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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Формування ринкової економіки в Україні немож-

ливе без виробництва конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внут-

рішньому та зарубіжних ринках. Водночас основною передумовою здійснення 

господарської діяльності будівельних підприємств є достатній обсяг та раціо-

нальне використання виробничих запасів. Вирішення проблеми ефективного 

розвитку та зростання виробничого потенціалу будівельних підприємств потре-

бує створення системи управління виробництвом, в основу якої має бути пок-

ладено формування інформації про виробничі запаси підприємства. Розробка та 

впровадження основних напрямів підвищення ефективності господарської дія-

льності будівельних підприємств передбачає вдосконалення обліку і контролю 

виробничих запасів, які забезпечують менеджерів і керівників належною інфо-

рмацією для прийняття управлінських рішень.  

Процес трансформації вітчизняної системи бухгалтерського обліку зумо-

вив суттєву перебудову методології та організації обліку виробничих запасів 

будівельних підприємств. З переходом до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку значно розширилися можливості підприємств у виборі 

правил ведення облікової політики та методів обліку виробничих запасів. На 

сьогодні законодавчо не регламентується, яку систему обліку виробничих запа-

сів слід обрати. Для того щоб правильно зробити вибір, потрібно добре усвідо-

млювати переваги тієї чи іншої системи для конкретного господарства. У 

зв’язку з цим особливо посилюються вимоги до бухгалтерського обліку в на-

прямі підвищення дієвості, аналітичності та оперативності отримуваної інфор-

мації про виробничі запаси з метою прийняття ефективних управлінських рі-

шень.  

Вирішення цих питань потребує оновлення системи отримання інформа-

ції про виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної обліко-

вої практики підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації резуль-
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татів діяльності підприємства через застосування принципів і методів бухгал-

терського обліку. 

Авторами найбільш вагомих наукових робіт з проблематики маркетинго-

вих механізмів адаптації будівельних підприємств до зовнішнього середовища є 

українські науковці Дайновський Ю.А., Крикавський Є.В., Максимова Т.С., 

Орлов П.А., Павленко А.Ф., Федорченко А.В., Шафалюк А.К., Чухрай Н.І. 

Процеси організації обліку та аудиту являють собою послідовність здійс-

нення певних етапів, на кожному з яких у свою чергу виділяють певні операції. 

В економічній літературі з організації  та методики бухгалтерського обліку та 

аудиту визначені завдання, суб’єкти, об’єкти, етапи організації та методики об-

ліку  та аудиту в работах таких вчених,   як Палій В.Ф., Сопко В.В., Дрозд  І.К., 

Максімова В.Ф., Немченко В. В., Редько О. Ю., Ю.Граковський,    Л. Масімєнко 

та інших. 

Теоретичні засади організації і методики економічного аналізу розгляда-

лись у роботах І.Д. Лазаришиної, Г.І.Кіндрацької , І.В. Сіменко,      В.П. Завго-

роднього, О.М. Кузьмінського, О.В. Олійник, І.Т. Райковської,       В.І. Самбор-

ського, В.В. Сопка, С.І. Шкарабана та інших. 

Метою дипломного дослідження є удосконалення методики та організа-

ції бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу виробничих запасів будівельних 

підприємств для забезпечення їх ефективного функціонування в сучасних умо-

вах господарювання. 

Досягнення поставленої мети визначає зміст дослідження, що забезпечу-

ється вирішенням наступних завдань:  

- визначити економічну сутність запасів, як обліково – економічної катего-

рії; 

- визначити класифікацію та оцінку запасів будівельних підприємств; 

- дослідити  сутність, класифікацію та оцінку запасів будівельних підпри-

ємств; 
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- проаналізувати особливості будівельного виробництва як об’єкту обліку 

аудиту та аналізу; 

- дослідити діючу практику обліку та аудиту запасів на базовому підприєм-

стві; 

- виявити існуючи недоліки в організації обліку  запасів та запропонувати 

шляхи їх подолання; 

- проаналізувати за 2012-2014 рр. динаміку складу та структури запасів, їх-

нього стану та ефективності використання; 

- запропонувати оптимальній обсяг замовлень з використанням    економі-

ко – математичної моделі Уілсона; 

- дослідити стан охорони праці на підприємстві. 

Об’єктом дослідження є використання запасів у виробничо-фінансовій 

діяльності запасів ТОВ «Діамант-скло», яке здійснює свою діяльність у сфері 

будівництва, поставок архітектурного скла, виробництва склопакетів та фасад-

них систем будь-якої складності та їх подальшим монтажем.  

Протягом свого існування з часу реєстрації  ТОВ «Діамант-скло» здійс-

нює свою діяльність у сфері будівництва, поставок архітектурного скла, вироб-

ництва склопакетів та фасадних систем будь-якої складності і їх подальшим 

монтажем.  

Предметом дослідження є сукупність  методично-організаційних та 

практичних аспектів обліку , аудиту та аналізу запасів.  

Ринок світлопрозорих конструкцій, для якого властива тотальна іннова-

ційність, може стати «майданчиком» випробування прогресивних маркетинго-

вих механізмів адаптації підприємств до зовнішнього середовища. Тому необ-

хідно виявити тенденції розвитку цього ринку та його специфічні риси. Разом із 

тим, недостатньо дослідженою залишається проблематика адаптації  механізмів 

до специфіки ринку світлопрозорих конструкцій. Зрозуміло, що специфіка рин-

ку світлопрозорих конструкцій визначає специфіку маркетингової діяльності. 

Тому доцільним є ідентифікація характеристик і виявлення тенденцій розвитку 

цього ринку.  
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Методами дослідження у процесі написання дипломної роботі стали: 

-  аналіз (для проведення досліджень головних сутнісних характеристик  

предмета дослідження та особливостей його функціонування на будівельних 

підприємствах);  

- синтез (для певних узагальнень); 

- порівняння (переважно для оцінки поточних параметрів діяльності 

об’єкта дослідження). 

Водночас були використані такі спеціальні методи дослідження, як ряди 

динаміки, відносні величини структури, факторний аналіз з використання при-

йому ланцюгових підстановок; оптимізація запасів на основі моделі Уілсона. 

Вибіркові спостереження застосовувалися при вивчені первинної документації, 

а також звітності досліджуваного підприємства). 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-законодавчі акти 

України, наукові публікації та періодичні і монографічні видання щодо облі-

ку,аудиту та аналізу запасів будівельних підприємств. Також фінансово і стати-

стична звітність базового підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами дослідження організації обліку , аудиту та аналізу вико-

ристання запасів на ТОВ «Діамант-скло»  можливо зробити наступні висновки 

та рекомендації.  

В цілому організація обліку запасів відповідає діючим нормативно зако-

нодавчим актам.  

Серед виявлених недоліків слід відзначити що у ТОВ «Діамант-скло»  лі-

мітування витрачення матеріально-технічних ресурсів здійснюється без взаєм-

ного погодження з технологічними картками, строками та обсягом будівництва. 

Внаслідок цього на будівельних майданчиках утворюються надлишки матеріа-

лів і нестачі матеріалів та конструкцій для виконання будівельних робіт за ча-

сом і обсягом. Це призводить до порушення графіків виконання будівельних 

робіт за строками й обсягом, заділами незавершеного виробництва тощо. Для 

усунення цих недоліків рекомендується своєчасно коригувати ліміти, а в деяких 

випадках оформлювати відповідну заміну матеріалів. По друге зі складу мате-

ріали  відпускаються як правило не відповідно до виробничої програми, а «про 

запас». Це призводить до негативних наслідків: відхилення норм виявляють 

лише в момент використання матеріалів у процесі будівельно-монтажних робіт, 

коли вже пізно вживати будь-яких заходів для усунення перевитрат, простоїв 

обладнання.  

Для ТОВ «Діамант-скло»   актуальною є робота з лімітування відпуску 

матеріалів, якщо вона закінчується оформленнями лімітних карток. Практика 

свідчить, що необхідно також виконувати контрольні операції. Без них важко 

виявити, наскільки ефективно використовувалися матеріали.  

Особливості проведення інвентаризації будівельних матеріалів полягають 

у тому, що сипучі будівельні матеріали (щебінь, пісок, цемент) важко виміряти, 

оскільки їх зберігають насипом на спеціальних майданчиках. Проведено дослі-

дження використання матеріалів відкритого зберігання на виконання будівель-

них робіт показало, що цей вид матеріальних запасів необхідно лімітувати і ко-
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нтролювати використання лімітів матеріалів інвентаризацією щомісяця. Такий 

порядок обліку використання матеріалів відкритого зберігання дасть змогу пер-

соніфікувати відповідальність за їх цільове використання. 

На підприємстві рекомендовано розділити оприбутковані загальним ряд-

ком ТМЦ на окремі найменування, здійснити виправлення в обліку. 

В ТОВ «Діамант-скло»  використовується програмне забезпечення «1С 

Бухгалтерія» версія 8.2. Ця програма значно спрощує ведення бухгалтерського і 

податкового обліку та складання документації і звітності.  Задля уникнення фі-

нансових проблем у будівництві ми рекомендуємо використовувати тандем  

«1С:Бухгалтерія для України» та кошторисного програмного комплексу АВК 

для визначення вартості будівництва. 

Нами була здійснена процедура вибірково внутрішнього аудиту дотри-

мання балансу поставок матеріалів. Підприємство не повністю забезпечувало 

потребу в сировині й матеріалах, відбиту в плані поставок. 

У ході  аналізу динаміки складу,структури стану запасів било виявлено 

-  значне збільшення питомої ваги запасів, майже у 4 рази що обумо-

влено підписанням довгострокового договору на участь у будівництві, а саме в 

склінні будівель, компанії «KADORR GROUP». 

- по друге запаси представлені лише будівельними матеріалами, запас-

ними частинами та МШП. Структура запасів в цілому стабільна. Запаси ТОВ 

«Діамант-скло»   представлені лише виробничими запасами, обсяг яких динамі-

чно зростає на протязі 2012-2014 рр.  

- аналіз інтенсивності використання запасів ТОВ «Діамант-скло»  свід-

чить про значне уповільнення оборотності запасів , зростання коефіцієнту за-

кріплення запасів , що свідчить про зростання вартості матеріальних ресурсів, 

що припадають на одну гривню чистого доходу. В цілому уповільнення оборо-

тності запасів призвело до додаткового залучення коштів на суму 236 тис. грн. 

Але слід зазначити, що виявлені у ході аналізу понаднормативні запаси у обсязі 

185 тис. грн., дозволяють, у випадку їх скорочення, прискорити оборотність на 
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7,5 дня, що призводе вивільнення фінансових ресурсів з господарського оборо-

ту на суму 184 тис. грн. 

 У 2014 році спостерігається  негативна  тенденція  до зменшення  рента-

бельності  запасів . Це обумовлено  як зменшенням оборотності  запасів, так і 

зменшенням  коефіцієнту  чистої рентабельності  продажу.  

- Узагальнення всіх етапів аналізу  показало, що підприємство потрапи-

ло у критичну зону господарювання і тому, керівництво повинно звернути  осо-

бливу  увагу на розроблення  антикризових  заходів, серед  яких формування  

оптимальної структури  та обсягів  запасів.  З цією метою була використана 

економіко - математична модель Уілсона для оптимізації найдорожчого матері-

алу  - скла. 

На заключному етапі були запропоновані стратегії для ТОВ «Діамант-

скло», які дозволять перейти з критичної зони господарювання до допустимої 

зони.  
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