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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

У процесі реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку 

відповідно до вимог міжнародних стандартів змінюються вимоги до обліку 

виробничих запасів на підприємствах України. Незважаючи на те, що 

виробничі запаси стали одним з перших об'єктів обліку та підлягали досить 

ретельному контролю, окремі питання щодо обліку виробничих запасів 

залишаються недостатньо вивченими і вимагають детального розгляду. 

Мета дослідження полягає у аналізі сучасних проблем та пошуку 

напрямків вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві. 

Питанню обліку виробничих запасів значну увагу приділяли: 

Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л.В та інші. 

Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та удосконалення 

обліку та контролю виробничих запасів. Основною гіпотезою дослідження є 

припущення, що методологія і організація обліково-аналітичного забезпечення 

управління виробничими запасами потребує удосконалення.  

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 
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ситуації, коли за даними одного підрозділу залишок запасів є, а в обліку 

іншого – залишків немає. Окремою проблемою є пересортування.  

Особливо нагальною постає проблема автоматизації документації 

оперативного та аналітичного обліку виробничих запасів. Вирішення цих 

проблем полягає в розробці основних напрямів і конкретних рекомендацій з 

удосконалення методики обліку виробничих запасів, в їх оцінці при вибутті, 

методики проведення аналізу ефективного використання виробничих запасів, а 

також посиленні інформаційної та контрольної функцій обліку в управлінні 

виробництвом [1]. 

При автоматизованій обробці інформації обліку виробничих запасів 

задачі доцільно згрупувати наступним чином: 

- облік та контроль за надходженням запасів на склади підприємства; 

- облік і контроль наявності та руху запасів на складах і в 

експлуатації; 

- облік та контроль вибуття запасів зі складів підприємства на 

сторону; 

- облік переоцінки виробничих запасів; 

- відображення операцій із виробничими запасами в облікових 

реєстрах. 

Управлінці мають забезпечити максимально ефективні результати 

виробництва за рахунок підтримки достатнього,але не надмірного, рівня 

виробничих запасів.  

Аналізуючи в цілому діяльність підприємств з питань обліку виробничих 

запасів, можна виокремити наступні негативні аспекти: 

– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємств; 

– невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання 

процесів утворення запасів; 

– обмеженість контролю використання виробничих запасів тощо. 

Шляхи подолання проблем ведення обліку виробничих запасів зводяться 
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до наступного: 

– підвищення оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємств, яке забезпечується 

запровадженням інформаційних технологій обробки економічної інформації; 

– удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в 

управлінні виробничими 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 виробництва; 

– чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів 

підприємств; 

– уточнення класифікації та методики оцінки виробничих запасів; 

– визначення передумови раціональної організації обліку виробничих 

запасів на підприємствах[2]. 

Представляється доцільною розробка єдиної форми документа (на 

відпущення матеріалу), призначеної для машинної обробки. У цей документ 

варто включити всі об’єкти основного і допоміжного виробництва під 

відповідними кодами, які б указували напрям використання матеріальних 

ресурсів – основні вироби, запасні частини, товари народного споживання, 

разові замовлення, ремонтно-експлуатаційні потреби. 

Єдина форма такого документу може бути розроблена й у рамках окремої 

області, що дозволить внести єдність в систему реєстрації і обробки документів 

за умови використання ЕОМ[3]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що практичне 

застосування перелічених напрямів удосконалення обліку запасів вітчизняними 

підприємствами призведе до підвищення результативності їх фінансово-

економічної діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ 

 

Формування ринку цінних паперів та розвитку бізнесової політики 

роботи підприємства передбачає оцінку операцій з грошовими коштами, що 

включає  перевірку касових, банківських і валютних операцій та іншої 

економічної інформації шляхом вивчення реально існуючого фінансового 

стану. 

Операції за рухом грошових коштів починають проводити із суцільної 

перевірки касових операцій. 

Здійснюючи аудит касових операцій, слід керуватися Положенням про 

ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим 

постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 № 72. Це 

Положення поширюється на усіх юридичних осіб (крім банків і підприємств 

зв'язку) незалежно від форми власності та виду діяльності, а також на фізичних 

осіб – суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи. 

Підприємства та індивідуальні підприємці, які мають поточні рахунки в банку, 

зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків.  

Перевірка операцій з грошовими коштами в касі, являє собою процес 

виявлення їх правильності по проведенню та використання відповідно до 

чинного законодавства України. 

Теперішній стан економіки держави та розвиток галузей промисловості в 

умовах стану та розвитку міжгалузевих  зв'язків та взаємозв'язків між іншими 

резидентами, вимагають посиленого контролю використання готівки. 


