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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання 

вирoбничі зaпaси зaбeзпeчують пoстійність, бeзпeрeрвність тa 

ритмічність діяльнoсті кожного підприємствa, гaрaнтуючи йoгo 

eкoнoмічну бeзпeку. Виробничим запасам належить домінуюча 

роль у складі матеріальних витрат аграрних підприємств. 

Ефективне управління запасами дає змогу знизити витрати на їх 

зберігання, вивільнити із поточного господарського обороту 

частину фінансових ресурсів. Оскільки до властивостей 

виробничих запасів відноситься те, що в процесі виробничого 

циклу вони повністю використовуються і здійснюють повне 

перенесення своєї вартості на собівартість виробленої продукції, 

необхідність у обліково-аналітичному управлінні надходженням 

та рухом виробничих запасів є суттєвим важелем у забезпеченні 

стабільного процесу виробництва, зменшенні собівартості і 

збільшенні обсягів виробленої сільськогосподарської продукції. 

Одним із найдієвіших інструментів виявлення резервів 

підвищення ефективності використання запасів та управління 

ними є чітка організація та раціональна методика 

бухгалтерського обліку та контролю виробничих запасів.  

Облік та аудит виробничих запасів досліджувався 

численними вітчизняними та зарубіжними науковцями, серед 

який суттєвий внесок у розвиток цього питання зробили 

В.Г. Андрійчук, М.І. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, С.І. Василішин, 

С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, М.В. 

Кужельний, Н.М. Малюга, Т.Г. Маренич, Л.В. Нападовська, 

М.Ф. Огійчук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко та ін. 

Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми. 

Теоретичні та методичні аспекти організації та ведення обліку 

виробничих запасів всебічно досліджені та обґрунтовані, проте 

саме в аграрних підприємствах ці питання вивчені недостатньо 

глибоко та потребують подальшого опрацювання й 

дослідження. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. 

Магістерська робота виконувалася відповідно до плану науково-



дослідної роботи кафедри обліку та аудиту Харківського 
національного технічного університету сільського господарства 
імені Петра Василенка за темою «Формування напрямів та 
механізмів підвищення ефективності агропромислового 
виробництва в умовах глобалізації», державний реєстраційний 
номер 0116U007411. Автором в рамках даної тематики 
здійснено обґрунтування напрямів удосконалення обліку та 
аудиту виробничих запасів на агарних підприємствах.  

Мета та завдання магістерської роботи. Метою 

роботи є розробка теоретично-методичних засад та практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту виробничих 

запасів на аграрних підприємствах.  

Мета магістерської роботи обумовила необхідність 

вирішення наступних завдань: 

- уточнити сутність дефініції «виробничі запаси», їх 

класифікації та оцінки як об’єкту обліку та аудиту; 

- узагальнити нормативно-правове забезпечення обліку та 

аудиту виробничих запасів в Україні та на міжнародному рівні;  

- розкрити теоретичні та нормативно-правові основи 

регулювання аудиторської діяльності та аудиту виробничих 

запасів в Україні; 

- оцінити сучасний фінансово-економічний стан 

діяльності аграрних підприємств (на прикладі 

госпрозрахункової діяльності Липковатівського аграрного 

коледжу); 

- встановити проблемні моменти, що виникають на 

практиці при обліковому забезпеченні та контролі виробничих 

запасів на аграрних підприємствах (на прикладі 

госпрозрахункової діяльності Липковатівського аграрного 

коледжу); 

- обґрунтувати напрями удосконалення обліку та ауидту 

виробничих запасів на аграрних підприємствах; 

- здійснити економічне обґрунтування запропонованих у 

дослідження напрямів удосконалення організації та методики 

обліку і аудиту. 

Об’єктом дослідження є процес обліково-аудиторського 

забезпечення виробничих запасів на аграрних підприємствах.  



Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту виробничих запасів на 

аграрних підприємствах. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною 
основою роботи стали фундаментальні положення економічної 
теорії, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, 

законодавчі й нормативні акти, інструктивні матеріали, дані 
фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності 
аграрних підприємств, матеріали періодичних видань.  

При дослідженні теоретичних аспектів обліку та аудиту 

виробничих запасів застосовувалися методи аналізу та синтезу, 

індукції і дедукції (для визначення місця обліку та аудиту в 

системі управління запасами та розробки методики 

внутрішнього та зовнішнього контролю виробничих запасів), 

методи теоретичного порівняння та узагальнення, абстракції 

(під час визначення понять «виробничі запаси», «оборотні 

активи», та класифікаційних ознак виробничих запасів), 

системний підхід та логічне моделювання (під час виявлення 

чинників, що зумовлюють специфіку обліку досліджуваних 

операцій), метод наукового абстрагування (для дослідження й 

узагальнення окремих компонентів господарських операцій з 

розрахунків з обліку виробничих запасів), метод проектування 

(для розробки рекомендацій щодо вдосконалення механізму 

обліку досліджуваних операцій), таблично-графічний метод (для 

наочного відображення результатів дослідження) тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в 
обґрунтуванні теоретико-методичних та прикладних засад з 
удосконалення обліку та аудиту виробничих запасів на аграрних 
підприємствах. 

В процесі проведеного дослідження одержано наступні 

основні науково та практичні результати, що характеризують 

новизну, розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 

удосконалено: 

- організацію бухгалтерського обліку виробничих запасів 

у частині формування облікової політики аграрних підприємств 

шляхом формування теоретичних засад, організаційних процесів 



забезпечення та технології обробки облікової інформації, що дає 

можливість підвищення рівня ефективності системи управління 

виробничими запасами; 

набуло подальшого розвитку: 

- теоретична ідентифікація сутності поняття «виробничі 

запаси», як частини матеріальних ресурсів підприємства, які 

представляють собою сукупність предметів праці, та складають 

матеріальну основу продукції підприємства, приймають участь у 

виробництві протягом одного виробничого циклу і повністю 

переносять свою вартість на вартість готової продукції; 

- організаційна модель, яка вміщує в собі порядок 

необхідних шляхів, упровадження яких у виробництво 

дозволить оптимізувати фінансово-господарську діяльність 

підприємств, мінімізувати затрати на придбання, списання у 

виробництво та раціональне використання виробничих запасів; 
- методичні основи обліку транспортно-заготівельних витрат 

на придбання виробничих запасів, сутність яких у розмежування ТЗВ 

на транспортні й заготівельно-складські, а також доцільність 

використовувати окремі субрахунки рахунку 20 для цих видів витрат. 

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота є 

самостійно виконаною завершеною науковою працею, в якій 

викладено авторський підхід до вирішення поставлених завдань.  

Практичне значення одержаних результатів. Основні 

положення дипломної магістерської роботи доведені до рівня 

практичних рекомендацій з організації та ведення обліку та 

аудиту виробничих запасів на агарних підприємствах. 

Результати дослідження прийняті до впровадження у практичну 

діяльність аграрного підприємства – Липковатівського аграрного 

коледжу. 

Апробація результатів дипломної магістерської 

роботи. Основні результати дипломної магістерської роботи 

доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на 

науково-практичних конференціях та форумах, а саме на XV 

Міжнародному форумі молоді «Молодь і сільськогосподарська 

техніка у XXI сторіччі» (м. Харків, ХНТУСГ, 4-5 квітня 2019 р.) 

та I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 



«Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ» 

(м. Харків, ХНТУСГ, 11-12 квітня 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 3 

наукових праці загальним обсягом 0,27 ум.-др. арк., у тому числі 

– 1 статя у віснику студентського товариства та 2 публікації у 

матеріалах науково-практичних конференції та форуму. 

Структура та обсяг дипломної магістерської роботи. 

Основний зміст роботи викладений на 103 сторінках 

комп’ютерного тексту. Робота складається із анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних 

джерел із 103 найменування, містить 11 таблиць, 5 рисунків та 

21 додаток. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку та аудиту 

виробничих запасів» розглянуто економічний зміст і завдання 

обліку виробничих запасів, класифікацію та оцінку запасів, 

розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової 

звітності, сутність, види та форми контролю, нормативно-

правове та фактографічне забезпечення аудиту виробничих 

запасів. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту виробничих 

запасів» дано організаційно-економічну характеристику 

підприємства, розглянуто первинний облік виробничих запасів, 

організацію складського господарства і складського обліку, 

синтетичний і аналітичний облік запасів, методику проведення 

аудиту виробничих запасів та оформлення його результатів.  

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

виробничих запасів» обґрунтовано напрями удосконалення 

обліку виробничих запасів, механізм розвитку та адекватну 

йому організацію обліку на аграрних підприємствах та обліку 

виробничих запасів, розкрито сутність аудиту в умовах 

застосування комп’ютерних технологій. 
 



ВИСНОВКИ 
 

Отримані в ході дослідження результати магістерської 

дипломної роботи вирішують важливе науково-практичне 

завдання щодо обґрунтування теоретичних засад та практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту виробничих 

запасів на аграрних підприємств.  

За результатами дослідження можна зробити такі основні 

висновки: 

1. В роботі проаналізовано поняття «виробничі запаси» в 

літературних, періодичних, науково-практичних джерелах та 

законодавчих актах, на основі чого було визначено, що на 

даному етапі не створено єдиного підхід до трактування 

сутності даної категорії. Зокрема, це пов’язано з виділенням 

різних складових виробничих запасів. На підставі огляду та 

аналізу досліджених літературних джерел, а також визначення 

сутності поняття «запаси» в різних країнах було 

систематизовано і узагальнено підходи до й розуміння його 

сутності та розроблено наступне трактування поняття 

«виробничі запаси» – це частина матеріальних ресурсів 

підприємства, які представляють собою сукупність предметів 

праці, та складають матеріальну основу продукції підприємства, 

приймають участь у виробництві протягом одного виробничого 

циклу і повністю переносять свою вартість на вартість готової 

продукції.  

2. Доведено, що правильна оцінка та визнання 

виробничих запасів, їх ефективне використання незалежно від 

виду діяльності та форми власності, безпосередньо впливає на 

отриманий прибуток, що є метою діяльності будь-якого суб’єкта 

господарювання. Правильний вибір методу оцінки виробничих 

запасів залежить від характеристик, якими повинна володіти 

облікова інформація, і від основних завдань, задля розв’язання 

яких фактично складається фінансова звітність, отже від 

конкретних потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів, та 

звичайно від галузевої належності суб’єкта господарювання. 

Раціональне організаційно-аналітичне забезпечення управління 

виробничими запасами дозволить не тільки зменшити втрати від 



утримання надлишкових запасів, а й дасть можливість 

вивільнити значну частину коштів, що суттєво покращить 

вартісно-орієнтоване управління підприємством. 

3. Дослідження показали, що суть інформаційного 

забезпечення зводиться до цілеспрямованої роботи по збору 

інформації, її реєстрації, передаванню, обробці, узагальненню, 

зберіганню та пошуку суб’єктами контролю з метою використання 

для управління. Завданням нормативно-правового та 

фактографічного забезпечення аудиту виробничих запасів є 

інформування учасників контрольного процесу про їх стан та рух 

на підприємстві, а також відображення в обліку господарських 

операцій відповідно до нормативно-правових актів. 

4. Обґрунтовано сутність економічного контроль, де 

враховано, що це внутрішньогосподарський та зовнішній 

контроль господарсько-фінансової діяльності підприємства, 

який здійснюється представниками державних органів 

управління економікою, спеціальних державних контролюючих 

і адміністративних органів, аудиторськими фірмами, 

громадськими та внутрішньогосподарськими контролерами в 

межах визначених для них повноважень і за розробленою 

завчасно програмою 

5. В роботі надано організаційно-економічну 

характеристику госпрозрахунковій діяльності Липковатівського 

агарного коледжу, яке обрано господарським об’єктом 

дослідження. У 2018 р у підприємства відбулося скорочення 

обсягу валової продукції в постійних цінах 2010 р. порівняно з  

попереднім роком – на 7,3%, втім цей показник на 59,3% більше 

ніж в 2016 р., і складає 10984,7 тис. грн. Обсяг товарної 

продукції 25448,0 тис.грн, що на 6,4% менше порівняно з 2017 р. 

та на 41,7% більше порівняно з 2016 р. Чисельність працівників 

скоротилася з 101 чол. у 2016 р. до 82 чол. у 2018 р., тобто на 

19,2%. Встановлено, що скорочення персоналу відбулося через 

закриття декількох допоміжних виробництв – пилорами та 

інструментального цеху, а також політики оптимізації кадрового 

складу, яка була націлена на скорочення адміністративних 

витрат. Середньорічна вартість основних та оборотних активів 



за рахунок списання непридатних необоротних активів 

скоротилася до рівня 13144,0 тис.грн, що на 5,9% менше 

попереднього року, натомість оборотні активи, а саме запаси та 

дебіторська заборгованість на кінець року зросли більше ніж на 

20% у 2018 р. порівняно з попередніми 2016 та 2017 роками. 

Виробничий напрямок підприємства у 2018 р. – зерно-

соняшниковий, як і у попередні роки діяльності. Тваринництво у 

обсязі товарної продукції у 2018 р. займає п’яту частину. 

Основним видом продукції щодо виручки від реалізації є молоко 

– 10,0% до загального обсягу. Підприємство прибуткове та 

загалом рентабельне. Норма рентабельності, яка характеризує 

ефективність використання активів підприємства має тенденцію 

до скорочення у 2018 р., що потребує більш виваженого 

управління ресурсами підприємства.  

6. Аналіз організації бухгалтерського обліку та системи 

контролю Липковатівського аграрного коледжу дав змогу 

встановити, що на підприємстві працює бухгалтерська служба із 

5 осіб, яку очолює головний бухгалтер. Це окремий структурний 

підрозділ, який веде облік лише господарської діяльності 

коледжу і не займається бюджетним обліком. Облік 

здійснюється за допомогою автоматизованої форми обліку з 

використанням програми «1С: Бухгалтерія 8.2». Дослідження 

показали, що підприємство не має раціональної системи 

контролю. Серед існуючих методів контролю систематично 

застосовується лише інвентаризація, яка обов’язкова для 

складання річної фінансової звітності.  

7. Визначено, що однією із найважливіших передумов 

ефективного управління формуванням та використанням 

ресурсного потенціалу господарюючих суб’єктів є раціональна 

побудова бухгалтерського обліку надходження, руху та 

використання їх виробничих запасів. В аграрних підприємствах 

склалася низка галузевих особливостей, передусім специфіка 

кругообігу капіталу, яка має свій вплив на організацію системи 

обліку та контролю за рухом виробничих запасів, що слід 

врахувати під час розроблення облікової політики 

господарських формувань. Установлено методичні аспекти 



побудови бухгалтерського обліку з урахуванням його 

нормативно-правового забезпечення, задля ефективності якого 

слід досягти методологічної точності та доцільності у 

використанні методів оцінки виробничих запасів, відображення 

операцій з ними у первинному обліку, використання 

прогресивних форм обліку, що у кінцевому результаті 

підвищить інформаційну, аналітичну та контрольну функції 

бухгалтерського обліку у процесі прийняття управлінських 

рішень щодо діяльності аграрних підприємств. 

8. Обґрунтовано методику аудиту виробничих запасів 

завдяки виділенню методичних прийомів і процедур, що 

забезпечують комплексне дослідження операцій з виробничими 

запасами на аграрних підприємствах в процесі аудиту. Така 

методика дає змогу найбільш детально перевірити 

використання, облік і ефективність використання виробничих 

запасів на підприємстві. Застосування аналітичних процедур в 

аудиті виробничих запасів допоможе аудитору з’ясувати сфери 

потенційного ризику, виявити наявність пере-кручень у 

фінансовій звітності, визначити необхідність проведення 

додаткових аудиторських процедур.  

9. У дослідженні стосовно практичних аспектів ведення 

обліку виробничих запасів та виокремлення сучасної 

проблематики їх виробничого процесу, було зазначено ряд 

оптимізаційних шляхів для вдосконалення обліку виробничих 

запасів. Зокрема, запропоновано механізм удосконалення обліку 

виробничих запасів, який може стати головною передумовою 

успішного здійснення виробничого процесу; представлено 

розгорнуту структурну модель, яка вміщує в собі порядок 

необхідних шляхів, упровадження яких у виробництво дозволить 

оптимізувати фінансово-господарську діяльність підприємств, 

мінімізувати затрати на придбання, списання у виробництво та 

раціональне використання виробничих запасів. Даний аналіз 

дозволить здійснювати якісний поточний контроль їх використання, 

що в подальшому вплине на поступовий ріст прибутку підприємства. 
10. Розроблено структурну модель облікової політики 

аграрного підприємства у контексті формування та розкриття 

інформації про виробничі запаси як сукупність принципів, методів і 



процедур, що забезпечують оцінку, реєстрацію та облікове 

відображення господарських фактів і операцій із виробничими 

запасами. Запропоновані підходи до формування облікової політики 
аграрних підприємств забезпечать ефективність виконання функцій 

обліку та збалансованість процесу перетворення вхідних даних на 

об’єктивну, достовірну та своєчасну оперативну і підсумкову 

інформацію про виробничі запаси для прийняття ефективних 
управлінських рішень  

11. Обґрунтовано методичні засади обліку транспортно-
заготівельних витрат на придбання виробничих запасів. Доведено, 
що слід розмежувати облік транспортних i заготівельно-складських 
витрат, відкривши два окремі субрахунки до рахунку 20 «Виробничі 
запаси»: 20.10 «Транспортні витрати» та 20.11 «Заготівельно-
складські витрати». 

12. Запропоновано науково-практичні підходи до 

автоматизації аудиту на аграрних підприємствах з врахуванням 

розвитку сучасного інформаційного забезпечення та діючих 
нормативно-правових обмежень щодо використання окремих 

програмних продуктів та їх обслуговування, що діють в Україні. 
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Капцош А.С. Облік та аудит виробничих запасів (за 
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Дослідження присвячене теоретично-методичному 

обґрунтуванню та розробці практичних рекомендацій з 

удосконалення обліку та аудиту розрахунків з покупцями і 

замовниками. 

Здійснено теоретичну ідентифікація сутності поняття 

«виробничі запаси». Висвітлено класифікаційні ознаки та види 

виробничих запасів на аграрних підприємствах та деталізовано 

методику їх оцінки. Узагальнено нормативно-правове 

забезпечення обліку та аудиту виробничих запасів в Україні та 

на міжнародному рівні.  

Здійснено аналіз сучасного фінансово-економічний стан 

діяльності аграрних підприємств (на прикладі на прикладі 

госпрозрахункової діяльності Липковатівського аграрного 

коледжу). Висвітлено організацію бухгалтерського обліку та 

контролю на аграрних підприємствах (на прикладі на прикладі 

госпрозрахункової діяльності Липковатівського аграрного 

коледжу). Визначено проблемні моменти, що виникають на 

практиці при обліковому забезпеченні та контролі виробничих 

запасів на аграрних підприємствах. 

Запропоновано механізм удосконалення обліку виробничих 

запасів. Представлено розгорнуту структурну модель, яка вміщує в 

собі порядок необхідних шляхів, упровадження яких у 

виробництво дозволить оптимізувати фінансово-господарську 

діяльність підприємств, мінімізувати затрати на придбання, 

списання у виробництво та раціональне використання виробничих 

запасів. Удосконалено організацію бухгалтерського обліку 

виробничих запасів у частині формування облікової політики 



аграрних підприємств шляхом формування теоретичних засад, 

організаційних процесів забезпечення та технології обробки 

облікової інформації. Розроблено методичні основи обліку 

транспортно-заготівельних витрат на придбання виробничих запасів. 
Запропоновано науково-практичні підходи до автоматизації аудиту 

на аграрних підприємствах 
Ключові слова: облік, аудит, оцінка, виробничі запаси, 

аграрні підприємства, організація обліку, автоматизація обліку. 
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SUMMARY 

 

Kaptsosh A. Inventory accounting and audit (according to 

the Lipkovatovka Agricultural College). – Manuscript. 

Qualification work for the Master's degree in specialty 071 

«Accounting and taxation» (educational program «Accounting and 

Audit»). – Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University 

of Agriculture, Kharkiv, 2019 

 

Qualification work for the Master's degree is devoted to the 

theoretical and methodological substantiation and development of 

practical recommendations for improving the accounting and audit of 

payments with buyers and customers. 

Theoretical identification of the essence of the concept of 

«inventories» is carried out. The classification signs and types of 

production stocks at agricultural enterprises are explained and the 

method of their estimation is detailed. The legal and regulatory 

support for accounting and auditing of inventories in Ukraine and 

internationally is generalized. 

The analysis of the current financial and economic state of 

activity of agricultural enterprises (on the example of self-financing 

activities of the Lipkovatovka Agricultural College). The 

organization of accounting and control at agricultural enterprises (on 

the example of self-financing activities of Lipkovatovka Agricultural 

College) is covered. The problems that arise in practice in accounting 

and control of production stocks at agricultural enterprises are 

identified. 



A mechanism for improving inventory accounting is 

proposed. An extended structural model is presented, which 

incorporates the order of the necessary ways, the introduction of 

which in production will allow to optimize the financial and 

economic activity of enterprises, minimize the costs of acquisition, 

write-off in production and rational use of production stocks. The 

organization of accounting of production inventories in the part of 

forming of accounting policy of agrarian enterprises by forming of 

theoretical bases, organizational processes of providing and 

technology of processing of accounting information is improved. 

Methodical bases for accounting of transport and procurement costs 

for the purchase of production inventories have been developed. 

Scientific and practical approaches to audit automation at agricultural 

enterprises are proposed 

Key words: accounting, audit, estimation, inventories, 

agricultural enterprises, accounting organization, accounting 

automation. computer audit. 


