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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Оборотні активи підприємства є невід’ємною
складовою його майна, а ефективність їх використання, частота та обсяг
закупівель матеріальних ресурсів впливають на фінансовий стан підприємства.
Для уникнення простоїв через відсутність необхідних запасів та запобігання
«замороженню» коштів у складі оборотних активів та формуванню
надлишкових запасів, а також для зростання ділової активності та забезпечення
раціонального споживання ресурсів на підприємстві необхідно впроваджувати
систему контролю за рухом запасів, прогнозувати потребу у ресурсах та
здійснювати контроль за розрахунками із замовниками та споживачами. Ці
заходи є надзвичайно важливими на підприємствах будівельної галузі, оскільки
запаси витрачаються на будівництво об’єкта відповідно до затвердженого
кошторису та мають бути у розпорядженні підприємства своєчасно для
виконання будівельних робіт відповідно до договірних зобов’язань.
Раціонально організована система обліку та контролю оборотних активів є
необхідною умовою успішного функціонування будівельного підприємства, а
оцінювання рівня ділової активності дозволяє виявити резерви підвищення
ефективності використання ресурсів та визначити напрями удосконалення
управління оборотними активами.
Мета випускної кваліфікаційної роботи – дослідження теоретикометодичних основ обліку та аудиту оборотних активів підприємства та
розробка пропозицій щодо їх вдосконалення.
Об’єкт дослідження - процес організації бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю на підприємстві.
Предметом дослідження є система бухгалтерського обліку та контролю
оборотних активів будівельного підприємства ТОВ «АПБ ТОПАЗ».
У ході написання випускної кваліфікаційної роботи поставлено та
вирішено наступні завдання:
1) дослідити сутність поняття «оборотні активи», порядок їх визнання та
підходи до класифікації;
2) розглянути порядок обліку
оборотних активів на вітчизняних
підприємствах;
3) здійснити огляд нормативно-правового забезпечення обліку оборотних
активів;
4) проаналізувати сучасний стан галузі будівництва як сферу, у якій
підприємство здійснює свою господарську діяльність;
5) дослідити організаційно-управлінську структуру та навести фінансовоекономічну характернику ТОВ «АПБ ТОПАЗ»
6) дослідити систему обліку та контролю підприємства
7) розкрити особливості обліку та контролю оборотних активів
8) проаналізувати динаміку та структуру оборотних активів та оцінити
рівень ділової активності підприємства;
9) визначити напрями удосконалення управління оборотними активами

10) розробити комплекс заходів з удосконалення системи обліку та
контролю та підвищення ефективності діяльності підприємства.
При написанні випускної кваліфікаційної роботи були використані такі
методи дослідження: порівняння та узагальнення – для розкриття економічної
сутності поняття «оборотні активи»; розрахунково – аналітичний, табличний та
графічний – для проведення розрахунків та наочного відображення результатів
дослідження; методи систематизації та припущення – для розробки
рекомендацій стосовно вдосконалення системи обліку та контролю; методи
індукції та дедукції – при вивченні системи обліку та контролю та
особливостей обліку оборотних активів; метод аналізу – при аналізі основних
фінансово – економічних показників діяльності; монографічний – при огляді
монографічної літератури.
Інформаційною базою для написання випускної кваліфікаційної роботи
виступили: дані річної фінансової звітності ТОВ «АПБ ТОПАЗ» за 2015-2017
роки, Статут підприємства, дані первинних документів та регістрів
бухгалтерського обліку, нормативно-правові документи, матеріали Державної
служби статистики України, навчальна та монографічна література, результати
наукових досліджених провідних вітчизняних вчених у сфері обліку та аудиту
оборотних активів підприємства.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в
обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення системи бухгалтерського обліку
та внутрішнього контролю ТОВ «АПБ ТОПАЗ» та управління оборотними
активами підприємства, зокрема:
- розроблено форми внутрішньої звітності для вдосконалення
управління запасами та посилення контролю за їх витрачанням;
- складено та запропоновано до впровадження внутрішній план аудиту
запасів підприємства;
- сформовано стратегічний план розвитку підприємства.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
можливості впровадження запропонованих у роботі заходів із вдосконалення
системи обліку та внутрішнього контролю на ТОВ «АПБ ТОПАЗ». Зокрема,
заслуговують на увагу розроблені у роботі управлінські звіти щодо постачання
та витрачання запасів, які надаватимуть управлінському персоналу інформацію
про рух запасів для прийняття рішень щодо потреби у ресурсах та пошуку
резервів підвищення ефективності їх використання.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження
були представлені та апробовані у вигляді тез доповідей під час участі у таких
науково-практичних
конференціях:
Міжнародна
науково-практична
конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2018:
соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства(м. Чернігів,
11 квітня 2018 р.),VІ Міжнародна науково-практична конференція студентів,
аспірантів і молодих учених «Інноваційний розвиток
інформаційного
суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти» (м.
Чернігів, 14 грудня 2017 р).

За результатами дослідження опубліковано тези доповідей:
1. Курочка В.О. Фінансові інвестиції та програмні продукти, що
забезпечують їх аналіз/О.О. Мальцев, В.О. Курочка//Юність науки – 2018:
соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: тези доп.
Міжнар. студ. наук.-практ. конф., (11-12 квіт. 2018 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2018.–
С. 208-210.
2. Курочка В.О. Принципи побудови, функціонування і розвитку
інформаційних систем бухгалтерського обліку та управління промисловими
підприємствами/ В.О., Курочка, О.І. Волот//Інноваційний розвиток
інформаційного
суспільства:
економіко-управлінські,
правові
та
соціокультурні аспекти: VІ Міжнародна науково-практична конференція
студентів, аспірантів і молодих учених, (14 грудн. 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ. –
2017. - С.251-253.
Структура та обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота
складається із вступу, трьох розділів, 12 підрозділів, висновків та списку
використаних джерел. Основний зміст роботи викладений на 119 сторінках.
Робота містить 27 таблиць, 5 рисунків, список використаних джерел з 80
найменувань та 10 додатків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі наведена актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи,
встановлено мету та завдання, об’єкт та предмет, висвітлені інформаційна база,
наукова новизна, інформація про апробацію результатів дослідження та
публікації, практична цінність та структура роботи.
У першому розділі роботи «Теоретико-методичні основи обліку та
аудиту оборотних активів та оцінювання ділової активності підприємства»
досліджено економічну сутність поняття «оборотні активи» та наведена їх
класифікація, а також розглянуто особливості організації обліку оборотних
активів на вітчизняних підприємствах та наведено огляд нормативно-правових
актів, які регулюють організацію та ведення бухгалтерського обліку оборотних
активів на підприємстві.
Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» «оборотні активи – це гроші
та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи,
призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи
протягом дванадцяти місяців з дати балансу». Відповідно до статей ф. 1
«Баланс» оборотні активи включать такі елементи: «запаси, дебіторська
заборгованість, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові
інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів, інші
оборотні активи».
Облік оборотних активів на будівельних підприємствах ведеться на
рахунках 2-го класу «Запаси» та 3-го класу «Кошти, розрахунки та інші активи.
Зокрема, на субрахунку 201 «Сировина та матеріали» відображаються необхідні
для будівництва матеріали, на рахунку 22 «Малоцінні швидкозношувані

предмети» - предмети праці, що застосовуються на будівництві, у тому числі
інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг.
На рахунку 23 «Виробництво» обліковуються прямі матеріальні, трудові та
виробничі витрати, що пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт
згідно з актами виконаних робіт; рахунок 28 «Товари» слугує для відображення
товарів придбаних для виконання будівельних робіт. На субрахунках 301
«Каса» та 311 «Поточні рахунки в національній валюті» ведеться облік руху
грошових коштів підприємств для здійснення господарської діяльності, а саме
виплати заробітної плати, розрахунків за товари, роботи, послуги, а також
отримання коштів за розрахунками з покупцями, постачальниками та
підрядниками. Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті»
використовується для обліку грошових коштів в системі електронного
адміністрування ПДВ. На субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними
покупцями» ведеться облік розрахунків з покупцями та замовниками за товари,
виконані роботи й надані послуги.
Процес проведення внутрішнього аудиту оборотних активів включає такі
етапи: огляд положень облікової політики, перевірка відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з оборотними активами, проведення
інвентаризації оборотних активів, у тому числі незавершеного виробництва,
загальна оцінка ефективності використання запасів, проведення оцінки ділової
активності підприємства тощо.
Облік та відображення у звітності оборотних активів регламентується
такими нормативно-правовими документами та положеннями, як:
Господарський кодекс, Податковий кодекс, Національне положення стандарт
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
Положення стандарт бухгалтерського обліку 9 «Запаси», Положення стандарт
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», Положення стандарт
бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні, Положення про
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
Визначення рівня ділової активності підприємства є важливою складовою
в оцінюванні платоспроможності підприємства, забезпеченості його власними
коштами та вимірюванні ризиків втрат. Рівень ділової активності відображає
ефективність використання ресурсів підприємства та характеризує потенціал
для розвитку суб’єкта господарювання та оцінюється за системою показників,
ключовими серед яких є коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту
оборотних активів (за їх видами та в цілому).
У другому розділі роботи «Облік та аудит оборотних активів та
оцінювання ділової активності ТОВ «АПБ ТОПАЗ» проведено аналіз
сучасного стану будівельної галузі в Україні, наведена характеристика
статутної діяльності, оцінено фінансово-економічний стан суб'єкта
господарювання, досліджено систему бухгалтерського обліку та контролю ТОВ
«АПБ ТОПАЗ» та особливості обліку оборотних активів на підприємстві, а
також здійснено економічний аналіз оборотних активів та оцінено рівень
ділової активності підприємства.

На сьогодні будівельна галузь в Україні розвивається, хоч і повільними
темпами. Сфера будівництва є однією з капіталомістких та потребує
довгострокових фінансових інвестицій. Більшість українських будівельних
компаній не мають власних коштів для будівництва, тому вони вимушені
працювати за рахунок залучених коштів. Згідно із даними Державної служби
статистики України в період з 2010-2017 рр. частка житлової площі з кожним
роком збільшується. Крім того, зростають темпи будівництва нежитлових
комплексів, інженерних споруд та інших забудов.
Підприємство ТОВ «АПБ ТОПАЗ» розташоване в м. Києві та засноване в
2008 році у результаті реорганізації. Підприємство займається будівництвом,
інжинірингом, наданням послуг генерального підряду, розробкою технічної
документації. Також має будівельну ліцензію на виконання робіт на об’єктах 45 категорії складності та виконує загальнобудівельні роботи. Згідно із
Статутом підприємства метою діяльності є організація та здійснення
комерційної, інжинірингової, науково-дослідницької, виробничої та інших
видів діяльності для задоволення потреб населення, а також одержання
прибутку від здійснення підприємницької та господарської діяльності.
Організаційна структура підприємства має лінійно-функціональну
ієрархію, за якою здійснюється організація та підпорядкування. На вершині
знаходиться управлінський апарат, у підпорядкування якого інші відділи (відділ
бухгалтерії, склад, виробничо-технічний відділ, відділ постачання). Керівники
проектів є відповідальними за ведення об’єкта та підконтрольні директору.
Має місце тенденція покращення результатів діяльності ТОВ «АПБ
ТОПАЗ» та зростання його забезпеченості власними коштами у 2017 році
порівняно із попередніми роками. Слід зазначити, що структура майна
підприємства є «легкою»: оборотні активи займають більше 98 % у складі
майна підприємства. Основну частку в оборотних активах складають запаси,
дебіторська заборгованість, інші оборотні активи. Власні оборотні кошти
підприємства становлять близько 35% від усіх джерел фінансування
підприємства, проте ця частка зростає. Протягом 2015-2017 рр. зростала
вартість оборотних активів та їх питома вага у структурі майна підприємства,
підвищувалась рентабельність активів.
Бухгалтерський облік на досліджуваному підприємстві ведеться за
топологічними ділянками. Весь обліковий процес складається з 3 етапів первинного, поточного та підсумкового обліку. На підприємстві
бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою з елементами
комп’ютерної обробки за допомогою програми «1С:Підприємство 8.3».
Підприємство ТОВ «АПБ ТОПАЗ» здійснює контроль за діяльністю в межах
центрів відповідальності, а саме центрів доходів та витрат. Проведення
інвентаризації оборотних активів є важливим аспектом в роботі підприємства,
зокрема в частині запасів, дебіторської заборгованості та грошових коштів.
Облік оборотних активів на підприємстві ведеться на рахунках класу 2
«Запаси» та 3 «Кошти, розрахунки та інші активи». Рух оборотних активів
супроводжується формуванням таких
документів, як: рахунки-фактури,
платіжні відомості, товаро-транспортні накладні, видаткові та прибуткові

накладні, виписки банку, річні фінансові звіти, реєстри податкових
накладних,акти виконаних робіт за формою КБ2-в та КБ3, а також підсумкові
відомості ресурсів.
Рівень ділової активності ТОВ «АПБ ТОПАЗ» протягом 2015-2017 рр.
зріс у зв’язку із прискоренням розрахунків із замовниками та покриття ними
наявної дебіторської заборгованості, а також - завершенням будівництва
певних об’єктів та вдосконаленням управління підприємством в цілому.
У третьому розділі роботи «Напрями удосконалення системи обліку та
внутрішнього контролю і підвищення ефективності діяльності ТОВ «АПБ
ТОПАЗ» визначено напрями удосконалення управління оборотними активами,
розроблено заходи з удосконалення системи обліку та контролю підприємства
та окреслено шляхи підвищення ефективності його діяльності.
Для вдосконалення управління оборотними активами доцільним є
впровадження форм внутрішньої звітності: «Звіт із закупівлі матеріальних
ресурсів» та «Звіт із витрачання матеріальних ресурсів», що дозволить
посилити контроль за рухом ресурсів, виявити резерви більш ефективного
використання та отримувати оперативну інформацію щодо закупівель та
витрачання матеріальних ресурсів.
До основних напрямів удосконалення системи обліку та контролю
ТОВ «АПБ ТОПАЗ» належать:
- доповнення наказу про облікову політику такими положеннями: порядок
проведення інвентаризації та внутрішнього аудиту оборотних активів,
метод визначення резерву сумнівних боргів, методи відображення
фінансових інвестицій залежно від їх виду.
- затвердження графіку документообігу;
- розробка плану інвентаризації та посилення внутрішнього контролю за
рухом запасів;
- проведення внутрішнього аудиту запасів за розробленим планом
перевірки.
Основними напрямами підвищення ефективності діяльності підприємства
та стратегічними орієнтирами розвитку ТОВ «АПБ ТОПАЗ» є: формування
конкурентних переваг підприємства шляхом активізації маркетингової
діяльності, розробки веб-сайту компанії, освоєння нових напрямів діяльності,
розвитку нових підрозділів та розширення штату працівників; використання
сучасного програмного забезпечення для вдосконалення управління діяльністю
підприємства; впровадження системи планування діяльності та співставлення
планових показників із фактичними результатами діяльності.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження системи бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю обліку оборотних активів та оцінка ділової активності на матеріалах
підприємства ТОВ «АПБ ТОПАЗ» дозволяє сформувати такі висновки:
1. Узагальнюючи наукові підходи до трактування категорії «оборотні
активи», можна визначити оборотні активи як сукупність матеріальних
ресурсів, що використовуються у господарській діяльності та споживаються в
межах одного року (або операційного циклу), забезпечуючи безперервний
процес виробництва та обігу. До складу оборотних активів включаються такі їх
види: запаси (сировина та матеріали, готова продукція, незавершене
виробництво, товари), поточні біологічні активи, дебіторська заборгованість,
поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, витрати
майбутніх періодів та інші оборотні активи.
2. Облік оборотних активів ведеться на рахунках класу 2 «Запаси» та
класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій. Субрахунки 2-го класу рахунків «Запаси» застосовуються
будівельними підприємствами для відображення руху товаро-матеріальних
цінностей та інструментів призначених для виконання будівельно-монтажних
робіт. Субрахунки 3-го класу рахунків «Кошти, розрахунки та інші активи»
використовуються для відображення інформації про наявність і рух грошових
коштів , електронних грошей, грошових документів, фінансових інвестицій,
дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх
періодів.
3. Порядок оцінки, визнання та відображення в обліку оборотних активів
на вітчизняних підприємствах регулюється положеннями Господарського
кодексу, Податкового кодексу, а також Національним положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»,
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість», Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12
«Фінансові інвестиції», Положенням про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні, Положенням про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку та ін.
4. Сфера будівництва є однією з капіталомістких та потребує
довгострокових фінансових інвестицій. Більшість українських будівельних
компаній не мають власних коштів для будівництва, тому вони вимушені
працювати за рахунок залучених коштів. Згідно із даними Державної служби
статистики України в період з 2010-2017 рр. частка житлової площі з кожним
роком збільшується. Крім того, зростають темпи будівництва нежитлових
комплексів, інженерних споруд та інших забудов.
5. Організаційна структура підприємства має лінійно-функціональну
ієрархію. Усі структурні підрозділи працюють задля забезпечення будівельномонтажного підрозділу, що безпосередньо займаються будівельно-монтажними

роботами. На чолі кожного підрозділу є відповідальний за роботу, який
підпорядковується директору підприємства. Підприємство діє відповідно до
Статуту, основними видами діяльності є здійснення робіт з будівництва,
інжинірингу, надання послуг генпідряду, розробка технічної документації. У
структурі активів підприємства переважають оборотні активи, значну частину
яких становлять запаси, а також грошові кошти та дебіторська заборгованість.
Фінансовий стан підприємства є стійким, має місце тенденція нарощування
власних коштів, збільшення прибутку на підвищення рівня рентабельності.
Підприємство оновлює обладнання, що дозволяє підвищити якість будівельних
робіт.
6. Ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «АПБ ТОПАЗ» покладено на
бухгалтерію на чолі з головним бухгалтером. На підприємстві бухгалтерський
облік ведеться за журнально-ордерною формою з елементами комп’ютерної
обробки за допомогою програми «1С:Підприємство 8.3». Підприємство
здійснює контроль за діяльністю в межах центрів відповідальності, а саме
центрів доходів та витрат. Проведення інвентаризації оборотних активів є
важливим аспектом в роботі підприємства. Відображення в обліку наслідків
господарських операцій відбувається згідно із положеннями наказу про
облікову політику підприємства.
7. Облік руху оборотних активів на ТОВ «АПБ ТОПАЗ» ведеться за
допомогою програмного забезпечення «1С: Підприємство 8.3». На підприємстві
формуються рахунки-фактури за замовленнями для постачальників та
покупцями, платіжні відомості, товаро-транспортні накладні, видаткові та
прибуткові накладні, виписки банку, річні фінансові звіти, реєстри податкових
накладних, акти виконаних робіт за формою КБ2-в та КБ3, підсумкові відомості
щодо руху ресурсів. На створену на підприємстві постійно діючу
інвентаризаційну комісію ,яка складається з керівників відділів та директора
підприємства, покладено забезпечення контролю, у тому числі за рухом запасів.
8. Більше 98% майна підприємства ТОВ «АПБ ТОПАЗ» складають
оборотні активи, у складі яких значну частку займають запаси. Протягом 20152017 рр. вартість оборотних активів зростала, як і їх частка у структурі активів.
Рівень ділової активності підприємства збільшився, що пов’язано із
завершенням будівництва кількох об’єктів, отриманням нових замовлень та
розширенням бази замовників, а також – погашенням дебіторської
заборгованості замовників за виконані будівельні роботи.
9. Для посилення контролю за рухом запасів, виявлення резервів
зниження витрат ресурсів та отримання повної та своєчасної інформації щодо
закупівель та витрачання ресурсів доцільним є впровадження на ТОВ «АПБ
ТОПАЗ» форм внутрішньої звітності: «Звіт із закупівлі матеріальних ресурсів»
та «Звіт із витрачання матеріальних ресурсів».
10. Основними заходами з удосконалення системи обліку та контролю
оборотних активів на ТОВ «АПБ ТОПАЗ» та підвищення ефективності
діяльності підприємства є:
- доповнення наказу про облікову політику такими положеннями, як:
порядок проведення інвентаризації та внутрішнього аудиту оборотних

активів, метод визначення резерву сумнівних боргів, методи відображення
фінансових інвестицій залежно від їх виду;
- затвердження графіку документообігу;
- проведення внутрішнього аудиту запасів за розробленим планом
перевірки;
- формування конкурентних переваг підприємства шляхом активізації
маркетингової діяльності, розробки веб-сайту компанії, освоєння нових
напрямів діяльності, розвитку нових підрозділів та розширення штату
працівників;
- використання сучасного програмного забезпечення для вдосконалення
управління діяльністю підприємства;
- впровадження системи планування діяльності та співставлення планових
показників із фактичними результатами діяльності.

АНОТАЦІЯ
Курочка В.О. «Облік і аудит оборотних активів та оцінка ділової
активності підприємства» (на матеріалах ТОВ «АПБ ТОПАЗ»)
Спеціальність: 071 – «Облік і оподаткування» - Чернігівський
національний технологічний університет; Навчально-науковий інститут
економіки.- Чернігів, 2018.
Мета випускної кваліфікаційної роботи – дослідження теоретикометодичних основ обліку та аудиту оборотних активів підприємства та
розробка пропозицій щодо їх вдосконалення.
Об’єкт дослідження - процес організації бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю на підприємстві.
Предметом дослідження є система бухгалтерського обліку та контролю
оборотних активів будівельного підприємства ТОВ «АПБ ТОПАЗ».
У вступі наведена актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи,
встановлено мету та завдання, об’єкт та предмет, висвітлені інформаційна база,
наукова новизна, інформація про апробацію результатів дослідження та
публікації, практична цінність та структура роботи.
У першому розділі роботи «Теоретико-методичні основи обліку та
аудиту оборотних активів та оцінювання ділової активності підприємства»
досліджено економічну сутність поняття «оборотні активи» та наведена їх
класифікація, а також розглянуто особливості організації обліку оборотних
активів на вітчизняних підприємствах та наведено огляд нормативно-правових
актів, які регулюють організацію та ведення бухгалтерського обліку оборотних
активів на підприємстві.
У другому розділі роботи «Облік та аудит оборотних активів та
оцінювання ділової активності ТОВ «АПБ ТОПАЗ» проведено аналіз
сучасного стану будівельної галузі в Україні, наведена характеристика
статутної діяльності, оцінено фінансово-економічний стан суб'єкта
господарювання, досліджено систему бухгалтерського обліку та контролю ТОВ
«АПБ ТОПАЗ» та особливості обліку оборотних активів на підприємстві, а
також здійснено економічний аналіз оборотних активів та оцінено рівень
ділової активності підприємства.
У третьому розділі роботи «Напрями удосконалення системи обліку та
внутрішнього контролю і підвищення ефективності діяльності ТОВ «АПБ
ТОПАЗ»» визначено напрями удосконалення управління оборотними
активами, розроблено заходи з удосконалення системи обліку та контролю
підприємства та окреслено шляхи підвищення ефективності його діяльності.
За результатами дослідження сформульовані висновки, які відповідають
поставленим у роботі меті та завданням.
Ключові слова: оборотні активи, ділова активність, будівельне
підприємство, облік, аудит.

