідних
споживчих якостей та мінімізації витрат на створення, функціонування, експлуатацію
та ліквідацію цього об’єкту [2]. Метою функціонально-вартісного аналізу облікової
інформації є вдосконалення організації обліку і аналізу на підприємстві, скорочення
витрат часу облікового персоналу, підвищення оперативності обліку, аналізу і
прийняття управлінських рішень, що в кінцевому підсумку дає можливість
максимізувати прибуток підприємства.

Процес організації функціонально-вартісного аналізу облікової інформації
передбачає виконання наступних робіт:

- визначення підрозділів і посадових осіб, відповідальних за розв’язок
управлінських завдань за даним напрямком обліку;

- встановлення кола спеціалістів, які беруть участь у проведенні робіт щодо
вдосконалення інформаційного забезпечення, враховуючи споживачів інформації;

- дослідження складу пов’язаних з досліджуваною інформацією управлінських
завдань; визначення найбільш раціональних і зручних форм подання інформації;

- проведення інвентаризації всіх функцій, які виконуються досліджуваною
інформацією;

- інвентаризація всіх документів-носіїв інформації, розрахунок коефіцієнтів
використання інформації і коефіцієнтів корисного використання площі документів;

- виявлення показників, які використовуються в підрозділах-адресатах або не
використовуються, причини недовикористання окремих показників, документів у
цілому;

- визначення витрат часу на складання кожного документу;
- побудова структурно-інформаційної схеми обліку та аналізу для прийняття

рішень щодо досліджуваного питання;
- розробка схеми документообігу, поєднаної із структурно-вартісною схемою

облікової інформації;
- виявлення головних недоліків щодо якості досліджуваних документів, схеми

документообігу, структурно-вартісної і структурно-інформаційної схем облікової
інформації;

- проведення обробки результатів методом експертних оцінок;
- формулювання загальних висновків із зазначенням напрямків вдосконалення

документообігу, самих документів і їх реквізитів, підвищення оперативності, стислості і
рівня аналітичності облікової інформації, зменшення витрат праці облікових
працівників.

У роботі по вдосконаленню інформаційного забезпечення з питання, що
досліджується, беруть участь керівник та головний бухгалтер підприємства.
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З інформацією щодо обліку основних засобів пов’язані наступні управлінські
завдання:

- визначення напрямку використання об’єктів основних засобів;
- збір і фіксація необхідної інформації;
- контроль за станом та ефективністю використання об’єктів основних засобів;
- економічний аналіз отримуваної інформації;
- прийняття управлінських рішень.
Для обліку основних засобів використовується цілий ряд документів: Акт

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма ОЗ-1), Акт
приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (форма
ОЗ-2), Акт на списання основних засобів (форма ОЗ-3), Акт на списання
автотранспортних засобів (форма ОЗ-4), Акт на установку, пуск, демонтаж будівельної
машини (форма ОЗ-5), Інвентарна картка обліку основних засобів (форма ОЗ-6), Опис
інвентарних карток з обліку основних засобів (форма ОЗ-7), Картка обліку руху
основних засобів (форма ОЗ-8), Інвентарний список основних засобів (форма ОЗ-9),
Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) (форма ОЗ-
14), Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) (форма ОЗ-
15), Розрахунок амортизації по автотранспорту (форма ОЗ-16).

Господарські операції з будівництва, виготовлення, придбання, введення в
експлуатацію, підтримання в робочому стані, поліпшення і вибуття основних засобів
оформлюються підприємствами первинними документами, які розкривають
інформацію про:

- назву первинного документу, яка характеризує оформлену господарську
операцію;

- дату складання, назву підприємства, від імені якого складено документ;
- зміст, кількісні та вартісні показники обсягу господарської операції;
- назву об'єкта основних засобів, його інвентарний номер, дату початку і місце

експлуатації, термін корисного використання;
- технічну характеристику (площа, обсяг, місткість, потужність тощо) та вартість

об'єкта основних засобів, його переоцінку, ремонт, поліпшення та амортизацію;
- посади осіб, які здійснювали господарську операцію та оформлення первинних

документів з їх підписами;
- перелік технічної документації, що передається (приймається) разом з об'єктом

основних засобів, вид і кількість дорогоцінних металів, що містяться в об'єкті основних
засобів; походження коштів (власні, цільові), використаних для придбання, будівництва
і поліпшення основних засобів, та про безоплатно одержані основні засоби;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали
участь у здійсненні господарської операції [3].

Для подальшого удосконалення організації обліку та аналізу основних засобів
необхідним є урахування запропонованого функціонального підходу.
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