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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Важливість і актуальність теми оборотних активів зумовлена тим, що дані
обліку повинні забезпечувати можливість прийняття управлінських рішень
щодо оборотних активів, а це можливо лише за умови правильного ведення
обліку, що в свою чергу забезпечує достовірність облікових даних.
В умовах фінансово-економічної нестабільності питання забезпечення та
раціонального управління оборотними засобами суб’єкта господарювання
сприяє його ефективній та безперебійній роботі, а також значною мірою
впливає на ефективність господарської діяльності підприємства. За таких
обставин удосконалення механізму організації системи внутрішнього контролю
операцій з оборотними активами набуває вирішального значення.
За сучасних умов господарювання проблема забезпечення оборотними
засобами для керівництва підприємства є першочерговою, а удосконалення
методів і форм їх організації – головним завданням фінансової політики
підприємства. Цій проблемі присвячені роботи багатьох економістів.
Економічна сутність оборотних засобів визначається їх роллю в
забезпеченні безперервності процесу виробництва, в ході якого оборотні
фонди і фонди обігу проходять як сферу виробництва, так і сферу обігу.
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безперервний кругообіг, який відбивається в повному відновленні процесу
виробництва. Рух оборотних активів підприємства в процесі їх кругообігу
проходить чотири основних стадії, послідовно змінюючи свої форми.
Управління оборотними активами підприємства пов'язане з конкретними
особливостями формування його операційного циклу. Операційний цикл
представляє собою період повного обороту всієї суми оборотних активів, у
процесі якого відбувається зміна окремих їх видів. Він характеризує проміжок
часу між придбанням виробничих запасів та отриманням коштів від реалізації,
зробленої з них продукції. Управління оборотними активами становить
найбільш велику частину операцій фінансового менеджменту.
Оборотні активи і політика щодо управління цими активами важливі

насамперед з позиції забезпечення безперервності і ефективності поточної
діяльності підприємства. Оскільки в багатьох випадках зміни величини
оборотних активів супроводжується і зміною короткострокових пасивів, обидва
ці об'єкти обліку розглядаються, як правило, спільно в рамках політики
управління чистим оборотним капіталом, величина якого розраховується як
різниця між оборотним капіталом і короткостроковими пасивами.
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удосконалення бухгалтерського обліку і контролю оборотних активів та
підвищення ефективності їх використання.
У ході написання дипломної роботи поставлено та вирішено наступні
завдання:
- дослідити сутність поняття «оборотні засоби»;
- проаналізувати основні фінансово-економічні показники діяльності
підприємства;
- здійснити характеристику системи бухгалтерского обліку та аналізу на
підприємстві;
- дослідити особливості обліку та аналізу оборотних засобів на
підприємстві;
- охарактеризувати основні елементи системи управлінського обліку на
підприємстві;
- розробити пропозиції з удосконалення бухгалтерського обліку та
аналізу оборотних активів та підвищення ефективності їх використання.
Об’єктом дипломної роботи є процес організації бухгалтерського обліку
та аналізу на ПАТ «МЕНА ПАК»
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бухгалтерського обліку та аналізу оборотних засобів підприємства.
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Результати дослідження можуть бути використані у процесі формування
подальшої стратегії напрямку розвитку бухгалтерського обліку та аналізу
діяльності целюлозно-паперової сфери.
Структура роботи. Дипломна робота складається з теоретичної частини,
яка включає в себе вступ, три розділи, висновки до кожного розділу, таблиці,
рисунки та список використаної літератури.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
У першому розділі розкривається економічна сутність оборотних активів,
особливість організації їх обліку, аналізу та управління на підприємстві.
Представлена нормативно-правова база регулювання обліку оборотних активів
на підприємстві.
В другому розділі проведено аналіз тенденцій та напрямів розвитку
целюлозно-паперової

галузі.

Представлена

фінансово-економічна

характеристика діяльності підприємства ПАТ «МЕНА ПАК». Показано
бухгалтерський облік та контроль оборотних активів підприємства

та

здійснено факторний аналіз показників ПАТ «МЕНА ПАК».
В третьому розділі наведено пропозиції щодо вдосконалення системи
обліку і контролю та підвищення ефективності діяльності ПАТ «МЕНА ПАК».
Оборотні засоби – це авансована вартість частини оборотних активів
підприємства, призвана забезпечити безперебійний кругооборот, які послідовно
змінюють свою функціональну форму у вигляді засобів сфери виробництва та
сфери обігу.
Великий вплив на стан оборотних активів надає їх оборотність. Від цього
залежить не тільки розмір мінімально необхідних для господарської діяльності
оборотних коштів, але і розмір витрат, пов'язаних з володінням і зберіганням
запасів. У свою чергу, це відбивається на собівартості продукції і, в кінцевому
підсумку,

на
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підприємства.
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необхідність постійного контролю за оборотними активами та аналізу їх
оборотності для визначення виробничо-комерційного циклу.

Необхідно забезпечувати права підприємства в поєднанні з підвищенням
відповідальності працівників за ефективне і раціональне використання
оборотних коштів. Проведення всіх заходів дозволить підвищити ефективність
використання оборотних коштів і загальну прибутковість підприємства.
Управління оборотними активами являє собою комплекс заходів, що
спрямовані на забезпечення умов оптимізації та безперервності процесу їх
обороту, формування достатнього їх обсягу, раціональної структури й
ефективної організації їх використання. Управління матеріальними оборотними
активами та формування системи показників їх ефективного використання
будується на дослідженні основних факторів, які безпосередньо пов’язані зі
сферою виробництва. До таких факторів відносяться: обсяги операційної
діяльності, наявність асортименту продукції, складові елементи сировини, що
використовуються, характер технологічного процесу, частота надходження
сировини і матеріалів, кількість структурних підрозділів, що забезпечують
здійснення виробничого процесу, рівень попиту на вироблену продукцію тощо.
Принцип ефективності управлінням матеріальними оборотними засобами
реалізується за допомогою широкого комплексу заходів щодо мінімізації втрат
при
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раціональної організації їх руху.
До оборотних активів входять три основні компоненти:
 Запаси;
 Дебіторська заборгованість;
 Грошові кошти та їх еквіваленти.
До запасів у підприємства входять виробничі запаси і товари.
Виробничі запаси − придбані або самостійно виготовлені вироби, які
підлягають подальшій переробці на підприємстві. В процесі виробництва
виробничі запаси використовуються неоднаково. Деякі з них повністю
споживаються у технологічному процесі (сировина і матеріали), інші −
змінюють тільки свою форму і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті −
входять до складу виробу без будь-яких зовнішніх змін (запасні частини),

четверті − лише сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх
маси або хімічного складу (МШП).
Товари − придбані підприємством товари, призначені для подальшого
перепродажу. При цьому підприємство, як правило, не вносить суттєвих змін
до їх фізичної форми, вже при закупці у постачальника вони є готовою
продукцією.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
Методологію обліку, основні поняття та порядок розкриття інформації про
дебіторську заборгованість визначає Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 10 „Дебіторська заборгованість".
Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на
початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання
товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх
продаж і отримання виручки.
Гроші та їх еквіваленти поділяються на:
 Готівка
 Рахунки в банках
Правильна побудова обліку грошових коштів дає змогу забезпечити
інформацію про їх наявність, цілеспрямоване використання та контроль за
зберіганням.
Основу обліку грошових коштів зумовлює їх класифікація − за
призначенням та за місцем зберігання. За призначенням грошові кошти
поділяються на кошти для обороту оборотні та для спеціального призначення
необоротні. За місцем зберігання — на грошові кошти в банку, касі
підприємства у підзвітних осіб, у контрагентів (видані аванси), вкладені у
еквіваленти цінні папери тощо.

Згідно з діючим положенням, усі грошові кошти підприємств, що
призначені для здійснення господарської діяльності, мають зберігатися на
рахунках у банку.
Бухгалтерський облік грошових коштів має такі основні завдання:
 інформування про готівку коштів;
 здійснення контролю за їх зберіганням, своєчасним надходженням і
цільовим призначенням;
 забезпечення касової дисципліни.
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еквівалентів є система рахунків.
До напрямів удосконалення обліку та відображення звітності оборотних
активів виробничих підприємств відноситься уніфікація вимог фінансового та
податкового обліку, оскільки окремі вимоги податкового законодавства
спотворюють економічний зміст деяких господарських операцій. До таких
операцій можна віднести безоплатне отримання, передачу оборотних активів.

