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Актуальність  теми. Важливою  умовою  розвитку  підприємств  є  їх

стабільна забезпеченість та ефективність використання запасів, які є найбільш

важливою  і  значною  частиною  активів  підприємства.  Як  правило,  запаси

займають  особливе  місце  у  складі  майна  та  при  визначені  результатів

господарської діяльності.

Це зумовлене тим, що вартість матеріальних ресурсів має значну питому

вагу  у  витратах  виробництва  продукції  та  надані  послуг. Тому  економне  та

раціональне  використання  сировини  та  матеріалів,  напівфабрикатів,

комплектуючих виробів сприяє поліпшенню фінансового стану підприємства.

На  сьогоднішній  день  все  більшої  актуальності  набуває  проблема

раціонального використання матеріальних ресурсів,  тому змінюється система

постачання  виробничих  запасів.  Здійснюючи  пошук  виробничих  запасів,

підприємство  оцінюю  структуру  попиту  та  пропозиції,  їхню  динаміку,  крім

того, враховує можливості та доцільність створення різних запасів, коректуючи

їх на зміну умов виробництва та на рівень інфляції.  Через  це і  зростає роль

внутрішнього аудиту та аналізу використання виробничих запасів як основних

складових  інформаційно-аналітичного  забезпечення  управління  виробничими

запасами на підприємстві.

Проблеми  обліку,  оцінки  і  аналізу  використання  виробничих  запасів

розглядалися  в  працях  відомих  вітчизняних  учених-економістів:

А. С. Бородкіна,  Ф. Ф. Бутинця,  Н. А. Волкової,  С. Ф. Голова,  І. К. Дрозд,

В. П. Завгороднього,  В. І. Єфіменка,  Г. Г. Кірейцева,  М. В. Кужельного,

Ю. Я. Литвина, Н. О. Лоханової, В. Ф. Максимової, В. В. Сопка, Н. М. Ткаченко,

М. Г. Чумаченка. Вагомий внесок у розвиток методології питань обліку і аналізу

використання  запасів  зробили  зарубіжні  вчені:  А. Ф. Аксененко,

С. Б. Барнгольц,  М. Г. Бейгельзимер,  Глен А. Велш,  О. П. Козлова,  В. С. Левін,

В. А. Луговий,  А. Ш. Маргуліс,  В. Д. Новодворський,  В. І. Петрова,

Г. М. Покараєв,  Н. Я. Розенберг,  К. А. Смірнов,  І. Є. Тішков,  В. І. Цуркан,

А. П. Чечета, А. Д. Шеремет.
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Подальшого  дослідження  та  наукової  розробки  потребують  питання

класифікації виробничих запасів, методики їх оцінки при використанні, а також

організації економічного аналізу і аудиту.

Необхідність  вирішення  зазначених  питань,  теоретичне  і  практичне

значення  результатів  дослідження  обумовило  актуальність  обраної  теми

магістерської роботи, її тему, мету і завдання.

Мета  та  задачі  дослідження.  Мета  дипломної  роботи  полягає  у

дослідженні  теоретичних аспектів  обліку, аудиту, аналізу запасів  та  розробка

практичних рекомендацій щодо удосконалення руху запасів на підприємстві. 

Для  досягнення  поставленої  мети  в  дипломній  роботі  ставляться  такі

завдання:

− визначити сутність запасів як економічної категорії;
− систематизувати ознаки класифікації запасів;
− вивчити та проаналізувати існуючі методи оцінки запасів;
− вивчити нормативно-правове забезпечення обліку, аналізу та аудиту виробничих

запасів;
− дати коротку організаційно-економічну характеристику підприємства;
− охарактеризувати  особливості  обліку  виробничих  запасів  на  досліджуваному

підприємстві;
− визначити мету, завдання та джерела інформації для аудиту операцій з обліку

виробничих запасів;
− провести  аналіз  забезпеченості  та  ефективності  використання  виробничих

запасів на підприємстві;
− побудувати  економіко-математичну  модель,  яка  дозволить  намітити  заходи

щодо  удосконалення  процесів  управління  виробничими  запасами  на

досліджуваному підприємстві;
− надати  рекомендації  щодо  удосконалення  діючої  системи  обліку,  аналізу  та

аудиту запасів.

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процеси обліку,

аудиту та економічного аналізу запасів.

Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-методичні питання

побудови  системи  обліку,  аналізу  та  аудиту  виробничих  запасів,  на  ДП

«Морський торговельний порт Южний».
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Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі  мети були

використані  такі  методи:  методи  індукції,  дедукції  –  при  дослідженні

теоретичних питань бухгалтерського обліку виробничих запасів; діалектичний

метод пізнання та системний підхід – при комплексному дослідженні поняття

«запаси»;  логічний  –  при  побудові  логіки  й  структури  дипломної  роботи;

аналізу та синтезу, групування і порівняння, структурування – для поєднання і

оцінки різних складових економічних явищ як єдиного процесу.

Інформаційна  база  дослідження. Інформаційною  базою  наукового

дослідження стали законодавчі й нормативні документи, Міжнародні стандарти

фінансової звітності, Міжнародні стандарти аудиту, наукові праці вітчизняних і

зарубіжних  вчених  з  питань  обліку, аналізу  та  аудиту, періодичні  видання  з

питань  економіки,  бухгалтерського  обліку  й  аудиту,  матеріали  науково-

практичних  конференцій  і  семінарів,  навчальні  посібники  та  ресурси

всесвітньої  мережі  Інтернет.  Практичну  інформацію  для  дослідження  було

отримано  безпосередньо  на  досліджуваному  підприємстві  ДП  «Морський

торговельний порт  Южний»,  зокрема  використовувались  накази  керівництва,

первинні  документи,  облікові  регістри,  форми  фінансової,  статистичної  та

податкової звітності тощо.

Дипломна робота містить три розділи, у яких висвітлюються теоретичні

аспекти обліку виробничих запасів, особливості організації аудиту, проведено

аналіз виробничих запасів, зроблені висновки і внесені пропозиції

За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра опубліковано

статтю «Теоретичні аспекти аналізу виробничих запасів».
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ВИСНОВКИ

Виходячи із мети та завдання дипломної роботи, які були поставлені на

початку дослідження, нами було проведено ряд заходів та висунуто пропозиції

по вирішенню  зазначених  питань  по  удосконаленню  обліку  та  аудиту  за

виробничими запасами на підприємстві.

Через  велику  кількість  визначень  запасів  і  неузгодженість  вчених  між

собою, питання визначення поняття виробничі запаси залишається відкритим.

Тому, ми  дійшли  висновку, що  виробничі  запаси  –  це  матеріальні  оборотні

активи,  які  виступають предметами праці  й утримуються підприємством для

подальшого використання їх у виробництві і як очікувано приведе до отримання

економічних вигод у майбутньому. До їх складу входять: сировина, основні і

допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби,

запасні частини, тара, будівельні матеріали та МШП.

У роботі було виявлено ряд розбіжностей ведення бухгалтерського обліку

запасів згідно П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО (IAS) 2 «Запаси». Тому необхідно

вирішувати  проблеми  відмінностей  між  національними  та  міжнародними

стандартами з бухгалтерського обліку запасів. 

Теоретичні  положення  і  питання  обліку  запасів  потребують

вдосконалення і доопрацювання.

У дипломній роботі було вивчено нормативні документи з обліку, аналізу

та аудиту виробничих запасів, економічну літературу з питань розвитку обліку,

проаналізовано діючу практику обліку та аудиту за станом та рухом запасів на

ДП «МТП «Южний», що дозволило зробити наступні висновки.

Для  своєчасного  відображення  господарських  операцій  в  регістрах

бухгалтерського  обліку  на  ДП  «Морський  торговельний  порт  Южний»

визначений  графік  руху  документів  з  обліку  матеріалів  до  бухгалтерії

підприємства для відповідного їх оформлення. Усі операції надходження запасів

на  підприємство  оформляються  відповідними  первинними  документами,

незалежно від напрямів надходження запасів на підприємство. На рахунку 20
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«Виробничі  запаси»  відображають  наявність  та  рух  належних  підприємству

запасів сировини і матеріалів. 

На  складах  аналітичний  облік  запасів  на  ДП «Морський торговельний

порт Южний» ведеться в «Звіті про рух матеріалів». Документи з обліку руху

сировини  та  матеріалів  виписуються  вручну,  що  значно  ускладнює  процес

роботи,  тому  необхідно  комп’ютеризувати  процес  роботи  для  більш точного

контролю і перевірки достовірності даних обліку. 

Облік  на  підприємстві  ДП  «МТП  «Южний»  ведеться  відповідно  до

П(С)БО 9. Оцінка запасів, витрачених на виробництво, здійснюється за методом

ФІФО. Для підприємства він є найбільш оптимальним.

Одним  з  основних  методів  бухгалтерського  контролю  стану  запасів  є

інвентаризація. 

Ефективність  управління  виробничими  запасами  має  велике  значення,

особливо  на  підприємствах,  де  зосереджуються  великі  потоки  матеріальних

цінностей. В умовах ринкової економіки особливо важливого значення набуває

поліпшення використання матеріальних ресурсів.

Недосконала  система  організації  бухгалтерського  обліку  викликає

неповне та несвоєчасне надходження звітних даних та іншої інформації. Проте

до нині ряд принципових питань, зокрема організації обліку виробничих запасів

на складах залишаються дискусійними і потребують удосконалення на місцях в

залежності від галузі виробництва та видів діяльності підприємства.

Основними  проблемними  питаннями  обліку  виробничих  запасів,  які

потребують розгляду на ДП «МТП «Южний» є:

 необхідність  спрощення  оформлення  операцій  по  приходу  і  відпуску

товарно-матеріальних цінностей;
 комп’ютерна  техніка  недостатньо  використовується  при  проведенні

інвентаризації та оформленні її результатів;
 неналежне використання та розпорядження матеріальними ресурсами;
 складність віднесення запасів до певної групи.
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Контроль за оцінкою якості  бухгалтерського обліку покладено лише на

одну особу – головного бухгалтера.  У opгaнiзaцiйнiй cтpуктуpi підприємства

відсутній відділ аудиту aбo посада внутрішнього aудитopa. Подібне встановлено

і  відносно  аналітичного відділу,  тому  можна  їм  рекомендувати  її  створення,

необов’язково  щоб  працівники  цього  відділу  мали  сертифікати  аудиторів,

достатньо бути фахівцями з бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, права

тощо.  Створення  служби  внутрішнього  аудиту  дозволить  контролювати

діяльність  всіх  об’єктів  управління,  та  оперативно  усунути  виявленні

порушення.  Також  робота  даного  відділу  полегшить  роботу  при  проведені

зовнішнього аудиту.

Провівши  аналіз  фінансової  стійкості  та  платоспроможності

підприємства,  ми дійшли висновку, що ДП «МТП «Южний» прибутковим та

має  абсолютну  фінансову  стійкість,  а  саме  відрізняється  високим  рівнем

платоспроможності  і  не  залежать  від  зовнішніх  джерел  фінансування  своєї

виробничо-фінансової діяльності.

З  метою  забезпечення  ефективного  управління  запасами  товариства

необхідна  система  інформаційно-аналітичного  апарату,  який  би  дозволив

оперативно реагувати на негативні тенденції у зміні узагальнюючих показників

виробничо-фінансової  діяльності  підприємства,  у  тому  числі  коефіцієнта

оборотності виробничих запасів.

На  відміну  від  детермінованих  факторних  моделей,  кореляційно-

регресійний  аналіз  дозволяє  не  тільки  визначити  вплив  чинників,  але  й

охарактеризувати  ступінь  тісноти  зв’язку.  Тому,  на  заключному  етапі

аналітичного  дослідження  нами  був  проведений  кореляційно-регресійний

аналіз.  За результатами якого ми прийшли до висновка,  що більш жорсткого

контролю  потребують  моніторинг  строків  і  обсягів  поставок  матеріалів  за

укладеними договорами,  який повинен бути пов’язаний з  перевіркою запасів

відповідних матеріалів на складі.  Наявні запаси мають задовольняти потреби

підприємства  у  матеріалах  на  період  між  поставками.  Враховуючи  велику

номенклатуру  споживаних  матеріалів  слід  більш  обґрунтовано  підходити  до
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визначення  потреби  у  тих  матеріалах,  які  мають  найбільшу  частку  у

собівартості продукції, а також у дорогих і дефіцитних. Та існує необхідність

посилення контролю за вибором контрагентів та ділових партнерів (участь у

закупівлі  пов’язаних  осіб,  завідомо  недоброчесних  контрагентів,  змова

учасників  процедури  закупівлі),  наслідком  недоброчесних  закупівель  може

стати матеріальна шкода та судові процеси.

Тому  у  якості  пропозицій  щодо  підвищення  рівня  рентабельності

продажів, а отже й коефіцієнта оборотності виробничих запасів, є:

− розширення номенклатури навантажувально-розвантажувальних послуг;
− пошук клієнтів через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі

та інші посередницькі організації з метою зменшення трансакційних витрат;
− активізація  заходів  щодо  ресурсозбереження  з  метою  підвищення  якості

надання послуг і зниження матеріальних витрат;
− удосконалення  системи  документообігу,  спрощення  дозвільних  процедур,

зменшення часу обробки вантажів;
− керівництву необхідно провести заходи щодо оптимізації виробничих запасів, а

саме, аудит складських запасів з метою виявлення залежалих запасів;
− постійний моніторинг оборотності та темпів зростання виробничих запасів;
− розробити  мотиваційну  систему  оцінки  для  працівників  складів  з  метою

активізації внесення та впровадження рекомендацій по оптимізації запасів.

На стадії проведення закупівель виробничих запасів, керівництво повинно

приділити увагу наступним аспектам:

− дотримання постачальниками належного рівня якості виробничих запасів, що

поставляються;
− відповідність  матеріалів,  що  надходять  на  підприємство,  технологічним

вимогам нормативної документації на надання портових послуг.

Для  підприємства  є  вкрай  болючою проблема  пересортиці  виробничих

запасів.  Пересортиця  найчастіше  всього  відбувається  як  за  неуважністю

працівників  складу  (суб’єктивний  чинник),  так  і  внаслідок  недосконалої

організації складської логістики. Вважаємо, що відбір повинен проводитися за

наступною  схемою: найменування; модель; код; колір.  Далі  для  уточнення

використовувати короткий опис, групу, країну виробника та інше.
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Впровадження у практику господарювання  ДП «Морський торговельний

порт  «Южний»»  запропонованих  рекомендацій  дозволить  поліпшити

ефективність  використання  виробничих  запасів  на  досліджуваному

підприємстві.
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