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АНОТАЦІЯ

Дипломна  магістерська  робота  зі  спеціальності  071  –  «Облік  і
оподаткування».  −  Кременчуцький  національний  університет  ім.  Михайла
Остроградського, Кременчук, 2018 рік, 166 с.

Об’єктом дослідження є публічне акціонерне товариство «Кредмаш».

Предметом дослідження є методика та організація обліку, аналізу і аудиту
виробничих запасів на підприємстві ПАТ «Кредмаш».

Метою дипломної магістерської роботи є дослідження організації обліку,
аналізу та аудиту виробничих запасів на підприємстві. 

Завдання, які ставляться в роботі. Розглянути сутність поняття виробничі
запаси,  дослідити  теоретичні  аспекти  обліку,  аналізу  і  аудиту  виробничих
запасів,  розкрити сутність та  провести аналіз  організації  та  методики обліку
виробничих  запасів  на  підприємстві,  провести  комплексний  аналіз  складу  і
структури виробничих запасів на підприємстві.

У процесі  дослідження  застосовані  наступні  економічні  методи:
теоретичне порівняння, узагальнення, документування, аналітичне групування,
інвентаризація, економічний аналіз, економіко-математичне моделювання. 

Ключові  слова:  виробничі  запаси,  активи,  класифікація,  первинні
документи,  облік,  звітність,  інвентаризація,  аудит,  удосконалення  обліку,
аналіз, ефективність використання, економіко-математичне моделювання.



SUMMARY

Graduate  Master's  Degree  in  Specialty  071  -  Accounting  and  Taxation.  -

Kremenchuk National University named after. Mikhail Ostrogradsky, Kremenchuk,

2018, 166 pp.

The object of research is the public joint stock company "Kredmash".

The subject of the study is the methodology and organization of accounting,

analysis and audit of inventory at the enterprise "PJSC" Kredmash ".

The purpose of the master's thesis is to study the organization of accounting,

analysis and audit of inventory at the enterprise.

Tasks that  are put  into operation.  To consider the essence of  the notion of

industrial stocks, to investigate the theoretical aspects of accounting, analysis and

audit  of  inventories,  to  disclose  the  nature  and  to  analyze  the  organization  and

methods  of  inventory  accounting  at  the  enterprise,  to  conduct  a  comprehensive

analysis of the composition and structure of inventory at the enterprise.In the process

of  research,  the  following  economic  methods  have  been  applied:  theoretical

comparison,  generalization,  documentation,  analytical  grouping,  inventory,

economic analysis, economic and mathematical modeling.

Key  words:  production  stocks,  assets,  classification,  primary  documents,

accounting, reporting, inventory, audit, accounting improvement, analysis, efficiency

of use, economic and mathematical modeling.
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