
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра __бухгалтерського обліку та аудиту___ 
(найменування кафедри)  

 

 
        

 

 
 

 

 

РЕФЕРАТ  

кваліфікаційної роботи 

на здобуття освітнього ступеня магістра 

зі спеціальності ___071 «Облік і оподаткування»___ 
                                     (шифр та найменування спеціальності) 

за магістерською програмою професійного спрямування  

«Облік, аудит і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» 
(назва магістерської програми) 

 

на тему: «Концептуальні основи і діюча практика обліку та контролю 

наявності і руху запасів підприємства: сучасний стан та перспективи розвитку» 

(назва теми) 

 

 

Виконавець: 

студентка __ЦЗФН_ факультету 

Філіппова Ганна Олександрівна  ________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)        /підпис/ 

 

Науковий керівник: 

Канд. екон. наук, доцент 
(науковий ступінь, вчене звання)   

Нікуліна Тетяна Миколаївна               _______ 
   (прізвище, ім’я, по батькові)                               /підпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА – 2018 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми 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.  

Мета 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. 

Завдання дослідження: 

- 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; 

- визначити напрямки удосконалення обліку та контролю виробничих запасів 

на підприємствах в умовах сталого розвитку. 

Об’єкт дослідження - методика та організація обліку, контролю і аналізу 

виробничих запасів у ДП ОМУ ПАТ «Південьтеплоенергомонтаж». 

Предмет дослідження - 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. 

Методи дослідження - діалектичний метод пізнання, який дає змогу вивчати 

економічні явища у розвитку й взаємозв'язку, методи індукції та дедукції, методи 

теоретичного узагальнення, групування і порівняння.  

Для відображення більш точної інформації використовувалися комп’ютерні 

програми. Для систематизації та порівняння дослідженої інформації 

застосовувалися економіко-математичні методи. 

Інформаційна база дослідження - законодавчі і нормативно-правові акти, що 

регламентують облік і контроль операцій із запасами, розробки вітчизняних та 

закордонних авторів, монографії вчених, наукові статті, матеріали наукових 

конференцій, статистичні дані, облікова інформація та фінансова звітність 

досліджуваного підприємства. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (80 найменувань) та 

15-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 103 сторінки. Основний зміст 

викладено на 92 сторінках. Робота містить 14 таблиць, 17 рисунків. 

Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 

підготовлено до публікації і відправлено тези доповіді: «Проблемні питання обліку 



запасів у будівництві» на Міжнародну Інтернет – конференцію «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 25) 

у грудні 2017 року. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку наявності і руху запасів 

підприємства» визначено законодавчу базу проведення операцій із запасами в 

Україні, сутність, класифікацію і оцінку запасів підприємства, бухгалтерський облік 

стану і руху запасів на складі і в бухгалтерії, а також висвітлено проблемні питання 

обліку запасів підприємства у сучасних умовах.  

У другому розділі «Особливості обліку стану і руху запасів на об’єкті 

дослідження», надано загальну характеристику обліку запасів на об’єкті 

дослідження, визначено особливості бухгалтерського обліку стану і руху запасів на 

складі і в бухгалтерії підприємства Особливості бухгалтерського обліку стану і руху 

запасів на складі і в бухгалтерії підприємства, проаналізовано основні фінансово-

економічні показники його діяльності і ефективність використання виробничих 

запасів. проведене економіко-математичне моделювання оптимізації оцінки 

виробничих запасів при їх вибутті.  

У третьому розділі «Теорія і практика контролю операцій з виробничими 

запасами» розглянуто мету, завдання і законодавче регулювання контролю 

операцій з виробничими запасами, досліджено особливості внутрішнього контролю 

операцій з виробничими запасами на об’єкті дослідження і запропоновано можливі 

шляхи удосконалення обліку і контролю запасів на підприємстві. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі. 

Для підвищення ефективності обліково-аналітичних процедур щодо 

розрахунків з контрагентами на досліджуваному Товаристві необхідно: 

1. Ввести у практику коригування лімітів витрачання матеріально-технічних 

ресурсів.  

2. Впорядкувати методику оформлення видачі матеріалів відкритого 

зберігання. 

3. Слідкувати за своєчасністю і об’єктивністю проведення інвентаризацій 

запасів. 

4. Складати реєстри здачі первинних документів. 

5. Вдосконалювати облік і контроль запасів з використання принципів 

логістики.  

6. Оновити програмне забезпечення, ввести до практики використання більш 

сучасної програми.  
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У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку та контролю стану і руху запасів 

підприємства, визначено дискусійні і проблемні питання обліку і контролю операцій із запасами у 

системі управління підприємствами. 

Проаналізовано діючу практику обліку і контролю на об’єкті дослідження, основні 

фінансово-економічні показники діяльності та ефективність використання запасів на базовому 

підприємстві 

Запропоновано шляхи удосконалення обліку і контролю операцій з виробничими запасами у 

сучасних умовах, проведено економіко-математичне моделювання процесу вибору оцінки запасів 

при їх вибутті.   

Ключові слова: виробничі запаси, товари, розрахунки, оцінка, будівництво, ефективність, 

класифікація, облік, контроль 

 

 

 

ANNOTATION 
 

Philipрova A. «Conceptual foundations and current practice of accounting and control of the 

availability and movement of enterprise stocks: current state and development prospects» 

Qualifying work on obtaining master’s degree in specialty «071 Accounting and taxation » under 

the master’s program «Accounting, audit and taxation in business management». - Odessa National 

Economic University. - Odessa, 2018. 

 

The work deals with the theoretical aspects deals with theoretical aspects of accounting and 

kontrol of the state and movement of stocks of the enterprise, defined discussion and problematic issues 

of accounting and control of stock transactions in the management system of enterprises.  

Author analyses the current accounting and control practices at the research facility, the main 

financial and economic performance indicators and the efficiency of the use of stocks at the parent 

enterprise the current accounting and control practices at the research facility, the main financial and 

economic performance indicators and the efficiency of the use of stocks at the parent enterprise  

Proposed. Ways of improving the accounting and control of operations with inventories in modern 

conditions, conducted economic and mathematical modeling of the process of choosing stock valuation at 

their disposal 

Keywords: inventories, goods, calculations, estimation, construction, efficiency, classification, 

accounting, control 

 


