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Досліджено сучасні проблеми обліку виробничих запасів та висунуто пропозицій щодо їх усунення. Роз-
глянуто ведення первинного обліку виробничих запасів, виявлено недоліки та запропоновано шляхи їх 
усунення. Проаналізовано основні проблеми, пов’язані з організацією та веденням обліку виробничих 
запасів на підприємствах, та запропоновано напрямки їх удосконалення.
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Постановка проблеми. Виробничі запаси 
є об’єктивною необхідністю на підпри-

ємствах. Це викликано необхідністю руху ви-
робничих запасів від їх джерел. З одного боку, 
сформовані запаси забезпечують узгодженість, 
безперервність і ритмічність діяльності підпри-
ємств, гарантуючи його економічну безпеку, з 
іншого боку – запаси на великих промислових 
підприємствах вимагає великих інвестицій, тому 
від організації їх обліку та аналізу залежить 
точность визначення прибутку, його фінансовий 
стан, конкурентоспроможність на ринку і загаль-
на продуктивність підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблем обліку 
виробничих запасів зробили такі вітчизняні на-
уковці, як Ф.Ф. Бутинець [1], М.В. Кужельний [2], 
В.Г. Лінник [2], В.С. Рудницький [5], Н.М. Ткачен-
ко [8], В.В. Сопко [7], О.В. Сайко [6], О.М. Рибалко 
[4] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Разом з тим недостатньо ви-
світленими залишаються питання, які стосують-
ся удосконалення обліку виробничих запасів. 
Вивчення наукових праць свідчить про те, що й 
досі залишаються дискусійними теоретичні по-
ложення і важливі питання обліку виробничих 
запасів, що потребують удосконалення.

Мета статті. Головною метою даної статті є 
виявлення проблем організації та ведення обліку 
виробничих запасів на підприємствах та запро-
понування напрямів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Якщо на під-
приємстві не налагоджена чітка робота з доку-
ментами, то, в результаті, однорідне управлін-
ня добирається гірше, оскільки це залежить від 
якості і достовірності, оперативності приймання-
передачі інформації, регулювання нормативно-
довідкової інформації, чіткої організації пошуку, 
зберігання і використання документів [3]. 

Запаси – вагома частина активів підприєм-
ства, вони займають спеціальне місце в складі 
майна та домінуючі позиції в структурі наван-
тажень підприємств різних сфер діяльності; у 
визначенні результатів господарської діяльності 
підприємства і у висвітленні інформації про його 
фінансову звітність. Це, у свою чергу, вимагає 
повної та достовірної інформації про наявність 
та рух виробничих запасів, що може надати бух-
галтерський облік,який в цьому випадку слід 
розглядати як елемент економічної інформатив-
ної системи,що інтерпретує увесь основний ін-

формативний потік, наданий різними ринковими 
системами для ефективного управління.

Основною передумовою для успішного проце-
су виробництва як основної ланки господарюю-
чого суб’єкта доступності та ефективна викорис-
тання виробничих запасів.

Багато вчених вивчали природу і методику 
управління виробничими запасами на підприєм-
ствах, аналізували свою діяльність. Для підпри-
ємств, доцільно звернути увагу на те, що потріб-
но удосконалювати існуючих форм документації з 
оперативного обліку виробничих записів, а саме, їх 
рух в процесі виробництва. Оскільки підприємства 
доцільно ввести нові форми первинних документів, 
які повинні забезпечити своєчасне надходження і 
вибуття виробничих запасів на підприємство і за-
стосування яких сприятиме підвищенню рівня об-
ліку і контролю їх використання [2].

Практика показує, що процес обліку вико-
ристання виробничих запасів – це трудомістка 
область. Тож не дивно, що на деяких підприєм-
ствах є деякі недоліки, а деякі – запущеність об-
ліку, що призводить до великих втрат запасів. 
Це ще раз підтверджує, що до сих пір залиша-
ється багато важливих питань, пов’язаних з роз-
витком науково-обгрунтованої системи обліку, 
використання виробничих запасів.

На всіх підприємствах, перш за все, повинен 
бути встановлений порядок приймання, реєстра-
ції, контролю за виконанням, збереженням об-
роблених документів. Отже, для того щоб ефек-
тивного управління на підприємстві, потребує 
негайного вдосконалення. 

Таким чином, спочатку складають первин-
ні документи, що являються вихідним пунктом 
бухгалтерського обліку, відображають сутність 
господарської операції та її наслідки, але робо-
та досить трудомістка і потребує значних затрат, 
тому в цьому випадку потрібно розробити, проект 
графіка документообігу лімітно-забірної картки 
виробничих запасів. Це сприятиме конкретизації 
інформації по окремо взятому об’єкту і приско-
рить подальшу обробку та аналіз документів.

Але для правильної розробки документообі-
гу і виконання всіх його етапів недостатньо, щоб 
чітко зафіксувати здійснені операції, то після 
проходження документа по всіх стадіях обробки 
він надходить до поточного архіву.

Таким чином, на підприємстві організація бух-
галтерського обліку потребує більшої уваги, від-
сутня зацікавленість керівництва підприємства 
в покращенні становища. Запропоновані пропо-
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зиції допоможуть посилити контроль за рухом 
документів, але виправдають вони своє призна-
чення лише при їх обов’язковому виконанні.

Бухгалтерія являється особливим та найваж-
ливішим відділом на підприємстві, тому йому по-
винна приділятися особлива увага. 

Головною передумовою успішного здійснення 
виробничого процесу як основної ланки діяль-
ності господарського суб’єкта є наявність і раціо-
нальне використання виробничих запасів.

Так як на підприємстві залишаються все ще 
невирішеними питання щодо вдосконалення до-
кументації оперативного та аналітичного обліку 
виробничих запасів, особливо нагальною постає 
проблема автоматизації їх обліку. Вирішення цих 
питань полягає в розробці основних напрямів і 
конкретних рекомендацій з удосконалення мето-
дики обліку виробничих запасів, в їх оцінці при 
вибутті, методики проведення аналізу ефектив-
ного використання виробничих запасів, а також 
посиленні інформаційної та контрольної функцій 
обліку в управлінні виробництвом.

Для здійснення облікового, контрольного та 
аналітичного процесів в бухгалтерії потрібно чітко 
визначити функції та завдання даного підрозділу.

Отже, зробити це можливо за допомогою: 
правильної побудови організаційної структури 
бухгалтерської служб, регламентування роботи 
облікового апарату (положення про бухгалтерію, 
посадові інструкції, індивідуальні графіки облі-
кових робіт тощо), вдосконалення технологічних 
процесів (повна автоматизація обліку) та відпо-
відні, належні умови праці.

Щодо поліпшення організації роботи обліково-
го апарату потрібно розробити посадові інструк-
ції для бухгалтера по виробничим запасам. Як 
ми знаємо, посадова інструкція – це документ, у 
якому зафіксовані завдання, функції, обов’язки, 
права та відповідальність посадової особи. 

При розробці слід звернути увагу на: конкретні 
задачі працівника, обов’язки, функції, права, від-
повідальність та особливості штатного розпису, які 
можна побачити у кваліфікаційному довіднику.

А також при підготовці посадової інструкції 
необхідно враховувати цілу систему внутрішніх 
взаємозв’язків і документів, які визначають ме-
тодологію і організацію бухгалтерської роботи 
саме на цьому підприємстві. 

Під час обліку виробничих запасів виникає 
багато розбіжностей. Насамперед це пов’язане з 
тим, що на багатьох підприємствах облік запасів 
ведеться паралельно декількома підрозділами з 
різною метою. Часто виникають ситуації, коли за 
даними одного підрозділу залишок запасів є, а в 
обліку іншого – залишків немає.

Окремою проблемою є пересортування, яке 
може бути викликане як об’єктивними, так і 
суб’єктивними причинами. До суб’єктивних при-
чин належить і людський фактор, тобто помилки 
співробітників викликані не недостатньою ква-
ліфікацією бухгалтера чи комірника, а браком 
потрібних знань. Через це інформація з одного 
й того ж документа може бути неоднаково відо-
бражена в обліку різних підрозділів.

Актуальною на сьогодні є проблема поновлен-
ня програмного забезпечення обліку, оскільки 
облік виробничих запасів неможливий без засто-
сування комп’ютерних технологій.

Контроль запасів необхідно здійснювати у 
відповідності з такими принципами:

1) завозити матеріали необхідно лише ті, що 
використовуються у виробництві;

2) розмір запасу кожного виду сировини та 
матеріалів встановлювати з урахуванням серед-
нього виробничого запасу, який містить поточну 
потребу, підготовчий та гарантійний запаси;

3) зберігання запасів організовувати за сучас-
ними ресурсозберігаючими технологіями;

4) запаси повинні підлягати повному обліку, 
маркуванню та етикетуванню;

5) встановити єдиний принцип відпуску си-
ровини та матеріалів у виробництво за методом 
середніх цін

Для підвищення ефективності роботи під-
приємства потрібно повністю автоматизува-
ти облік виробничих запасів із застосуванням 
комп’ютерної програми 1С: Підприємство, тоб-
то щоб автоматизований облік був не тільки в 
бухгалтерії але і в обліковця та комірника, які є 
матеріально-відповідальними особами, та ведуть 
первинний облік на складах та заправочній стан-
ції. Це дозволить скоротити час на отримання та 
обробку документів, автоматично здійснювати 
процес обліку виробничих запасів при їх надхо-
дженні і вибутті та інше. 

«1С:Підприємство 8.0 для України» призначе-
на для автоматизації бухгалтерського й податко-
вого обліку, включаючи підготовку обов’язкової 
(регламентованої) звітності, в організаціях, що 
здійснюють будь-які види комерційної діяльнос-
ті [7]. 

В 1С:Бухгалтерії 8.0 для України реєструють-
ся дані інвентаризації, які автоматично звіря-
ються з даними обліку. На підставі інвентариза-
ції відбивається виявлення надлишків і списання 
недостач.

Основними негативними аспектами в діяль-
ності підприємства в сфері обліку запасів є: 

– низький рівень оперативності інформацій-
ного забезпечення управління виробничими за-
пасами підприємств; 

– невідповідний рівень контролю та оператив-
ного регулювання процесів утворення запасів; 

– обмеженість контролю використання вироб-
ничих запасів; 

– складність визначення справедливої (рин-
кової та неринкової) вартості запасів, що полягає 
у використанні підприємствами бартерного обмі-
ну, більше того, обміну на неподібні активи. 

Вирішення цих проблем потребує оновлення 
системи отримання інформації про виробничі за-
паси, використання нетрадиційних для вітчизня-
ної облікової практики підходів до ефективного 
їх використання та оптимізації результатів ді-
яльності підприємства через застосування прин-
ципів і методів бухгалтерського обліку [3]. 

Саме тому можна виділити наступні шляхи 
подолання проблем ведення обліку виробничих 
запасів на підприємствах: 

– підвищення оперативності інформаційного 
забезпечення управління виробничими запасами 
підприємств, яке забезпечується запроваджен-
ням інформаційних технологій обробки економіч-
ної інформації; 

– удосконалення системи автоматизації облі-
ково-аналітичних робіт в управлінні виробничими 
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запасами та обґрунтування раціональних методів 
проведення інвентаризації виробничих запасів;

– узгодження механізмів бухгалтерського і 
податкового обліку виробничих запасів; 

– обґрунтування системи обліку матеріальних 
витрат на освоєння нової техніки і технології ви-
робництва;

– чітка організація обліково-контрольних 
процедур руху запасів підприємств (застосуван-
ня прийомів обліку за центрами відповідальності, 
заходів контролю та оперативного регулювання 
процесів утворення запасів).

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи ре-
зультати проведеного нами дослідження було 
проаналізовано проблеми обліку організації та 

ведення виробничих запасів та шляхи їх вирі-
шення. Таким чином, внесені нами пропозиції 
щодо індивідуального графіку роботи бухгалте-
ра, посадових інструкцій, автоматизації обліку 
за допомогою комп’ютерної системи 1С: Підпри-
ємство, яка допоможе прискорити роботу бухгал-
терів, полегшити та покращити процес обліку, а 
отже запропоновані шляхи повинні покращити 
ситуацію на підприємстві та раціоналізувати ор-
ганізацію бухгалтерського обліку, створити пер-
спективні умови його подальшого розвитку. 

Вирішення комплексу суперечливих та диску-
сійних питань обліково-аналітичного управління 
виробничими запасами є актуальним для більшос-
ті підприємств і потребує подальших досліджень.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация 
Исследованы современные проблемы учета производственных запасов и выдвинуто предложений по 
их устранению. Рассмотрены ведения первичного учета производственных запасов, выявлены недо-
статки и предложены пути их устранения. Проанализированы основные проблемы, связанные с орга-
низацией и ведением учета производственных запасов на предприятиях, и предложены направления 
их совершенствования.
Ключевые слова: производственные запасы, бухгалтерский учет, усовершенствование, производство, 
предприятие.
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CURRENT ISSUES AND TRENDS IMPROVING  
ACCOUNTING INVENTORIES THE ENTERPRISE

Summary
The modern inventory accounting problems and put forward proposals to address them. Considered 
conduct primary accounting inventory revealed shortcomings and the ways to address them. The basic 
problems associated with the organization and inventory accounting in enterprises and suggests areas of 
improvement.
Keywords: inventory, accounting, improving, production, enterprise.


