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АНОТАЦІЯ 
 

Новіцька В. Є. «Облік, аналіз та аудит запасів: теоретичні положення та діюча 
практика (на прикладі ТОВ «Алвас»)» 
Кваліфікаційна  робота  на  здобуття  освітнього  ступеня  бакалавра  зі  спеціальності  071 
 −_ Облік і оподаткування  за освітньою програмою «Облік і аудит»  
(шифр та назва спеціальності) (назва освітньої програми) 

 
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. 

 
У роботі розглядаються теоретичні положення обліку, аналізу та контролю запасів 

на вітчизняних підприємствах. Розкривається документальне забезпечення, особливості 
формування обліку та звітності запасів на досліджуваному підприємстві. Розглядаються 
проблемні аспекти проведення інвентаризації запасів та напрями вдосконалення 
інвентаризаційної роботи. На підставі проведеного аналізу пропонуються напрями 
підвищення ефективності використання запасів на ТОВ «Алвас». Досліджуються 
методичні аспекти аудиторської перевірки запасів. Пропонуються шляхи вдосконалення 
обліку, аналізу та аудиту запасів на вітчизняних підприємствах. 

Ключові слова: запаси, класифікація, оцінка, інвентаризація, ефективність, облік, 
аналіз, аудиторська перевірка. 

 
 

 

ANNOTATION 
 

Novitska V. Е. "Accounting, analysis and audit of inventories: theoretical aspects 
and current practice (by the example of Alvas LLC)" 
Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty 071 - Accounting and taxation 

(code and name of the specialty) 
for the educational program «Accounting and auditing».  

(title of the educational program) 
 

Odessa National Economics University. – Odessa, 2020. 
 

The paper considers the theoretical provisions of accounting, analysis and control of 
stocks at domestic enterprises. The documentary support, features of formation of the account 
and the reporting of stocks at the investigated enterprise are opened. The problematic aspects of 
inventory and areas for improving inventory work are considered. On the basis of the conducted 
analysis the directions of increase of efficiency of use of stocks on LLC Alvas are offered. 
Methodological aspects of inventory audit are investigated. Ways to improve the accounting, 
analysis and audit of stocks at domestic enterprises are proposed. 

Key words: stocks, classification, estimation, inventory, efficiency, accounting, analysis, 
audit. 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Запаси є вагомою частиною матеріальних ресурсів 

підприємства, які займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у 

структурі витрат. Раціональне використання запасів несе в собі потенціал 

підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності вітчизняного 

підприємства. Не викликає сумніву, що достовірна інформація про наявність та 

рух запасів, правильне ведення бухгалтерського обліку операцій з запасами та 

складання фінансової звітності є необхідною умовою успішного ведення бізнесу. 

У цьому сенсі, аудит, як незалежний контроль, є комплексом методів, 

спрямованим на підтвердження повної, якісної, своєчасної та прозорої облікової 

інформації про наявність та рух запасів, без якої ефективне управління запасами 

неможливе. Саме тому дослідження теорії, методики, практики організації обліку, 

аналізу та аудиту запасів у напрямку виявлення проблемних аспектів та шляхів їх 

вирішення є актуальними на сучасному етапі, що і обумовило тему 

кваліфікаційної роботи. 

Питанням організації бухгалтерського обліку та аудиту запасів приділяли 

увагу в різні часи такі вітчизняні учені в галузі, як: Гудзь Н. В., Крупка Я. Д., 

Задорожний З. В., Пушкар М. С., Чумаченко М. Г., Смоляр Л. Г., Овчарик Р. Ю., 

Кам’янська О. В., Кім Ю. Г. та інші фахівці. Але до цього часу залишаються 

невирішеними багато важливих питань, пов’язаних з розробкою науково 

обґрунтованої системи обліку та аудиту запасів. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в розкритті 

теоретико-прикладних аспектів бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту запасів 

у системі управління вітчизняних підприємств. 

Для досягнення мети в процесі дослідження було поставлено такі завдання: 

− розкрити сутність поняття «запаси», їх класифікацію та визнання; 

− визначити нормативну оцінку запасів в бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності; 

− розглянути первинну документацію при здійсненні операцій з запасами; 
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− дослідити особливості відображення в обліку та фінансовій звітності 

досліджуваного підприємства − ТОВ «Алвас» операцій з запасами; 

− проаналізувати ефективність використання запасів; 

− розкрити методичні аспекти аудиту запасів на вітчизняних 

підприємствах; 

− виявити проблемні питання обліку запасів та шляхи їх вирішення на 

вітчизняних підприємствах. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес обліку і 

аудиту запасів на ТОВ «Алвас». Предметом дослідження виступає теоретико- 

прикладні аспекти обліку і аудиту запасів на вітчизняних підприємствах. 

Методи дослідження. Дослідження системи обліку та контролю запасів 

відбувалося на підставі системного підходу з використанням загальнонаукових 

методів: індукції, дедукції, аналізу та синтезу, групування й порівняння, 

конкретизації. Для обробки облікових даних у роботі застосовувались такі 

методичні прийоми: огляд, перевірка, розрахунки, аналітичні групування, аналіз, 

узагальнення, зіставлення, підрахунок. 

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених з теорії, організації та методики обліку й контролю запасів, законодавчі 

акти, нормативно-правові документи, довідкові, інструктивні, методичні 

матеріали та рекомендації, статистичні дані, періодичні видання, матеріали 

науково-практичних конференцій, інструктивні  матеріали,  первинна 

документація, облікові регістри та фінансова звітність досліджуваного 

підприємства. 

Публікації та апробація результатів дослідження. В процесі роботи 

автором опубліковано тези доповідей на VІ Міжнародній студентській науково- 

практичній інтернет-конференції «Напрями розвитку обліку, контролю та 

економічного аналізу в умовах глобалізації» [20, 35]. 



5 
 

ВИСНОВКИ 
 

Результати проведеного дослідження свідчать про досягнення поставленої 

мети і дають змогу зробити такі висновки: 

Правильна організація бухгалтерського обліку та контролю запасів є 

необхідною умовою для успішної діяльності підприємства. Дослідження запасів 

для ефективного управління господарським процесом у сучасних умовах 

діяльності дозволить керівництву підприємства отримувати якісну та повну 

інформацію. Тому розкриття питань удосконалення обліку та контролю 

використання запасів на сучасному етапі є актуальними, що і визначило тему 

кваліфікаційної роботи. 

Для досягнення мети у роботі досліджено теоретичні аспекти обліку запасів, 

їх сутність, класифікація, оцінка на дату їх оприбуткування та на дату складання 

балансу. Розглянуто документальне оформлення надходження та руху запасів, 

проаналізовано основні первинні документи, які  використовуються 

підприємством при здійсненні операцій з запасами. У процесі роботи досліджено 

порядок формування аналітичного та синтетичного обліку запасів, їх 

взаємозв’язок. Доведено, що інвентаризація запасів є дієвим чинником 

достовірного бухгалтерського обліку підприємства, а тому на сьогодні потребує 

удосконаленню не тільки методика інвентаризації, але й впровадження в її 

практику засобів логістики, комп’ютеризації складського господарства. 

До недоліків документального забезпечення можна віднести застосування 

підприємством довільних форм первинної документації, що призводить до 

певного дублювання бухгалтерської інформації, несвоєчасного складання 

документів, трудомісткості при обробці. 

У процесі визначення ефективності використання запасів підприємства на 

підставі даних фінансової звітності проаналізовано наявність та види запасів на 

ТОВ «Алвас» та встановлено, що на підприємстві спостерігається на кінець 

звітного періоду значне скорочення запасів через зміну напрямків діяльності 

товариства.     Для     досягнення     оптимальності     структури     запасів,     треба 
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розраховувати потребу у  запасах, налагодити стабільні договірні зв'язки з 

партнерами, належно забезпечити організацію виробничого процесу. 

На підприємстві існують резерви збільшення обсягу  виробництва  за 

рахунок зниження матеріаломісткості виробленої продукції (робіт, послуг). Для 

цього слід переглянути норми витрат сировини та матеріалів у бік їх зменшення 

та здійснювати пошук дешевих та якісних джерел постачання сировини. 

Отже, використання результатів аналізу допоможе підприємству більш 

раціонально використовувати наявні матеріальні ресурси, знаходити внутрішні 

резерви для збільшення виробництва продукції (робіт, послуг) за рахунок 

зменшення матеріальних витрат на одиницю продукції (робіт, послуг). 

У процесі роботи розглянуто методичні аспекти аудиторського контролю 

запасів. Визначено мета, основні завдання, етапи аудиту запасів. Розглянуто 

типові помилки обліку запасів, які виявляються під час проведення аудиту та 

внутрішнього контролю. Запропоновано шляхи удосконалення обліку запасів 

підприємств, такі як: 

− підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємства, яке забезпечується запровадженням 

інформаційних технологій обробки економічної інформації; 

− чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів на 

підприємстві; 

− вдосконалення системи обліку запасів в частині їх оцінки та 

документування; 

− для забезпечення правильного приймання, зберігання й відпустки 

цінностей важлива раціональна організація складського обліку запасів; 

− удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт обліку 

запасів. 

Отже, чітко налагоджений бухгалтерський облік та контроль своєчасно 

забезпечує користувачів необхідною повною та достовірною фінансовою та 

іншою економічною інформацією для виконання  всебічного  аналізу 

господарської діяльності та обґрунтування відповідних управлінських рішень. 
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