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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

Актуальність теми. Для здійснення фінансово-

господарської діяльності підприємствами всіх форм 

власності та галузей економіки використовуються 

виробничі запаси, які є найбільш важливою та значною 

частиною активів. Вони займають особливе місце у складі 

майна та домінуючі позиції у структурі витрат. 

Сформовані виробничі запаси забезпечують постійність, 

безперервність та ритмічність діяльності господарюючого 

суб’єкта, гарантують його економічну безпеку. Своєю 

чергою, це вимагає повної, достовірної інформації про 

наявність та рух виробничих запасів, яку може надати 

тільки бухгалтерський облік, який у цьому разі слід 

розглядати як елемент господарської інформаційної 

системи, що генерує та інтерпретує всю базу 

інформаційного потоку, надану різними ринковими 

системами саме для ефективного управління. Проблеми 

обліку виробничих запасів в сучасних умовах набувають 

особливої актуальності в зв’язку з потребою швидкої і 

достовірної інформації. Процес відображення їх в обліку, 

який складався роками не задовольняє інформацією 

управлінський персонал. Тому, станом на сьогоднішній 

день важливим є вирішення питання пристосування 

сучасної системи обліку виробничих запасів на 

підприємствах до вимог оптимізації оперативності та 

достовірності надання інформації для потреб менеджменту 

з метою раціоналізації управління такими активами та 

підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання в цілому. 

Одним з важливих завдань для підприємства є 

повне забезпечення виробничими запасами для 

майбутнього виробництва продукції, виявлення та 

використання внутрішньогосподарських резервів, 



 

 

запобігання перевитратам по матеріальним статтям, 

оскільки саме від цього залежить величина собівартості 

продукції, рівень рентабельності виробництва та 

підвищення продуктивності праці. Дуже важливо 

приділяти велику увагу обліку виробничих запасів, їх 

зберіганню, реалізації та фінансових результатів на 

підприємстві, оскільки це основний ланцюжок кожного 

виробничого підприємства.  

Відзначаючи ґрунтовність проведених наукових 

досліджень у царині виробничих запасів, варто зазначити, 

що проблеми процесу документування все ж таки 

залишаються невирішеними та потребують подальшого 

наукового й практичного опрацювання. У сучасних умовах 

господарювання документальне оформлення наявності та 

руху виробничих запасів набуває особливої актуальності у 

зв’язку з оновленням системи отримання інформації про 

матеріальні цінності, використання нетрадиційних для 

вітчизняної облікової практики підходів до ефективності їх 

використання та оптимізації результатів діяльності 

підприємства. Все вищеперераховане обумовлює вибір 

теми дипломної магістерської роботи, визначає її 

актуальність і практичну значимість, основні напрями 

дослідження, мету та завдання. 

Метою роботи є дослідження теоретико-методичних 

засад та розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення обліку та аудиту виробничих запасів ТОВ 

Агрофірма «Обрій» LTD шляхом поліпшення механізму його 

організації. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі 

завдання: Розкрити теоретичні аспекти обліку та аудиту 

виробничих запасів, вивчити стан обліку та аудиту 

виробничих запасів; розробити та запропонувати шляхи 

удосконалення обліку та аудиту виробничих запасів; 

узагальнити висновки і пропозиції по темі дослідження. 



 

 

Об‘єктом дослідження є процес організації обліку та 

аудиту виробничих запасів як складової облікової системи 

ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD Талалаївського району 

Чернігівської області. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 

методичних та практичних засад організації обліку та аудиту 

виробничих запасів на досліджуваному підприємстві. 

Методика дослідження У кваліфікаційній 

(магістерській) роботі використано методи дослідження, які 

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. 

Інформаційною базою досліджень були 

нормативно – правові акти України, річна фінансова 

звітність товариства за період з 2016 по 2018рр., 

літературні джерела по темі дослідження, довідково-

інформаційні матеріали, результати власних спостережень 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в уточненні теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту 

виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання, а саме: 

- уточнено наступне визначення виробничих запасів 

як економічної категорії. Автором запропоноване наступне 

визначення терміну "виробничі запаси" - це вартісне 

вираження запасів сировини і матеріалів, напівфабрикатів, 

призначених для виробництва продукції та використання у 

виробничому процесі, управлінських потреб і продажу. На 

відміну від існуючих визначень, запропоноване поняття 



 

 

«виробничі запаси» підкреслює матеріальну та витратну 

природу виробничих запасів, одночасно з цим 

відокремлює їх від сукупних матеріальних ресурсів 

підприємства, визначає джерела відшкодування їх 

вартості; 

- запропоновано на законодавчому рівні затвердити 

галузеві рекомендації в сільському господарстві щодо 

впровадження П(С)БО 9 «Запаси», а це свідчить про 

відсутність відомчого управління і має негативний вплив 

на: достовірність інформації про використання запасів; на 

вирішення питань щодо обґрунтування окремих елементів 

облікової політики на конкретних сільськогосподарських 

підприємствах;  

- встановлено існування ряду розбіжностей, які 

наведено у П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси». 

Основною проблемною ознакою, щодо якої відсутня повна 

тотожність є оцінка запасів при надходженні. Так, у МСБО 

2 «Запаси» взагалі термін «первісна вартість» не 

вживається, а за П(С)БО 9 наводиться широкий спектр її 

складових; 

- удосконалено класифікацію виробничих запасів 

підприємства, в основу якої покладено розподіл 

виробничих запасів за призначенням і роллю на стадіях 

операційного циклу; 

- розроблено рекомендації щодо внесення 

положень до Наказу про облікову політику підприємства в 

частині виробничих запасів, що дозволить підвищити 

якість облікової інформації в управлінні виробничими 

запасами; 

- запропоновано накладну на оприбуткування 

виробничих запасів, яка на відміну від існуючого 

Прибуткового ордеру має спрощену форму та доповнена 

необхідними реквізитами, які є важливими для 



 

 

формування бухгалтерської інформації про отримані 

матеріальні цінності. 

Практичне значення одержаних результатів 
полягає в тому, що запропоновані теоретичні узагальнення й 

практичні рекомендації щодо удосконалення процесу 

організації обліку та аудиту виробничих запасів можуть бути 

використані у сільськогосподарських підприємствах, зокрема 

у ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD. 

Апробація результатів дослідження. Основні 

наукові та практичні положення і висновки кваліфікаційної 

(магістерської) роботи обговорювались на всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції (м. Харків, 28 

травня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції (м. Вінниця, 13 травня 2019 р.); 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 

11-12 квітня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній 

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

Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. 

Харків, 23 травня 2018 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції (м. Харків, 23 травня 2018 р.); 

внутрівузівській науково-практичній конференції за 

підсумками виробничої практики студентів спеціальності 

«Облік і оподаткування» (м. Харків, 17 жовтня 2018 р.); 

внутрівузівській науково-практичній конференції за 

підсумками виробничої практики студентів спеціальності 

«Облік і оподаткування» (м. Харків, 10 жовтня 2017 р.); 

внутрівузівській науково-практичній конференції за 

підсумками виробничої практики студентів спеціальності 

«Облік і аудит» (м. Харків, 12 жовтня 2016 р.). 

Структура та обсяг роботи. Загальний обсяг 

роботи складає 129 сторінки, 11 рисунки, 11 таблиць, 128 

використаних джерела на 13 стор. Обсяг основного тексту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи складає 142 

сторінки. 



 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні аспекти ведення 

обліку та аудиту виробничих запасів» розглянуто: 

економічний зміст і завдання обліку виробничих запасів; 

класифікація запасів; оцінка виробничих 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» розглянуто: організаційно – економічну 

характеристику підприємства; первинний облік 

виробничих запасів; організація складського господарства 

і складського обліку; синтетичний і аналітичний облік 

запасів; методика проведення аудиту виробничих запасів 

та оформлення його результатів. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту виробничих запасів» розглянуто: удосконалення 

обліку виробничих запасів при діючій формі обліку, 

організацію обліку виробничих запасів при 

автоматизованій формі обліку; аудит в умовах 

застосування комп’ютерних технологій. 

 

ВИСНОВКИ 

Об'єктом дослідження в кваліфікаційній 

(магістерській) роботі є процес організації обліку та аудиту 

виробничих запасів як складової облікової системи 

сільськогосподарського підприємства, зокрема ТОВ 

Агрофірма «Обрій» LTD Талалаївського району 

Чернігівської області.  

При аналізі господарської діяльності нами було 

встановлено, що загальна площа землі для ведення 



 

 

господарства на протязі 3-х років зазнала незначних змін. 

Чисельність працівників збільшилась на 12 чоловік. Це 

відбулося за рахунок збільшення чисельності найманих 

працівників в рослинництві. ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD 

на протязі 3-х років є рентабельне. Товариство в 2018 році 

спеціалізується на вирощуванні зернових і зернобобових. При 

аналізі фінансового стану виявлено, що товариство 

ліквідне і платоспроможне. Зазначимо, що 10.07.2019р. 

рішенням №10/07/19-01 учасника ТОВ Агрофірма «Обрій» 

LTD змінило своє найменування на Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ТАС АГРО ПІВНІЧ»; Але, 

зважаючи на той факт, що кваліфікаційна (магістерська) 

робота була написана на матеріалах товариства за період з 

2016 – 2018рр., надалі в роботі згадується саме ТОВ 

Агрофірма «Обрій» LTD.  

Для організації та ведення бухгалтерського обліку в 

ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD затверджено Наказ про 

облікову політику, згідно з яким бухгалтерський облік на 

підприємстві веде бухгалтерська служба на чолі з 

головним бухгалтером, між працівниками розподілені 

обов’язки і оформлені посадові інструкції, розроблений 

робочий План рахунків, є графік документообігу. На 

підприємстві діє автоматизована форма обліку за 

допомогою програми «1С: Бухгалтерія».  

В цілому стан управління матеріально-технічним 

забезпеченням ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD можна 

вважати задовільним, однак загальна економічна ситуація 

в країні вимагає продовжувати пошук напрямків 

удосконалення механізму управління матеріально-

технічним забезпеченням підприємства. В роботі 

визначено процедури, на яких має ґрунтуватися процес 

ефективного прийняття управлінських рішень щодо 

виробничих запасів; — незважаючи на достатньо 

ефективну організацію обліку виробничих запасів в ТОВ 



 

 

Агрофірма «Обрій» LTD для підвищення його 

оперативності, інформативності та підтвердження його 

достовірності доцільно періодично переглядати та 

уточнювати принципи нарахування, відповідності доходів 

і витрат та обачності, які забезпечують достовірне 

відображення об'єктів обліку, удосконалювати форми 

первинного обліку виробничих запасів, проводити аналіз 

динаміки, структури та ефективності використання 

оборотних активів і запасів у цілому та в розрізі окремих 

видів чи груп, здійснювати внутрішній аудит виробничих 

запасів; — на нашу думку, в ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD 

необхідно створити Внутрішню службу аудиту, яка 

сприятиме як підвищенню ефективності системи 

внутрішнього контролю, так і підвищенню якості 

управління в цілому. На прикладі аудиту виробничих 

запасів у роботі було розроблено: етапи для створення 

ВСА; графік проведення внутрішнього аудиту у відділах 

Головної бухгалтерії; план та програма для проведення 

внутрішнього аудиту; робочі документи. 

Нами 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. Також даний аналіз 

дозволить здійснювати якісний поточний контроль їх 

використання, що в подальшому вплине на поступовий 

ріст прибутку підприємства. 

Запропоновано розробити єдину форму документа на 

оприбуткування виробничих запасів, призначену для 

комп’ютерної обробки в програмі «1С: Бухгалтерія».  



 

 

Обґрунтовано систему обліку матеріальних витрат на 

освоєння нової техніки і технології виробництва; 

запропоновано чітко організовувати обліково-контрольні 

процедури руху запасів підприємств (застосування заходів 

контролю та оперативного регулювання процесів 

утворення запасів). 

В ході дослідження встановлено, що до негативних 

аспектів з обліку виробничих запасів слід відносити 

складність визначення справедливої (ринкової та 

неринкової) вартості запасів, що полягає у використанні 

підприємством бартерного обміну, більше того, обміну на 

неподібні активи;  низький рівень оперативності 

інформаційного забезпечення управління виробничими 

запасами підприємств;  невідповідний рівень контролю та 

оперативного регулювання процесів утворення запасів;  

обмеженість контролю використання виробничих запасів; 

підвищення оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємств, яке 

забезпечується запровадженням інформаційних технологій 

обробки економічної інформації;  удосконалення системи 

автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 

виробничими запасами та обґрунтування раціональних 

методів проведення інвентаризації виробничих запасів; 

узгодження механізмів бухгалтерського і податкового 

обліку виробничих запасів;  обґрунтування системи обліку 

матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології 

виробництва;  чітка організація обліково-контрольних 

процедур руху запасів підприємств (застосування 

прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів 

контролю та оперативного регулювання процесів 

утворення запасів). 

В ході дослідження економічної літератури нами 

узагальнено кількість класифікаційних ознак та повноту 

розкриття їх складових. Визначено, що для побудови 



 

 

ефективного синтетичного та аналітичного обліку 

потрібно використовувати економічну та технічну 

класифікації, які конкретизують деталізацію виробничих 

запасів. Нами запропоновано на перспективу побудову 

структури бухгалтерії при застосуванні комп'ютерів, що 

буде складатися з двох основних відділів: відділу 

інформаційної системи та відділу контролю. Враховуючи 

важливість організації облікового процесу як складової 

механізму обліку виробничих запасів ТОВ Агрофірма 

«Обрій» LTD, його галузеву специфіку та вимоги 

нормативно – законодавчих актів, нами визначено основні 

підходи до формування облікової політики у сукупності 

теоретичних засад, технології обробки облікової 

інформації, методики обліку та організаційних процесів 

інформаційного забезпечення підприємства. Нами 

встановлено, що процесу оптимізації обліку виробничих 

запасів, а також поліпшенню їх корисного використання 

має сприяти не тільки якісно складена документація, а й 

налагоджений виробничий процес. Тому, для подальшої 

оптимізації обліку виробничих запасів пропонуємо 

розроблений економічний механізм.  

Таким чином, поліпшенню ефективності облікового 

процесу щодо виробничих запасів у ТОВ Агрофірма 

«Обрій» LTD сприятиме впорядкування первинної 

документації, широке впровадження типових уніфікованих 

форм, підвищення рівня автоматизації обліково-

обчислювальних робіт, забезпечення суворого порядку 

приймання, зберігання й витрачання виробничих запасів. 

Таким чином, нами 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. Комп’ютеризація аудиту надає можливість 

розширити сферу аудиторської перевірки, збільшити 

кількість проведених процедур; знижує ризик аудитора, 

пов’язаний з вибірковою перевіркою; є зручною у 

користуванні: надає можливість одночасно працювати з 

багатьма документами та спостерігати, як зміна показників 

одного документа відображається на інформації інших, 

пов’язаних з ним. 

Застосування комп’ютерної техніки не змінює мети 

проведення аудиторських процедур, проте суттєво впливає 

на методологію аудиту. Для аудитора обробка економічної 

інформації за допомогою комп’ютера надає можливість 

збільшити ефективність аудиторської роботи, зменшивши 

при цьому витрати, а також сприяє зменшенню кількості 

даних, що обробляються вручну, внаслідок чого у 

аудитора з’являється час для детальнішої перевірки 

документів. 

Вважаємо, що запропоновані вище заходи щодо ведення 

бухгалтерського обліку виробничих запасів будуть 

запроваджені в практичній діяльності підприємства, а також 

сприятимуть оптимальному його розвитку в цілому.  
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АНОТАЦІЯ 

Мурашко Б.М. «Облік та аудит виробничих 

запасів (за даними ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD 

Талалаївського району Чернігівської області)». – На 

правах рукопису. 

Метою даної кваліфікаційної (магістерської) роботи 

є вивчення теоретичних аспектів обліку та аудиту 

виробничих запасів; стану обліку та аудиту виробничих 

запасів на конкретному підприємстві та розробка 

удосконалення ведення їх обліку. Кваліфікаційна 

(магістерська) робота виконується на матеріалах ТОВ 

Агрофірма «Обрій» LTD Талалаївського району 

Чернігівської області. Об’єктом дослідження виступають 

господарські операції з обліку виробничих запасів, що 

відбуваються в ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD. В 

кваліфікаційній (магістерській) роботі розглянуто 

теоретичні положення первинного, аналітичного і 

синтетичного обліку та аудиту виробничих запасів. 

Висвітлено стан обліку та аудиту виробничих запасів, 

запропоновано шляхи удосконалення обліку та аудиту 

виробничих запасів.  

Наукова новизна отриманих результатів:  

- уточнено наступне визначення виробничих запасів 

як економічної категорії. Автором запропоноване наступне 

визначення терміну "виробничі запаси" - це вартісне 

вираження запасів сировини і матеріалів, напівфабрикатів, 

призначених для виробництва продукції та використання у 

виробничому процесі, управлінських потреб і продажу. На 

відміну від існуючих визначень, запропоноване поняття 

«виробничі запаси» підкреслює матеріальну та витратну 

природу виробничих запасів, одночасно з цим 

відокремлює їх від сукупних матеріальних ресурсів 

підприємства, визначає джерела відшкодування їх 

вартості; 



 

 

- запропоновано на законодавчому рівні затвердити 

галузеві рекомендації в сільському господарстві щодо 

впровадження П(С)БО 9 «Запаси», а це свідчить про 

відсутність відомчого управління і має негативний вплив 

на: достовірність інформації про використання запасів; на 

вирішення питань щодо обґрунтування окремих елементів 

облікової політики; на конкретних підприємствах; на 

державну політику щодо регулювання цін молочного під 

комплексу; 

- встановлено існування ряду розбіжностей, які 

наведено у П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси». 

Основною проблемною ознакою, щодо якої відсутня повна 

тотожність є оцінка запасів при надходженні. Так, у МСБО 

2 «Запаси» взагалі термін «первісна вартість» не 

вживається, а за П(С)БО 9 наводиться широкий спектр її 

складових; 

- удосконалено класифікація виробничих запасів 

підприємства, в основу якої покладено розподіл 

виробничих запасів за призначенням і роллю на стадіях 

операційного циклу; 

- розроблено рекомендації щодо внесення 

положень до наказу про облікову політику підприємства в 

частині виробничих запасів, що дозволить підвищити 

якість облікової інформації в управлінні виробничими 

запасами. 

Ключові слова: виробничі запаси, методи відпуску 

запасів, первинна документація, складський облік, аудит, 

автоматизація обліку. 

SUMMARY 

Murashko B.M. "Accounting and Audit of 

Production Stocks (According to LLC Obriy Agro Firm 

LTD of Talalaevsky District of Chernihiv Region)". - On 

the rights of the manuscript. 



 

 

The purpose of this qualification (master's) work is to study the 

theoretical aspects of inventory accounting and auditing; the 

state of accounting and audit of inventories at a specific 

enterprise and the development of improving their accounting. 

The qualification (master's) work is carried out on the materials 

of LLC Obriy Agro Firm LTD of Talalaev district of Chernihiv 

region. The object of the study is the business operations of 

inventory accounting, which occur at LLC Agro Firm "Obriy" 

LTD. In the qualification (master's) work the theoretical 

provisions of primary, analytical and synthetic accounting and 

audit of production stocks are considered. The status of 

accounting and audit of production inventories is presented, 

ways of improvement of the accounting and audit of 

production inventories are suggested. 

Scientific novelty of the obtained results  

The following definition of inventories as an economic 

category is specified. The author proposes the following 

definition of the term "inventories" - a value expression of 

stocks of raw materials, semi-finished products intended for 

production and use in the production process, management 

needs and sales. Unlike existing definitions, the proposed 

concept of "inventories" emphasizes the material and cost 

nature of inventories, while separating them from the total 

material resources of the enterprise, identifies sources of 

compensation for their value; 

 proposed at the legislative level to approve sectoral 

recommendations in agriculture for the implementation of APS 

9 "Inventories", which indicates the lack of departmental 

management and has a negative impact on: the reliability of 

information on the use of stocks; to resolve the issues of 

justification of individual elements of accounting policy; at 

specific enterprises; state policy on regulating dairy prices 

under the complex; a number of discrepancies have been 

identified, which are set out in IAS 9 Inventories and IAS 2 



 

 

Inventories. The main problematic feature, for which there is 

no complete identity, is the valuation of inventory on receipt. 

Thus, in IAS 2 Inventories, in general, the term "original cost" 

is not used, and APS 9 lists a wide range of its components; 

 the classification of production inventories of the 

enterprise, based on the distribution of inventories by purpose 

and role at the stages of the operating cycle, has been 

improved;  

 developed recommendations on the introduction of 

provisions in the order on accounting policies of the enterprise 

in terms of inventory, which will improve the quality of 

accounting information in the management of inventory. 

Keywords: inventories, stocking methods, primary 

documentation, warehouse accounting, audit, accounting 

automation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


