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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми: полягає у тому, що добре побудований, належним 

чином організований облік виробничих запасів, тобто якісна проінформованість про 

їх наявність та рух мають суттєве значення в управлінні виробничою діяльністю 

кожного підприємства. Тому сьогодні об'єктивно виникли умови для перегляду 

існуючої практики організації обліку та аналізу запасів. Вся система досліджень по 

даному об'єкту обліку розглянута під кутом вимог ринкових відносин. 

Мета дослідження: вивчення методичних аспектів обліку, аналізу та аудиту 

запасів, визначення шляхів подальшого розвитку системи обліку, аудиту та аналізу 

запасів, з'ясування основних проблем, що виникають в процесі обліку запасів, аналіз  

чинників, що впливають на ефективність роботи підприємства, оцінка стану обліку 

на МПП «БАЗАЛЬТ» та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

обліку запасів на підприємстві. 

Завдання дослідження: 

- описати - сутність, класифікацію та методи оцінки виробничих запасів; 

- дослідити - нормативно-правову базу, що регулює питання обліку, аудиту та 

аналізу запасів; 

- проаналізувати - ефективність використання запасів на досліджуваному 

підприємстві; 

- запропонувати - рекомендації щодо покращення організації обліку запасів, 

застосування та ефективного використання їх на досліджуваному підприємстві; 

- обґрунтувати -  напрями вдосконалення ефективності використання запасів 

та розкриття їх інформації щодо перспектив діяльності підприємства в сучасних 

економічних умовах господарювання. 

Об'єкт дослідження: процес обліково-аналітичного забезпечення управління 

запасами на МПП "БАЗАЛЬТ". 

Предмет дослідження: сукупність теоретичних та методичних засад, 

пов'язаних із застосуванням обліково-аналітичного забезпечення управління 

запасами на МПП "БАЗАЛЬТ". 



Методи дослідження: було застосовано комплекс загальнонаукових 

методів. Були використані методи аналізу – для деталізації і розчленування 

об’єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтезу – для 

узагальнення розрізнених аспектів методики обліку, аналізу та контролю засобів; 

індукції, дедукції – при дослідженні теоретичних питань бухгалтерського обліку 

запасів; статистичні та аналітичні розрахунки – для дослідження факторної 

облікової інформації; порівняння – для зіставлення даних підприємства у 

динаміці; групування – для визначення залежностей одних показників від інших; 

середніх відносних величин – для дослідження рівня використання облікової 

інформації в управлінській діяльності; табличний (графічний) – для наочного 

зображення результатів дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів, полягає в тому, що реалізація 

висновків і пропозицій сприятиме підвищенню ефективності фінансового обліку 

виробничих запасів на даному підприємстві. 

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". 

Структура та обсяг  роботи: Кваліфікаційна робота магістра складається 

зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (50 

найменувань) та 19 додатків. Загальний обсяг роботи становить 95 сторінок. 

Основний зміст викладено на 86 сторінках. Робота містить 23 таблиці, 5 рисунків 

та 11 формул. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі "Теоритичні основи організації обліку запасів на МПП 

«БАЗАЛЬТ»" розглянуто сутність запасів та їх класифікацію,  оцінку запасів, 

згідно міжнародних та національних стандартів та організаційні засади обліку 

запасів. 



У другому розділі "Діюча практика обліку та аудиту запасів на прикладі МПП 

«БАЗАЛЬТ»" проаналізовано ефективність функціонування об'єкта дослідження, 

перспективи його розвитку та впровадження дієвих важелів управління запасами, 

методику обліку запасів та методику проведення аудиту запасів, напрями 

вдосконалення діючої системи обліку та аудиту запасів. 

У третьому розділі "Аналіз ефективності використання запасів на МПП 

«БАЗАЛЬТ»" запропоновано шляхи вдосконалення проведення аналізу запасів, 

напрями вдосконалення ефективності використання запасів та розкриття 

інформації щодо перспектив діяльності підприємства в сучасних економічних 

умовах господарювання, проводити моніторинг руху запасів та використання 

кожної групи запасів. 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 

1. 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.  

2. Нормативно-правовим актом, що визначає методологічні засади 

формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси є Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

3. З метою вдосконалення порядку ведення обліку виробничих запасів на 

МПП «БАЗАЛЬТ» пропонуємо наступні заходи:  

- підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими  

запасами; 

- удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 

виробничими запасами та обгрунтування раціональних методів проведення 

інвентаризації виробничих запасів;  

- обгрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і 

технології виробництва;  

- узгодження механізмів бухгалтерського та податкового обліку виробничих запасів;  



- чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів. 

4. Необхідно проводити аудит щорічно на МПП «БАЗАЛЬТ» та для 

підвищення результативності проведення аудиту управління запасами на МПП 

«БАЗАЛЬТ» необхідне знання аудитором технології виробництва. 

5. Проаналізувавши фінансовий стан підприємства, склад та структуру його 

активів, зокрема ефективність використання виробничих запасів, можна зробити 

висновок, що загальна тенденція роботі підприємства позитивна. Ефективність 

використання оборотних коштів, зокрема запасів, підвищується, що 

підтверджується зростанням коефіцієнту оборотності та зниженням тривалості 

обороту, а також вивільненням коштів з обороту. 

6. Кореляційно-регресійний аналіз дозволив визначити вплив найбільш 

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

вирішення завдання оптимізації обсягу виробничих запасів. 

 

АНОТАЦІЯ 

Гогулова В.В. «Облік, аудит та аналіз ефективності використання запасів 

на МПП «БАЗАЛЬТ»». 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі 

спеціальності 071 «Облік та оподаткування» за магістерською програмою 

професійного спрямування «Облік і аудит в управлінні підприємствами за видами 

економічної діяльності». 

Одеський національний економічний університет 

м. Одеса, 2018 рік 

Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об'єкт 

дослідження - процес обліково-аналітичного забезпечення управління запасами на 

МПП "БАЗАЛЬТ". 

У роботі розглядаються теоретичні 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.  

Проаналізовано ефективність функціонування об'єкта дослідження, 

перспективи його розвитку та впровадження дієвих важелів управління запасами, 

методику обліку запасів та методику проведення аудиту запасів, напрями 

вдосконалення діючої системи обліку та аудиту запасів. 

Запропоновано шляхи вдосконалення проведення аналізу запасів, напрями 

вдосконалення ефективності використання запасів та розкриття інформації щодо 

перспектив діяльності підприємства в сучасних економічних умовах 

господарювання, проводити моніторинг руху запасів та використання кожної 

групи запасів. 

Ключові слова: запаси, облік, аудит, аналіз, ефективність, справедлива 

вартість 

 

ANNOTATION 

Gogulova V. «Accounting, audit and analysis of the efficiency of the use of 

inventories at MPP «BAZALT»». 

Qualifying work on obtaining a master's degree in the specialty 071 «Accounting 

and taxation» under the master's program «Accounting and audit in the management of 

enterprises by types of economic activity». 

Odessa National Economics University 

Odessa, 2018 

Master's qualification work consists of three sections. The object of research - the 

process of accounting and analytical provision of inventory management at MPP 

«BAZALT». 

The work deals with the theoretical aspects of the organization of accounting, audit 

and stock analysis on the example of MPP «BAZALT». The essence of the stocks is 

determined, the features of the inventory evaluation according to domestic and 

international standards are presented, the efficiency of the research object functioning, the 



prospects for its development and implementation of effective inventory management 

levers are considered. 

The efficiency of functioning of the research object, the prospects for its 

development and introduction of effective inventory control levers, inventory accounting 

methodology and inventory audit methodology, directions of improvement of the current 

accounting system and inventory audit are analyzed. 

The ways of improving the analysis of stocks, ways of improving the efficiency of 

the use of stocks and disclosing information about the prospects of the enterprise in the 

current economic conditions of management, to monitor the movement of stocks and the 

use of each group of stocks is proposed. 

Keywords: stocks, accounting, audit, analysis, efficiency, fair value 

 

 

 

 

 


