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ВСТУП 

Актуальність теми.  Проблеми обліку запасів в сучасних умовах 

набувають особливої актуальності в зв'язку з потребою швидкої та достовірної 

інформації. Процес відображення їх в обліку, який складався роками не 

задовольняє інформацією управлінський персонал. Тому станом на 

сьогоднішній день важливим є вирішення питання пристосування сучасної 

системи обліку запасів на підприємствах 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. 

Для забезпеченості підприємства запасами та ефективного їх 

використання необхідно вживати комплекс заходів, щодо виявлення 

кількісного вимірювання та реалізації виявлених заходів. Для цього необхідно 

здійснювати системний облік і аудит, якісний аналіз рівня та динаміки 

забезпеченості, а також ефективності використання запасів. 

Важливе практичне значення та виробничу спрямованість мають питання 

обліку запасів, оскільки це є передумовою подальшого розвитку виробництва 

на підприємствах. Належним чином організований облік запасів, тобто якісна 

поінформованість про їх наявність та рух, має суттєве значення в управлінні 

виробничою діяльністю кожного підприємства та в контролі за зберіганням 

матеріальних цінностей. У зв'язку з цим в сучасних умовах об'єктивно виникла 

необхідність перегляду існуючої практики організації обліку запасів. 

Дослідження запасів задля ефективного управління виробничим 

процесом у сучасних умовах господарювання дозволить керівництву 

підприємства отримувати якісну інформацію. При переході діяльності 

економічних суб'єктів на ринкові відносини, що потребують об'єктивно зміни 

бухгалтерського обліку наближення його до міжнародних стандартів, 

правильна організація бухгалтерського обліку запасів є необхідною умовою для 

діяльності підприємства. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий 

стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. 
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Раціональне керування матеріальними ресурсами і виробничо-господарським 

процесом в нинішніх умовах можливе лише за допомогою детального обліку і 

обґрунтованої економічної оцінки. У цьому зв'язку будь-якому підприємству 

необхідна інформація про склад, кількість, вартість матеріальних ресурсів, які 

використовуються в господарській діяльності. 

Проблеми обліку запасів та їх ревізії є предметом особливої уваги 

економічної науки. Дослідженням проблеми використання запасів 

підприємства в різні часи в своїх працях розглядали такі вітчизняні та зарубіжні 

вчені як Андрос С. В., Бачинський П. О., Бутинець Ф.Ф, Голов С. Ф., Гончаров 

Ю. В., Добрянська М. В., Домбровська Н. Р., Кошкаров В. І., Костяник Н. В., 

Мельник Н. Б., Михайлевич С. Г., Чук О. В., Череп О. Г., Велш Г. А., Шорт Д. 

Г. Аналіз результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених свідчить, що 

не достатньо розкрито питання обліку, аудиту та аналізу ефективності 

використання запасів, що зумовили вибір та основні напрямки дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є вивчення 

методичних аспектів обліку, аналізу та аудиту запасів та розробка практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку запасів на підприємстві. Для 

досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:  

- ознайомитись з теоретичними основами обліку запасів; 

- ознайомитись з особливостями нормативно-правового регулювання обліку і 

аудиту запасів;  

- охарактеризувати організацію обліку запасів на досліджуваному підприємстві;  

- вивчити методику аналізу забезпеченості та ефективності використання 

запасів; 

- висвітлити шляхи вдосконалення проведення аудиту і аналізу запасів; 

- обґрунтувати напрями вдосконалення ефективності використання запасів та 

розкриття інформації щодо перспектив діяльності підприємства в сучасних 

економічних умовах господарювання; 

- розробити рекомендації щодо покращення організації обліку запасів та 

застосування їх на досліджуваному підприємстві.  
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Предметом дослідження є сукупність теортичних та методичних засад, 

пов'язаних із застосуванням обліково-аналітичного забезпечення управління 

запасами на МПП "БАЗАЛЬТ". 

Об'єктом дослідження є процес обліково-аналітичного забезпечення 

управління запасами на МПП "БАЗАЛЬТ". 

Методи дослідження.  Теоретично-методичні основи дослідження 

ґрунтувались на загальнонаукових методах пізнання. При проведенні 

діагностики діяльності та оцінки його результативності використовувались 

абстрактно-логічні, конкретно-наукові методи: індукції – на етапі збору, 

систематизації й обробки інформації для проведення дослідження; дедукції – у 

процесі теоретичного осмислення ситуації та пошуку першопричин її 

виникнення; аналізу та синтезу, групування і порівняння, конкретизація – для 

обґрунтування змісту та форм облікових регістрів, їх відповідність вимогам 

стандартів; конструктивний метод – для групування пропозицій щодо 

удосконалення обліку запасів; графічний – для побудови графіків та діаграм. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційну основу роботи склали 

наукові публікації та монографічні видання вітчизняних і закордонних учених, 

законодавчі акти, нормативи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з 

питань бухгалтерського обліку запасів. Також була використана фінансова 

звітність та документи первинного, аналітичного і синтетичного обліку МПП 

"БАЗАЛЬТ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

Проблеми обліку виробничих запасів набувають особливої актуальності в 

зв’язку з потребою отримання точної і достовірної інформації. Система їх 

обліку, яка склалася роками, не задовольняє вимоги ринку, оскільки умови 

функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з 

запасами. 

У дипломній роботі розглянуто та узагальнено теоритичні і практичні 

аспекти організації обліку, аудиту та аналізу запасів на прикладі МПП 

"БАЗАЛЬТ". Визначено сутність запасів, наведено особливості оцінки запасів 

за вітчизняними та міжнародними стандартами, розглянуто ефективність 

функціонування об'єкта дослідження, перспективи його розвитку та 

впровадження дієвих важелів управління запасами.  

Дослідження визначення запасів, як поняття економічної категорії та 

об'єкту бухгалтерського обліку, привело до трактування, що запаси -  це 

фактична величина накопичених матеріальних цінностей на складі на кожен 

день роботи підприємства для забезпечення ритмічного і безперервного 

виробничого процесу. Але у наукових джерелах економічного спрямування 

зустрічається багато різних трактувань поняття "запаси", і це свідчить про те, 

що розкриття суті будь-якої економічної категорії залежить від вибраного 

підходу до її визначення. 

Нормативно-правовим актом, що визначає методологічні засади 

формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси є Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Оскільки національні стандарти 

обліку розроблені на основі міжнародних і не повинні суперечити їм, ми 

звернули увагу на Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» та 

порівняли його з національним стандартом. 

Порівняння міжнародного та національного стандарту бухгалтесрького 

обліку "Запаси" показало, що: 
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- поняття "запаси" трактується в обох документах як активи, що утримуються 

для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, 

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу за умов 

звичайної господарської діяльності; перебувають в процесі виробництва з 

метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для 

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, 

а також управління підприємством; 

- спільними між двома стандартами є також умови визнання запасів і основні 

поняття, пов'язані з ними. 

Необхідно відмітити, що міжнародні стандарти мають як позитивні, так і 

негативні риси. Їх об’єктивними перевагами перед національними стандартами 

є чітка економічна логіка, узагальнення найкращої сучасної світової практики в 

області бухгалтерського обліку та простота сприймання для користувачів 

фінансової інформації в усьому світі. 

До недоліків МСБО 2 можна віднести узагальнений характер стандартів, 

які передбачають достатньо велике різноманіття у методах обліку та 

відсутність детальних інтерпретацій і прикладів співставлення стандартів з 

конкретними ситуаціями. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що П(С)БО 9 «Запаси» та 

МСБО 2 «Запаси» мають спільні та відмінні риси. Так визначення поняття 

«запасів», умови визнання запасів і основні поняття, пов’язані з ними, а також 

рекомендації щодо використання методів оцінки запасів в обох стандартах є 

тотожними. Основними відмінностями між двома стандартами є склад запасів, 

склад витрат, що входять до собівартості отриманих запасів. Не зважаючи на 

те, що національні стандарти обліку побудовані на підставі Міжнародних 

стандартів виникають розбіжності обліку в Україні та зарубіжних країнах 

відповідно до специфіки національної системи. Тому необхідно 

удосконалювати національні стандарти та гармонізувати їх з міжнародними, 

також забезпечити належне професійне навчання практикуючих бухгалтерів. 
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Також П(С)БО 9 «Запаси» визначає одиницею бухгалтерського обліку 

запасів їх найменування або вид. Таке спрощене визначення для цілей 

аналітичного обліку надалі не дозволяє ідентифікувати конкретні запаси. За 

таким спрощеним визначенням до загального аналітичного обліку потрапляють 

в одну одиницю бухгалтерського обліку різні (за призначенням, властивостями, 

можливостями і вартістю) запаси, наприклад, фарба, бензин, цемент, віконні 

блоки, борошно, метал, цегла тощо. Тому для належної ідентифікації наявних, 

отриманих та витрачених запасів потрібно удосконалювати аналітично-

облікове визначення запасів, яке б забезпечило однозначну необхідність 

ведення аналітичного обліку запасів за їх ідентифікаційними характеристиками. 

Головними факторами правильної організації обліку запасів є: 

- раціональна організація складського господарства; 

- розробка номенклатури запасів; 

- наявність інструкції з обліку виробничих запасів; 

- правильне групування (класифікація) запасів; 

- розробка норм витрачання запасів. 

Можна виділити наступні напрямки вдосконалення управління 

виробничими запасами на підприємствах: 

- запровадження інформаційних технологій обробки економічної інформації, 

що гарантуватиме підвищення оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємств; 

- удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 

виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів проведення 

інвентаризації виробничих запасів; 

- узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку виробничих 

запасів; 

- обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і 

технології виробництва; 

- чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємств. 
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Основним напрямом діяльності МПП "БАЗАЛЬТ" є будівництво доріг і 

автострад. 

Підприємство МПП «БАЗАЛЬТ» є платником податку на прибуток та 

ПДВ на загальних засадах. Відповідальність за ведення обліку і достовірність 

фінансової, податкової і статистичної звітності несуть керівник і головний 

бухгалтер підприємтсва. 

На підприємстві здійснюється: бухгалтерський фінансовий і 

управлінський облік, облік для цілей оподаткування, складається статистична, 

фінансова, податкова звітність згідно з чинним законодавтсвом України; 

забезпечуються умови дотримання законодавства про працю, правила і норми 

охороги праці, техніки безпеки і соціального страхування. 

Бухгалтерський облік та формування фінансової звітності підприємтсва 

здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» та національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємтсва встановлена в Наказі 

"Про облікову політику".  

На досліджуваному підприємстві – малому приватному підприємстві 

«БАЗАЛЬТ» бухгалтерський та податковий облік ведуться за допомогою 

програмного забезпечення 1С:Підприємство (версія 8.2), що значно полегшує 

облік. Основним способом відображення господарських операцій в обліку є 

введення документів в конфігурацію, що відповідають первинним 

бухгалтерським документам. За допомогою «1С:Бухгалтерія для України» 

управлінський персонал МПП «БАЗАЛЬТ» формує звіти, призначені для 

подання власникам організації та контролюючим державним органам, 

включаючи форми фінансової і податкової звітності, звіти для органів 

статистики та державних фондів. У програмі забезпечується незалежність 

даних бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування.  

З метою вдосконалення порядку ведення обліку виробничих запасів на 

МПП «БАЗАЛЬТ» пропонуємо наступні заходи: дотримуватись організаційних 

вимог щодо організації ведення бухгалтерського обліку операцій з 
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виробничими запасами; ведення чіткого аналітичного обліку виробничих 

запасів; правильність визначення первісної вартості виробничих запасів в 

залежності від способів їх надходження на підприємство. 

Необхідно проводити аудит щорічно на МПП «БАЗАЛЬТ» та для 

підвищення результативності проведення аудиту управління запасами на МПП 

«БАЗАЛЬТ» необхідне знання аудитором технології виробництва. По-перше, 

необхідно оцінити, чи всі запаси, що закуповуються підприємством мають 

цільове використання. По-друге, необхідно провести маркетингове дослідження 

з метою оцінки цін закупки запасів та порівняти ціну закупки запасів на 

підприємстві з мінімальною ціною, яку можна сплатити на ринку. По-третє, 

проаналізувати, як в системі поповнюються запаси. Підприємство одночасно 

має переслідувати дві протилежні цілі: скоротити запаси, щоб зменшити 

витрати на їх утримання та збільшити запаси, щоб забезпечити безперебійну 

роботу підприємства. Тому аудитору необхідно оцінити витрати на утримання 

запасів та частоту перебоїв роботи на підприємстві. Виходячи з отриманої 

інформації необхідна така модель управління запасами, використання якої б 

давало оптимальні результати. По-четверте, в умовах технологічного прогресу, 

аналізуючи технологію виробництва, іноді можна запропонувати використати у 

виробництві матеріал-замінювач, який за своїми якісними характеристиками 

підходить для виробництва, але дешевший і дозволить знизити витрати 

підприємства. По-п’яте, необхідно оцінити обґрунтованість розрахунку норм 

запасів, які використовуються при відпуску їх у виробництво. Для цього 

пропонується аудитору виконати контрольний запуск сировини та матеріалів у 

виробництво з метою оцінки норм витрачання. Усі ці напрямки робіт мають 

проводитись з метою оцінки ефективності та продуктивності системи операцій 

із запасами. Також рекомендуємо проведення діагностики системи управління 

запасами МПП «БАЗАЛЬТ» при виконанні аудиту виробничих запасів. 

Проаналізувавши фінансовий стан підприємства, склад та структуру його 

активів, зокрема ефективність використання виробничих запасів, можна 

зробити висновок, що загальна тенденція роботі підприємства позитивна. 
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Ефективність використання оборотних коштів, зокрема запасів, підвищується, 

що підтверджується зростанням коефіцієнту оборотності та зниженням 

тривалості обороту, а також вивільненням коштів з обороту. 

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 

дослідження нами був проведений кореляційно-регресійний аналіз. 

Коефіцієнт кореляції показує, що у рівнянні дуже тісний кореляційний  

зв’язок, який характеризує залежність результативного показника від факторів, 

які включено у модель. 

Кореляційно-регресійний аналіз дозволив визначити вплив найбільш 

суттєвих факторів на оборотність виробничих запасів. Але не менш важливим є 

вирішення завдання оптимізації обсягу виробничих запасів. 

Врахування особливостей діяльності для будівництва доріг та автострад 

та вивчення можливостей бухгалтерських програм, дало підстави 

стверджувати, що для забезпечення роботи комплексної автоматизованої 

системи управління, доцільно застосовувати як корпоративні інформаційні 

системи, так і універсальних сучасних стандартних програм (1С: Бухгалтерія).  
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