МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО - НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

ТІБЕЖ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
«ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
(на матеріалах КП «Чернігівводоканал» ЧМР)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

АВТОРЕФЕРАТ
випускної кваліфікаційної роботи
на здобуття освітнього ступеню «магістр»

Чернігів -2019

Випускною кваліфікаційною роботою є рукопис
Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту,

Навчально-наукового

інституту

економіки

Чернігівського

національного технологічного університету

Науковий керівник: к.е.н., доцент Шестаковська Тетяна Леонідівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Рецензент: заступник головного бухгалтера КП «Чернігівводоканал»
Ірха Андрій Сергійович

Захист відбудеться «24» грудня 2019 р. о 09.00 год. на засіданні
Екзаменаційної комісії у Чернігівському національному технологічному
університеті

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту
к.ф.-м.н, доцент

Юрченко М.Є.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для ведення господарської діяльності суб’єктами
господарювання всіх форм власності та галузей економіки застосовуються
виробничі запаси, що є значною і найбільш важливою частиною активів
підприємства. Виробничі запаси займають особливе місце у складі майна
підприємства та домінуючі позиції у структурі виробничих витрат. Такі
активи є невід’ємним елементом функціонування підприємств. Їх
оптимальний розмір та безперебійність постачання забезпечують
безперервність діяльності та уникнення низки ризиків.
З наближенням національної системи бухгалтерського обліку до вимог
ринкової економіки та міжнародних стандартів змінилися організаційні
засади формування, використання виробничих запасів, їх відображення в
системі фінансової звітності. Нині облік й аналіз виробничих запасів
підприємства потребує удосконалення, пошуку нових підходів до вирішення
недоліків їх відображення в обліку і звітності. З метою розвитку суб’єктів
господарювання та зростання їх виробничого потенціалу за сучасних умов
ринкової економіки виникає необхідність в ефективному управлінні
виробничими запасами, інформація для якого формується в системі обліку та
аналізу.
Облік і аналіз виробничих запасів досліджували такі науковці, як
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, З. В. Задорожний, В. А. Дерій, Я. Д. Крупка,
І. Д. Ловака, С. Г. Михалевич, Є. В. Мних,
Л. В. Нападовська,
В. М. Панасюк, М. І. Скрипник, А. В. Череп та ін. Попри значні досягнення
названих науковців, окремі питання організації та методики обліку й аналізу
виробничих запасів з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду
потребують подальших досліджень.
Метою написання дипломної роботи є дослідження організаційнометодичних засад, а також розробка практичних рекомендацій щодо обліку
та аналізу наявності і руху виробничих запасів підприємств з урахуванням
вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі визначено такі
завдання:
- дослідити економічну сутність та особливості обліку наявності і
руху виробничих запасів;
- розглянути методичний підхід до аналізу наявності і руху
виробничих запасів на вітчизняних та зарубіжних підприємствах;
- систематизувати нормативно-правове забезпечення організації
обліку наявності і руху виробничих запасів підприємств в Україні;
- оцінити організацію обліку наявності і руху виробничих запасів на
КП «Чернігівводоканал»;
- проаналізувати
результативність
політики
управління
виробничими запасами на КП «Чернігівводоканал»;

- визначити основні напрями удосконалення організації обліку та
аналізу наявності і руху виробничих запасів на КП «Чернігівводоканал»;
- розробити та економічно обґрунтувати можливі шляхи організації
автоматизації обліку наявності і руху виробничих запасів на підприємстві.
Об'єктом дослідження є процеси формування та використання
виробничих запасів на підприємстві.
Предметом дослідження є організаційно-методичні засади обліку й
аналізу наявності і руху виробничих
запасів
на матеріалах
КП «Чернігівводоканал».
Методи дослідження. Для досягнення визначених мети та завдань в
процесі дослідження застосовувалися діалектичний метод пізнання,
положення економічної теорії, а також сукупність загальнонаукових та
спеціальних методів дослідження, а саме: теоретичного узагальнення,
історичного аналізу, аналізу та синтезу, узагальнення, моделювання та
формалізації, індукції та дедукції, порівняльного аналізу, графічний та ін.
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні
акти України, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку щодо обліку
виробничих запасів, праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо обліку й
аналізу наявності і руху виробничих запасів, Інтернет-ресурси, практичні
дані досліджуваного підприємства.
Практична цінність отриманих результатів полягає в удосконаленні
організації обліку й аналізу наявності і руху виробничих запасів з
урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, а саме:
- підходи до класифікації виробничих запасів підприємств, які на
відміну від існуючих, запропоновано згрупувати за такими критеріями:
структурно-функціональним
призначенням,
цільовими
орієнтирами,
територіальною приналежністю;
- облік транспортно-заготівельних витрат, зокрема запропоновано їх
обліковувати на окремому синтетичному рахунку 29 в розрізі
субрахунків 291 «Транспортно-заготівельні витрати» і 292 «Інші
витрати»;
- порядок відображення інформації про виробничі запаси у
фінансовій звітності з урахуванням практики вітчизняних та зарубіжних
підприємств,
зокрема запропоновано їх показувати основною, а не
вписуваною статтею;
- систематизація теоретичних підходів до визначення змісту та
структури виробничих запасів у контексті ідентифікації основних
відмінностей між термінами «виробничі запаси», «матеріальні ресурси» та
«предмети праці»;
- науково-концептуальний підхід до організаційно-методичного
забезпечення обліку виробничих запасів, який орієнтований на формування
повної і достовірної інформації для прийняття ефективних рішень у системі
управління КП «Чернігівводоканал»;
- стратегічні напрямки забезпечення організації автоматизації обліку
наявності і руху виробничих запасів на КП «Чернігівводоканал» та

обґрунтування раціональних методів проведення інвентаризації виробничих
запасів: розробленням спеціальною формою на замовлення управлінської
інформаційної
системи
підприємства;
придбання
універсального
програмного комплексу; використанням табличних процесорів обліковими
працівниками та ін.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження можуть
бути використані у процесі формування стратегічних напрямків розвитку
бухгалтерського обліку та аналізу наявності і руху виробничих запасів КП
«Чернігівводоканал» й підвищення його економічного потенціалу на
макрорівні.
Реалізація наведених в роботі пропозицій сприятиме підвищенню
ефективності діяльності підприємства і дасть змогу вийти на новий рівень
розвитку, пошук шляхів усунення збитковості, процес пошуку наявних
фінансових та економічних можливостей.
Результати дослідження апробовані на V Міжнародній науковопрактичній конференції «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і
аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку».
Структура роботи. Дипломна робота має таку структуру: вступ, 3
розділи, висновки, перелік використаних джерел із 69 найменувань.
Загальний обсяг роботи становить 98 сторінок. Дипломна робота містить 17
таблиць та 14 рисунків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
У вступі розкрита актуальність теми магістерської роботи, встановлено
мету та завдання, предмет та об’єкт, методи та інформаційна база
дослідження, а також подано структуру роботи.
У першому розділі «Теоретичні основи організації обліку та аналізу
наявності і руху виробничих запасів підприємства» приведено економічну
сутність виробничих запасів та їх класифікацію, систематизовано
нормативно-правове забезпечення обліку виробничих запасів в Україні.
Під виробничими запасами розуміємо активи, які утримуються для
споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання
послуг, а також управління підприємством. Дане визначення підкреслює, що
виробничі запаси є частиною запасів підприємства, проте вони не
перебувають на даний час у процесі виробництва, так як перейшли у склад
незавершеного виробництва, і основною їх метою не є подальший продаж (як
от готова продукція чи товари), хоча за потреби можуть бути реалізованими
на сторону.
Виробничі запаси доцільно класифікувати за такими групами:
функціональним призначенням (для виробництва, для загальногосподарських
потреб, для збуту), цілями (поточні, тактичні, стратегічні), структурою
(сировина й матеріали; купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;
паливо; тара й тарні матеріали; будівельні матеріали; матеріали, передані в

переробку; запасні частини; матеріали сільськогосподарського призначення;
інші матеріали), місцем знаходженням (складські, у виробництві, в дорозі).
Відповідно до зарубіжних стандартів бухгалтерського обліку
собівартість запасів формують витрати на придбання, витрати на переробку
та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього
місцеперебування та приведення їх у теперішній стан. Вітчизняний П(С)БО 9
«Запаси» прив’язує формування первісної вартості (собівартості) до джерел
надходження запасів.
Метод за ціною придбання (виготовлення) є найбільш точним і
обґрунтованим, оцінювання тут ґрунтується на документальних доказах того,
що на придбання (виготовлення) даних запасів було витрачено саме ці
кошти; факти господарської діяльності записані в обліку у тому оцінюванні,
в якому вони реально відбувались; запаси відображаються за тією ціною, за
якою вони були придбані (виготовлені), тобто, виходячи з витрат на їх
придбання (виготовлення).
Вибір методу обліку виробничих запасів та їх оцінка повинні
здійснюватись як з урахуванням набутого вітчизняного досвіду, так і досвіду
зарубіжних країн. В сучасних умовах господарювання на підприємствах
доцільною є оцінка виробничих запасів при їх вибутті за методом
середньозваженої величини. Перевага цього методу полягає в тому, що
оцінку вартості відпущеного виробничого запасу та запасу в залишках можна
знайти відразу в момент здійснення операції, він надає об’єктивне уявлення
про вартість виробничих запасів і практично не дозволяє здійснювати
маніпуляції з цифрами.
В вітчизняній обліковій літературі термін «запаси» з’явився у період
реформування бухгалтерського обліку в Україні з впровадженням
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). До
впровадження стандартів застосовувалась різна термінологія, а саме:
предмети праці, матеріальні ресурси, товарно-матеріальні цінності,
виробничі ресурси, засоби праці.
На основі дослідження нормативно-правових актів, що регулюють
бухгалтерський облік виробничих запасів спиртової промисловості
встановлено: – методичний підхід до бухгалтерського обліку запасів за
міжнародними та національними стандартами майже уніфікований. Для
повної гармонізації цих стандартів потребують уточнення питання деталізації
інформації, яка розкривається у фінансових звітах про запаси; – чинним
законодавством врегульовані майже всі аспекти бухгалтерського обліку
виробничих запасів, проте невирішеними залишається ряд питань,
щовиникають у практичній діяльності суб’єкта господарювання
(бухгалтерський облік тари, безоплатно отриманих запасів, що не
використовуються, тощо).
Узагальнення нормативно-правових документів в частині перших
чотирьох рівнів регулювання обліку виробничих запасів відображено у табл.
1.

Таблиця 1
Характеристика нормативно-правових актів, що регулюють облік
виробничих запасів
№
з/п
1

Нормативно-правовий акт
Податковий кодекс України

2
Закон України “Про
бухгалтерський облік та
фінансову звітність в
Україні”
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку 2
“Запаси”
Національне Положення
(стандарт) бухгалтерського
обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності”
Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 9
“Запаси”
Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 16
“Витрати”
Інструкція про застосування
Плану рахунків
бухгалтерського обліку
активів, капіталу,
зобов'язань і господарських
операцій підприємств і
організацій
Положення про
інвентаризацію активів та
зобов’язань
Методичні рекомендації
щодо облiкової полiтики
пiдприємства
Про затвердження типових
форм первинних облікових
документів з обліку
сировини та матеріалів
Про затвердження Порядку
визначення розміру збитків
від розкрадання, нестачі,
знищення (псування)
матеріальних цінностей
Порядок проведення
дооцінки залишків товарноматеріальних цінностей
Методичні рекомендації з
формування собівартості
продукції (робіт, послуг)

Характеристика
Встановлює особливості визнання та оцінки виробничих запасів при їх
надходженні та використанні
Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності, в т.ч. щодо виробничих запасів,
порядок оформлення первинних документів та регістрів бухгалтерського
обліку, обов’язки підприємств в
проведенні інвентаризації, зокрема в частині відображення залишків
виробничих запасів на дату складання балансу
Встановлює особливості визнання та оцінки виробничих запасів при їх
надходженні та використанні для підприємств України, які використовують
міжнародні стандарти для ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності
Визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги
до визнання і розкриття її елементів, в тому числі при формуванні
інформації про виробничі запаси
Визначає методологічні засади формування в обліку інформації про виробничі
запаси, регулює їх порядок оцінки і обліку на підприємстві та розкриття
інформації в фінансовій звітності, регулює порядок здійснення операцій,
пов’язаних із рухом виробничих запасів
Визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському
обліку
інформації про витрати підприємства (в тому числі витрати виробничих запасів)
та її розкриття в фінансовій звітності
Визначає основні рахунки та субрахунки для систематизації інформації про
виробничі запаси, а також регулює порядок їх використання при здійсненні
операцій з ними

Визначає порядок проведення інвентаризації активів (в
виробничих запасів) і зобов’язань та оформлення її результатів

тому

числі

Визначає порядок формування облiкової полiтики пiдприємства, в тому
числі і щодо виробничих запасів
Визначає перелік та форми типових первинних документів, які можуть
використовуватися підприємствами при обліку виробничих запасів, а також
зазначає порядок їх заповнення з урахуванням обов’язкових реквізитів, що
висуваються до документів
Визначає механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей, в тому числі виробничих
запасів
Регулює порядок проведення дооцінки залишків матеріальних цінн
Методичні рекомендації з
формування собівартості
продукції (робіт, послуг)

У другому розділі роботи «Діюча практика організації обліку та
аналізу наявності і руху виробничих запасів на прикладі КП
«Чернігівводоканал», проведено сучасний аналіз стану житловокомунального господарства в Україні, оцінено загальну фінансовогосподарську діяльність КП «Чернігівводоканал» та динаміку фінансово-

економічних
показників
діяльності,
охарактеризовано
систему
бухгалтерського обліку на підприємстві.
Вітчизняні
підприємства
житлово-комунального
господарства
перебувають у важкому та занедбаному стані через неефективне
використання основних засобів та фінансових ресурсів, бо всі отримані
кошти спрямовані на задоволення поточних потреб. Одним із актуальних
питань сьогодення є створення сприятливих умов за допомогою ефективних
напрямів та інструментів для забезпечення сталого розвитку житловокомунального господарства та подальшої інтеграції України в Європейський
Союз.
Оприбутковування
зворотних
відходів
підприємствами,
що
використовують рахунки класу 8, має певні особливості. Зокрема, при
списанні сировини та матеріалів у виробництво їх вартість відображається на
субрахунку 801 «Витрати сировини й матеріалів». При використанні
зворотних відходів у виробництві їх вартість знову буде облікована у складі
цього елемента витрат. Тому виникає ситуація, за якої вартість відходів буде
двічі відображена в оборотах за рахунком 80. У зв ’язку з цим у момент
оприбуткування зворотних відходів на їх вартість доцільно коригувати
(зменшити) оборот за субрахунком 801 методом «червоне сторно».
Слід відмітити, що на досліджуваному підприємстві КП
«Чернігівводоканал» запаси складають основну частку його оборотних
активів (76 % станом на 31.12.2017 р. і 55,8 % станом на 31.12.2018 р.).
Виробничі запаси станом на 31.12.2018 р. становлять 10,1 % оборотних
активів підприємства або 18 % від величини запасів. Величина
виробничих запасів за звітний період в порівнянні з попереднім зросла
на 35,7 тис. грн. (табл. 2).
Основу виробничих запасів КП «Чернігівводоканал» станом на
31.12.2018 р. складають сировина і матеріали (90,6 %); вартість палива
становить 2,1 % в структурі виробничих запасів, будівельні матеріали –
2,8 %, запасні частини – 4,5 %.
Широкого розповсюдження отримали показники, в розрахунку яких
застосовується сума не виробничих запасів, а матеріальних витрат. Це,
насамперед, зумовлено тим, що при застосуванні виробничих запасів
відбувається їх трансформація в матеріальні витрати. Тобто вартість
використаних виробничих запасів відображається через матеріальні витрати,
а рівень їх використання у виробничому процесі – показниками, що
визначаються виходячи із суми матеріальних затрат.
Прибуток на гривню матеріальних витрат є найбільш узагальнюючим
показником ефективності використання виробничих запасів. Його
визначають співвідношенням суми одержаного прибутку від основної
діяльності до суми матеріальних витрат.

Таблиця 2
Структура оборотних активів КП «Чернігівводоканал»
у 2017-2018 рр.
Показник

Запаси
у
тому
числі
виробничі запаси
Дебіторська
заборгованість за
продукцію,
товари, роботи,
послуги
Дебіторська
заборгованість за
розрахунками з
бюджетом
Інша
поточна
дебіторська
заборгованість
Гроші
та
їх
еквіваленти
Разом оборотних
активів

Станом на
31.12.2017 р.
абсолютна питома
сума, грн. вага, %

Станом на
31.12.2018 р.
абсолютна питома
сума, грн. вага, %

Відхилення

538,5
80,7

76,0
11,4

646,7
116,4

55,8
10,1

в абсолютній
сумі, грн
+108,2
+35,7

у питомій вазі,
пунктів
-20,2
-1,3

106,3

15,0

211,8

18,3

+105,5

+3,3

13,8

1,9

6,7

0,6

-7,1

-1,3

-

-

17,1

1,5

+17,1

+1,5

50,1

7,1

275,9

23,8

+225,8

+16,7

708,7

100,0

1158,2

100,0

+449,5

-

Прибуток
на
гривню
матеріальних
витрат
у
КП
«Чернігівводоканал» склав 0,05 (108,7/2316,1) у 2017 р. та 0,08 (225,6 /
2736,8) у 2018 р. Розрахуємо зазначені показники на основі даних
базового підприємства (табл. 3).
Таблиця 3
Аналіз оборотності виробничих запасів у КП «Чернігівводоканал» у
2017-2018 рр.
№
з/п
1
2

3
4
5

Показники

2017 р.

2018 р.

Виручка від реалізації
продукції, тис.грн.
Середня вартість
виробничих запасів,
тис.грн.
Тривалість одного
обороту, днів
Коефіцієнт обертання
Коефіцієнт закріплення

5082,2

6436,5

Відхилення
+1354,3

79,5

98,6

+19,1

5,6

5,5

-0,1

63,93
0,0156

65,28
0,0153

+1,35
-0,0003

Розрахунки, здійснені у табл. 3, свідчать, що коефіцієнт обертання
виробничих запасів у КП «Чернігівводоканал» зріс на 1,35 пункти.

Тривалість обороту таких запасів знизилась на 0,1 дня. На зазначене
відхилення обертання в днях впливає ряд факторів, зокрема підвищення
виручки від реалізації послуг на 1354,3 тис. грн. та підвищення
середньої вартості виробничих запасів на 19,1 тис. грн.
Отже, на досліджуваному підприємстві КП «Чернігівводоканал» запаси
складають основну частку його оборотних активів (76 % станом на 31.12.
2017 р. і 55,8 % станом на 31.12.2018 р.). Виробничі запаси станом на
31.12.2018 р. становлять 10,1 % оборотних активів підприємства або 18 % від
величини запасів. Величина виробничих запасів за звітний період в
порівнянні з попереднім зросла на 35,7 тис.грн. Основу виробничих запасів
КП «Чернігівводоканал» складають сировина і матеріали (90,6 %); вартість
палива становить 2,1 % в структурі виробничих запасів, будівельні матеріали
– 2,8 %, запасні частини – 4,5 %. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів
у КП «Чернігівводоканал» зріс на 1,35 пункти. Тривалість обороту таких
запасів знизилась на 0,1 дня, що є позитивним фактором діяльності
підприємства. Прибуток на гривню матеріальних витрат склав 0,05 грн. у
2017 р. та 0,08 грн. у 2018 р. Матеріаловіддача на досліджуваному
підприємстві у 2018 р. cтановила 1,89, а матеріаломісткість – 0,53. В
порівнянні з 2017 р. у 2018 р. матеріальні витрати досліджуваного
підприємства збільшилися на 420,7 тис.грн. або на 18,2 %.
У третьому розділі «Перспективні напрямки удосконалення
організації обліку та аналізу наявності і руху виробничих запасів на КП
«Чернігівводоканал» запропоновано пріоритетні напрямки удосконалення
аналізу та контролю за виробничими запасами та шляхи удосконалення
організації.
Велике значення в управлінні та прийнятті рішень у господарській
діяльності підприємства має вплив оцінки запасів у бухгалтерському обліку,
оскільки така концепція дає відносно об’єктивну основу для реальної
вартості активів, які відображені у фінансовій звітності. Під час визначення
мінімально допустимих цін на продукцію підприємству слід опиратися на її
маржинальну собівартість, яка може бути розрахована з урахуванням як
найдорожчих, так і найдешевших спожитих цехами запасів або опиратися на
відновлювану вартість запасів за умови, що вона може бути навіть менше
найменшої вартості, наявних в організації.
Доцільно облік виробничих запасів у сучасних підприємствах
спрощувати шляхом оформлення операцій з їх оприбуткування і витрачання.
Відпуск матеріалів у виробництво, за необхідності, можна оформляти на
підставі встановленого ліміту в картках складського обліку, передбачивши в
них підпис особи, яка одержує цінності. Важливо класифікувати матеріали
так, щоб можна було точніше розподіляти відхилення в їх вартості по
напрямах витрат. При цьому, враховуючи, що частина відхилень залежить
від об’єму або від маси вантажів, що перевозяться, розподіл їх доцільно
здійснювати пропорційно натуральним показникам. Деталізація окремих
субрахунків стосовно обліку виробничих запасів дасть змогу спростити
отримання бухгалтерської інформації про їх ефективне використання в

процесі виробництва. Рекомендації щодо використання
субрахунків з обліку виробничих запасів наведено в табл. 4.

додаткових

Таблиця 4
Модель структури рахунку 20 «Виробничі запаси» для КП
«Чернігівводоканал»
За чинною методикою

Рекомендований варіант
Матеріали

Сировина і матеріали
Сировина
Паливо

Паливо

Тара і тарні матеріали

Тара

Будівельні матеріали
Будівельні матеріали
Матеріали, передані в
перeробку

Матеріали

Запасні частини

Запасні частини

Інші матеріали

Інші матеріали

Основні
Допоміжні матеріали
Зворотні відходи
На виробничі цілі
На технологічні цілі
На перепродаж
Одноразового використання
Багаторазового призначення
Матеріали власного
виробництва
Купівельні матеріали
Матеріали власного
виробництва
Купівельні матеріали
На виробничі цілі
На енергетичні цілі
Власного виробництва
Купівельні матеріали

Основними напрямками вдосконалення підвищення ефективності
використання виробничих запасів на підприємстві є:
- 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, оскільки успішне
функціонування підприємств залежить, перш за все, не тільки від
вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від того,
наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності;
- 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 заходів контролю та оперативного регулювання
процесів утворення запасів).

За результатами дослідження з урахуванням організаційнотехнологічних
особливостей
діяльності
підприємств
комунальних
господарств запропоновано схему взаємозв’язків операцій із виробничими
запасами у технологічних процесах, на підставі якої здійснено вдосконалення
методики їх облікового відображення (рис.1).
БЛОК 1. ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Надходження виробничих
запасів

Використання (вибуття)
виробничих запасів

Прибутковий ордер(ф. М-4); Акт
про приймання матеріалів (ф. М-7);
Товарно-транспортна накла-дна (ф.
1-ТН); Рахунок – фактура (ф. №
868); Комерційний акт; Акт
закупки ТМЦ

Акт передачі пиломатеріалів на розпилювання (розроблено
автором); Акт приймання відходів від розпилювання
(розроблено автором); лімітно-забірні картки для різних
груп виробничих запасів підприємств деревообробної
промисловості
(розроблено
автором);
Відомість
переоцінки виробничих запасів (розроблено автором)

БЛОК 2. ЗВІТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІВДАЛЬНИХ ОСІБ
1. Звіт про рух матеріалів на складі підприємств деревообробної промисловості (удосконалено автором)
2. Виробничий звіт підприємств деревообробної промисловості (удосконалено автором)

БЛОК 3. ВІДОБРАЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ

Положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку 9
“Запаси”

Положення
про порядок
оцінки
виробничих
запасів
(розроблено
автором)

Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку
виробничих запасів
підприємств
коммунального
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Рис. 1. Організаційно-методична модель обліку виробничих запасів
підприємств комунального господарства

Також слід зазначити, що автоматизовані форми обліку значно
ефективніші, ніж ручні, і врахувавши переваги програми «1С Бухгалтерія»
можна порадити підприємствам якомога швидше розпочати автоматизацію
як окремих ділянок обліку, так і в цілому по господарству, що значно
зменшить витрати підприємства на обробку облікової інформації. Особливу
увагу необхідно звернути підприємствам на появу версії «1С:Бухгалтерії 8.0»
та «1С:Бухгалтерії 8.3», оскільки вона розширює область застосування
типового рішення.
ВИСНОВКИ
1. Під виробничими запасами запропоновано розуміти активи, які
утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання
робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Дане визначення
підкреслює, що виробничі запаси є частиною запасів підприємства, проте
вони не перебувають на даний час у процесі виробництва, так як перейшли у
склад незавершеного виробництва, і основною їх метою не є подальший
продаж (як от готова продукція чи товари), хоча за потреби можуть бути
реалізованими на сторону. Поняття «виробничі запаси» слід відрізняти від
поняття «матеріальні ресурси», оскільки останнє є більш загальним.
2. Запропоновано класифікувати виробничі запаси за такими групами:
функціональним призначенням (для виробництва, для загальногосподарських
потреб, для збуту), цілями (поточні, тактичні, стратегічні), структурою
(сировина й матеріали; купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;
паливо; тара й тарні матеріали; будівельні матеріали; матеріали, передані в
переробку; запасні частини; матеріали сільськогосподарського призначення;
інші матеріали), місцем знаходженням (складські, у виробництві, в дорозі).
Відповідно до зарубіжних стандартів бухгалтерського обліку собівартість
запасів формують витрати на придбання, витрати на переробку та інші
витрати, що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього
місцеперебування та приведення їх у теперішній стан. Вітчизняний П(С)БО 9
«Запаси» прив’язує формування первісної вартості (собівартості) до джерел
надходження запасів.
3. Встановлено, що в сучасних умовах господарювання на
підприємствах доцільною є оцінка виробничих запасів при їх вибутті за
методом середньозваженої величини. Перевага цього методу полягає в тому,
що оцінку вартості відпущеного виробничого запасу та запасу в залишках
можна знайти відразу в момент здійснення операції, він надає об’єктивне
уявлення про вартість виробничих запасів і практично не дозволяє
здійснювати маніпуляції з цифрами. Одиницею бухгалтерського обліку
виробничих запасів є їх найменування або однорідна група (вид). На нашу
думку, на досліджуваному підприємстві доцільно застосовувати
шестизначний код для аналітичного обліку виробничих запасів. Так, перші
три цифри відображатимуть код субрахунку, четверта – код субрахунку
другого порядку (згідно з економічною класифікацією), п’ята й шоста цифри

– код аналітичного обліку в розрізі наявних найменувань виробничих запасів
(згідно з технічною класифікацією).
4. На досліджуваному підприємстві КП «Чернігівводоканал» запаси
складають основну частку його оборотних активів (76 % станом на 31.12.
2017 р. і 55,8 % станом на 31.12.2018 р.). Виробничі запаси станом на
31.12.2018 р. становлять 10,1 % оборотних активів підприємства або 18 % від
величини запасів. Величина виробничих запасів за звітний період в
порівнянні з попереднім зросла на 35,7 тис.грн. Основу виробничих запасів
КП «Чернігівводоканал» складають сировина і матеріали (90,6 %); вартість
палива становить 2,1 % в структурі виробничих запасів, будівельні матеріали
– 2,8 %, запасні частини – 4,5 %. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів
у КП «Чернігівводоканал» зріс на 1,35 пункти. Тривалість обороту таких
запасів знизилась на 0,1 дня, що є позитивним фактором діяльності
підприємства. Прибуток на гривню матеріальних витрат склав 0,05 грн. у
2017 р. та 0,08 грн. у 2018 р. Матеріаловіддача на досліджуваному
підприємстві у 2018 р. cтановила 1,89, а матеріаломісткість – 0,53. В
порівнянні з 2017 р. у 2018 р. матеріальні витрати досліджуваного
підприємства збільшилися на 420,7 тис.грн. або на 18,2 %.
5. Визначено, якщо списані на виробництво виробничі запаси
знаходяться у складі незавершеного виробництва або готової продукції, то їх
вартість поки що не зумовлює ні виникнення зобов’язань, ні зменшення
капіталу, що вимагається для визнання витрат, а відбувається зменшення
величини одних активів (виробничих запасів)і збільшення інших
(незавершеног виробництва, готової продукції). У зв’язку з цим,
запропоновано в п.22 П(С)БО 16 «Витрати» до складу елемента «Матеріальні
витрати» включити вартість матеріальних цінностей, які відносяться лише до
реалізованої продукції (робіт, послуг), а також витрат періоду операційної
діяльності. Такі зміни забезпечать можливість контролю за правильністю
формування Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).
Через відсутність у Плані рахунків бухгалтерського обліку окремого рахунку
для обліку ТЗВ, пов ’язаних з придбанням виробничих запасів, як правило, на
практиці, зазначені витрати накопичувати на синтетичному рахунку 29. До
даного рахунку, на нашу думку, доцільно відкривати два субрахунки: 291
«Транспортно-заготівельні витрати» і 292 «Інші витрати». Крім того,
розподілу ТЗВ виходячи з вартості запасів не завжди є обґрунтованим. Тому
пропонуємо за базу розподілу ТЗВ обирати площу або об’єм, які займають
такі запаси на транспортному засобі при їх перевезенні.
6. Згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності » та НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності » інформація про виробничі запаси
відображається в укрупненій статті «Запаси». Водночас суб’єкт
господарювання може розкривати додаткові рядки статей, заголовки та
проміжні підсумки у Звіті про фінансовий стан, якщо це є доречним для
розуміння фінансового стану. У зв’язку з цим, у додаткових статтях до
Балансу (Звіту про фінансовий стан) передбачено інформацію про вартість
виробничих запасів. На нашу думку, виробничі запаси повинні бути

відображені у вищезазначеному звіті основною, а не вписуваною статтею,
поряд зі статтями «незавершене виробництво», «готова продукція»,
«товари», оскільки склад запасів визначається особливостями діяльності
підприємства. Окрім цього, це забезпечить отримання необхідної інформації
для проведення аналізу наявності та ефективності використання запасів за їх
видами.
7. В умовах сьогодення стан первинного обліку всіх суб’єктів
господарювання неповною мірою відповідає рівню розвитку господарської
діяльності, залишається досить трудомістким і має недостатній рівень
комп’ютеризації. Сучасні засоби зчитування інформації не достатньо
застосовуються серед малого та середнього бізнесу, оскільки побудова
автоматизованого первинного обліку потребує значних капітальних
інвестицій, що є для них недоступним. Водночас застосування комп’ютерної
техніки та створення на цій основі автоматизованих робочих місць
бухгалтера забезпечить: зменшення обсягу робіт з одноманітними
операціями; прискорення опрацювання інформації, поданої в первинних
документах; автоматизацію формування необхідних звітних форм;
деталізацію аналітичного обліку виробничих запасів; відмову від
застосування типографських бланків первинних документів і звітності. При
цьому важливою вимогою до програмного забезпечення, що реалізує
автоматизацію роботи бухгалтерії, є зручний інтерфейс, що дає змогу
створювати необхідні типи документів з обліку виробничих запасів.
АНОТАЦІЯ
Тібеж С.В. «Організація обліку та аналіз наявності і руху
виробничих запасів» (на матеріалах КП «Чернігівводоканал» ЧМР). –
Випускна кваліфікаційна робота.
У першому розділі розглядаються економічна сутність, класифікація та
особливості обліку наявності і руху виробничих запасів, методичні засади
аналізу наявності і руху виробничих запасів на вітчизняних та зарубіжних
підприємствах, аналізу нормативно-правового регулювання обліку наявності
і руху виробничих запасів.
У другому розділі розкривається аналіз стану галузі житловокомунального господарства в Україні; характеристика фінансово-економічної
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організації обліку та аналізу наявності і руху виробничих запасів на КП
«Чернігівводоканал»; перспективи впровадження автоматизації обліку
наявності і руху виробничих запасів на КП «Чернігівводоканал.
За результатами дослідження сформульовані висновки щодо
економічної сутності виробничих запасів, організації і методики обліку та
аналізу наявності і руху виробничих запасів.

Одержані результати можуть бути використані для підвищення
ефективності діяльності КП «Чернігівводоканал, удосконалення обліку та
аналізу наявності і руху виробничих запасів в досліджуваному підприємстві.
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movement of production stocks» (on materials of KP "Chernihivvodokanal"
of CHMR). - Final qualification work.
The first section discusses the economic nature, classification and features of
accounting for the availability and movement of production stocks, methodological
bases for the analysis of the availability and movement of production stocks at
domestic and foreign enterprises, analysis of regulatory and legal regulation of
accounting for the availability and movement of production stocks.
The second section provides an analysis of the state of the housing and
communal services industry in Ukraine; characteristic of financial and economic
activities of KP "Chernihivvodokanal"; analysis and characterization of availability
and movement of production stocks at KP "Chernihivvodokanal"; peculiarities of
organization of accounting of stock and movement of production stocks at KP
"Chernihivvodokanal".
In the third section, the measures to improve the organization of accounting
and analysis of the availability and movement of production stocks at KP
"Chernihivvodokanal" are substantiated; prospects of introduction of the
automation of accounting of the availability and movement of production stocks at
the KP «Chernihivvodokanal.
According to the results of the study, conclusions were drawn regarding the
economic nature of inventories, the organization and methods of accounting and
analysis of the availability and movement of inventories.
The results obtained can be used for enhancement efficiency of activity of
KP «Chernihivvodokanal, improvement of accounting and analysis of availability
and movement of production stocks in the studied enterprise.
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