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ВСТУП 

 

Виробничі запаси, є найбільш важливою частиною активів підприємства, 

що займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі 

витрат підприємств різних сфер діяльності, оскільки є основною складовою 

формування собівартості готової продукції, при визначенні результатів 

господарської діяльності підприємства та формуванні інформації про його стан. 

Враховуючи це, особливу увагу виробничі підприємства та підприємства інших 

галузей діяльності приділяють саме обліку, контролю і аналізу виробничих 

запасів. 

Актуальність теми. Запаси - важлива обліково-економічна категорія та 

об’єкт бухгалтерського обліку, займають вагоме місце в оборотних активах та 

беруть участь у формуванні кінцевого продукту діяльності підприємства й 

входять до вартості його власного капіталу. Основною умовою здійснення 

господарської діяльності вітчизняних підприємств є достатній обсяг та 

раціональне використання виробничих запасів, за рахунок яких вони 

функціонують, забезпечуючи подальший розвиток суспільних економічних 

відносин. 

Враховуючи високий ступінь конкуренції, постійні зміни взаємовідносин 

між виробниками, постачальниками, покупцями й державою, зростання ризику 

й відповідальності суб’єктів господарювання за результати діяльності, однією з 

основних умов отримання прибутку є якість управління виробничими запасами, 

що здійснюється на підставі оперативної та достовірної інформації, основним 

джерелом формування якої є система бухгалтерського обліку. 

Для перевірки ефективного використання виробничих запасів необхідно 

вживати комплекс контрольних заходів щодо виявлення, кількісного 

вимірювання та реалізації виявлених заходів. Аналіз надходження та руху 

виробничих запасів позволить визначити напрямки їх ефективного 

використання на підприємстві, що призведе до зменшення витрат, собівартості 

продукції, підвищення рентабельності, матеріального та фінансового 
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становища підприємства. Також існує об’єктивна потреба в незалежній оцінці 

фінансової інформації стосовно обліку запасів спеціалістами, які мають 

відповідну підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право проведення 

аудиту. Тому на сучасному етапі особливої актуальності набувають 

дослідження з обліку та контролю виробничих запасів у системі управління 

підприємствами. 

Постійні зміни чинного законодавства України, зростаючі вимоги 

користувачів інформації, трансформація національного обліку відповідно до 

вимог міжнародних стандартів зумовлюють об’єктивну необхідність 

поглиблення досліджень питань обліку та контролю виробничих запасів на 

вітчизняних підприємствах. Саме необхідність поглиблення теоретичних 

підходів та практичної розробки методики бухгалтерського обліку виробничих 

запасів підприємств відповідно до нових умов їх господарювання обумовили 

актуальність теми дослідження.  

Проте ще багато питань з обліку та контролю виробничих запасів 

залишаються недостатньо дослідженими та потребують подальшого наукового 

усвідомлення.  

Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є 

розкриття теоретичних аспектів і діючої практики обліку, контролю та аналізу 

виробничих запасів на вітчизняних підприємствах в умовах застосування 

національних і міжнародних стандартів. 

Для досягнення поставленої мети у роботі поставлені такі завдання: 

- розглянути сутність, класифікацію та оцінку виробничих запасів в 

обліку; 

- розкрити методику відображення в обліку та звітності виробничих 

запасів; 

- проаналізувати ефективність використання виробничих запасів на 

базовому підприємстві; 

- дослідити теоретичні та практичні аспекти контролю виробничих 

запасів на вітчизняних підприємствах; 
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- визначити напрямки удосконалення обліку та контролю виробничих 

запасів на підприємствах в умовах сталого розвитку. 

Об’єктом дослідження виступає методика та організація обліку, 

контролю і аналізу виробничих запасів  

Предметом дослідження є сукупність загальних принципів, 

теоретичних, методичних і практичних питань пов’язаних з організацією, 

веденням і реалізацією ефективного обліку, контролю і аналізу стану і руху 

виробничих запасів. 

У наш кваліфікаційній роботі були використані такі методи 

дослідження, як: аналіз - для деталізації і розчленування об'єкта дослідження 

на окремі важливі складові елементи; синтез - для узагальнення розрізнених 

аспектів методики обліку, аналізу та контролю виробничих запасів; статистичні 

та аналітичні розрахунки - для дослідження облікової інформації; порівняння - 

для зіставлення даних підприємства у динаміці; групування - для визначення 

залежностей одних показників від інших; табличний (графічний) - для наочного 

зображення результатів дослідження; перевірка - для виявлення помилок у 

досліджуваній інформації; економіко-математичні методи - для систематизації 

та порівняння дослідженої інформації. 

Інформаційною базою дослідження є наукові публікації та монографічні 

видання вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, законодавчі акти, 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), Міжнародні 

стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) та інші нормативно-правові акти, 

матеріали наукових конференцій і досліджень, первинна документація, облікові 

регістри та фінансова звітність досліджуваного підприємства. 

Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 

проведеного кваліфікаційного дослідження підготовлено та відіслано до участі 

у конференції тези доповіді. 
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На погляд аудиторів, за винятком впливу коригувань, які могли б бути 

потрібними для підтвердження кількості активів та зобов’язань, фінансові звіти 

справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з визначеною 

концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам 

законодавства.  

Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для 

формування висновку. 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проблема обліку процесів матеріального забезпечення виробництва 

набула особливої гостроти за умов переходу до ринкових відносин. Адже 

витрати цієї сфери складають дуже велику частку серед витрат підприємств. 

Звісно, власники підприємств намагаються знизити ці витрати, але існуюча 

система обліку, яка не відповідає сучасним вимогам, не може задовольнити всіх 

інформаційних потреб адміністрації підприємств.  

Виробничі запаси посідають особливе місце у складі майна та у структурі 

витрат кожного підприємства. При витрачанні запасів збільшуються витрати на 

виробництво, результатом якого є створення готової продукції, її реалізація та 

отримання прибутку. Тому правильна організація обліку і контролю 

виробничих запасів є необхідною умовою для успішної діяльності 

підприємства.  

Дослідження обліку виробничих запасів задля ефективного управління 

виробничим процесом у сучасних умовах господарювання дозволить 

керівництву підприємства отримувати якісну і повну інформацію. Тому 

розкриття питань удосконалення обліку і контролю використання виробничих 

запасів на сучасному етапі є актуальними, що і визначило тему дипломної 
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роботи.  

Виходячи із мети та завдань дипломної роботи було проведено 

дослідження теорії та практики обліку і контролю виробничих запасів на 

підприємстві, та надано пропозиції щодо їх удосконалення. 

У процесі дослідження нами розкрито основні теоретичні аспекти обліку і 

контролю виробничих запасів: визначені сутність, класифікація та оцінка 

виробничих запасів, досліджено організація бухгалтерського обліку запасів, 

порядок документального оформлення надходження та руху матеріальних 

ресурсів, проаналізовані основні первинні документи, які використовуються 

підприємствами при здійсненні операцій з виробничими запасами. Встановлено 

взаємозв’язок аналітичного та синтетичного обліку виробничих запасів.  

За результатами дослідження теоретичних і практичних питань обліку і 

контролю стану та руху запасів можливо зробити наступні висновки.  

В цілому організація обліку запасів відповідає чинним нормативно-

правовим та законодавчим актам.  

Загальна схема документообігу полягає у наступному. на підставі 

первинних документів здійснює попередній, поточний і наступний контроль 

руху, зберігання та раціонального використання запасів у будівництві.  

Для придбання запасів Товариство укладає відповідні договори, в яких 

визначаються права, обов’язки і відповідальність сторін за дотриманням умов 

та строків поставок матеріальних цінностей. Запаси, що надходять у 

Товариство, оформлюють бухгалтерськими документами в такому порядку.  

Разом з відвантаженням запасів постачальник передає покупцю 

розрахунків та інші супровідні документи – платіжну вимогу, товарно-

транспортні накладні, квитанцію до залізничної накладної тощо.  

У відділі постачання на підставі документів, що надходять, перевіряють 

відповідність договірним умовам обсягу, асортименту, термінів постачання, 

цін, якості матеріалів тощо. В результаті такої перевірки на розрахунковому або 

іншому супровідному документі роблять відмітку про повний або частковий 

акцепт. 
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Перевірені платіжні вимоги з відділу постачання передають до 

бухгалтерії, а квитанції транспортних організацій – експедитору для одержання 

і доставки запасів. 

Прийняті вантажі експедитор доставляє на склад і здає завідувачу 

складом, який перевіряє відповідність кількості та якості запасів даним рахунка 

постачальника. Прийняті комірником запаси оформляють прибутковими 

ордерами. 

Для забезпечення контролю і правильного документального оформлення 

витрачання запасів Товариство здійснює нормування витрачання запасів та їх 

відпуску на підставі лімітно-забірних карток, вимог. Ліміти розраховуються 

відділом постачання на підставі даних про обсяги виконаних робіт і норм 

витрачання запасів за видами будівельних робіт. 

Для обліку запасів застосовуються синтетичні рахунки: 20 «Виробничі 

запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», а також 

позабалансовий рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні». 

На субрахунку у Товаристві відображають рух матеріалів, конструкцій і 

деталей, обладнання і комплектуючих виборів, які підлягають монтажу, та 

інших матеріалів цінностей, необхідних для виконання робіт, виготовлення 

будівельних деталей, конструкцій тощо. 

Серед виявлених недоліків слід відзначити що лімітування витрачення 

матеріально-технічних ресурсів здійснюється без взаємного погодження з 

технологічними картками, строками та обсягом будівництва. Внаслідок цього 

на будівельних майданчиках утворюються надлишки або нестачі матеріалів та 

конструкцій для виконання будівельних робіт за часом і обсягом. Це 

призводить до порушення графіків виконання будівельних робіт за строками й 

обсягом, заділами незавершеного виробництва тощо.  

Для усунення цих недоліків потрібно своєчасно коригувати ліміти, а в 

деяких випадках оформлювати відповідну заміну матеріалів.  

Також зі складу матеріали відпускаються, як правило, не відповідно до 

виробничої програми, а «про запас». Це призводить до виникнення багатьох 
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негативних чинників. Так, відхилення норм виявляють лише в момент 

використання матеріалів у процесі будівельно-монтажних робіт, коли вже пізно 

вживати будь-яких заходів для усунення перевитрат, простоїв обладнання.  

Вони зазвичай надходять безпосередньо на будівельний майданчик, 

оминаючи центральний склад Товариства. У будівництві специфічним є 

порядок оформлення видачі матеріалів відкритого зберігання, так званих 

навалочних матеріалів, які використовують протягом місяця без 

документального оформлення. У тому випадку, коли неможливо визначити 

обсяг цих матеріалів, у момент передачі на виробництво їх відпуск оформляють 

документами, складеними за даними щомісячної інвентаризації. Це негативно 

впливає на відображення даних про наявність матеріалів  

Актуальним є також своєчасність проведення інвентаризацій. 

Особливості проведення інвентаризації будівельних матеріалів полягають у 

тому, що сипучі будівельні матеріали (щебінь, пісок, цемент) важко виміряти, 

оскільки їх зберігають насипом на спеціальних майданчиках. Тому перед 

інвентаризацією матеріально відповідальні особи повинні надати їм певної 

геометричної форми (паралелепіпеда, конуса). Проведене дослідження 

використання матеріалів показало, що цей вид матеріальних запасів необхідно 

лімітувати і контролювати використання лімітів матеріалів інвентаризацією 

щомісяця. Такий порядок обліку використання матеріалів відкритого зберігання 

надасть змогу персоніфікувати відповідальність за їх цільове використання.  

Ця програма значно спрощує ведення бухгалтерського і податкового 

обліку та складання документації і звітності.  

Програма автоматизує роботу не тільки бухгалтерії Товариства, але й 

інших структурних підрозділів. 

Аналітичне частина дослідження проводилося за наступними 

напрямками.  

1. Аналіз динаміки складу, структури та стану запасів, у ході якого було 

виявлено: 
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- значне збільшення питомої ваги запасів, майже у 4 рази, що 

обумовлено виходом Товариства у нову ринкову нішу (); 

запаси представлені лише матеріалами, запасними частинами та МШП. 

Структура запасів в цілому стабільна. лише виробничими запасами, обсяг яких 

динамічно зростає на протязі р.р.  

2. Аналіз інтенсивності використання запасів, якій свідчить про 

матеріалів.  

Усунення зазначених недоліків та реалізація керівництвом Товариства 

запропонованих нами заходів з удосконалення методики обліку і контролю 

запасів дозволять, як на наш погляд, зробити облік, контроль і формування 

фінансових результатів базового підприємства більш прозорим, оперативним і 

таким, що повністю відповідає чинним законодавчо-нормативним документам 

України та Міжнародним стандартам, а також сприятиме підвищенню 

ефективності обліку виробничих запасів  
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