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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

Розвиток виробництва неможливий без виготовлення конкуренто- 

спроможної продукції та її реалізації на внутрішніх і зовнішніх ринках 

збуту. Водночас необхідною передумовою здійснення виробничого 

процесу є наявність значної кількості виробничих запасів. Реформування 

діючої системи обліку та впровадження П(С)БО внесли суттєві зміни в 

організацію облікового процесу виробничих запасів. З переходом до 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

ряд питань обліку надходження й використання виробничих запасів 

потребує додаткового дослідження і наукових розробок. До таких питань 

слід віднести: уточнення економічної суті виробничих запасів як об’єкта 

обліку, вдосконалення класифікації з урахуванням виробничої специфіки 

підприємств, дослідження особливостей застосування систем обліку 

запасів та їх оцінки. 

Дослідження наукових розробок та публікацій показало, що 

проблемам обліку та контролю за формуванням та зміною виробничих 

запасів та проведення аналізу ефективності їх використання на 

підприємстві приділяли та приділяють значну увагу такі науковці та 

фахівці в галузі економіки як: Н. А. Гура, Г. П. Голубнича, Н. І. Дорош, 

Б. А. Засадний, Т. Г. Мельник, К. Л. Багрій, М. С. Білик, Т. А. Довга, 

Г. І. Кіндрацька, О. Я. Кобилюх, О. А. Сандальнова, В. В. Сироіжко та 

інші. Враховуючи значний внесок науковців, очевидно, що окремі 

аспекти та питання обліку та контролю за формуванням та зміною 

виробничих запасів та проведення аналізу ефективності їх використання 
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на підприємстві все ще потребують уточнень та подальшого наукового 

опрацювання. 

Розвиток ринкових відносин, упровадження різноманітних форм 

власності висувають нові вимоги до бухгалтерського обліку як до 

способу контролю за веденням господарської діяльності підприємств. 

Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна забезпеченість 

підприємства матеріальними ресурсами. Ураховуючи те, що витрати 

сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів у більшості підприємств 

займають 80-90 % усіх витрат на виробництво нової продукції, то 

головним завданням є визначення забезпеченості підприємства різними 

видами матеріальних ресурсів та пошук резервів раціонального їх 

використання. Головною передумовою успішного здійснення вироб- 

ничого процесу як основної ланки діяльності господарського суб’єкта є 

наявність і раціональне використання виробничих запасів. 

Звертаючись до питання економічної сутності виробничих запасів, 

слід наголосити, що в економічній літературі терміни «запаси», 

«виробничі запаси», «матеріальні запаси», «запаси матеріально-техніч-

них ресурсів», «матеріальні ресурси» часто ототожнюються, що не 

зовсім коректно. Під виробничими запасами часто розуміють різно- 

манітну сировину, матеріали, паливо, предмети та засоби праці, які 

кожне підприємство купує для виробництва продукції та інших 

господарських потреб. 

Наприклад, Сайко О. В., досліджуючи дану тематику, вказала на 

негативні сторони наявної методики обліку виробничих запасів на 

підприємствах молокопереробної промисловості. Для даних підприємств 

доцільно звернути увагу на те, що потрібно доопрацювати та вдоско- 

налити діючі форми документації з оперативного обліку виробничих 

запасів, а саме їх рух у процесі виробництва. Тому даним підприєм- 

ствам доцільно ввести нові форми первинної документації, що мають 

забезпечити своєчасність надходження та вибуття виробничих запасів 

підприємства і застосування яких дасть змогу підвищити рівень обліку та 

контролю за їх використанням. 

Якщо ж розглядати підприємства хлібопекарської промисловості, то 

тут не можна не погодитись із думкою науковця Приймачок О. М., яка 

займалась проблемами обліку виробничих запасів на підприємствах 

хлібопекарської промисловості. Оскільки на цих підприємствах залиша- 

ються все ще невирішеними питання щодо вдосконалення документації 

оперативного та аналітичного обліку виробничих запасів, особливо 

нагальною постає проблема автоматизації їх обліку. 

Вирішення цих питань полягає в розробці основних напрямів і 

конкретних рекомендацій щодо вдосконалення методики обліку 

виробничих запасів, в їх оцінці при вибутті, в розробці методики 
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проведення аналізу ефективного використання виробничих запасів, а 

також посиленні інформаційної та контрольної функцій обліку в 

управлінні. 

Однією з важливих умов якісного обліку матеріалів є застосування 

комп’ютерних програм для автоматизації обліку з передовими методами 

організації складського господарства та обліку матеріалів. Автоматизація 

бухгалтерського обліку сировини й матеріалів передбачає створення 

трьох рівнів управління обліковим процесом на хлібопекарському 

підприємстві: нижній, що об’єднує виробництво, збут, склад сировини та 

склад матеріалів; середній, що об’єднує операції з руху сировини, 

матеріалів і черствої хлібобулочної продукції; верхній рівень, що надає 

інформацію для головного бухгалтера. 

Аналізуючи в цілому діяльність деяких підприємств, можна 

виокремити такі проблеми ведення обліку виробничих запасів: по-перше, 

це складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості 

запасів, що полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, 

більше того, обміну на неподібні активи; по-друге, низький рівень 

оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими 

запасами підприємств; по-третє, невідповідний рівень контролю та 

оперативного регулювання процесів утворення запасів тощо. 

Результати досліджень. Успішне функціонування будь-якого 

господарюючого суб’єкта неможливо без добре організованої системи 

бухгалтерського обліку, контролю і звітності. В сучасних економічних 

умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта є предметом уваги 

широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), зацікав- 

лених в результатах його функціонування. На підставі об’єктивної звітно-

облікової інформації вони прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства 

і перспективи його подальшого розвитку. Основним інструментом для 

цього служить система бухгалтерського обліку, за допомогою якої можна 

об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини даного суб’єкта. 

Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання 

інформації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для 

вітчизняної облікової практики підходів до ефективного їх використання 

та оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування 

принципів і методів бухгалтерського обліку. Шляхи подолання проблем 

ведення обліку виробничих запасів зводяться до такого:  

1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємств, яке забезпечується 

запровадженням інформаційних технологій обробки економічної 

інформації;  
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2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт 

в управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних 

методів проведення інвентаризації виробничих запасів;  

3) узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку 

виробничих запасів;  

4) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння 

нової техніки і технології виробництва;  

5) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів 

підприємств, тобто застосування прийомів обліку за центрами 

відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання 

процесів утворення запасів;  

6) уточнення класифікації та методики оцінки виробничих запасів;  

7) визначення передумови раціональної організації обліку вироб- 

ничих запасів на підприємствах. 

Таким чином, кожне підприємство зацікавлене у створенні 

конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішньому і 

зовнішньому ринках, отриманні прибутку й забезпеченні стабільного 

фінансового становища. У досягненні цієї мети беруть участь виробничі 

запаси, які забезпечують безперервний процес виробництва та продажу 

продукції. Виробничі запаси є основною статтею обігових коштів та 

основою життєдіяльності підприємства. Тому достовірний облік їх на 

підприємстві є невід’ємною частиною управління, без якого неможливе 

досягнення поточних та довгострокових цілей підприємства. Можна 

стверджувати, що реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку 

запасів підприємством приведе до значного підвищення результа- 

тивності його фінансово- економічної діяльності. Вирішення комплексу 

суперечливих та дискусійних питань обліково-аналітичного управління 

виробничими запасами є актуальним для більшості підприємств і 

потребує подальших досліджень. 
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НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Сучасний період становлення ринкової економіки характеризується 

переходом до нової економічної моделі, головне місце в якій займають 

інформаційні технології. Тому потребує уваги питання комп’ютеризації 

обліку розрахунків з оплати праці. Застосування автоматизованих систем 

у бухгалтерському обліку, при складанні звітності, контролі, аналізі 

виплат працівникам спрощує розрахункові операції, зменшує кількість 

можливих помилок. Такі системи сприяють підвищенню упорядко- 

ваності інформації в облікових регістрах і дають змогу отримати 

необхідну інформацію у найкоротші строки, що підвищує оперативність 

прийняття управлінських рішень на підприємстві. 

Автоматизована система обліку оплати праці може функціонувати 

як окрема система для розв’язання задач тільки цієї ділянки обліку, як 

складова комплексної автоматизованої облікової системи або ж як 

складова інтегрованої автоматизованої системи управління підприєм- 

ством [4, с. 147]. 

Найбільш розповсюдженими програмними продуктами з автома- 

тизації обліку праці та її оплати на території України є програми таких 


