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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

На сьогоднішній день у результаті глобалізацій них процесів
Україна намагається інтегруватися до світової економіки. Проте
це неможливо без побудови чіткої системи бухгалтерського облі-
ку, що дозволить оптимізувати процес обробки інформації про
господарські операції суб’єкта господарювання.

Неналагоджена та неефективно діюча система обліку запасів
може спричинити несвоєчасне забезпечення виробництва запаса-
ми або до їх надлишкового накопичення. Таким чином, особливої
актуальності набувають проблеми організації обліку виробничих
запасів у зв’язку з потребою отримання оперативної і достовірної
інформації для здійснення управління підприємством і процеса-
ми, які в ньому відбуваються. Це необхідно для потреб менедж-
менту з метою раціоналізації управління такими активами та під-
вищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання в
цілому.

Проаналізувавши наукові праці дослідників і фахівців у галузі
обліку [1—4], можна виокремити такі проблемні аспекти, що
притаманні організації обліку виробничих запасів:

— неоднозначність визначення поняття «виробничі запаси»;
— складність визначення справедливої вартості запасів;
— низький рівень оперативності інформаційного забезпечення

системи обліку виробничих запасів підприємств;
— відсутність комплексного поєднання даних усіх видів облі-

ку підприємства для забезпечення керівництва підприємства не-
обхідною управлінською інформацією;
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— невідповідний рівень оперативного регулювання процесів
утворення запасів (визначення оптимального їх рівня; вивчення
обсягів, причин створення та політики реалізації понаднорматив-
них запасів).

Серед факторів, що зумовлюють вищезазначені проблемні пи-
тання доцільно виділити такі, як: незадовільна організація склад-
ського господарства, порушення правил приймання виробничих
запасів, завищення собівартості придбаних матеріалів, неповне
оприбуткування запасів, нераціональне витрачання матеріалів на
виробництво, порушення норм і лімітів відпуску матеріалів, по-
рушення порядку проведення інвентаризації, присвоєння товар-
но-матеріальних цінностей, помилки і підробки в документах,
заміна нових матеріалів старими, помилки у визначенні сум уці-
нок запасів і їх відображення в обліку, недостатня комп’ю-
теризація обробки даних з обліку виробничих запасів.

Отже, слід погодитися з О. Рибалко [5], що необхідними пере-
думовами належної організації обліку виробничих запасів, серед
іншого, є раціональна організація складського господарства, пра-
вильне групування (класифікація) запасів, розробка норм витра-
чання запасів. Тому, для вдосконалення організації обліку вироб-
ничими запасами на вітчизняних підприємствах пропонуємо
виділити такі напрями:

1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств, а саме удоско-
налення системи автоматизації обліку виробничих запасів, що
дозволить спростити облік надходження, наявності та руху запа-
сів, а також їх вибуття на сторону та переоцінки;

2) обґрунтування раціональних методів проведення інвентари-
зації виробничих запасів, зокрема розробка поетапної інструкції,
чіткої номенклатури запасів по споріднених класифікаційних
групах, а також встановлення періодичності проведення інвента-
ризацій відповідно до особливостей окремих класифікаційних
груп;

3) обрання найприйнятнішого методу оцінки виробничих за-
пасів, виходячи зі специфіки діяльності підприємства та з метою
оптимізації витрат і приведення вартості матеріалів до реалістич-
нішої.

Таким чином, на підставі викладеного матеріалу можна зро-
бити висновок, що чітка та правильна організація обліку вироб-
ничих запасів дозволить керівництву вчасно отримувати якісну
інформацію про їх наявність і рух, що сприятиме підвищенню
ефективності процесу виробництва на всіх стадіях обробки і ви-
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пуску готової продукції. Реалізація перелічених напрямів удо-
сконалення організації обліку запасів вітчизняними підприємст-
вами призведе до підвищення результативності їхньої фінансово-
господарської діяльності, зменшення ймовірності виникнення
викривлень у фінансовій звітності та вплине на формування
більш ефективної обліково-управлінської моделі в цілому.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Вперше поняття «облікова політика» офіційно увійшло у сві-
тову облікову теорію та практику обліку з прийняттям Міжнаро-
дного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО) 1 «Розкриття
облікової політики» в 1975 р., який нині замінено МСФЗ 8 «Об-
лікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Відпові-
дно до зазначеного документу облікові політики являють собою
конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні
фінансових звітів які прийняті компанією для підготовки й по-
дання фінансової звітності.




