
ФОРМА NO Н-9.02У.1 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

МАГІСТРА
(РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ) 

НА ТЕМУ: ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КВБЗ»)

                                                                             ВИКОНАВ: СТУДЕНТКА 6 КУРСУ, 
                                                         ГРУПИ ОБОП-18-1М

                                                                               СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР 
                                                                        СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І 

                                                       ОПОДАТКУВАННЯ» 
                                                                       ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

                                   ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 
                                          ФІРАЙ І.В.

                                                         (ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ) 

                                                                 КЕРІВНИК   КАСИЧ А.О.
                                                                                       (ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ) 

                                                РЕЦЕНЗЕНТ   
                                                                                            (ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ)

            КРЕМЕНЧУК - 2019 РОКУ    



ЗМІСТ
Стор.

ВСТУП..........................................................................................................................4
Розділ 1. Теоретичні основи обліку виробничих запасів.........................................7
1.1. Економічна сутність виробничих запасів та їх класифікація...........................7
1.2. Оцінка виробничих запасів................................................................................14
1.3. Нормативно-правове забезпечення ведення обліку виробничих запасів......31
Розділ 2. Організація обліку виробничих запасів на ПАТ «КВБЗ».......................39
2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ПАТ «КВБЗ».......................39
2.2. Документальне оформлення наявності та руху виробничих запасів............49
2.3. Специфіка відображення в обліку надходження виробничих запасів..........57
2.4. Облік використання виробничих запасів.........................................................62
2.5. Порядок переоцінки виробничих запасів та відображення її в обліку..........66
2.6. Особливості проведення інвентаризації виробничих запасів і відображення
її результатів в обліку.................................................................................................68
2.7. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності.............73
2.8. Удосконалення документального оформлення наявності й руху виробничих
запасів.........................................................................................................................76
Розділ 3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів на ПАТ
«КВБЗ»........................................................................................................................82
3.1.Завдання, джерела, етапи та методи аналізу забезпеченості й ефективності
використання матеріальних ресурсів.......................................................................82
3.2.Аналіз стану забезпеченості матеріальними ресурсами..................................88
3.3.Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів............................93
3.4.Шляхи зменшення матеріаломісткості та підвищення рентабельності
продукції вагонобудівних підприємств.................................................................101
3.5. Економіко-математичне моделювання............................................................109
Розділ 4. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях ..........................116
4.1. Міжнародне співробітництво в галузі охорони   праці ................................116
4.2. Фінансування заходів з охорони праці ...........................................................118
4.3. Аналіз забезпечення оптимальних умов гігієни праці та виробничої
санітарії у бухгалтерії підприємства......................................................................119
4.4. Організація протипожежного захисту в адміністративному приміщенні...121
ВИСНОВКИ.............................................................................................................157
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ..................................161
ДОДАТКИ.................................................................................................................169



АНОТАЦІЯ

     Фірай І.В. Облік, аналіз та аудит виробничих запасів підприємства (на
прикладі ПАТ «КВБЗ»). Рукопис.
    Дипломна магістерська робота за спеціальністю 071 – «Облік і
оподаткування». – Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 рік, 125 с.
    В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних положень обліку та аудиту виробничих запасів підприємства,
розкрито зміст нормативно-правових документів, що регламентують облікові
процедури. Проаналізовано ефективність використання матеріальних ресурсів
досліджуваного підприємства ,а також визначено величину потреби
підприємства у виробничих запасах. Запропоновано шляхи удосконалення
організації обліку та аналізу на підприємстві.
    Ключові слова: запаси, облік, матеріальні ресурси, ефективність, 
аналіз,резерви.



SUMMARY

     Firay I.V. Accounting, analysis and audit of production inventories of the
enterprise (on the example of PJSC "КVBZ"). Manuscript.
Master's thesis in specialty 071 – "Accounting and taxation". – Kremenchuk
     Mykhailo Ostrogradsky National University, Kremenchug, 2019, 125 p.
     In the diploma master's thesis the questions on theoretical provisions of
accounting and audit of production stocks of the enterprise are investigated, the
content of the normative legal documents regulating accounting procedures is
revealed. The efficiency of use of material resources of the studied enterprise is
analyzed, and also the size of the need of the enterprise in production stocks is
determined. Ways to improve the organization of accounting and analysis at the
enterprise are offered.
    Keywords: inventories, accounting, material resources, efficiency, analysis,
reserves.


