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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Виробничі запаси утворюють основу готових 

виробів підприємств багатьох галузей промисловості. Тому своєчасне 

забезпечення і раціональне використання виробничих запасів багато в чому 

визначають рівень показників фінансово-господарської діяльності підприємств. 

У рішенні цієї проблеми важливе місце належить системі обліку і аудиту, 

яка будується відповідно до діючого господарського механізму, відображаючи 

економічні, правові, фінансово-кредитні і інші відносини. 

Проблема організації обліку і аудиту операцій з виробничими запасами 

промислового підприємства включає широкий круг питань, пов'язаних з 

діяльністю по забезпеченню сировиною, матеріалами, напівфабрикатами і 

комплектуючими виробами, перевіркою повноти їх оприбутковування, 

правильності зберігання, раціональності використання і обґрунтованості 

списання у витрати. 

Облік і аудит виробничих запасів організовується і ведеться на 

підприємствах відповідно до вимог багатьох законодавчих і нормативних актів 

України. Серед них: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 р., Закон України «Про 

аудиторську діяльність» № 3125 від 22.04.93 р., Податковий Кодекс України, 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і багато інших. Практичне 

виконання вимог вітчизняного законодавства часто утруднено неузгодженістю 

окремих положень, що, у свою чергу, приводить до маси помилок і неточностей 

в обліку. Спірні питання торкаються вибору методів оцінки вибуття запасів, 

порядку обліку «малоцінки», методики відображення витрат, пов’язаних із 

придбанням, доставкою і доведенням запасів до придатного стану, 

відображення податкового кредиту з ПДВ і т.п. 

Питання обліку, аудиту та аналізу виробничих запасів з різним ступенем 

теоретичного і практичного висвітлення розглянуто в багатьох виданнях. Серед 

науковців, які приділяють увагу дослідженню цього питання, можна виділити: 
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М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Ф.Ф. Бутинця, Н.В. Чебанову, Г.В. Савицьку,  

П.С. Безруких, В.А. Конопліцького, С.Ф. Покропивного, В.С. Лень та інших. У 

той же час аналіз вітчизняних і закордонних наукових, навчальних та періодичних 

видань показує, що на сьогоднішній момент поки ще недостатньо приділяється 

уваги як у науковому, так і в практичному аспектах питанням облікового 

забезпечення управління виробничими запасами, тим більше в умовах кризи. Що 

стосується існуючого досвіду проведення аудиту щодо діагностики ефективності 

системи управління запасами, він є вагомим, але не може бути застосований без 

адаптації до існуючих умов господарювання в Україні. 

Все це свідчить про актуальність проблеми дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення 

передумов, теоретичне й практичне обґрунтування вдосконалення організації та 

методики обліку і аудиту запасів промислового підприємства на основі 

опрацювання законодавчих та інструктивних актів, літературних джерел, 

діючої практики організації обліку. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: 

– дослідити законодавчу і нормативну базу організації і ведення обліку 

наявності і руху виробничих запасів на підприємствах України; 

– визначити проблемні питання обліку та аудиту виробничих запасів; 

– вивчити особливості класифікації і оцінки виробничих запасів; 

– дослідити діючу практику обліку виробничих запасів на промисловому 

підприємстві; 

– вивчити особливості організації і ведення аудиту операцій з 

виробничими запасами; 

– побудувати модель оптимального розкрою матеріалу у виробництві 

шкіряної продукції 

– показати можливі напрями вдосконалення діючої практики обліку і 

аудиту операцій з виробничими запасами. 

Об'єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процес організації обліку, 

аудиту та аналізу виробничих запасів на промисловому підприємстві.  
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Предмет дослідження. Предметом дослідження є сукупність 

теоретичних, методичних, організаційних і практичних засад обліку, аудиту та 

аналізу виробничих запасів в системі управління промисловим підприємством. 

Методи дослідження. Методичною основою дослідження є 

загальнонауковий діалектичний метод, методи індукції, дедукції. В процесі 

дослідження теорії і практики обліку, аудиту та аналізу виробничих запасів 

використані прийоми оцінки, зіставлення, порівняння, групування, 

класифікації, а також статистичні методи.  

Інформаційна база дослідження. В процесі дослідження вивчені 

нормативно-правові акти з питань врегулювання взаємовідносин між 

суб’єктами праці та роботодавцем, наукові праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених-теоретиків та практиків з проблем обліку та контрольно-аналітичного 

забезпечення відтворення трудових ресурсів, статистична інформація, 

періодичні видання, регістри обліку і звітності досліджуваного підприємства 

ТОВ «ВОЗКО», а також інформація зі всесвітньої інформаційної мережі 

Інтернет. 

Публікації та апробація результатів дослідження. Результати 

дипломного дослідження впроваджено в господарську практику  

ТОВ «ВОЗКО». За матеріалами дослідження підготовлено до публікації тези 

доповіді на тему: «Проблеми організації обліку виробничих запасів». 
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ВИСНОВКИ 

 

По матеріалах проведеного дослідження теорії і практики обліку, аудиту 

та аналізу операцій з виробничими запасами зроблені наступні висновки та 

пропозиції. 

Трактувань поняття «запаси» можна зустріти безліч. Різні визначення 

цього поняття можна зустріти в різних джерелах. 

Не залежно від відмінностей у трактуванні, більшість нормативно-

правових та законодавчих актів, в яких згадується поняття запасів у 

відповідності до сфери, яку регулює даний акт, погоджуються з тим, що запаси, 

придбані для використання у виробничому процесі, можуть виступати як у 

формі виробничих запасів, так і у формі товару для реалізації. 

Більшість економістів-практиків в своїх роботах використовують 

визначення запасів, яке дає П(С)БО 9 «Запаси», оскільки з точки зору 

економіки воно найбільш широко і правильно розкриває зміст даного поняття. 

Ми поділяємо думку авторів, які вважають, що запаси – це оборотний 

капітал, який призначений для задоволення виробничих та адміністративних 

потреб підприємства та виступає як предметами праці, так і товаром. 

Для правильної організації обліку запасів важливе значення має їх 

науково обґрунтована класифікація.  

Класифікацій запасів розроблено безліч. Головна особливість полягає в 

точному групуванні запасів в залежності від функціонального призначення. 

Найбільш розповсюдженою і загальноприйнятою є класифікація яку подає 

План рахунків бухгалтерського обліку. 

Слід зазначити, що існуючі класифікації не характеризують виробничі 

запаси у всьому різноманітті їх властивостей і ознак. 

У зв'язку з цим необхідно описати об'єкт по сукупності класифікаційних 

ознак, що розкривають найважливіші його сторони, які повинні знаходитися в 

полі дії обліку і аудиту. 

На наш погляд, достатньо повно вирішили цю задачу, автори, які, по-
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перше, внесли окремі уточнення в існуючі класифікації з метою чіткішого 

формулювання самих ознак і виділення груп, що лежить в їх підставі, по-друге, 

ввели деякі нові класифікації виробничих запасів. 

Наведена у п. 1.1 класифікація запасів забезпечує виконання основних 

завдань обліку та контролю запасів, серед яких: 

– раціональне визначення одиниці обліку запасів та формування 

номенклатури-цінника; 

– організація складського господарства; 

– достовірне визначення первісної вартості запасів; 

– визначення умов переоцінки запасів на дату балансу та методів їх 

оцінки вразі вибуття; 

– відображення на рахунках обліку операцій з надходження і вибуття 

запасів та точне визначення залишків запасів; 

– розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності. 

Особливості діяльності підприємств, що належать до легкої 

промисловості передбачають зберігання на складах необхідних розмірів запасів 

для забезпечення безперервності діяльності. Тобто виникають витрати 

пов’язані зі складуванням та зберіганням запасів. П(С)БО 9 «Запаси» не дає 

відповіді на питання куди їх відносити – чи до первісної вартості запасів чи до 

витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. На основі 

узагальнення результатів дослідження з даної проблеми зроблено висновок, що 

витрати пов’язані зі складуванням та зберіганням запасів слід відносити до 

Первісної вартості запасів. 

Складність оцінки запасів за собівартістю (первісною вартістю) на 

підставі фактичних витрат обумовлена тим, що ці витрати не залишаються 

незмінними протягом періоду (року) навіть для одних й тих же видів 

(найменувань) запасів. Причиною є коливання цін і тарифів, а також відхилення 

від нормальних умов виробництва. Отже виникає питання скільки за вартістю 

запасів залишилось і скільки пішло у собівартість продукції. Подолати цю 

складність в оцінці запасів можна, застосовуючи різні методи (формули) 
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розрахунку собівартості вибуття запасів. 

Також проблемним є питання переоцінки виробничих запасів. У випадку, 

коли чиста вартість реалізації виробничих запасів перевищує їх первісну 

вартість, П(С)БО 9 не передбачено їх дооцінку. Це є цілком логічним, бо 

подібна дооцінка призвела б до оцінки виробничих запасів за їх поточною 

відновлювальною вартістю, яка у міжнародній практиці обліку не 

використовується разом з первісною вартістю. Крім того на сьогодні 

нормативно-правовими актами не передбачено складання будь-якого 

первинного документа щодо переоцінки запасів. А це є порушенням ст. 9 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» 

Щодо практики обліку на досліджуваному підприємстві. 

Облік на обстеженому підприємстві ведеться відповідно до вимог діючих 

законодавчих та нормативних документів. Зарахування матеріалів на баланс 

здійснюється за фактичною собівартістю, а списання – за методом середнє 

зваженої вартості. В обліку застосовується оперативно-бухгалтерський метод 

обліку матеріалів. 

Матеріали аудиторської перевірки наявності та використання виробничих 

запасів ТОВ «ВОЗКО» показали, що на підприємстві існують деякі недоліки 

щодо організації обліку та внутрішнього контролю виробничих запасів. 

В наказі про облікову політику підприємства відсутні основні 

положення щодо організації обліку і внутрішнього контролю операцій із 

виробничими запасами. 

Така практика не дозволяє забезпечити своєчасність виписки та 

надходження до бухгалтерії первісної документації та організувати 

достовірний облік і внутрішній контроль операцій із виробничими запасами. 

На нашу думку, необхідно розробити програму організації обліку і 

контролю за збереженням і використанням виробничих запасів, яка б містила 

перелік заходів, що дозволяють стежити за своєчасним списанням 

використаних у виробництві матеріалів, достовірним відображенням вартості 

матеріалів у собівартості готової продукції, станом складських приміщень, 
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наявністю і своєчасністю таврування ваговимірювальних пристроїв, 

наявністю пристосувань для розливу рідких і відпуску сипких матеріалів, 

правильним розташуванням запасів, організацією охорони складів в 

неробочий час, дотриманням протипожежних заходів і т.п. 

Програма повинна зберігатися у головного бухгалтера як складова 

частина наказу про облікову політику підприємства  

З урахуванням даної Програми і змісту посадових інструкцій головному 

бухгалтеру слід розробити структурний графік роботи бухгалтера з обліку 

виробничих запасів, а також графік документообігу з обліку виробничих 

запасів. 

У дипломній роботі нами запропоновано можливий варіант графіку 

документообігу прибуткових і видаткових документів. 

Результати проведеного економічного аналізу дозволили зробити 

наступні виводи. 

Аналіз динаміки складу і структури запасів свідчить про те, що запаси 

аналізованого підприємства зменшилися, в тому числі, виробничі запаси, 

готова продукція, товари. Загальний обсяг виробничих запасів протягом року 

зменшився. Цьому сприяло зменшення залишків сировини і матеріалів. 

Аналіз оборотності виробничих запасів свідчить про позитивну 

тенденцію к прискоренню оборотності. Це обумовлено зменшенням 

середньорічних залишків запасів та збільшенням собівартості реалізованої 

продукції. Внаслідок цього підприємство зекономило кошти.  

Проведені розрахунки узагальнюючих показників ефективності 

використання матеріальних ресурсів свідчать про нераціональне їх 

використання: матеріаломісткість продукції підвищилася, що призвело до 

перевитрати виробничих запасів та недоотримання товарної  продукції. 

В умовах масового виробництва шкіряної продукції і прогресуючого 

подорожчання сировини та матеріалів доцільною, на наш погляд, є економія 

матеріальних витрат, перш за все, за рахунок оптимального розкрою матеріалів. 

План розкрою матеріалів, необхідних для виготовлення продукції, 
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вважається оптимальним, якщо він забезпечує найбільший вихід заготовок при 

найменшому обсязі відходів. 

Ми побудували математичну модель оптимального розкрою матеріалів та 

за допомогою програми Microsoft Excel по даним умовного числового прикладу 

розрахували оптимальну кількість матеріалу, необхідного для виробництва 

заданої кількості напівфабрикатів за умови мінімального залишку матеріалів. 

Для вдосконалення існуючої в ТОВ «ВОЗКО» системи управління 

запасами нами запропонованого в п. 3.3 дипломної роботи тест аудиторської 

діагностики, який, на наш погляд, дозволить встановити переваги і недоліки 

системи та сприятиме оптимізації використання власних оборотних коштів. 

Такі основні висновки та пропозиції. 
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Д О Д А Т К И 
 


	1.1. Визначення та класифікація виробничих запасів
	– інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням виробничих запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використовування в запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, відносяться прямі матеріальні витрати, прямі витрати підпр...
	Сума транспортно-заготівельних витрат, яку узагальнено на окремому субрахунку, щомісячно розподіляється між сумою залишку виробничих запасів на кінець звітного місяця і сумою виробничих запасів, які вибули (використані, реалізовані, безвідплатно перед...
	Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до виробничих запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотку транспортно-заготівельних витрат і вартості вибулих виробничих запасів з відображенням її на тих же рахунках обліку, в...
	Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається за формулою 1.1.
	Тп  + Тн
	А = ―――――――  х 100 %                                (1.1)
	Мп + Мн
	де:
	А – відсоток транспортно-заготівельних витрат;
	Тп – сума транспортно-заготівельних витрат на початок місяця по даній групі матеріалів;
	Тн – сума транспортно-заготівельних витрат за поточний місяць по даній групі;
	Мп – вартість матеріалів за обліковими цінами на початок місяця по даній групі;
	Мн – вартість матеріалів, що поступили за місяць, в облікових цінах по даній групі.
	Первісною вартістю виробничих запасів, виготовлених власними силами підприємства, признається собівартість їх виробництва, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України...
	Первісною вартістю виробничих запасів, внесених в статутний капітал підприємства, признається злагоджена із засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.
	Первісною вартістю виробничих запасів, одержаних підприємством безвідплатно, признається їх справедлива (ринкова) вартість.
	Первісна вартість одиниці виробничих запасів, придбаних в результаті бартерного обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих виробничих запасів. Якщо балансова вартість переданих виробничих запасів перевищує їх справедливу вартість...
	Первісна вартість виробничих запасів, придбаних в обмін на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості одержаних виробничих запасів.
	Не включаються в первісну вартість виробничих запасів, а відносяться у витрати періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):
	– наднормативні втрати і недостачі виробничих запасів;
	– відсотки за користування позиками;
	– суми, які сплачуються за інформаційні, посередницькі і інші послуги у зв'язку з пошуком і придбанням виробничих запасів
	– витрати на збут;
	– загальногосподарські і інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою виробничих запасів і приведенням їх в стан, в якому вони придатні для використовування в запланованих цілях.
	Таким чином, виробничі запаси можуть поступати на підприємство з різних джерел, серед яких: покупка у постачальника або придбання підзвітною особою, внесок до статутного фонду, безвідплатне надходження, виявлення в результаті інвентаризації і т.д.
	Оцінка вибуття запасів у разі відпуску матеріалів у виробництво, продажу або іншому вибутті згідно з Положенням (стандартом) 9 оцінка їх здійснюється по одному з таких методів:
	– ідентифікованої собівартості одиниці запасів;
	– середньозваженої собівартості;
	– собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
	– нормативних затрат;
	– ціни продажу [47].
	Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, які мають однакове призначення і однакові умови використання, застосовується тільки один із зазначених методів.
	Оцінка за ідентифікованою собівартістю. Інакше кажучи, «за яку ціну купив, за таку і списав» (у виробництво, на склад готової продукції чи в реалізацію – залежно від того, які саме виш запасів і з якою метою вибувають).
	Згідно з П(С)БО 9 цей метод застосовують для оцінки вибуття запасів, придбаних з метою їх реалізації на спеціальне замовлення, і запасів, які не замінюють один одного. Однак не зовсім зрозуміло, навіщо у П(С)БО 9 запроваджено таке обмеження в застосув...
	У нашій країні він завжди переважав і використовувався практично у всіх галузях економіки. Обов'язкова умова для застосування – можливість за кожною одиницею запасів установити саме її ціну (історичну собівартість).
	Оцінка за середньозваженою собівартістю. Метод середньозваженої собівартості застосовується окремо для кожної сукупності відображених в обліку запасів, однакових за призначенням і споживчими характеристиками. Середньозважена собівартість одиниці, що в...
	Середньозважена собівартість одиниці = (Залишок на початок місяця + Отримано ідентичних запасів протягом місяця) / (Кількість запасів, що залишилися на початок місяця + Кількість ідентичних запасів, отриманих протягом місяця)                          ...
	Отже, в чисельнику формули проставляють значення в грошовому (вартісному) вимірі, у знаменнику ці ж значення – у кількісному вимірі (тобто у фізичних одиницях).
	Алгоритм розрахунку середньої вартості одиниці запасу протягом періоду визначається залежно від методу, що застосовується для обліку запасів. Середня вартість одиниці запасів може розглядатися як за звітний період (при періодичному обліку списання зап...
	Для розрахунку ціни вибуття при періодичній оцінці беруться до уваги всі дані з надходження запасів за звітний період, а при постійній - лише дані за період, що передував даті останнього вибуття запасів.
	Цей метод можна застосовувати для оцінки взаємозамінних запасів, при списанні яких не потрібно проводити ідентифікацію (на відміну від попереднього методу). Недоліком вказаного методу є складність визначення середньої ціни в умовах, коли виробничі зап...
	За постійної системи обліку запасів при застосуванні методу середньозваженої собівартості, вартість запасів, що знову надійшли, усереднюється з вартістю наявних запасів. У результаті цього одернується нібито одна партія за однією обліковою ціною, яка ...
	Перевага методу оцінки за середньозваженою собівартістю полягає у тому, що оцінку вартості відпущених запасів та їх залишків можна отримати одразу в момент здійснення операції, що дає об'єктивну інформацію про вартість запасів і практично не дозволяє ...
	При періодичному обліку запасів, що найчастіше застосовується на практиці, при використанні методу середньозваженої собівартості робиться припущення, яке спрощує реальну картину руху запасів: усі запаси надійшли та відпущені в один і той же час  у– кі...
	Якщо з дати останнього вибуття відбулося зростання цін порівняно з їх середнім рівнем, то оцінка запасів за цим методом при безперервному обліку дає меншу вартість вибуття запасів, ніж при періодичному, і навпаки.
	Оцінка за методом ФІФО. Метод ФІФО (першими відпускаються запаси, що надійшли раніше) базується на хронології надходження, тобто на припущенні, що одиниці запасів, які були придбані першими, продаються чи використовуються першими, що запобігає їх псув...
	Даний метод найчастіше застосовується для таких видів запасів як фрукти, овочі та інші продукти харчування, коли перші запаси, що надійшли, повинні реалізовуватися у першу чергу, щоб уникнути збитків від їх псування.
	При постійному обліку вартість витрачених запасів розраховується виходячи з їх загальної вартості безпосередньо при витрачанні чергової партії. Собівартість проданих запасів визначається шляхом додавання вартостей, використаних при їх збуті.
	При періодичному обліку, як вже зазначалося вище, реальне чергування надходжень і витрачань замінюється послідовними діями: спочатку враховується усе надходження, а потім – усе витрачання. При цьому бухгалтер виводить підсумки з оприбуткування запасів...
	Перевага методу ФІФО полягає в його простоті, систематичності та об'єктивності, завдяки використанню цього методу не допускається маніпулювання даними в сторону штучного завищення або заниження вартості запасів, тобто сприяє запобіганню можливості ман...
	Оцінка запасів методом ФІФО потребує організації аналітичного обліку не тільки за видами матеріальних активів, але й за партіями постачання, якщо закупівельні ціни на них змінюються.
	Основним недоліком методу є вплив зовнішніх чинників економічного життя держави на показник валового прибутку окремо взятого підприємства.
	Так, в умовах постійно зростаючих цін метод ФІФО дає найвищий показник валового прибутку. Якщо взяти до уваги, що в умовах загального зростання цін кожне підприємство прагне підвищити також ціни на реалізовуваний товар, то при застосуванні методу ФІФО...
	Відповідно, в умовах постійного зниження цін спостерігається зворотний процес: показник валового прибутку внаслідок застосування методу ФІФО до оцінки вибуття запасів і вимушеного зниження відпускних цін на продукцію (товари), що їх підприємство реалі...
	Водночас, оскільки запаси, які придбаваються в умовах постійно зростаючих цін і оцінюються при вибутті за методом ФІФО, списуються в реалізацію за найменшою з цін, то запаси, які залишаються на балансі підприємства, виявляються оціненими за вартістю, ...
	Цей метод є найбільш поширений на виробництві, яке функціонує в легкої промисловості такого типу як ТОВ «ВОЗКО».
	Метод нормативних затрат. Нормативний метод обліку вибуття запасів є складовою давно відомого в нашій країні нормативного методу обліку витрат (облік за планово-розрахунковими цінами) і базується на нормативному методі калькулювання собівартості проду...
	Відповідно до пункту 23 П(С)БО 9 «оцінка за нормативними витратами полягає в застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормативних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужнос...
	Основні принципи нормативного методу обліку витрат (у тому числі вибуття запасів) і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) такі. В основу калькуляції фактичної собівартості окремого виду продукції покладено заздалегідь складену калькуляц...
	За дотримання цих норм (і їх своєчасного перегляду) фактична собівартість відповідає нормативній. У разі виявлення відхилень від норм фактичну собівартість продукції визначають так: до нормативної собівартості додають (у разі перевитрати) або від неї ...
	Згідно з пунктом 11 П(С)БО 16 «Витрати», виявлені у звітному періоді наднормативні витрати зараховують до складу собівартості реалізованої продукції [41].
	Нормативна калькуляція – це визначення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) за статтями витрат у грошовому вимірі на основі діючих (поточних) норм витрат матеріалів, заробітної плати тощо.
	Діючими нормами прийнято називати норми і нормативи, зумовлені технологічним процесом, відповідно до якого передають матеріали у виробництво, оплачують виконані роботи. Нормативні калькуляції можуть складатися послідовно на деталі, вузли і продукцію з...
	Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості часто використовується на підприємствах промисловості зі складною технологією, а також у сезонних галузях матеріального виробництва. Він, поряд з іншими методами оцінки вибуття запасів, потр...
	Метод 5. Метод оцінки вибуття запасів за цінами продажу
	Метод оцінки за цінами продаж застосовується підприємствами роздрібної торгівлі з використанням середнього відсотку торгової націнки на товари. Цей метод оцінки застосовують підприємства, які мають значну номенклатуру товарів, що змінюється, з приблиз...
	Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торгової націнки на ці товари. Середній відсоток торгової націнки визначається діленням суми залишку торгових націнок на початок...
	Сума торговельної націнки, що припадає на реалізований товар, розраховується з використанням середнього відсотка торгових націнок за формулою (1.3).
	СТН = Р * ( ЗТН + ТН ) / РЗ поч. + РЗВ                            (1.3)
	де:
	СТН – сума торгової націнки;
	Р – продажна (роздрібна) вартість;
	ЗТН – залишок торгових націнок на поч. місяця;
	ТН – торгова націнка за місяць;
	РЗ поч. – продажна (роздрібна вартість залишку товарів на поч. місяця;
	РЗВ – продажна (роздрібна) вартість отриманих у звітному періоді товарів.
	Використовуючи різні формули оцінки запасів, можна одержати різні значення валового прибутку, особливо в умовах інфляції.
	Вибір підприємством оптимального методу оцінки запасів сприяє збільшенню оборотних коштів, залученню інвестицій, що в підсумку дає можливість отримати більші прибутки та в цілому покращити фінансовий стан підприємства.
	Оцінка запасів на дату балансу незначному рівні інфляційних і циклічних коливань цін запаси доцільно обліковувати за вартістю їх придбання. Проте, при збільшенні річного рівня інфляції, що виражається у відчутних коливаннях цін, відображення запасів з...
	Згідно з П(С)БО 9 з метою збереження об'єктивності оцінки запасів в умовах цінової нестабільності запаси відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
	На практиці первісна вартість запасів не завжди співпадає з чистою вартістю їх реалізації. Можливі дві ситуації:
	– первісна вартість запасів перевищує чисту вартість реалізації;
	– первісна вартість запасів нижча за чисту вартість реалізації.
	У першому випадку сума перевищення списується на витрати звітного періоду. Таким же чином списується вартість зіпсованих запасів або запасів, яких не вистачає. Після встановлення винних у недостачі осіб сума, що підлягає відшкодуванню, зараховується д...
	Сума часткового списання вартості запасів до чистої вартості реалізації визнається витратами того періоду, в якому була здійснена їх переоцінка. Слід звернути увагу на те, що чиста вартість реалізації визначається за кожною одиницею запасів шляхом вир...
	Облікові ціни необхідно періодично переглядати для того, щоб вони за можливістю відображали або наближалися до дійсної вартості товарно-виробничих запасів. В умовах інфляції переглядати облікові ціни бажано декілька разів на рік.
	Дооцінка запасів як окрема бухгалтерська процедура в П(С)БО 9 не передбачена, що пов'язано з використанням принципу обачності в оцінці для уникнення завищення вартості активів. Окрім принципу обачності цей підхід також спирається на принцип співвіднош...
	Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, які раніше були уцінені, на дату балансу збільшується внаслідок їх дооцінки, то на суму збільшення чистої вартості реалізації сторнується запис про попереднє зменшення вартості цих запасів. Балансова вартіст...
	Незважаючи на те, що визнання та оцінка виробничих запасів втілює в собі безліч методів, підприємство обирає для себе найпростіший, який би легко можна було поєднати з нашим законодавством.
	1.3. Проблемні питання обліку виробничих запасів
	Основою стандартів будь-якої країни та головною вимогою до фінансової звітності є правдиве відображення фінансового стану підприємства та його фінансових результатів у реальному часі.
	Сьогодні загальний характер багатьох норм і правил (стандартів) дає бухгалтерам широке поле для професійної творчості та спонукає до самостійного прийняття важливих рішень з облікових проблем.
	Стандарти надають свободу вибору відповідних методів обліку, у зв'язку з чим бухгалтерські записи часто залежать від обраного методу. Вони описують можливі методи, надають рекомендації щодо вибору найбільш вдалого методу для підприємств залежно від сп...
	Та незважаючи на всі позитивні сторони існування положень (стандартів) бухгалтерського обліку, деякі з них мають певні недоліки і потребують удосконалення.
	З впровадженням П(С)БО 9 «Запаси» фахівці з бухгалтерського обліку помічали та виявляли в ньому певні неточності, що сприяло удосконаленню положення. На даний час можна виділити наступні недоліки П(С)БО 9.
	Згідно П(С)БО 9 запаси визнаються активом за умови наявності вірогідності отримання економічних вигод в майбутньому [47]. Але визначення цих майбутніх вигод є неможливим, оскільки немає порядку розрахунку таких вигод.
	Особливу увагу в П(С)БО 9 приділено уцінці запасів, а збільшення їх вартості передбачається лише на суму попередньої уцінки. Виникає думка, що такий підхід до дооцінки не зовсім правильний, оскільки, по-перше, це призведе до зловживань і масових уціно...
	Наступним не менш важливим недоліком Положення є певна невідповідність його з Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України 10.01.2007 р. №2 [19].
	В методичних рекомендаціях до первісної вартості запасів при їх придбанні до складу інших витрат також відносять втрати і нестачі запасів в межах норм природного убутку, виявлені при оприбуткуванні придбаних запасів, що сталися при їх транспортуванні....
	В Положенні відсутня інформація про визнання первісної вартості придбаних запасів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку і котра визначається діленням фактичних витрат, що пов'язані з придбанням однорідних запасів, які надійшли однією п...
	В методичних рекомендаціях пропонується оцінювати надлишки запасів виявлені при інвентаризації, браковані вироби, зворотні відходи, а також ті запаси, що отримано в процесі ремонту, модернізації, ліквідації основних засобів за чистою вартістю реалізац...
	Важливим недоліком нормативно – правових документів та рекомендацій, які регулюють бухгалтерський облік запасів є відсутність в них визначення критеріїв та умов віднесення активів до окремих груп запасів.
	До цього часу не внесено зміни до положення про інвентаризацію активів та зобов’язань затверджену Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [50]. Адже, окремі форми актів застаріли, а інші ще не розроблені, зокрема, необхідні акти ...
	Також необхідним є внесення змін до чинних форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів, які затверджені ще в 1996 році і давно не відповідають потребам методології бухгалтерського обліку та практики. Наприклад. Відсутня форма розрахунку ...
	Отже, незважаючи на зміни, які відбувалися в законодавчо – нормативній базі, котра регулює бухгалтерський облік запасів, в ній все ще мають місце певні недоліки, котрі свідчать про необхідність подальшого вдосконалення діючого законодавства. Необхідно...
	Практика доводить – процес обліку використання виробничих запасів є доволі трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких – і запущеність в обліку, що веде до втрат запасів. Все це підтве...
	Особливості діяльності підприємств, що належать до легкої промисловості передбачають зберігання на складах необхідних розмірів запасів для забезпечення безперервності діяльності. Тобто виникають витрати пов’язані зі складуванням та зберіганням запасів...
	Складність оцінки запасів за собівартістю (первісною вартістю) на підставі фактичних витрат обумовлена тим, що ці витрати не залишаються незмінними протягом періоду (року) навіть для одних й тих же видів (найменувань) запасів. Причиною є коливання цін...
	Також проблемним є питання переоцінки виробничих запасів. У випадку, коли чиста вартість реалізації виробничих запасів перевищує їх первісну вартість, П(С)БО 9 не передбачено їх дооцінку. Це є цілком логічним, бо подібна дооцінка призвела б до оцінки ...
	Висновки за розділом 1
	Запаси – це оборотний капітал, які призначені для задоволення виробничих та адміністративних потреб підприємства та виступають як предметами праці, так і товаром.
	Існуючі класифікації виробничих запасів не характеризують їх у всьому різноманітті їх властивостей і ознак.
	На наш погляд, достатньо повно вирішили цю задачу, автори, які, по-перше, внесли окремі уточнення в існуючі класифікації з метою чіткішого формулювання самих ознак і виділення груп, що лежить в їх підставі, по-друге, ввели деякі нові класифікації виро...
	Використовуючи різні формули оцінки запасів, можна одержати різні значення валового прибутку, особливо в умовах інфляції.
	Вибір підприємством оптимального методу оцінки запасів сприяє збільшенню оборотних коштів, залученню інвестицій, що в підсумку дає можливість отримати більші прибутки та в цілому покращити фінансовий стан підприємства.
	Облікові ціни необхідно періодично переглядати для того, щоб вони за можливістю відображали або наближалися до дійсної вартості виробничих запасів. В умовах інфляції переглядати облікові ціни бажано декілька разів на рік.
	Незважаючи на зміни, які відбувалися в законодавчо – нормативній базі, котра регулює бухгалтерський облік запасів, в ній все ще мають місце певні недоліки, котрі свідчать про необхідність подальшого вдосконалення діючого законодавства. Необхідно, щоб ...
	Необхідним є внесення змін до чинних форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів, які затверджені ще в 1996 році і давно не відповідають потребам методології бухгалтерського обліку та практики. Наприклад. Відсутня форма розрахунку чистої...
	Практика доводить – процес обліку використання виробничих запасів є доволі трудомісткою ділянкою. На багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, що веде до втрат запасів. Все це підтверджує, що до цього часу залишаються невирішеними багато ...
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	Рис. 3.1. Послідовність аудиту виробничих запасів

	Таблиця 3.1
	Аналіз динаміки складу і структури запасів ТОВ «ВОЗКО» у 2017 р.

	3.3. Можливості вдосконалення системи управління виробничими запасами
	Головним завданням управління виробничими запасами є підтримка оптимального рівня іммобілізації капіталу у виробничих запасах та вирішення таких завдань, як визначення норми запасу і створення системи контролю за фактичним його розміром.
	Структурно-логічна схема процесу управління запасами підприємства наведена на (рис. 3.2).
	Рис. 3.2. Структурно-логічна схема системи управління виробничими запасами
	Для підвищення ефективності системи управління запасами доцільно постійно проводити їх діагностику в рамках аудиту [68].
	Аудит ефективності управління виробничими запасами – це перевірка процедур поповнення запасів та методів встановлення потреб у них з метою раціонального їх використання.
	Система управління запасами характеризується великою кількістю факторів, які впливають на її ефективність. Загальні вимоги, які висуваються до такої системи, залежать від таких цілей:
	– орієнтованих на підприємство: швидкість отримання матеріалів, товарів та інформації;
	– орієнтованих на ринок: відповідність управління ринковій стратегії; здатність до адаптації;
	– пов'язаних із системною інтеграцією: розподіл завдань управління за видами продукції; цілісна система персональної відповідальності за виконання замовлення;
	– орієнтованих на виробничий потік: систематичність контролю за процесами управління у виробництві; узгодження окремих процесів управління.
	Виходячи з вищенаведеного, рекомендуємо проводити аудиторську діагностику системи управління виробничими запасами з використанням такого тесту:
	Чи існує чіткий графік руху запасів від укладення договору до отримання грошей за готову продукцію?
	Як здійснюється нормування запасів?
	Як ведеться складське господарство?
	Чи існують на підприємстві єдині стандарти збору, накопичення та обробки інформації?
	Чи існує можливість проведення коригування даних про резервний запас та своєчасне прийняття рішення?
	Чи проводиться фінансовий аналіз на підприємстві?
	Чи існує єдина база даних на підприємстві?
	Чи аналізуються витрати на утримання та поповнення запасів?
	Оцінка темпу зростання запасів порівняно з темпом зростання попиту.
	Чи існує можливість функціонування підприємства в умовах відсутності запасів або за їх мінімальної величини?
	Після оцінювання системи управління виробничими запасами на підприємстві аудиторові слід проаналізувати разом із керівництвом проблеми, які мають бути вирішені в першу чергу, та виділити коло таких питань, які зовсім не вирішувались на підприємстві.
	3.4. Моделювання оптимального розкрою матеріалу у виробництві шкіряної продукції

	ВИСНОВКИ
	Трактувань поняття «запаси» можна зустріти безліч. Різні визначення цього поняття можна зустріти в різних джерелах.
	Не залежно від відмінностей у трактуванні, більшість нормативно-правових та законодавчих актів, в яких згадується поняття запасів у відповідності до сфери, яку регулює даний акт, погоджуються з тим, що запаси, придбані для використання у виробничому п...
	Більшість економістів-практиків в своїх роботах використовують визначення запасів, яке дає П(С)БО 9 «Запаси», оскільки з точки зору економіки воно найбільш широко і правильно розкриває зміст даного поняття.
	Ми поділяємо думку авторів, які вважають, що запаси – це оборотний капітал, який призначений для задоволення виробничих та адміністративних потреб підприємства та виступає як предметами праці, так і товаром.
	Для правильної організації обліку запасів важливе значення має їх науково обґрунтована класифікація.
	Класифікацій запасів розроблено безліч. Головна особливість полягає в точному групуванні запасів в залежності від функціонального призначення. Найбільш розповсюдженою і загальноприйнятою є класифікація яку подає План рахунків бухгалтерського обліку.
	Слід зазначити, що існуючі класифікації не характеризують виробничі запаси у всьому різноманітті їх властивостей і ознак.
	У зв'язку з цим необхідно описати об'єкт по сукупності класифікаційних ознак, що розкривають найважливіші його сторони, які повинні знаходитися в полі дії обліку і аудиту.
	На наш погляд, достатньо повно вирішили цю задачу, автори, які, по-перше, внесли окремі уточнення в існуючі класифікації з метою чіткішого формулювання самих ознак і виділення груп, що лежить в їх підставі, по-друге, ввели деякі нові класифікації виро...
	Наведена у п. 1.1 класифікація запасів забезпечує виконання основних завдань обліку та контролю запасів, серед яких:
	– раціональне визначення одиниці обліку запасів та формування номенклатури-цінника;
	– організація складського господарства;
	– достовірне визначення первісної вартості запасів;
	– визначення умов переоцінки запасів на дату балансу та методів їх оцінки вразі вибуття;
	– відображення на рахунках обліку операцій з надходження і вибуття запасів та точне визначення залишків запасів;
	– розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.
	В умовах масового виробництва шкіряної продукції і прогресуючого подорожчання сировини та матеріалів доцільною, на наш погляд, є економія матеріальних витрат, перш за все, за рахунок оптимального розкрою матеріалів.
	План розкрою матеріалів, необхідних для виготовлення продукції, вважається оптимальним, якщо він забезпечує найбільший вихід заготовок при найменшому обсязі відходів.
	Ми побудували математичну модель оптимального розкрою матеріалів та за допомогою програми Microsoft Excel по даним умовного числового прикладу розрахували оптимальну кількість матеріалу, необхідного для виробництва заданої кількості напівфабрикатів за...
	Для вдосконалення існуючої в ТОВ «ВОЗКО» системи управління запасами нами запропонованого в п. 3.3 дипломної роботи тест аудиторської діагностики, який, на наш погляд, дозволить встановити переваги і недоліки системи та сприятиме оптимізації використа...
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