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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні умови господарювання ґрунтуються на дії 

законів ринку і примушують підприємства адаптуватись до змін ринкового 

середовища та уникати необґрунтованого ризику, приймаючи управлінські 

рішення щодо ефективного використання всіх наявних виробничих ресурсів.  

Необхідною умовою здійснення виробництва любих видів продукції є 

наявність необхідної частини оборотних активів у матеріальній формі. 

Виробничі запаси займають домінуючу позицію в складі яких активів і 

відповідно матеріальних витратах виробничих підприємств, а їхня вартість має 

значний вплив на собівартість виготовленої продукції. У зв'язку із цим 

підвищуються вимоги до чіткої організації обліку, внутрішнього контролю та 

аналізу виробничих запасів з метою раціонального їх використання й 

підвищення ефективності виробництва. Від достовірності, об'єктивності, 

правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов'язаних із 

рухом виробничих запасів у діяльності підприємств залежить правдивість і 

неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників звітності.   

Питання обліку виробничих запасів розглянуто в багатьох публікаціях, 

зокрема, такими науковцями: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, 

Н.В. Ткаченко, І.В. Жолнер, В.В. Бабич, Л. Кіндрацька, О. Мурашко, Л. 

Терещенко, В. Швець та ін., О.А. Андренко, М. Бойцова, О. Маханько, Я. 

Клиженко, Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, К.О. Утенкова, Л.М. Чернелевський, 

Н.І. Беренда та інші.  

Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є 

дослідження теоретичних засад та діючої практики обліку та аудиту запасів і 

визначення напрямів удосконалення обліку й внутрішнього контролю за 

наявністю і рухом виробничих запасів на підприємствах з метою їх оптимізації 

та досягненням раціональних матеріальних витрат.  

Така цільова спрямованість зумовила постановку і розв’язання наступних 

завдань: 
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– дослідити сутність, класифікацію та оцінку запасів; 

– розглянути документальне оформлення руху запасів; 

– охарактеризувати організаційні засади синтетичний та аналітичний 

обліку виробничих запасів; 

– визначити проблемні питання обліку виробничих запасів; 

– надати загальну економічну характеристику підприємства та його 

облікової політики; 

– дослідити та критично оцінити особливості ведення обліку запасів на 

підприємстві; 

– визначити, як теоретичні так і практичні напрями удосконалення 

обліку запасів;   

– оцінити стан внутрішнього контролю операцій руху запасів 

підприємства та напрями його удосконалення; 

– розглянути теоретичні засади та практику проведення аудиту 

виробничих запасів; 

– проаналізувати ефективність використання запасів на підприємстві.                            

Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є комплекс 

теоретичних, методичних і прикладних питань, пов’язаних з обліком та 

аудитом виробничих запасів підприємства. Об’єктом дослідження є 

господарські операції щодо обліку та аудиту виробничих запасів на ТОВ 

«ОЛЕРНІ». Облік підприємства автоматизований на базі використання 

спеціалізованої бухгалтерської програми «Бухгалтерія 1С: версія 8.3». Ведення 

обліку здійснює бухгалтер. 

Методи дослідження. Під час написання кваліфікаційної роботи 

використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: групування і 

порівняння, спостереження; абстрактно-логічний, конкретизування; аналіз і 

синтез, аналогія, економіко-математичне моделювання, кореляційно-

регресійний аналіз. Прийоми використовувались наступним чином: 

історичний метод – при дослідженні поняття «запаси», «товарно-матеріальні 

цінності» у системі обліку; діалектичний метод – при вивченні теоретичних 
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засад обліку виробничих запасів; загальнонаукові методи аналізу і синтезу, 

індукції та дедукції – при розкритті концептуальних підходів до з’ясування 

економічної сутності категорії виробничі запаси; методи та специфічні способи 

і прийоми фінансового і економічного аналізу з метою проведення економіко-

математичних розрахунків, порівняльного аналізу, експертного оцінювання 

тощо. Для обробки, аналізу і реєстрації інформації в роботі використовувалися  

засоби Microsoft Excel і Microsoft Word. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження 

кваліфікаційної роботи є наукові публікації та монографічні видання 

вітчизняних і закордонних учених; нормативно-законодавчі акти України; 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, МСФО;  матеріали наукових 

публікацій; матеріали періодичних видань з обліку та аудиту; первинні 

документи, облікові регістри та звітність підприємства ТОВ «ОЛЕРНІ» 

Елементи наукової новизни. пов’язані з розробкою пропозицій щодо 

поглиблення методологічних підходів розробки елементів облікової політики 

підприємства в частині обліку виробничих запасів, що на наш погляд дозволяє 

формувати більш достовірну інформаційну базу для потреб управління 

матеріальною складовою виробничої діяльності підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

 

 Вирішення проблеми ефективного розвитку та зростання виробничого 

потенціалу господарських підприємств потребує створення системи управління 

виробництвом, в основу якої має бути покладено формування інформації про 

виробничі запаси підприємства  

У виробничо-господарській концепції діяльності та розвитку підприємств 

важливе значення мають виробничі запаси. Виробничі запаси й матеріальні 

цінності є предметами праці та забезпечують основний виробничий процес 

підприємства. 

Система функціонування виробничих підприємств в сучасних умовах 

господарювання  супроводжується безперервним кругообігом ресурсів, значне 

місце в яких займають виробничі запаси. В зв’язку з цим питання 

удосконалення їх обліку, оцінки, документального оформлення, організації 

ефективного аналізу та системи внутрішнього контролю визначають 

актуальність теми. Це стосується також створення якісно нової системи 

управління матеріальними запасами, в якій визначну роль відіграє система їх 

аналітичного обліку і внутрішнього контролю.  

Основними елементами управління запасами з метою прискорення 

оборотності є: відповідна організаційна структура збутової мережі, вивчення 

попиту на продукцію підприємства, стратегія управління, формування і 

контроль запасів. 

На підставі проведення дослідження теоретичних аспектів, оцінки 

організації обліку та контролю запасів на підприємстві було встановлено 

наступне. 

Удосконалення обліку і контролю виробничих  запасів потребує чіткого 

визначення інструментарію, процедур і методики їх обліку в умовах 

автоматизації з використанням відповідного програмного забезпечення. З 

метою удосконалення обліку і контролю в умовах їх автоматизації важливе 

значення надається розробці алгоритмів, які дозволяють визначати  
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послідовність облікового процесу організації та ведення аналітичного, 

кількісного і кількісно-сумового обліку матеріальних запасів і вбудованих 

алгоритмів контролю проведених операцій. 

Питання теми роботи розглядались на матеріалах ТОВ «ОЛЕРНІ», яке 

створено у 2017 році. До основних видів діяльності підприємства відносяться: 

виробництво бетонних розчинів, готових для використання; виробництво 

цементу; виготовлення виробів із бетону для будівництва; виготовлення 

виробів із гіпсу для будівництва; виробництво сухих будівельних сумішей; 

виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу. 

Сьогодні ринок на якому працює підприємство характеризується 

дефіцитом на ринку цементу та профіцитом на ринку бетону. 

Підприємство застосовує сухий спосіб виготовлення, який вважається 

майбутнім цементного виробництва. В даному способі виробництва багато 

процесів об'єднані, що скорочує термін випуску цементу і здешевлює його 

виробництво. 

Підприємство ТОВ «ОЛЕРНІ» відноситься до малих, є платником 

податку на прибуток та податку на додану вартість. До штатних працівників 

підприємства офіційно відносяться лише 3 особи: директор, бухгалтер та 

керівник виробництва. Робочій персонал працює на підставі цивільно-правових 

договорів. 

ТОВ «ОЛЕРНІ» веде бухгалтерський облік і складає фінансову та 

податкову звітність у порядку, визначеному чинним законодавством за 

допомогою автоматизованої форми обліку. Облік підприємства та внутрішній 

бухгалтерський контроль здійснює бухгалтер підприємства. 

В якості елементів обліку виробничих запасів підприємства слід 

зазначити наступні: одиницею аналітичного обліку запасів є окреме 

найменування або однорідна група (вид) ТМЦ; для обліку транспортно-

заготівельних витрат призначено окремий субрахунок, при списанні ТЗВ при 

вибутті запасів застосовується розрахунок середнього відсотка; методом оцінки 

вибуття запасів обрано метод ФІФО. 
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Облік виробничих запасів підприємства ведеться на рахунках обліку: 20 

«Запаси» ( 200 «Транспортно-заготівельні витрати на запаси»», 201 «Сировина 

та мптеріали», 209 «Інші матеріали»);22 «МБП» ( субрахунку 221 «Малоцінні 

швидкозношувальні предмети на складах»); 26 «Готова продукція»;281 

«Товари на складі». 

Облік виробничих запасів підприємства базується на умовах договорів з 

постачальниками та покупцями виробничих запасів, первинних облікових 

документах 

До складу основних видів виробничих запасів підприємства відносяться: 

пісок карєрний, щебень, цемент. 

Запаси на підприємстві зберігаються в цехових коморах. Усі товарно-

матеріальні цінності, що знаходяться у місцях їх зберігання, відносять у підзвіт 

матеріально-відповідальній особі - зав.виробництвом, з яким укладений договір 

про повну матеріальну відповідальність. Усі операції з надходження і вибуття 

товарно-матеріальних цінностей на складі відображають у відомості 

складського обліку. Відпуск запасів у господарській діяльності підприємства 

проводиться на такі цілі: виробництво продукції (робіт, послуг); 

загальновиробничі потреби; загальногосподарські (адміністративні) потреби; 

забезпечення збуту продукції. Відпуск матеріалів на сторону виконується на 

підставі договорів, нарядів та інших документів і письмового розпорядження 

керівника підприємства. 

Таким чином облік запасів підприємство веде в програмі згідно вимог 

ПСБО 9 «Запаси». В програмі підтримуються обраний підприємством спосіб 

оцінки ФІФО на підставі закладеного  партіонного обліку. 

Вважаємо доцільним звернути увагу підприємства на вдосконалення 

документування запасів, а саме: правильність оформлення первинних облікових 

документів і своєчасність їх відображення в обліку; використовувати типові 

форми первинних документів щодо відпуску сировини та матеріалів на 

виробництво з врахуванням встановлених норм використання, наприклад, 

лімітно-забірну карту; забезпечити чітку організацію обліково-контрольних 
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процедур руху запасів підприємства за центрами відповідальності; розробити 

чітку схему документообігу за операціями руху запасів з визначенням осіб, які 

відповідають за оформлення та своєчасне надходження первинної документації 

до бухгалтерії підприємства.  

 За результатами оцінки системи внутрішнього контролю підприємства 

встановлено, що підприємство немає спеціального відокремленого підрозділу 

внутрішнього контролю. Відповідальним за організацію та здійснення 

внутрішнього контролю є керівник підприємства. Поточний контроль 

діяльності та її відповідності проводиться робітниками підприємства у 

відповідності до означених їх посадових функціональних обов’язків. 

Процедури попередження та виявлення помилок у документах та звітності 

здійснює бухгалтерія. Інвентаризація на підприємстві проводиться щорічно. 

В роботі наведено модель внутрішнього контролю виробничих запасів, 

що є основою для розробки методики внутрішнього контролю виробничих 

запасів і  на яку доцільно орієнтуватись підприємству. 

На підприємстві необхідно розробити нові, або доповнити існуючі 

посадові інструкції обов‘язками з проведення процедур внутрішнього 

контролю. 

Одним з перспективних і важливих форм внутрішнього контролю за 

діяльністю суб'єктів господарювання є незалежний контроль, здійснюваний або 

зовнішніми, або внутрішніми аудиторами за умови організованої відповідним 

чином системи внутрішнього контролю. 

Підприємство ТОВ «ОЛЕРНІ» має доволі високий рівень  фінансової 

стійкості і є платоспроможним. Однак при проведенні аналізу фінансового 

стану підприємства встановлені і окремі негативні тенденції, які можуть 

свідчити, що підприємство поступово втрачає свою фінансову незалежність 
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Таким чином, для запровадження внутрішнього контролю на 

підприємствах: потрібно враховувати особливості технологічного процесу 

виробництва продукції необхідно застосовувати внутрішню документацію, яка 

б враховувала потреби інформаційні користувачів; система 

внутрішньогосподарського контролю на підприємствах має проводитись згідно 

з визначеними етапами й охоплювати всі рівні організаційної структури 

облікового процесу. 
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