
 

1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра економічного аналізу 

 
        

 

 
 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ  

кваліфікаційної роботи 

на здобуття освітнього ступеня магістра 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

за магістерською програмою професійного спрямування  

«Аналіз бізнес-процесів у підприємництві» 

на тему:  

«Обліково-аналітичне забезпечення ефективності використання 

оборотних активів (на прикладі ТОВ «Укрлоудсистем»)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

      студент 63 групи ОЕФ  

 Ульянченко Віталій Віталійович 

 

Науковий керівник: 

      кандидат економічних наук, доцент 

      Гайдаєнко Ольга Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА – 2018 



 
2 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження обумовлена зростаючою роллю оборотних 

активів у досягненні головної мети підприємницької діяльності в ринкових 

умовах господарювання. В сучасних умовах господарювання досягнення 

стабільного та контрольованого фінансового стану і прогнозований 

економічний розвиток стають одними з основних завдань менеджерів 

підприємств будь-якої організаційно-правової форми та форми власності. 

Нестабільність податкового законодавства, швидка зміна законодавчо-

нормативної бази та загальні кризові явища у державі суттєво ускладнюють 

реалізацію цих завдань. 

Однією з найважливіших проблем, які виникають в діяльності 

сучасного підприємства є нестача оборотних активів, що призводить до 

зниження ділової активності та загальної ефективності господарювання, 

погіршення фінансового стану підприємств, скорочення підприємницької 

діяльності Однак на сучасних підприємствах спостерігається також 

неефективне використання наявних оборотних активів, що призводить до 

аналогічних негативних наслідків. Обліково-аналітичне забезпечення надасть 

можливість виявити причини неефективного використання та визначити 

шляхи вдосконалення управління основними групами оборотних активів. 

Метою дипломної роботи є дослідження особливостей обліково-

аналітичного забезпечення ефективності використання оборотних активів.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  

1) з’ясувати економічну сутність поняття «оборотні активи»; 

2) дослідити складові оборотних активів; 

3) розглянути обліково-аналітичне відображення оборотних активів; 

4) визначити особливості первинного обліку оборотних активів в ТОВ 

«Укрлоудсистем»; 

5) проаналізувати синтетичний та аналітичний облік оборотних активів;  

6) дослідити аудит оборотних активів на підприємстві; 

7) розглянути автоматизацію обліку складових оборотних активів; 

8) проаналізувати динаміку та структуру оборотних активів на 

підприємстві; 

9) здійснити аналіз ефективності використання оборотних активів на 

підприємстві; 

10) провести факторний аналіз використання оборотних активів; 

11) здійснити пошук резервів використання оборотних активів на 

основі кореляційно-регресійного аналізу. 

Об’єктом дослідження в дипломній роботі є процес забезпечення 

ефективності використання оборотних активів. 

Предметом дослідження в дипломній роботі є проблеми обліково-

аналітичного забезпечення ефективності використання оборотних активів. 

Суб’єктом дослідження є ТОВ «Укрлоудсистем», яке займається 

транспортуванням газу по трубопроводам і розташоване в м. Одеса, за 

адресою: вул. Чепиги, 43а. 
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Методи дослідження. В процесі дослідження застосовано системи 

методів, направлених на досягнення поставленої мети та завдань. Серед них 

слід виокремити монографічний метод та метод порівняння (використано для 

з’ясування підходів різних вчених щодо терміну «оборотні активи»); 

системно-структурний метод (застосовано в процесі з’ясування складових 

оборотних активів); метод аналізу та синтезу (використано   при дослідженні 

синтетичного та аналітичного обліку оборотних активів); методи дедукції та 

індукції (застосовано при проведенні аудиту оборотних активів); методи 

горизонтального та вертикального аналізу, факторного аналізу,  кореляційно-

регресійного аналізу  (використано при дослідженні оборотних активів 

підприємства); узагальнення (використано при формуванні висновків 

дослідження. Для дослідження використано Microsoft Excel та Microsoft 

Office. 

Інформаційна база дослідження включає наукові публікації та 

монографічні видання українських і зарубіжних учених, нормативно-

законодавчі акти України, матеріали наукових конференцій і досліджень, 

звіти та аналітичні матеріали державних органів, дані фінансової звітності 

підприємства. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(78 найменувань) та 16 додатків. Загальний обсяг роботи становить 142 

сторінок. Основний зміст викладено на 98 сторінках. Робота містить 20 

таблиць, 12 рисунків. 

Публікації та апробація результатів дослідження.  За темою 

дослідження опубліковано 2 наукові статті в збірнику науково-практичних 

статей ОНЕУ. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретико-методологічна характеристика 

оборотних активів» розглянуто економічну сутність поняття «оборотні 

активи», з’ясовано складові оборотних активів, визначено особливості 

обліково-аналітичне відображення оборотних активів. 

У другому розділі «Практичні аспекти обліку та аудиту оборотних 

активів в ТОВ «Укрлоудсистем» проаналізовано особливості первинного 

обліку оборотних активів в ТОВ «Укрлоудсистем», досліджено синтетичний 

та аналітичний облік оборотних активів, здійснено аудит оборотних активів 

на підприємстві, розглянуто автоматизацію обліку складових оборотних 

активів. 

У третьому розділі «Аналіз ефективності використання оборотних 

активів в ТОВ «Укрлоудсистем» проведено аналіз динаміки та структури 

оборотних активів на підприємстві, розраховано ефективність використання 

оборотних активів на підприємстві, здійснено факторний аналіз 

використання оборотних активів, виконано пошук резервів використання 

оборотних активів на основі кореляційно-регресійного аналізу та 
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запропоновано шляхи підвищення ефективності управління основними 

засобами.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило зробити наступні головни висновки: 

В ТОВ «Укрлоудсистем» приділяється належна увага обліку оборотних 

активів. Його напрямами можна визнати облік запасів, дебіторської 

заборгованості, руху грошових коштів. Кожен з цих напрямів перетинається з 

іншими.  Первинний облік оборотних активів пов’язаний  документальним 

оформленням їх надходження на підприємство, перебування та вибуття. При 

цьому важливу роль відіграють договори купівлі-продажу та інші їх види, 

рахунки-фактури, накладні на відпуск, товаро-транспортні накладні, 

податкові накладні, акти прийняття, акти передачі, авансові звіти, приходні 

та видаткові касові ордери, платіжні доручення та банківські виписки, касові 

книги, журнали реєстрацій первинних документів тощо.  Важливу роль 

також відіграють бухгалтерські довідки, узагальнюючі регістри 

бухгалтерського обліку. 

В ТОВ «Укрлоудсистем» проводиться зовнішній аудит оборотних 

активів, для чого укладається договір з відповідних аудиторським 

агентством. Метою аудиту оборотних активів на ТОВ «Укрлоудсистем» є 

встановлення достовірності даних щодо цих оборотних активів, повноти і 

своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових 

регістрах, правильності ведення обліку оборотних активів відповідно до 

прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у 

звітності. Процес аудиту здійснюється за наступним етапами: планування 

аудиту, розробка підходу до аудиту і підготовка програми аудиту, 

проведення аудиторських процедур, узагальнення результатів перевірки і 

формування аудиторського висновку. Напрямами аудиту оборотних активів 

на ТОВ «Укрлоудсистем» є:  аудит запасів;  аудит грошових коштів; аудит 

дебіторської заборгованості.   

На сьогодні підприємству доцільно змінити підходи до автоматизації 

обліку оборотних активів. Необхідність зміни програмного забезпечення 

обумовлена розірванням відносин України з Росією, яка є постачальником на 

ринок України програмного забезпечення «1С Бухгалтерія». Тому доцільно 

перейти на вітчизняне програмне забезпечення. Пропонуємо обрати 

програму «MASTER: Бухгалтерія». 

В ТОВ «Укрлоудсистем»  вартість оборотних активів має чітку 

тенденцію до зростання. Аналогічну тенденцію має її частка в структурі 

активів, що обумовлене   скороченням вартості основних засобів. Зростання 

оборотних активів обумовлене збільшенням вартості іншої поточної 

дебіторської заборгованості, яка в структурі оборотних активів займає більше 

90%. Вартість дебіторської заборгованості на підприємстві значно перевищує 

вартість кредиторської, що є негативним моментом. Підприємству слід 

впровадити посаду економіста, на якого покласти обов’язок здійснення 
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моніторингу динаміки та структури активів, що дасть змогу своєчасно 

приймати управлінські рішення щодо уникнення диспропорцій в розмірах 

дебіторської та кредиторської заборгованості, а також  перекосів щодо 

надмірних розмірів окремих видів оборотних активів.  

Проведений аналіз засвідчив, що на підприємстві ефективність 

використання оборотних активів знаходиться на дуже низькому рівні. Темпи 

їх змін не вище темпів зростання чистого доходу, коефіцієнт їх обертання 

дуже низький, а період одного оберту дуже високий і в динаміці 

погіршується. Негативна тенденція спостерігається і по усім складовим 

оборотних активів щодо показника коефіцієнта обертання. В 2015 р. кожна 

гривна оборотних активів принесла підприємству 0,035 грн. чистого 

прибутку, а в наступні роки оборотні активи були збитковими.  

Для оцінки впливу різних чинників на ефективність використання 

оборотних активів на ТОВ «Укрлоудсистем» пропонується використовувати 

факторний аналіз. Його застосування дозволило зробити висновок про те, що 

на зменшення коефіцієнту оборотності оборотних активів (як усього їх 

середньорічного обсягу, так і кожної складової) вплинуло зменшення 

середньоденної виручки від реалізації та зростання середньорічних залишків 

оборотних активів. Для підвищення ефективності використання оборотних 

активів як важливого резерву для покращання фінансового стану 

підприємства пропонується використовувати такі заходи. 

– забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів, для 

підтримування необхідного рівня платоспроможності підприємства за 

поточними фінансовими зобов'язаннями. З цією метою з урахуванням обсягу 

й графіка майбутнього платіжного обороту повинна бути визначена частина 

оборотних активів у формі коштів, високо- і середньоліквідних активів; 

– забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів. 

Невід'ємною складовою розроблюваної політики підприємства с 

забезпечення своєчасного використання тимчасово вільного залишку 

грошових актинів для формування ефективного портфеля короткострокових 

фінансових вкладень; 

– оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів. На 

основі раніше визначених принципів фінансування у процесі розробки 

системи управління оборотними активами формуються підходи до вибору 

конкретної структури джерел фінансування, їх приросту з урахуванням 

тривалості окремих стадій фінансового циклу й оцінки вартості залучення 

окремих видів капіталу; 

– формування системи управління дебіторською заборгованістю. 

Розвиток ринкових відносин дозволяє використовувати у практиці нові 

форми управління дебіторською заборгованістю - її рефінансування, тобто 

прискорення переведення в інші форми оборотних активів підприємства. 

Використання кореляційно-регресійного аналізу дозволить 

підприємству не тільки знайти додаткові резерви, а й моделювати вплив  

різних чинників на показники ефективності оборотних активів.  
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АНОТАЦІЯ 

Ульянченко Віталій 

«Обліково-аналітичне забезпечення ефективності використання оборотних активів 

підприємства» (на прикладі ТОВ «Укрлоудсистем») 
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 

 071 «Облік і оподаткування» 

за магістерською програмою «Аналіз бізнес-процесів у підприємництві» 

Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 2018 рік 

 

Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 

процес забезпечення ефективності використання оборотних активів підприємства. 

У роботі досліджена економічна сутність поняття «оборотні активи», визначені 

складові оборотних активів, охарактеризовані особливості обліково-аналітичне 

відображення оборотних активів. Проаналізовані особливості первинного обліку 

оборотних активів на підприємстві «Укрлоудсистем», досліджений синтетичний та 

аналітичний облік оборотних активів, здійснений аудит оборотних активів на 

підприємстві, розглянута автоматизація обліку складових оборотних активів. У роботі 

проведений аналіз динаміки та структури оборотних активів на підприємстві, розрахована 

ефективність використання оборотних активів на підприємстві, здійснений факторний 

аналіз використання оборотних активів, виконаний пошук резервів використання 

оборотних активів на основі кореляційно-регресійного аналізу та запропоновані шляхи 

підвищення ефективності управління основними засобами. 

Ключові слова: оборотні активи, підприємство, облік, аналіз, аудит, автоматизація, 

ефективність, резерви.  

ANNOTATION 

Ulyanchenko Vitaliy  

«Accounting and analytical support of efficiency of use of current assets of the enterprise» 

(of example LTD «Ukrloudsystem») 

qualification work for obtaining an educational master's degree  

071 «Accounting and taxation» 

master's program in «Analysis of business processes in entrepreneurship» 

Odessa national economic University, Odessa, 2018 

 

Master's qualification work consists of three sections. The object of study – the process of 

ensuring the efficiency of the use of current assets of the enterprise. 

The paper investigates the economic essence of the concept of "current assets", defines 

the components of current assets, characterized by the features of accounting and analytical 

reflection of current assets. Analyzes the features of the primary accounting of current assets in 

the enterprise «Ukrloudsystem» investigated synthetic and analytical accounting of working 

assets audited current assets in the company, considered automation components of current 

assets. The paper analyzes the dynamics and structure of current assets in the enterprise, 

calculated the efficiency of the use of current assets in the enterprise, carried out a factor analysis 

of the use of current assets, the search for reserves of current assets on the basis of correlation 

and regression analysis and proposed ways to improve the efficiency of fixed assets 

management. 

Keywords: current assets, enterprise, accounting, analysis, audit, automation, efficiency, 

reserves. 
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