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АНОТАЦІЇ

Бакатова К.О. «Облік і контроль операцій з оборотними активами
(на прикладі «Ясла-садок № 42»)»– Рукопис.
Магістерська робота за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування».
– НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2018.
Роботу присвячено удосконаленню організації обліку і контролю
операцій з оборотними активами бюджетної установи. Визначені основи
побудови обліку і контролю операцій з оборотними активами бюджетної
установи. Продемонстровано організацію документального оформлення
операцій з оборотними активами. Наведено методику організації обліку
надходження та вибуття оборотних активів. Визначені оборотні активи, як
об’єкт контролю. Наведено загальну методику проведення контролю
операцій з оборотними активами. Надані пропозиції щодо удосконалення
обліку і контролю бюджетній установі.
Ключові слова: облік, оборотні активи, грошові кошти, запаси,
МШП, контроль.
Bakatova K. « Accounting and controlling operations with current
assets (in terms of Yasla-sadok №42 )». – Manuscript.
Master's thesis in specialty 071 «Accounting and Taxation». – National TU
«Dnipro Polytechnic», Dnipro, 2018.
The work is devoted to the improvement of the organization of accounting
and control operations with current assets of a budgetary institution. The bases of
accounting and control of operations with current assets of a budgetary institution
are determined. The organization of documentary registration of operations with
working assets has been demonstrated. The method of accounting for the receipt
and disposal of current assets is given. Established working assets as an object of
control. The general method of controlling operations with current assets is given.
Provided suggestions on improving the accounting and control of budgetary
institutions.
Key words: accounting, current assets, cash, stocks, IBE, control.
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ВИСНОВКИ
Метою роботи є теоретичне узагальнення методологічних та
методичних аспектів організації обліку і контролю оборотних активів,
надання повної та неупередженої інформації про облік і контроль таких
активів.
Для

досягнення

визначеної

мети

дипломного

дослідження

передбачається вирішення наступних завдань:
-

зазначити основи побудови обліку і контролю операцій з

оборотними активами;
-

дослідити методику обліку оборотних активів установи;

-

продемонструвати здійснення контролю за операціями та станом

оборотних активів;
-

скласти лекційне заняття з теми дипломної роботи;

-

вивчити питання охорони праці та безпеки у надзвичайних

ситуаціях.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є господарські операції з
оборотними активами Дошкільного навчального закладу (ясла садок) № 42.
Предметом

дослідження є питання організації обліку і контролю

операцій з оборотними активами.
Для досягнення поставленої мети, вирішення завдань використано
методи:
- теоретичного аналізу та синтезу, астругування та конкретизації,
узагальнення, порівняння, моделювання – для вивчення досвіду організації
обліку і контролю оборотних активів в бюджетній установі;
- бухгалтерське спостереження – для збирання первинної інформації
про факти господарського життя та її реєстрація в документах;
- прогнозування та моделі регресійного аналізу – для планування
взаємозв’язку показників діяльності базового підприємства.
В першому розділі дипломної роботи «Організація обліку запасів,
грошових

коштів

у

касі,

на

поточних,

реєстраційних

рахунках»
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продемонстровано

організацію

обліку

придбання

та

надходження,

витрачання запасів у Дошкільному навчальному закладі (ясла садок) № 42.
Наведена схема руху облікової інформації про надходження матеріальних
запасів, руху облікової інформації з обліку касових операцій, руху облікової
інформації за напрямом обліку грошових коштів на поточних, реєстраційних
рахунках. Надана характеристику діяльності навчального закладу та
зроблено аналіз його діяльності.
В другому розділі дипломної роботи «Облік оборотних активів
Дошкільного навчального закладу (ясла садок) № 42» продемонстровано
документальне оформлення надходження та вибуття матеріальних запасів, а
також наведено методику обліку надходження і витрачання матеріальних
запасів. Показано порядок обліку касових операцій та облік інших коштів.
В третьому розділі дипломної роботи «Контроль операцій з
оборотними активами» Було наведено методику контролю операцій з
оборотними активами навчального закладу, а саме ревізію операцій на
рахунках в банку, контроль операцій з витрачання матеріальних запасів,
контроль операцій з надходження матеріальних запасів та продемонстровано
документальну ревізію касових операцій.
В четвертому розділі «Удосконалення обліку і контролю операцій з
оборотними активами» надано пропозиції щодо удосконалення обліку і
контролю операцій з оборотними активами базової установи:
1. Запровадити до своєї діяльності нові інформаційні технології, а
саме систему планування ресурсів установи, яка здатна надавати інформацію
за всіма аспектами (бюджетну, фінансову, управлінську) та забезпечити
можливість здійснення контролю і аудиту операцій.
2. З метою посилення внутрішнього контролю за формуванням
облікової та звітної інформації навчальному закладу слід запроваджувати
постійнодіючий внутрішній контролюючий орган чи особу.
3. Бюджетний облік не є предметом міжнародних стандартів, тоді як
майновий

облік

поступово

переходить

до

міжнародних

стандартів
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бухгалтерського обліку для державного сектору. Пропонується введення у
діяльність Дошкільного навчального закладу (ясла садок) № 42 стандартів
IPSAS, що застосовуються у багатьох країнах, якими визначаються правила
представлення бюджетного результату і переходу від бюджетного до
фінансового результату.
4. З метою впорядкування цін на додаткові послуги, що надає
навчальний заклад,

провести разову дооцінку матеріальних запасів,

малоцінних і швидкозношуваних предметів на основі Порядку дооцінки
матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів бюджетних
установ, затвердженого наказом ГУДК та Мінекономіки України від 2 грудня
1997 р. № 127 / 138. Для проведення до оцінки призначити комісію, яка
визначить нові ціни на підставі:


рахунку або накладної на отримані аналогічні матеріальні

цінності;


опублікованого у засобах масової інформації листа або прайс-

листа підприємства-постачальника та інших підприємств, що випускають
аналогічну продукцію, з відображенням нової ціни;


цін, встановлених у торговельній мережі на подібні товари;



експертного

висновку

про

вартість

матеріальних

запасів,

малоцінних і швидкозношуваних предметів у разі, якщо вони на момент
дооцінки зняті з виробництва, і тому їх нема в торговельній мережі.
5. Доцільним є включення до синтетичного рахунку 801 «Витрати
розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм» двох
субрахунків:

8015

«За

видами

бюджетів

та

іншими

джерелами

надходження»; 8016 «За видами видатків». Подібний поділ дасть змогу
конкретизувати рівень витрачання державних коштів різних структурних
ланок бюджетної системи (державний бюджет, республіканський, обласний
тощо) та рівень витрачання коштів з різних джерел надходжень (спонсорські
внески, 36 благодійні надходження, меценатство та ін.). Така інформація
буде корисною керівникам бюджетних установ і розпорядникам коштів
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вищих рівнів, а також дасть змогу посилити контроль за витрачанням
бюджетних коштів.
В пятому розділі дипломної роботи було підготовлено лекційне
заняття за темою: «Принципи і порядок фінансування бюджетних установ».

