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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Оптимізація виробничих запасів – 

один із головних факторів виходу сільськогосподарських 

підприємств із кризового стану. Це зумовлює необхідність по 

новому визначити роль, місце і зміст обліку і аудиту 

виробничих запасів, обґрунтувати їх методологію в системі 

управління. Адже в ринкових відносинах у найвигіднішому 

положенні виявляються ті підприємства, котрі вміють краще 

аналізувати виробничу ситуацію і приймати ефективні рішення 

(в тому числі й щодо оптимізації обліку виробничих запасів), 

швидше адаптуватися до змін кон`юнктури. 

Розвитку теорії та практики обліку і аудиту виробничих 

запасів, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці 

таких вітчизняних вчених як: Ф. Ф. Бутинець, Л. П. 

Кулаковська, В. В. Сопко, М. Ф.Огійчук, Н. І. Дорош, Г. М. 

Давидов, В. Я. Савченко та інших. 

Однак ряд проблем організації обліку і аудиту виробничих 

запасів потребують подальших досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. 

Кваліфікаційна магістерська робота здійснювалась відповідно 

до плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту 

Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені П.Василенка за темою: «Формування 

напрямів та механізмів підвищення ефективності 

агропромислового виробництва в умовах глобалізації», 

державний реєстраційний номер 0116U007411, згідно якої 

автором виконано опрацювання заходів з удосконалення обліку 

та аудиту виробничих запасів на сільськогосподарських 

підприємствах. 

Метою досліджень кваліфікаційної магістерської роботи 

є виявлення передумов, теоретичне, практичне дослідження 

організації обліку і аудиту виробничих запасів на 

сільськогосподарському підприємстві та обґрунтування 

теоретичних і методичних положень щодо удосконалення 

системи їх обліку та аудиту на підприємстві. 

Мета досліджень обумовила постановку наступних 



завдань: 

- розглянути поняття виробничих запасів, їх 

класифікацію, визнання та оцінку; 

- дослідити нормативно-правову базу обліку 

виробничих запасів; 

- ознайомитися з сутністю, завданням та методикою 

проведення аудиту виробничих запасів; 

- провести організаційно-економічну характеристику 

сільськогосподарського підприємства; 

- розглянути особливості аналітичного та синтетичного 

обліку виробничих запасів; 

- дослідити методику проведення інвентаризації 

виробничих запасів;  

- визначити основні напрямки удосконалення 

організації та методики обліку і аудиту виробничих запасів. 

Об'єктом дослідження є процес організації обліку та 

аудиту виробничих запасів як складової облікової системи у 

НПЦ Липковатівського аграрного коледжу. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 

методичних та практичних засад організації обліку та аудиту 

виробничих запасів на досліджуваному підприємстві. 

Методика дослідження включає систему статистико-

економічних методів, які поєднуються з теоретичними 

аспектами, що забезпечили розв'язання поставлених завдань. 

Теоретичним та методичним підґрунтям проведених досліджень 

стали наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, 

методологія та загальносистемні принципи проведення 

комплексних досліджень. Із спеціальних методів в роботі були 

використані: абстрактно-логічний, спостереження, порівняння, 

метод економічного аналізу, економіко-статистичний. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

уточненні теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення організації та методики обліку і 

аудиту виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що запропоновані теоретичні узагальнення й практичні 

рекомендації щодо удосконалення організації та методики 



обліку та аудиту виробничих запасів можуть бути використані 

на сільськогосподарських підприємствах. 

Особистий внесок здобувача. Результати дослідження, 

що становлять наукову новизну, теоретичні обґрунтування, 

практичні розробки, висновки та пропозиції одержані автором 

самостійно на основі аналізу практичних і теоретичних 

матеріалів.  

Апробація результатів дослідження. Результати  

досліджень доповідались і обговорювались на Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції «Основні напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та 

оподаткування в умовах євроінтеграції» (м. Харків, 2019 рік); 

Міжнародному форумі молоді «Молодь і сільськогосподарська 

техніка у ХХІ сторіччі» (м. Харків, 2019 рік). 

Інформаційною базою роботи є законодавчі та 

нормативно-правові акти України, матеріали періодичних 

видань, спеціальні науково-практичні інформаційні джерела, 

літературні джерела з обліку та аудиту виробничих запасів 

сільськогосподарських підприємств. Було використано дані 

річної фінансової та статистичної звітності НПЦ 

Липковатівського аграрного коледжу за 2016-2018 роки, 

документи первинного обліку, регістри синтетичного та 

аналітичного обліку. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 5 

наукових праць обсягом 0,7 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна магістерська 

робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і 

пропозицій, списку використаних джерел та додатків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) 



МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку та аудиту 

виробничих запасів»: досліджено економічний зміст і завдання 

обліку виробничих запасів та сучасні концепції управління 

ними; розглянуто класифікацію виробничих запасів; 

проаналізовано методи оцінки та вибуття виробничих запасів; 

розглянуто загальні положення, сутність, види, форми контролю 

та нормативно-правове забезпечення аудиту виробничих 

запасів.  

У другому розділі «Стан обліку та аудиту виробничих 

запасів» розглянуто: обсяг і структуру товарної продукції; 

динаміку виробничої собівартості та рентабельність реалізації 

сільськогосподарської продукції; фінансовий стан підприємства; 

динаміку показників розмірів; тип фінансової стійкості на 

досліджуваному підприємстві. Досліджено організацію 

складського господарства і складського обліку. Розкрито 

особливості ведення первинного, синтетичного та аналітичного 

обліку виробничих запасів та методику їх аудиту. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

виробничих запасів» значне місце відведено аналізу організації 

обліку виробничих запасів при діючій формі обліку. 

Запропоновано теоретичні положення та практичні 

рекомендацій з удосконалення організації та методики обліку і 

аудиту виробничих запасів на підприємстві, що сприятиме 

прийняттю правильних управлінських рішень та підвищенню 

економічної ефективності виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 



 

У кваліфікаційній магістерській роботі здійснено 

теоретичне узагальнення аспектів організації обліку та аудиту 

виробничих запасів сільськогосподарського підприємства та 

запропоновані шляхи їх удосконалення. За результатами 

дослідження зроблені наступні висновки теоретичного, 

методичного та прикладного характеру: 

1. В бухгалтерському обліку поняття «виробничі запаси» 

розглядається як матеріальні запаси або матеріальні цінності, 

що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, 

надання послуг, обслуговування виробництва, а також 

управління підприємством.  

2. Обсяг операцій з виробничими запасами є значним на 

підприємствах, тому доцільно проводити аудиторські перевірки. 

Порядок проведення процедур аудиту і їх зміст визначається 

чинними нормативними та законодавчими актами та виходити з 

особливостей діяльності кожного підприємства.  

3. Аналітичний облік за рахунком 20 «Виробничі 

запаси» ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп, 

за допомогою карток складського обліку. Дані аналітичного 

обліку є первинною інформацією для здійснення синтетичного 

обліку. В аналітичному обліку відображається наявність і рух 

виробничих запасів.  

4. Дослідним підприємством для написання дипломної 

магістерської роботи було обрано навчально-практичний центр 

Липковатівський аграрний коледж Нововодолазького району 

Харківської області. Підприємство поряд з освітянською 

діяльністю займається і виробництвом та переробкою 

сільськогосподарської продукції. Основними видами 

виробничо-господарської діяльності відповідно до установчих 

документів є: вирощування зернових, бобових, культур і насіння 

олійних культур, розведення ВРХ молочних порід та свиней та 

деякі інші. 

5. Найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції 

рослинництва займають зернові та зернобобові – 49,4%, серед 

них ключовою культурою, яка формує найбільшу виручку, є 

пшениця озима – 45,5%. Найбільшу питому вагу в структурі 



товарної продукції тваринництва займає молоко – 11,5% та 

м'ясо ВРХ – 8,2% у 2018 р.  

6. Основні показники ліквідності у 2018 р. відповідають 

рекомендованим значенням, що, в свою чергу, свідчить про 

можливість підприємства розрахуватися за своїми поточними 

боргами. В НПЦ Липковатівського аграрного коледжу достатня 

величина нормальних джерел покриття запасів і витрат, і як 

наслідок підприємство має абсолютну фінансову стійкість. 

7. Показники ділової активності за досліджуваний період 

мали позитивну динаміку, зокрема показники фондовіддачі та 

коефіцієнт оборотності оборотних активів, і як наслідок, 

показник ресурсовіддачі. Це є свідченням більше ефективного 

використання основних та оборотних фондів НПЦ 

Липковатівського аграрного коледжу.  

8. В НПЦ Липковатівського аграрного коледжу при 

веденні бухгалтерського обліку використовується 

автоматизована форма обліку, з застосуванням прикладної 

комп’ютерної програми комплексної автоматизації обліку «1С: 

Бухгалтерія 8.2». Основними регістрами якої є машинограми у 

вигляді журналів-ордерів по конкретному рахунку.  

9. На досліджуваному підприємстві було виявлено 

недоліки в організації бухгалтерського обліку виробничих 

запасів. Тому ми пропонуємо внести додаткові елементи до 

облікової політики, а саме: 

– визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, 

сировини, палива, товарів) здійснювати в залежності від шляхів 

надходження запасів на підприємство: придбані за плату, 

виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, 

отримані безоплатно, придбані в результаті обміну на подібні та 

неподібні активи згідно з П(С)БО 9 «Запаси»; 

– обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів 

вважати найменування запасів; 

– застосовувати постійну систему оцінки запасів. 

10. При проведенні аудиту виробничих запасів 

використовуються існуючі програми бухгалтерського обліку, 

юридичні бази даних, програми аналізу фінансово-

господарської діяльності, деякі інші спеціалізовані програми. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Древаль П.О. Облік та аудит виробничих запасів. 

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». – Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка, 

Харків, 2019. 

Актуальність даної теми зумовлена необхідністю 

вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту виробничих 

запасів сільськогосподарських підприємств, що є складовою 

подальшого вдосконалення процесу управління господарською 

діяльністю у ринкових умовах та покращення фінансових 

результатів суб’єктів господарювання. 

Метою кваліфікаційної магістерської роботи є 

теоретичне, практичне дослідження організації обліку і аудиту 

виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та 

обґрунтування теоретичних і методичних положень щодо 

удосконалення системи їх обліку та аудиту на підприємстві. 

В кваліфікаційній магістерській роботі автором 

розглянуто економічний зміст і завдання обліку виробничих 

запасів та сучасні концепції управління ними; досліджено 

організацію складського господарства і складського обліку; 

розкрито особливості ведення первинного, синтетичного та 

аналітичного обліку виробничих запасів та методику їх аудиту. 

Запропоновано теоретичні положення та практичні 

рекомендацій з удосконалення організації та методики обліку і 

аудиту виробничих запасів на підприємстві, що сприятиме 

прийняттю правильних управлінських рішень та підвищенню 

економічної ефективності виробництва. 

 

Ключові слова: виробничі запаси, складський облік, 

методика аудиту виробничих запасів. 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Dreval P.A. Inventory accounting and audit. 

Qualification work for the Master's degree in specialty 071 

"Accounting and taxation". - Kharkiv Petro Vasylenko National 

Technical University of Agriculture, Kharkov, 2019. 

The relevance of this topic is due to the need to improve the 

accounting and auditing of agricultural production stocks, which is 

part of the further improvement of the process of managing 

economic activity in market conditions and improving the financial 

results of economic entities. 

The purpose of the master's degree work is a theoretical, 

practical study of the organization of accounting and audit of 

production stocks at agricultural enterprises and the substantiation of 

theoretical and methodological provisions for improving the system 

of their accounting and audit at the enterprise. 

In the qualification master's work the author considers the 

economic content and tasks of inventory accounting and modern 

concepts of managing them; organization of warehouse management 

and warehouse accounting is investigated; The peculiarities of 

primary, synthetic and analytical accounting of inventories and 

methods of their audit are revealed. 

Theoretical provisions and practical recommendations for 

improving the organization and methodology of inventory 

accounting and auditing at the enterprise are offered, which will help 

to make the right management decisions and increase the economic 

efficiency of production. 

 

Keywords: inventories, warehouse accounting, inventory audit 

methodology 
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