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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток виробництва неможливий без виготовлення 

конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішніх і зовнішніх ринках 

збуту. Водночас необхідною передумовою здійснення виробничого процесу є 

наявність достатньої кількості виробничих запасів, які є важливою частиною активів 

підприємства [19].  

В сучасних умовах господарювання неналагоджена та неефективно діюча 

система управління запасами призводить до несвоєчасного забезпечення 

виробництва необхідною сировиною і матеріалами або до надлишкового їх 

накопичення на підприємстві. І як наслідок даної ситуації – спрямування діяльності 

до одержання збитку [17]. 

Проблеми обліку виробничих запасів на підприємстві є актуальними, оскільки 

на сьогоднішній день важливим є вирішення питання пристосування сучасної 

системи обліку виробничих запасів до вимог оптимізації оперативності та 

достовірності надання інформації для потреб менеджменту з метою раціоналізації 

управління такими активами та підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання в цілому. 

Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та удосконалення обліку та 

контролю виробничих запасів. Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі 

відомі вчені, як Безкоровайна Л. В., Бутинець Ф. Ф., Виноградова М. О., 

Голов С. Ф., Дріга О. П., Лишиленко О. В., Ловска І. Д., Максімова В. Ф., 

Орлова В. К., Попович П. Я., Принада І. В., Савицька Г.В., Садовська І. Б., 

Сопко В. В., та інші. Проте питання обліку і контролю виробничих запасів не 

втрачають своєї актуальності й потребують подальшого дослідження. Саме це і 

обумовлює актуальність вибраної теми даної випускної роботи.   

Мета і завдання дослідження. Мета випускної роботи полягає в 

обґрунтуванні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій з 

удосконалення обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів.  

Для досягнення поставленої мети ставляться наступні завдання: 
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 розкрити теоретичні основи обліку виробничих запасів; 

 здійснити огляд нормативно-правових документів, що регламентують облік 

виробничих запасів; 

 переглянути літературні джерела; 

 розглянути первинний облік виробничих запасів; 

 ознайомитись з особливостями аналітичного та синтетичного обліку 

виробничих запасів на підприємстві; 

 запропонувати шляхи удосконалення обліку, аналізу та аудиту виробничих 

запасів.  

Об’єкт і предмет дослідження. Об`єктом дослідження виступають виробничі 

запаси підприємства.  

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних, організаційних 

та практичних засад обліку та аудиту виробничих запасів Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Грін Лайн ЛТД». 

Методи дослідження. Дослідження проводилось із застосуванням 

діалектичного методу до вивчення сучасного стану обліку і контролю виробничих 

запасів. Окрім зазначеного, використовувалися загальнонаукові та специфічні 

методичні прийоми обліку, аналізу та аудиту. Так, під час встановлення спільних і 

відмінних рис об'єкта дослідження було використано метод порівняння; для 

виділення класифікаційних ознак запасів – метод абстрагування; метод аналізу було 

застосовано під час дослідження елементів собівартості запасів, за допомогою 

синтезу обґрунтовувалися пропозиції щодо удосконалення обліку операцій, 

пов'язаних із обміном подібних і неподібних активів.  

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження стали 

законодавчі й нормативні документи з питань бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту виробничих запасів, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з цих 

питань, періодичні видання з питань економіки, бухгалтерського обліку й контролю, 

матеріали науково-практичних конференцій і семінарів, первинна документація, 

облікові регістри, внутрішня та зовнішня звітність Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Грін Лайн ЛТД».  
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ВИСНОВКИ 

 

У випускній роботі розглядається широке коло питань, пов'язаних з 

організацією обліку, аудиту та аналізу виробничих запасів ТОВ «Грін Лайн ЛТД». 

На підставі проведеного дослідження теоретичних аспектів обліку виробничих 

запасів нами розкрито економічну сутність, порядок, принципи, методи оцінки, 

наведена їх класифікація. Під час дослідження нормативно-правової бази обліку 

виробничих запасів, а саме огляду основних нормативно-правових документів, що 

регламентують бухгалтерський облік виробничих запасів підприємств в Україні, ми 

прийшли до висновку, що найбільш повно інформація про запаси розкривається в 

П(С)БО 9.  

Порівняльний аналіз П(С)БО 9 та МСБО 2 показав, що міжнародні стандарти 

надають більше свободи ведення бухгалтерського обліку, ґрунтуючись на 

застосуванні бухгалтерами професійного судження, але змушують розкривати 

більше інформації про виробничі запаси порівняно з національними стандартами.  

Аналіз наукових праць дослідників та фахівців у галузі обліку дозволив 

виділити основні негативні аспекти, які характерні для організації обліку операцій з 

виробничими запасами на підприємствах України:  

 низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємств;  

 невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів 

утворення запасів;  

 обмеженість контролю використання виробничих запасів.  

Об’єктом дослідження виступає ТОВ «Грін Лайн ЛТД»». Основним видом 

економічної діяльності підприємства є оптова торгівля деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Підприємство відповідає 

критеріям малого підприємництва. Середня кількість працівників за 2016 рік – 8 

осіб.  

Досліджуване підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування і 

є платником податку на прибуток та податку на додану вартість. 
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У випускній роботі було досліджено документальне оформлення надходження 

та вибуття виробничих запасів, організацію аналітичного та синтетичного обліку на 

досліджуваному підприємстві. На ТОВ «Грін Лайн ЛТД» використовуються типові 

форми первинних облікових документів, крім того, застосовуються самостійно 

розроблені облікові регістри.  

У ході дослідження ми з’ясували, що структура документообігу на 

досліджуваному підприємстві не забезпечує вчасного надходження необхідної 

інформації як для обліку, так і для контролю за рухом виробничих запасів. Тому ми 

розробили графік документообігу на всіх стадіях обліку виробничих запасів. 

Для ТОВ «Грін Лайн ЛТД», відповідно до Закону України «Про аудиторську 

діяльність» [2], проведення аудиту не є обов’язковим. У ході написання випускної 

роботи ми визначили загальну методику проведення аудиту виробничих запасів та 

на матеріалах підприємства провели внутрішню аудиторську перевірку. Нами було 

складено програму аудиторської перевірки, розроблено тестування систем 

внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку, та інші відповідні робочі 

документи аудитора.  

За згодою керівництва підприємства ми вивчили процес проведення 

інвентаризації виробничих запасів та прийняли участь у її проведенні. За 

результатами проведеної інвентаризації було виявлено нестачу виробничих запасів, 

тому з метою забезпечення відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній 

наявності виробничих запасів на підприємстві ми рекомендуємо проводити 

щоквартальні інвентаризації виробничих запасів, уважно стежити за їх ретельним і 

своєчасним виконанням, а також проводити позапланові інвентаризації. 

Під час проведення аудиторської перевірки виробничих запасів ми виявили, 

що система внутрішнього контролю на підприємстві працює неефективно. Тому з 

метою підвищення її ефективності ми рекомендуємо ввести в штатний розклад 

підприємства посаду внутрішнього аудитора та розробили Положення про систему 

внутрішнього аудиту на ТОВ «Грін Лайн ЛТД», в якому чітко визначили права, 

обов’язки, методи та способи внутрішнього аудиту, що в цілому підвищить 

ефективність систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку. 
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У випускній роботі було проведено аналіз наявності та ефективності 

використання виробничих запасів на досліджуваному підприємстві 

Горизонтальний та вертикальний аналіз запасів підприємства показав 

зменшення коефіцієнта оптимальності складу запасів з 2,16 до 0,96 може у 

подальшому призвести до збільшення коефіцієнта оборотності запасів. Тому ТОВ 

«Грін Лайн ЛТД» рекомендовано для досягнення оптимальності структури запасів 

розробити обґрунтовані розрахунки потреби у запасах, налагодити стабільні 

договірні зв’язки з партнерами. 

Ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві у звітному 

році порівняно з базисним погіршилась, про що свідчить негативна динаміка 

матеріаловіддачі (1,67 грн у звітному році проти 1,67 грн у попередньому) й, 

відповідно, позитивна динаміка матеріаломісткості, що збільшилась з 0,57 грн у 

попередньому році до 0,6 грн у звітному році, тобто на 0,03 грн. Для зменшення 

матеріаломісткості виробленої продукції рекомендовано переглянути норми витрат 

сировини та матеріалів на виробництво продукції з метою їх мінімізації, також варто 

не допускати понадпланових залишків матеріальних ресурсів на складі.  

Негативним моментом є перевищення в 2016 році термінів погашення 

кредиторської заборгованості над термінами погашення дебіторської 

заборгованості, тобто підприємство розраховується з кредиторами раніше, ніж 

надходять грошові кошти від дебіторів за відвантажену продукцію. З метою 

зменшення термінів погашення дебіторської заборгованості й підвищення здатності 

підприємства вчасно розраховуватись перед кредиторами ми рекомендуємо 

використовувати у розрахунках із покупцями попередньої оплати, а також 

впровадити знижки за негайну сплату відвантажених виробничих запасів.  

Узагальнюючим етапом в написанні випускної роботи було виявлення 

проблем і недоліків на підприємстві та обґрунтування пропозицій щодо 

удосконалення обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів на ТОВ «Грін Лайн 

ЛТД».   
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