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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Для здійснення господарської 

діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей 

економіки використовують виробничі запаси, які є найбільш 

важливою і значною частиною активів підприємства. Вони 

займають особливе місце у складі майна і домінуючу позицію у 

структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Виробничі 

запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які 

формують економічні ресурси. Тому актуальність проблеми 

обліку і аудиту виробничих запасів сільськогосподарських 

підприємств не викликає сумніву і потребує подальших 

досліджень. 

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 недостатня теоретична і практична розробленість 

методики обліку і аудиту виробничих запасів на 

сільськогосподарських підприємствах, недосконалість 

нормативних актів, що їх регламентують, зумовили необхідність 

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 теоретичне, практичне дослідження організації обліку і аудиту 

виробничих запасів на сільськогосподарському підприємстві та 



обґрунтування шляхів щодо удосконалення системи їх обліку та 

аудиту на підприємстві. 

Мета досліджень обумовила постановку наступних 

завдань: 

- розглянути економічний зміст і завдання обліку 

виробничих запасів, їх класифікацію; 

- дослідити методи оцінки та вибуття виробничих 

запасів; 

- ознайомитися з сутністю, завданням та методикою 

проведення аудиту виробничих запасів та його нормативно-

правовим забезпеченням; 

- провести організаційно-економічну характеристику 

сільськогосподарського підприємства; 

- розглянути особливості первинного, аналітичного та 

синтетичного обліку виробничих запасів; 

- дослідити основні засади організації складського 

господарства та складського обліку;  

- 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 

сільськогосподарського підприємства. 

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).  

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 досліджуваного 

підприємства за 2016-2018 роки, документи первинного обліку, 

регістри синтетичного та аналітичного обліку. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 

наукових праць обсягом 0,6 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» розроблено та проаналізовано організаційно-

економічну характеристику досліджуваного підприємства. 

Досліджено систему організації складського господарства і 

ведення складського обліку. Проаналізовано основні принципи 

ведення первинного, синтетичного і аналітичного обліку 

виробничих запасів на підприємстві та досліджено 

характеристику типових зловживань в їх обліку. Розглянуто 

методику проведення аудиту виробничих запасів. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

виробничих запасів» здійснено аналіз організації обліку 

виробничих запасів при діючій та при автоматизованій формах 

обліку. Розглянуто методику проведення аудиту в умовах 

застосування комп’ютерних технологій. Запропоновано 

теоретичні положення та практичні рекомендацій з 

удосконалення організації та методики обліку і аудиту 

виробничих запасів на підприємстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Найбільш важливого і значною частиною активів 

підприємства, є виробничі запаси. Вони займають особливе 

місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат 

підприємств різних сфер діяльності. Ефективність господарської 

діяльності підприємств в значній мірі залежить від 

раціонального використання виробничих запасів. 

2. 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.  

3. Обсяг операцій з виробничими запасами є значним на 

підприємствах, тому доцільно проводити аудиторські перевірки. 

Аудитор обов’язково у процесі свого дослідження повинен чітко 

відслідковувати інформаційні потоки, пов’язані з 

господарськими діями чи подіями, від прийняття рішення про 

здійснення господарської операції до відображення факту 

здійснення в первинних документах, зведених документах, 

регістрах обліку та звітності. 

4. 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.  

5. Для аналізу фінансово-економічного стану 

досліджуваного підприємства використовувались фінансові 

звіти за 2016-2018 роки. Підприємство спеціалізується на 

вирощуванні і реалізації продукції рослинництва (100,0% у 2018 

році у загальній структурі товарної продукції). Отже, основною 



діяльністю підприємства є вирощування та реалізація продукції 

рослинництва. 

6. Дослідженням встановлено тенденцію щодо стійкої 

динаміки росту чистого доходу на 100 га угідь у 2018 році (цей 

показник зріс на 161,9% відносно 2016 року). Зменшення суми 

чистого прибутку при зростанні чистого доходу за 

досліджуваний період свідчить про більш високі темпи 

зростання собівартості продукції та інших операційних витрат. 

7. Аналізуючи показники ліквідності та 

платоспроможності варто зазначити, що підприємство має 

можливості погасити свої поточні зобов’язання як виробничими 

запасами та готовою продукцією (поточна ліквідність), так і 

сумою грошових коштів, цінних паперів і дебіторської 

заборгованості. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що 

підприємство за досліджуваний період було не здатне негайно 

ліквідувати поточну заборгованість лише грошовими коштами 

та поточними фінансовими інвестиціями.  

8. На досліджуваному підприємстві було виявлено 

недоліки в організації бухгалтерського обліку. Тому ми 

пропонуємо внести додаткові елементи до облікової політики, а 

саме: 

– оцінку запасів при відпуску у виробництво чи іншому 

вибутті здійснювати за методом ФІФО; 

– транспортно-заготівельні витрати, які входять до 

первісної вартості запасів, придбаних у постачальників, 

безпосередньо включати до собівартості запасів; інші витрати, 

що входять до первісної вартості запасів, придбаних у 

постачальників, щомісяця відносити на вартість придбаних 

запасів; 

– запаси, які не принесуть підприємству економічного 

вигоди в майбутньому, визнавати неліквідними і списувати в 

бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності не 

враховувати в балансі, а враховувати на позабалансовому 

рахунку 07. 

9. Внутрішній аудит на підприємстві створюється з 

метою забезпечення ефективності діяльності апарату управління 

щодо захисту законних майнових інтересів підприємства, 



вдосконалення системи бухгалтерського обліку і сприяння 

підвищенню ефективності роботи, зміцнення його фінансового 

стану. Тому пропонуємо на даному підприємстві створити 

службу внутрішнього аудиту, що допоможе встановлення 

законності, достовірності та доцільності операцій з 

виробничими запасами, правильності відображення їх в обліку. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Олещенко О.А. 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 Виробничі запаси на підприємствах 

створюються та підтримуються з метою реалізації їхньої 

головної функції – забезпечення безперервного виробничого 

процесу. Виробничі запаси є частиною безперервного потоку 

господарських операцій, які характеризуються не тільки 

обсягом і структурою, але й ліквідністю. Виробничі запаси є 

багатогранною категорією, тому від якості та змісту інформації, 

яка формується в процесі ведення їх обліку залежать показники 

діяльності підприємства та рівень ефективності їх використання.  

Метою кваліфікаційної магістерської роботи є 

теоретичне, практичне дослідження організації обліку і аудиту 

виробничих запасів на сільськогосподарському підприємстві та 

обґрунтування шляхів 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; Проаналізовано 

основні принципи ведення первинного, синтетичного і 

аналітичного обліку виробничих запасів на підприємстві та 

досліджено характеристику типових зловживань в їх обліку. 

Розглянуто методику проведення аудиту виробничих запасів. 

Розглянуто методику проведення аудиту в умовах 

застосування комп’ютерних технологій. Запропоновано 

теоретичні положення та практичні рекомендацій з 

удосконалення організації та методики обліку і аудиту 

виробничих запасів на підприємстві. 

 

Ключові слова: виробничі запаси, облік та аудит 

виробничих запасів, складський облік. 



ANNOTATION 

 

Oleshchenko O.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. 

Relevance Production stocks at enterprises are created and 

maintained in order to fulfill their main function - to ensure a 

continuous production process. Production inventories are part of a 

continuous flow of business operations that is characterized not only 

by volume and structure but also by liquidity. Inventories are a 

multifaceted category, so the quality and content of information that 

is generated in the course of their accounting depend on the 

performance of the enterprise and the level of efficiency of their use. 

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

practical study of the organization of accounting and audit of 

production stocks in the agricultural enterprise and justification of 

ways to improve their accounting and audit system in 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; The basic principles of primary, 

synthetic and analytical accounting of production inventories at the 

enterprise are analyzed and the characteristics of typical abuses in 

their accounting are investigated. The methodology of carrying out 

the audit of inventories is considered. 

The methodology of conducting the audit in the conditions of 

application of computer technologies is considered. Theoretical 

provisions and practical recommendations for improving the 

organization and methodology of inventory accounting and audit at 

the enterprise are offered. 

 

Keywords: inventories, inventory accounting and audit, 

warehouse accounting. 
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