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АНОТАЦІЯ

Дипломна  магістерська  робота  за  спеціальністю  071  –  «Облік  і

оподаткування».  –  Кременчуцький  національний  університет  імені  Михайла

Остроградського, Кременчук, 2018 рік, 145 с.

Дипломну  магістерську  роботу  спрямовано  на  вивчення  теоретичних,

методичних засад та практичних питань організації обліку виробничих запасів

підприємства,  проведення  аналізу  їх  використання,  обґрунтування  шляхів

удосконалення організації обліку на досліджуваному підприємстві.

На основі вивчення теорії і практики бухгалтерського обліку,  нормативно

–  правових  документів,  які  визначають  методологію  і  методику  обліку  та

аналізу,  сформульовані  напрямки  вдосконалення  організації  обліку,

аргументовані  шляхи  підвищення  ефективності  використання  матеріальних

ресурсів підприємства.

Ключові  слова: виробничі  запаси,  матеріали,  вартість,  облік,  аналіз,

аудит, облікові реєстри, первинні документи, інвентаризація. 



SUMMARY

Graduate Masters degree in specialty 071 – Accounting and Taxation. –

Kremenchuk National University named after Mikhail Ostrogradsky, Kremenchuk,

2018, 145 p.

Master's thesis is aimed at studying theoretical, methodological principles and

practical issues of the organization of inventory accounting of an enterprise, analysis

of  their  use,  and justification  of  ways to  improve  accounting organization  at  the

investigated enterprise.

On the basis of the study of the theory and practice of accounting, normative -

legal documents that determine the methodology and methodology of accounting and

analysis, formulated directions for improving the organization of accounting, argue

ways to increase the efficiency of using the material resources of the enterprise.

Keywords: production stocks, materials, cost, accounting, analysis, audit,

accounting registers, primary documents, inventory.
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