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території здійснюють господарську діяльність; можливість залу-
чення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на міжнародні
ринки; забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;
надійність і прозорість інформації [5].

Можна стверджувати, що МСФЗ — це фінансова мова, якою
спілкуються компанії провідних країн світу. Вивчення цієї мови
допоможе Україні активніше брати участь у процесах інтеграції
та глобалізації і дозволить наблизитися до могутніх світових фі-
нансових інституцій.
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СИСТЕМА ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
Питання обліку виробничих запасів на підприємствах у сучас-

них умовах господарювання набувають особливої актуальності у
зв’язку з потребою швидкої і достовірної інформації для прийн-
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яття обґрунтованих управлінських рішень. Запаси є вагомою час-
тиною активів підприємства, і вони займають особливе місце у
складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підпри-
ємств різних сфер діяльності, а також при визначенні результатів
господарської діяльності підприємства та при висвітленні інфор-
мації про його фінансовий стан. Система бухгалтерського обліку,
яка генерує та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, на-
дану різними ринковими системами для ефективного управління,
в свою чергу, вимагає повної, достовірної інформації про наяв-
ність та рух виробничих запасів.

Проблеми розвитку та вдосконалення обліку та контролю
виробничих запасів відображені у працях багатьох науковців,
проте вони і досі не втрачають своєї актуальності й потребують
подальшого дослідження. Основними завданнями удосконален-
ня системи обліку та контролю виробничими запасами є: ство-
рення раціональної системи організації обліку запасів на під-
приємстві; удосконалення існуючих методів оцінки та про-
ведення інвентаризації виробничих запасів; удосконалення сис-
теми контролю виробничих запасів на всіх етапах технологічно-
го процесу; створення інформаційної бази обліку та контролю
виробничих запасів за центрами відповідальності та загалом по
підприємству [4].

Практика показує, що процес обліку використання виробни-
чих запасів все ж таки є трудомісткою ділянкою. Тому не дивно,
що на багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а
на деяких — запущеність обліку, що призводить до великих
втрат запасів. Усе це зайвий раз підтверджує, що до цього часу
залишаються невирішеними багато важливих питань, пов’язаних
з розробкою науково обґрунтованої системи обліку використання
виробничих запасів.

Аналізуючи в цілому практичні аспекти обліку виробничих
запасів, можна виокремити такі негативні риси:

— низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств;

— невідповідний рівень контролю та оперативного регулю-
вання процесів утворення запасів;

— обмеженість контролю використання виробничих запасів
тощо.

Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отри-
мання інформації про виробничі запаси, використання нетради-
ційних для вітчизняної облікової практики підходів щодо ефек-
тивного їх використання та оптимізації результатів діяльності
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підприємства через застосування принципів і методів бухгалтер-
ського обліку.

Саме тому можна виділити такі напрямки вдосконалення об-
ліку виробничих запасів на підприємствах:

1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств, яке забезпечу-
ється запровадженням інформаційних технологій обробки еко-
номічної інформації;

2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних
робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування раці-
ональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів,
оскільки успішне функціонування підприємств залежить, перш за
все, не тільки від удосконалення внутрішньогосподарської діяль-
ності взагалі, а і від того, наскільки розвинута система автомати-
зації їхньої діяльності;

3) узгодження механізмів управлінського та податкового облі-
ку виробничих запасів;

4) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на осво-
єння нової техніки і технології виробництва;

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

Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація переліче-
них напрямів удосконалення обліку запасів підприємством при-
зведе до значного підвищення результативності його фінансово-
економічної діяльності.
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