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Мета і завдання. Основною метою даного дослідження є удосконалення 

методичних підходів до організації внутрішнього контролю основних засобів 

бюджетних установ для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів 

держави. Головними завданнями є узагальнити і розвинути мету, розкрити завдання та 

методи проведення контролю основних засобів, розробити план поточного 

внутрішнього контролю основних засобів у бюджетній установі. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження є внутрішній  

контроль основних засобів у бюджетних установах. Предметом дослідження є 

особливості проведення внутрішнього контролю основних засобів у бюджетних 

установах.  

Методи та засоби дослідження. Під час опрацювання матеріалу для написання 

тез були використані такі емпірико - теоретичні  методи дослідження, як аналіз та 

синтез, індукція та дедукція, абстрагування та конкретизація при дослідженні контролю 

господарської діяльності бюджетних установ. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. В роботі 

набуло подальшого розвитку розробки методичних та організаційних положень 

внутрішнього контролю основних засобів бюджетних установ. 

Результати дослідження. Основні засоби для бюджетної установи є 

фундаментом для безперервного виконання покладених на неї функцій і завдань[2]. 

Практика показує, що значну частку в структурі активів бюджетних установ відіграють 

саме основні засоби [1]. Рівень технічного вдосконалення основних засобів, особливо їх 

активної частини, здійснює безпосередній вплив на якість послуг, що надаються 

бюджетними установами та на результати всієї їх фінансово-господарської діяльності 

[3]. Тому, питання внутрішньогосподарського контролю операцій з основними 

засобами бюджетних установ залишаються актуальною темою для дослідження. 

Мета внутрішньогосподарського контролю операцій з основними засобами 

підприємств полягає у встановленні достовірності бухгалтерських даних і звітності 

щодо наявності, стану й руху цих активів, а також забезпечені їх збереження та 

ефективного використання [5]. Методичними прийомами контролю основних засобів є: 

інвентаризація, вибіркові та суцільні спостереження, обстеження та тематичні 

перевірки, економічний аналіз та методи перевірки облікової документації (фактична та 

зустрічна перевірка, перевірка суті та змісту операції, зіставлення документів з 

обліковими реєстрами аналітичного і синтетичного обліку, аналітична і логічна 

перевірка та зіставлення даних аналітичного обліку з даними синтетичного обліку) [4]. 

Результати контролю основних засобів відображаються у відповідному розділі 

акту ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та його додатках 

(інвентаризаційних описах, порівняльних відомостях, аналітичних таблицях, 

розрахунках ефективності використання основних засобів, проміжних часткових та 

разових актах, відомостях виявлених порушень і недоліків та інше). 
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Таблиця 1-План поточного внутрішнього контролю основних засобів у бюджетній установі 

№ 

п/п 

Процедури контролю Виконавці 

Комісія Бухгалтер Головний 

бухгалтер 

Керівник 

1 2 3 4 5 6 

1 Перевірка укладення договорів на придбання 

та ремонт об‘єктів основних засобів 

+ - - + 

2 Контроль операцій первинної документації з 

обліку основних засобів 

- + + - 

3 Контроль відображення операцій з основними 

засобами в інвентарних картках 

- + + - 

4 Контроль нарахування зносу основних засобів - + + - 

5 Перевірка правильності оформлення 

переоцінки та індексації основних засобів 

+ + + - 

6 Проведення інвентаризації та складання 

інвентаризаційного опису 

+ - + - 

7 Перевірка записів у журналі-ордері за 

рахунком 10 «Основні засоби» 

- - + - 

8 Перевірка відображення даних за рахунком 10 

в головній книзі 

- + + - 

9 Перевірка даних у звітності - - + - 

10 Взаємозвірка даних за рахунком 10 

синтетичного і аналітичного обліку з даними 

звітних форм 

- - + - 

11 Перевірка порядку здавання форм звітності в 

архів 

- - + - 

Висновки. Таким чином, завдяки чіткій та методично правильній організації 

внутрішньогосподарського контролю, контроль основних засобів потребує 

удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також узгодженості законодавчо-

нормативних документів. Саме при ефективній взаємодії всіх елементів організації 

внутрішнього контролю він досягає своєї головної мети – забезпечити достовірні дані у 

процесі бухгалтерського обліку основних засобів, повноту і своєчасність відображення 

господарських операцій в облікових регістрах та правильність ведення обліку 

відповідно до прийнятої облікової політики. 
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