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АНОТАЦІЯ 
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(П. І. Б.) 

«Облік і аудит використання виробничих запасів: сучасний стан, існуючі проблеми 

та перспективи розвитку (на прикладі ДП МОУ ―Одеський завод будівельних 

матеріалів‖)» 

(тема) 

на здобуття освітньо –кваліфікаційного рівня 

магістра за магістерською програмою 

«Облік та аудит в управлінні підприємствами галузей економіки» 

Одеський національний економічний університет 
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Дипломна робота складається з трьох розділів.  

Об‘єкт дослідження – ДП МОУ«Одеський завод будівельних матеріалів».  

У роботі розглядаються  теоретичні аспекти обліку  та контролю виробничих 

запасів; система обліку та контролю виробничих запасів на  ДП МОУ «Одеський 

завод будівельних матеріалів»; напрями удосконалення діючої системи обліку та 

контролю виробничих запасів.  

Запропоновано основні напрями удосконалення  документального 

оформлення (уніфікації форм документів для усіх підрозділів) обліку; системи 

аналітичного обліку виробничих запасів в ДП  МОУ «Одеський завод будівельних 

матеріалів», удосконалення системи контролю. 

Ключові слова: виробничі запаси, матеріальні ресурси, оцінка виробничих 

запасів, методи оцінки виробничих запасів при їх вибутті, облік, контроль, аналіз, 

економіко-математичне моделювання, матеріаловіддача, аудит. 
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