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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Анотація. У статті розглянуто місце обліково-аналітичного забезпечення управління запасами в обліко-
во-аналітичній системі суб’єкта господарювання та у загальній системі управління. Визначено цілі, мету 
та основні завдання формування обліково-аналітичного забезпечення управління запасами. Охарактери-
зовано підходи щодо формування обліково-аналітичного забезпечення управління запасами, окреслено 
напрями його удосконалення. Уточнено визначення обліково-аналітичного забезпечення як повністю або 
частково децентралізованої системи, що відповідає цілям управління, спостереження, збору, ідентифіка-
ції, реєстрації, узагальнення, обробки, контролю та аналізу всіх видів інформації, заснованої на перева-
гах сучасних інформаційних технологій і використовуваної для вироблення, обґрунтування і прийняття 
управлінських рішень.
Ключові слова: запаси, обліково-аналітичне забезпечення, управління запасами.
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FORMATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT  
OF INVENTORY MANAGEMENT

Summary. In modern conditions of economic development, the efficiency of the enterprise depends very much 
on the quality of material support of the production process. The complexity of inventory management of the 
enterprise is associated with certain contradictions: in the presence of many factors that necessitate the crea-
tion of inventories (risk of failure of the production program due to late replenishment, possible fluctuations in 
production, the presence of costs depending on the frequency of replenishment), forced to bear large costs for 
their maintenance (storage costs, insurance, etc.). Therefore, any company faces the problem of accounting and 
analytical evaluation for effective inventory management, the solution of which can increase the efficiency of 
the entire enterprise. In domestic scientific research, comprehensive approaches to inventory management of 
business entities in the context of improving accounting and analytical support are not sufficiently disclosed. 
The purpose of the study is to substantiate approaches to the formation of accounting and analytical support 
of inventory management; identifying areas for improvement of accounting and analytical support of inventory 
management through analysis of scientific sources and existing practices. The article considers the place of 
accounting and analytical support of inventory management in the accounting and analytical system of the 
entity and in the general management system. The purposes, the purpose and the basic tasks of formation of 
the accounting and analytical maintenance of management of stocks are defined. Approaches to the formation 
of accounting and analytical support of inventory management are described, the directions of its improvement 
are outlined. The definition of accounting and analytical support as a fully or partially decentralized system 
that meets the objectives of management, monitoring, collection, identification, registration, generalization, 
processing, control and analysis of all types of information based on the benefits of modern information tech-
nology and used to develop, justify and making management decisions.
Keywords: inventories, accounting and analytical support, inventory management.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку економіки ефективність функці-

онування підприємства дуже сильно залежить 
від якості матеріального забезпечення виробни-
чого процесу. Постає питання про формування 
повної і достовірної інформації про запаси (їх 
наявність, рух, використання), також якісної ор-
ганізації внутрішнього контролю за їх збережен-
ням. Складність управління запасами підпри-
ємства пов’язана з наявністю певних протиріч: 
при наявності безлічі факторів, які обумовлюють 
необхідність створення запасів (ризик зриву ви-
конання виробничої програми через несвоєчасне 
поповнення запасів, можливі коливання обсягів 
виробництва, наявність витрат, що залежать від 
частоти поповнення запасів), підприємство зму-
шене нести великі витрати на їх утримання (ви-
трати на зберігання, страхування та т.д.). Тому 
перед будь-яким підприємством стоїть проблема 
обліково-аналітичної оцінки з метою ефективно-
го управління запасами, рішення якої дозволяє 

підвищити ефективність діяльності всього під-
приємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання обліково-аналітичного забезпечення 
управління запасами підприємства отримали 
широкий розвиток в вітчизняній і зарубіжній 
літературі. Зокрема, значний внесок в розробку 
рекомендацій з обліку та аналізу запасів внесли 
такі дослідники, як: Р.Ф. Бруханський, А.М. Ган-
жинський, О.І. Гандзевич, Т.А. Шпатиковська, 
Л.І. Лежненко, О.І. Ломова, М.О. Неродюк, 
О.О. Осадча, Д.О. Постернак, М.Б. Тхагапко, 
О.Е. Халяпіна, Л.Р. Воляк, А.С. Харсун та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У вітчизняних наукових 
дослідженнях недостатньо розкриті комплексні 
підходи до управління запасами суб’єктів госпо-
дарювання в контексті удосконалення обліково-
аналітичного забезпечення. 

Мета статті. На основі аналізу наукових 
джерел та існуючої практики обґрунтувати під-
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ходи до формування обліково-аналітичного за-
безпечення управління запасами; визначити 
напрями удосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення управління запасами 

Виклад основного матеріалу. Для того щоб 
діяльність підприємства була ефективною, необ-
хідною умовою є створення обліково-аналітичного 
забезпечення, яке повинно враховувати особли-
вості бізнес-процесів, що існують в галузі, в якій 
здійснює діяльність суб’єкт господарювання. 

Обліково-аналітична система є складовою час-
тиною загальної системи управління, що базується 
на даних бухгалтерського обліку, суть якої поля-
гає в поєднанні облікових і аналітичних операцій 
в єдиний процес, проведенні своєчасного мікроана-
лізу, безперервності цього процесу і використанні 
його результатів в ході розробки рекомендацій.

В цілому, обліково-аналітичну систему можна 
описати як упорядковану сукупність облікових, 
аудиторських, а також аналітичних процедур, 
при взаємодії яких зовнішні і внутрішні користу-
вачі отримують інформацію необхідну для при-
йняття вірних, оперативних управлінських рі-
шень. Обліково-аналітична система складається 
з декількох компонентів: обліково-аналітичного 
забезпечення та обліково-аналітичної інформа-
ції. Існує безліч різних підходів до тлумачення 
поняття обліково-аналітичного забезпечення. 

Дослідник Р Ф. Бруханський розкриває поняття 
обліково-аналітичного забезпечення з точки зору 
системи, що «утворюється в результаті формування 
інформації, джерелами якої є облікові і звітні дані 
бухгалтерського та інших видів обліку» [1, c. 109].

На думку авторів М.Б. Тхагапсо і О.Е. Халя-
піна, «обліково-аналітичне забезпечення – це 
розтягнутий у часі безперервний процес форму-
вання і обробки інформації, результатом якого 
є представлення даних в такому вигляді, щоб 
на їх основі можна було прийняти обґрунтоване 
і ефективне управлінське рішення» [8, c. 201]. 

Також існує думка, що описує обліково-ана-
літичне забезпечення як «сукупність елементів 
ресурсного забезпечення обліково-аналітичної 
системи (процедури, інструменти, методи), що за-
безпечує обліково-аналітичне супроводження про-
цесу прийняття управлінських рішень» [5, с. 345].

Аналізуючи точки зору різних дослідників на 
поняття обліково-аналітичного забезпечення, 
вважаємо, що його можна охарактеризувати як 
впорядковану, самостійну, повністю або частково 
децентралізовану систему, що відповідає цілям 

управління, спостереження, збору, ідентифіка-
ції, реєстрації, узагальнення, обробки, контролю 
та аналізу всіх видів інформації, заснованої на 
перевагах сучасних інформаційних технологій 
і використовуваної для вироблення, обґрунту-
вання і прийняття управлінських рішень. 

Обліково-аналітичне забезпечення запасів вхо-
дить в загальну систему обліково-аналітичного за-
безпечення управління господарюючим суб’єктом 
і займає в ній одну з найбільш значущих позицій. 
Таку високу значимість даної підсистеми можна 
пояснити тим, що запаси відіграють важливу роль 
у господарській діяльності будь-якого промисло-
вого підприємства, так як вони займають велику 
частку в його оборотному капіталі (табл. 1) і є осно-
вою і необхідною умовою виконання програм з ви-
пуску та реалізації продукції. 

Отже, статистичні дані суб’єктів господарюван-
ня України свідчать, що запаси впродовж остан-
ніх років становлять близько 18-23% у складі 
оборотних активів (табл. 1), що є важливим фак-
тором впливу їх діяльність, так як належний стан 
та ефективне використання запасів забезпечує 
безперебійність і ритмічність господарської діяль-
ності підприємств, яке, в свою чергу, позитивно 
впливає на показники фінансового стану, що у по-
дальшому сприятиме прийняттю обґрунтованих 
управлінських рішень, пов’язаних із запасами.

Обліково-аналітичне забезпечення запасів під-
приємства повинно відповідати його основним ці-
лями. До таких цілей відносяться: збільшення рен-
табельності, зростання фінансової стійкості, а також 
інвестиційної привабливості. Досягнення цих ці-
лей здійснюється за рахунок забезпечення системи 
управління запасами релевантною інформацією, 
яка розкриває реальний механізм процесів забезпе-
чення матеріалами та їх споживання; визначення 
слабких ділянок діяльності та своєчасної нейтралі-
зації негативних факторів в області запасів.

Метою обліково-аналітичного забезпечення 
запасів підприємств є підвищення надійності 
матеріального забезпечення за допомогою раці-
ональної компенсації відхилень, що виникають 
в процесі виконання планів постачання і планів 
виробництва продукції. Основні завдання облі-
ково-аналітичного забезпечення запасів на під-
приємствах узагальнені на рис. 1.

Обліково-аналітичне забезпечення запасів 
суб’єкта господарювання має виконувати інформа-
ційно-облікову, аналітичну та контрольну функції 
з метою прийняття ефективних рішень на всіх рів-

Таблиця 1
Динаміка запасів на підприємствах України за 2015–2017 рр.

Показник Звітний період
Наявність запасів 

на 31 грудня, 
млн. грн.

Наявність 
оборотних активів 

на 31 грудня, 
млн. грн.

Питома 
вага запасів 
в оборотних 
активах, %

1 2 3 4 5

Разом по всіх видах 
діяльності

2015 850835,4 4108602,7 20,7
2016 1046468,0 5772816,5 18,1
2017 1294619,9 5650817,4 22,9

Промисловість
2015 289901,2 1201590,5 24,1
2016 349754,1 1516831,9 23,1
2017 417778,5 1781004,4 23,5

Джерело: розроблено авторами за даними [6]
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нях управління. У сукупності заходів по реалізації 
обліково-аналітичного забезпечення запасів на під-
приємстві, важливе значення приділяється форму-
ванню повної та достовірної інформації про наяв-
ність, рух, оцінку матеріальних цінностей, а також 
організації внутрішньогосподарського контролю. 

У даних умовах методично зв’язуючою ланкою 
при функціонуванні обліково-аналітичного забез-
печення запасів виступає облік. Основою обліко-
вої підсистеми управлінсько-аналітичного забез-
печення є облікова інформація, яка представлена 
у вигляді первинної та звітної інформації. 

Первинна інформація є базою для всіх видів 
обліку – фінансового, управлінського і податко-
вого. Носіями цього виду інформації виступають, 
в більшості випадків, первинні документи, в якос-
ті яких можуть застосовуватися уніфіковані фор-
ми або форми, які були розроблені підприємством 
в самостійному порядку. Звітна інформація, з од-
ного боку, є вихідною в обліковій підсистемі, а з ін-
шого боку, вона виступає в якості вхідної інформа-
ції в аналітичній підсистемі підприємства.

Бухгалтерський облік характеризується як цен-
тральна складова облікової підсистеми обліково-
аналітичного забезпечення запасів. На базі бух-
галтерського обліку формується і організовується 
аналітична діяльність з метою прийняття обґрун-
тованих рішень з управління матеріально-вироб-
ничими запасами, при цьому, в області організації 
безперервного аналізу досягається підвищення 
його оперативності та дієвості, з тієї причини, що 
аналіз безпосередньо слідує за бухгалтерським об-
ліком, а також виконується в процесі ведення фі-
нансового та управлінського обліку. 

Автори Л.І. Лежненко, О.І. Ломова до напря-
мів удосконалення системи управління запасами 
відносять «удосконалення аналітичного обліку 
виробничих запасів підприємства, враховуючи 
особливості його основної діяльності, що забез-
печить: отримання більш точної та детальної 
інформації про наявність та рух виробничих за-
пасів; здійснення чіткого та розгорнутого аналізу 
обсягів запасів на підприємстві, який надає змогу 
зробити висновки про збільшення рентабельнос-
ті підприємства та прискорення обігу вкладеного 
капіталу: надання керівникам підприємства ін-
формації щодо структури запасів, обсягів їх вироб-
ництва та реалізації для прийняття відповідних 
управлінських рішень» [4, с. 122].

Поряд з цим, підсистема аналітичного забезпе-
чення управління матеріально-виробничими запа-
сами стає постійно діючим фактором підвищення 
ефективності їх використання, що обумовлено тим 
фактом, що аналітична система забезпечує якісну 
і кількісну оцінку змін, які відбуваються в керовано-
му об’єкті і, тим самим, дозволяє своєчасно помітити 
сприятливі і негативні явища і процеси.

Облік запасів повинен, в першу чергу, забезпе-
чувати контроль за оперативністю постачання, ко-
ректністю складських залишків, виявляти неврахо-
вані матеріали, а також стежити за правильністю 
та обґрунтованістю використання ресурсів і, що най-
більш важливо, своєчасно формувати інформацію, 
необхідну для цілей управління підприємством.

На думку О. Постернак, «для правильної орга-
нізації обліку запасів на підприємстві перш за все 
необхідно дати відповідь на ряд запитань, удоско-
налення системи автоматизації обліково-аналі-

Завдання обліково-аналітичного забезпечення запасів

оцінка реальності показників матеріально-технічного постачання, відображених 
в плані

встановлення ступеня виконання планів, а також впливу чинників на обсяг 
виробництва продукції

контроль впливу виконання планів на собівартість продукції і кінцеві фінансові 
показники підприємства

здійснення контролю за станом, структурою, а також рухом матеріальних 
ресурсів

оцінка ступеня ефективності споживання матеріальних ресурсів

забезпечення ритмічності поставок матеріальних ресурсів

контроль за залишками матеріально-виробничих запасів, що містяться на 
складах підприємства

аналіз структури, руху і ефективності використання матеріальних ресурсів

аналіз впливу залишків матеріальних запасів на фінансовий стан і результати 
діяльності підприємства

виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів

Рис. 1. Завдання обліково-аналітичного забезпечення запасів
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тичних робіт в управлінні виробничими запасами 
та обґрунтування раціональних методів проведен-
ня інвентаризації виробничих запасів, узгодження 
механізмів бухгалтерського і податкового обліку 
виробничих запасів, обґрунтування системи облі-
ку матеріальних витрат на освоєння нової техніки 
і технології виробництва, чітка організація облі-
ково-контрольних процедур руху запасів підпри-
ємств (застосування прийомів обліку за центрами 
відповідальності заходів контролю та оперативно-
го регулювання процесів утворення запасів)» [7].

Автори А.С. Харсун, Л.Р. Воляк стверджу-
ють, що необхідними передумовами правильної 
організації обліково-аналітичного забезпечення 
управління запасами є: «раціональна організа-
ція складського господарства; розробка номен-
клатури запасів; наявність інструкції з обліку 
виробничих запасів; правильна угруповання 
(класифікація) запасів; розробка норм витрачан-
ня запасів» [9].

Гадзевич О.І., Шпатиковська Т.А. відмічають, 
що «раціональними напрямками вдосконален-
ня обліково-аналітичних процесів щодо впро-
вадження запасів будуть: широке застосування 
нових програм по автоматизації обліку; забезпе-
чення суворого порядку приймання, зберігання 
та витрат сировини та матеріалів; ефективний 

контроль норм та витрат запасів; удосконалення 
форм документів обліку запасів» [3, с. 345]. 

Вище вказані заходи значно полегшать робо-
ту обліково-аналітичним працівникам підпри-
ємств, зменшать ймовірність виникнення поми-
лок, розбіжностей при веденні бухгалтерського 
обліку та здійсненні аналізу їх використання.

Висновки і пропозиції. Отже, система обліко-
во-аналітичного забезпечення управління являє 
собою складний багаторівневий механізм, який 
об’єднує якісно неоднорідні складові. На основі по-
єднання облікової інформації з виконанням додат-
кових аналітичних процедур забезпечується до-
стовірна оцінка виробничих запасів що є основою 
ефективного управління ними. Раціональне ор-
ганізаційно-аналітичне забезпечення управління 
виробничими запасами дозволить не тільки змен-
шити втрати від утримання надлишкових запасів, 
а й дасть можливість вивільнити значну частину 
коштів, що суттєво покращить вартісно-орієнтова-
не управління підприємством. Грамотно сформо-
вана система обліково-аналітичного забезпечення 
запасів на підприємстві буде сприяти прийняттю 
ефективних управлінських рішень щодо їх вико-
ристання та підвищення контролю над ними, що 
сприятливо позначиться на економічних показни-
ках діяльності підприємства.
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