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ВСТУП 

 

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, 

реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові й нові вимоги 

до бухгалтерського обліку, як до основного засобу контролю за веденням 

господарської діяльності підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку 

пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу 

виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції. Вирішення 

цих завдань можливо при забезпеченні підприємств необхідними матеріальними 

цінностями, без яких неможливий виробничий процес. 

В економічній літературі поняття «виробничі запаси» трактується як предмети 

праці, на що спрямована праця людини і що становлять матеріальну основу 

створюваного продукту. В бухгалтерському обліку поняття «виробничі запаси» 

розглядається як придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають 

переробці на підприємстві. До них відносяться: сировина і матеріали, купівельні 

напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні 

матеріали, матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали 

сільськогосподарського призначення, інші матеріали. 

Виробничі запаси – важлива складова частина національного багатства країни. 

Матеріали - предмети, які є матеріально-речовою основою виготовленої продукції. 

Вони беруть участь у виробничому процесі одноразово і переносять свою вартість 

на кінцеву продукцію повністю. Аналіз надходження матеріальних цінностей та їх 

використання і реалізація є основою ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка 

забезпечує визначення і контроль точності та об’єктивності основного показника 

діяльності підприємства – обсягу реалізації і фінансових результатів діяльності. Під 

час аналізу матеріальних запасів підприємства досліджується рух матеріалів, їх 

оцінка, а також правильне відображення в реєстрах бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. Аналіз надходження та руху матеріалів є дуже актуальним, 

адже ефективне використання матеріалів призведе до зменшення витрат, 
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собівартості продукції, підвищення рентабельності, матеріального та фінансового 

становища підприємства. 

Вагомий внесок у дослідження проблем обліку виробничих запасів зробили 

такі вітчизняні науковці як О. Бородкін, М. Кужельний, А. Кузьмінський, В. Сопко, 

М. Чумаченко, Ф. Бутинець, Л. Чижевська, Н. Герасимчук, С. Голов, П. Смоленюк, 

В. Ластовецький, Л. Нападовська, Н. Ткаченко та інші. Однак вивчення наукових 

праць свідчать про те, що і досі залишаються дискусійними теоретичні положення і 

важливі питання обліку виробничих запасів, що потребують вдосконалення. 

Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість обліку, 

аналізу та контролю виробничих запасів, недостатній рівень їх дослідження з 

погляду сучасних потреб управління вимагає подальшого їх удосконалення. 

Метою написання дипломної роботи є на основі теоретичного обгрунтування 

проблеми бухгалтерського та податкового обліку виробничих запасів отримати 

практичні навики і прімінити їх на базі конкретного підприємства. 

Основні завдання написання дипломної роботи: 

– розкрити економічну сутність, класифікація та основні завдання обліку 

виробничих запасів; 

– розглянути документальне оформлення руху виробничих запасів; 

– показати визнання та оцінку виробничих запасів; 

– навести загальну методику проведення аудиту виробничих запасів; 

– представити методологічні засади аналізу використання виробничих запасів 

підприємства; 

– навести загальну фінансово-господарську характеристику підприємства ТОВ 

«Важкого вагобудування «Точмаш» тa opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння oблiку; 

– розглянути особливості первинного, аналітичного і синтетичного обліку 

виробничих запасів на підприємстві ТОВ  «Точмаш»; 

– показати облік вибуття запасів у виробництво; 

– розглянути складський облік і і інвентаризацію виробничих запасів; 

– показати порядок відображення виробничих запасів у фінансовій звітності; 
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– представити автоматизацію обліку виробничих запасів на підприємстві ТОВ  

«Точмаш»; 

– навести шляхи удосконалення обліку виробничих запасів; 

– розкрити мету, завдання, об’єкти та джерела інформації аудиту виробничих 

запасів; 

– дослідити діючу практику аудиту виробничих запасів на підприємстві ТОВ  

«Точмаш»; 

– провести аналіз виробничих запасів на підприємстві ТОВ  «Точмаш»; 

– провести  кореляційно-регресійний аналіз залежності ймовірності 

банкрутства від оборотності запасів 

Предметом дослідження є система бухгалтерського обліку, облік і контроль 

виробничих запасів на підприємстві ТОВ  «Точмаш». 

Для досягнення поставленої мети використовуються наступні методи 

дослідження: дедуктивний метод та індуктивний метод; методи порівняльного, 

проблемно-ситуаційного аналізу; логічний метод та інше. 

Інформаційною базою дослідження є наукові публікації вітчизняних та 

закордонних вчених, нормативно-законодавчі акти України та інших країн, матеріали 

наукових конференцій і досліджень, звіти та аналітичні матеріали відповідних 

державних органів, дані звітності підприємства, офіційних статистичних видань.  

Об’єктом дослідження є ТОВ  «Точмаш». 

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті ознайомлення з нормативними та законодавчими документами, 

що регулюють облік та аудит виробничих запасів , економічної літератури з питань 

удосконалення обліку та діючою практикою обліку виробничих запасів на 

підприємстві ТОВ «Важкого вагобудування «Точмаш» зроблені відповідні 

висновки: 

– В роботі розглянуто економічну сутність, класифікацію та основні завдання 

обліку виробничих запасів. Виробничі запаси -  це частина матеріальних ресурсів 

підприємства, які представляють собою сукупність предметів праці, які знаходяться 

на підприємстві у вигляді сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів та 

комплектуючих, палива, тари і тарних матеріалів, будівельних матеріалів, запасних 

частин та інших матеріалів, що складають матеріальну основу продукції 

підприємства, надають їй необхідних якостей, приймають участь у виробництві 

протягом одного виробничого циклу і повністю переносять свою вартість на 

вартість готової продукції.  

– Важливим етапом аналітичної роботи на підприємстві є організація 

групування виробничих запасів за технологічними ознаками та за призначенням і 

роллю в процесі виробництва. Класифікація виробничих запасів необхідна для 

раціональної організації складського господарства, ведення аналітичного обліку, а 

також для нормування, планування, обліку, аналізу, управління запасами та інших 

потреб підприємства. В роботі виділені наступні класифікаційні групи запасів: за 

призначенням і причинами утворення, за місцем знаходження, за рівнем наявності 

на підприємстві, відносно до балансу, за походженням, за складом і структурою. 

– Первинні документи з обліку виробничих запасів можна розділити на три 

складових: документи з надходження та оприбуткування виробничих запасів; 

документи зі складського обліку і внутрішнього переміщення виробничих запасів; 

документи з відпуску (списання) виробничих запасів. Важливе значення для 

правильного обліку має також порядок оцінки запасів. Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» 

придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною 
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вартістю. Оцінка вибуття запасів у разі відпуску матеріалів у виробництво, продажу 

або іншому вибутті згідно з Положенням здійснюється по одному з таких методів: 

ідентифікованої собівартості одиниці запасів; середньозваженої собівартості; 

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; 

ціни продажу. 

– Запаси – це складна категорія, центральною ознакою якої для цілей 

управління є розуміння запасів як величини грошових коштів, вкладених в ці 

активи. Від ефективного управління запасами безпосередньо залежатьфінансові 

результати діяльності підприємства. Тому аудитору необхідно оцінити діючу 

систему управління запасами на підприємстві та зробити відповідні висновки та 

надати рекомендації щодо її оптимізації, що буде сприяти збільшеннюекономічних 

вигід діяльності підприємства. Для забезпечення підвищення ефективності 

використання систем контролю за рівнем запасів аудиторунеобхідно розробити та 

запропонувати систему контролю за рівнем запасів, яка буде враховувати 

особливості діяльності підприємства. 

– В роботі представлено методологічні засади аналізу використання 

виробничих запасів підприємства. Аналіз використання виробничих ресурсів має 

дуже важливе значення. Він дозволяє виявити тенденції зміни обсягів витрачання 

виробничих запасів і показників ефективності їх використання, оцінити реальність 

встановлених на підприємстві норм і нормативів витрачання матеріалів на одиницю 

виробу. Важливим є те, що аналіз дозволяє не тільки розрахувати можливі 

відхилення (економію або перевитрачання) обсягу фактично витрачених ресурсів 

від запланованих показників, але й встановити причини виникнення цих відхилень, 

тобто вплив певного кола факторів на суму витрат. Проведення аналізу дозволяє 

виявити резерви зниження матеріалоємності продукції підприємства і розробити 

оптимальні економічно обґрунтовані управлінські рішення з подальшого розвитку 

виробництва. 

– Об’єктом дослідження є підприємство ТОВ важкого вагобудування 

«Точмаш», яке є  одним з найстаріших у світі підприємств, що спеціалізуються на 

виробництві вагового обладнання. Складовою частиною організації обліку на 
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підприємстві ТОВ «Точмаш» є перелік документів, що використовуються для 

первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових 

регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації. На підприємстві 

ТОВ «Точмаш»  діють внутpiшнi дoкумeнти (peглaмeнти) підприємства: 

кoлeктивний дoгoвip, Нaкaз пpo oблiкoву пoлiтику,   пoлoжeння пpo бухгaлтepiю 

підприємства, пoлoжeння пpo cтpуктуpнi пiдpoздiли бухгалтерії, пoлoжeння пpo 

пocaди (пocaдoвi iнcтpукцiї). 

– На підприємстві ТОВ  «Точмаш»  використовують заступні первинні 

документи з обліку виробничих запасів: документи з надходження та 

оприбуткування запасів; документи із складського обліку і внутрішнього 

переміщення запасів; документи з відпуску (списання) сировини, матеріалів на 

виробництво і потреби управління. На підприємстві  ТОВ  «Точмаш» для 

синтетичного обліку запасів призначено 2-й клас Плану рахунків «Запаси», а для 

виробничих запасів рахунки 20 «Виробничі запаси» та 22 «Малоцінні та 

швидкозношувані предмети». За дебетом рахунку 20 «Виробничі запаси» 

відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінки, за кредитом - 

витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск 

(передачу) на сторону, уцінка тощо. На підприємстві ТОВ  «Точмаш» при обліку 

виробничих запасів використовуються регістри в розрізах, необхідних не лише для 

складання фінансової звітності, але й для потреб управлінського персоналу, аналізу 

даних і прийняття управлінських рішень. Аналітичний облік виробничих 

запасів ведеться за групами матеріалів, місцями зберігання, матеріально 

відповідальними особами. Дані за аналітичними рахунками узагальнюються в 

оборотних відомостях. Рахунки аналітичного обліку використовують для контролю 

за зберіганням і рухом матеріальних цінностей, їх оцінки, порівняння з даними 

складського обліку, а також для підведення підсумків інвентаризації. 

– На підприємстві ТОВ  «Точмаш» використовується метод оцінки вибуття 

запасів – ФІФО, що зазначено в наказі підприємства про облікову політику. Метод 

оцінки вибуття запасів не може змінюватись протягом звітного року. У випадку 

коли метод оцінки вибуття запасів змінюється, його зміну повинно бути 
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обгрунтовано і розкрито у примітках до фінансової звітності підприємства з 

оцінкою наслідків змін облікової політики. 

– Інвентаризація виробничих запасів - це перелік, перерахування, зважування, 

перемірювання в натурі виробничих запасів, що знаходяться в місцях зберігання, і 

зіставлення з даними бухгалтерського обліку. При організації та проведенні 

інвентаризації на підприємстві ТОВ  «Точмаш» керуються Інструкцією з 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків.  

– Для автоматизації обліку на підприємстві ТОВ  «Точмаш» використовується  

програма 1C:Бухгалтерія 8.2, яка забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед 

бухгалтерською службою підприємства. До її повноважень повністю входить облік 

на підприємстві, включно з випискою первинних документів, обліком продажів і т.д. 

В програмі 1С:Бухгалтерії 8 підтримуються наступні способи оцінки матеріально-

виробничих запасів при їх вибутті: за середньою собівартістю; за собівартістю 

перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО). 

– В роботі розроблені напрями удосконалення обліку виробничих запасів. На 

підприємстві ТОВ «Важкого вагобудування «Точмаш» доцільне використання на 

ділянці обліку виробничих запасів уніфікованих форм документації. Крім того: 

створення графіків документообігу з обліку запасів і доведення до виконавців їх 

функцій при створенні і перевірці первинного документа; видача розпорядчої 

документації особам, що відповідають за здійснення тієї або іншої господарської 

операції, і мають право підпису первинних документів; контроль з боку працівників 

бухгалтерії за правильністю оформлення первинної документації з обліку 

виробничих запасів (включення в обов'язок бухгалтера, що робить обробку 

документа, цієї функції через посадові інструкції та встановлення відповідальності 

за її недотримання). 

Напрями удосконалення обліку виробничих запасів, а саме створення 

структурного графіку роботи матеріального сектора бухгалтерії, індивідуального 

графік роботи бухгалтера з обліку запасів (бухгалтера з обліку матеріальних 

цінностей) на підприємстві ТОВ «Важкого вагобудування «Точмаш» призведе до 
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значного підвищення результативності їх фінансово-економічної діяльності, 

дозволить налагодити більш дієвий і менш трудомісткий облік, контроль за 

наявністю, рухом і використанням виробничих запасів, а також досягти їх економії. 

Також вважаємо доцільним  передбачити підприємству наступну внутрішню 

класифікацію, з метою удосканалення організації аналітичного обліку виробничих 

запасів. Це дасть змогу вести облік за призначенням виробничих запасів та 

отримання оперативної інформації стану запасів, отриманих від різних 

постачальників (норма запасів, їх виробнича затребуваність). Ocкiльки підприємство 

caмocтiйнo пpиймaє piшeння щoдo вeдeння aнaлiтичнoгo oблiку тa вiдкpиття 

paхункiв тpeтьoгo i нижчих пopядкiв, з мeтoю дeтaлiзaцiї iнфopмaцiї нaми 

пpoпoнуєтьcя ввecти paхунки тpeтьoгo пopядку дo рахунку 201. 

Для цього рекомендуемо в наказі «Про облікову політику підприємства» 

передбачити  субрахунки за призначенням: 2011 – «Основні  матеріали виробничого 

призначення»; 2012 – «Основні матеріали господарського призначення». 

– В роботі представлена діюча практика аудиту виробничих запасів на 

підприємстві ТОВ  «Точмаш».   В результаті перевірки на підприємстві ТОВ  

«Точмаш» виявлені наступні помилки: незадовільна організація складського 

господарства; невиконання завдань щодо заготовлення (придбання) матеріалів; 

завищення собівартості придбаних матеріалів;  порушення правил приймання 

вантажів; неповне оприбуткування запасів; порушення порядку проведення 

інвентаризації; нестача, надлишок, присвоєння ТМЦ; помилки у визначенні сум 

уцінок, дооцінок запасів та їх відображення в обліку;  незадовільне ведення 

бухгалтерського обліку. 

– Аналіз виробничих запасів на підприємстві ТОВ  «Точмаш»  показав, що  

найбільше значення у складі виробничих запасів займає сировина і матеріали 

(50,75%) . Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби і паливо складають 

15,42 і 12,37%, запасні частини і будівельні матеріали – 11,12 і 7,05%. Доволі 

важливим етапом аналізу виробничих запасів є оцінка впливу чинників на зміну 

показників ефективності використання матеріальних ресурсів у виробництві 

(матеріаловіддачі чи матеріалоємності). На підставі зроблених розрахунків можна 
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зробити висновок, що за досліджуваний період порівняно з минулим роком 

матеріалоємність ТОВ  «Точмаш»  знизилась на 9 грн/тис. грн продукції. Ця зміна 

виникла за рахунок наступних чинників: збільшення обсягу виробництва продукції 

на 1499,6 тис. грн обумовило зменшення матеріалоємності на 8,89 грн на одну 

тисячу гривень продукції; зменшення матеріальних витрат на 86 тис. грн призвело 

до зниження матеріалоємності на 0,11 грн/тис. грн продукції, що є позитивним 

моментом у діяльності підприємства; збільшення матеріалоємності за прямими 

матеріальними витратами на 20,9 грн/тис. грн продукції обумовило зменшення 

матеріалоємності на 8,84 грн/тис. грн продукції; коефіцієнт співвідношення 

загальних і прямих матеріальних витрат порівняно з минулим роком знизився на 

0,0897 відсоткових пункти, що вплинуло на зменшення матеріалоємності на 0,16 

грн/тис. грн продукції. 

– В роботі наведено кореляційно-регресійний аналіз залежності ймовірності 

банкрутства від оборотності запасів. Нами сформована вибірка даних ТОВ  

«Точмаш» за вісім років, які характеризують коефіцієнт Бівера (Yфакт) в залежності 

від обертання виробничих запасів (Х). Виявлена нефункціональна залежність між 

коефіцієнтом Бівера та коефіцієнтом оборотності запасів дала змогу побудувати 

економіко-математичну модель з використанням методів кореляційно-регресійного 

аналізу. Встановлено, що формування значення коефіцієнта Бівера на ТОВ  

«Точмаш»  не носить постійного, достатнього характеру і обумовлює необхідність 

дослідження ключових факторів впливу на нього. Досліджена якість економіко-

математичної моделі за допомогою відповідних коефіцієнтів дає можливість 

стверджувати про тісний зв’язок між результуючим коефіцієнтом Бівера та 

коефіцієнтом оборотності запасів, що впливає на його формування. 
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