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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Виробничі запаси займають особливе місце не лише у складі майна 

підприємства, а й у структурі витрат, оскільки вони є основною складовою 

формування собівартості готової продукції. Виробничі запаси забезпечують 

постійність, безперервність та ритмічність діяльності підприємства, гарантують 

його економічну безпеку, також вони  потребують великих капіталовкладень, тому 

від організації їх обліку та аналізу залежить точність визначення прибутку 

підприємства, його фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку та в 

цілому ефективність роботи підприємства [2]. 

Проблеми розвитку та удосконалення обліку, контролю виробничих запасів 

турбують багатьох економістів. Вагомий внесок у дослідження проблем обліку 

виробничих запасів зробили такі вітчизняні науковці як О. Бородкін, 

М. Кужельний, А. Кузьмінський, В. Сопко, М.Чумаченко, Ф.Бутинець, 

Л. Чижевська, Н. Герасимчук, С. Голов, П. Смоленюк, В. Ластовецький, 

Л. Нападовська, Н.Ткаченко та інші. Однак, вивчення наукових праць свідчать про 

те, що і досі залишаються дискусійними теоретичні положення і важливі питання 

обліку виробничих запасів, що потребують вдосконалення [1, 2]. 

Для забезпечення інформації щодо потреб витрат на виробництво важливе 

значення має розробка методики обліку наявності, руху і контролю виробничими 

запасами, яка б найкраще відповідала ринковій економіці і вимогам Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [4]. 

Проблемі обліку виробничих запасів приділяється значна увага, оскільки від 

організації їх обліку залежить  розвиток як підприємства  так і економіки країни в 

цілому. Необхідною  умовою підтримання виробничого процесу  на підприємстві є 

наявність достатньої  кількості виробничих  запасів. 

На сьогодні існує ряд негативних аспектів обліку виробничих запасів, а саме: 

– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємств; 

– невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів 

утворення запасів; 

– обмеженість контролю використання виробничих запасів тощо. 

Щодо питань раціонального й ефективного використання всіх виробничих 

запасів, особлива роль повинна належить їх первинному обліку. Недоліки 

організації обліку виробничих запасів найбільш частіше виявляються при 

інвентаризації, звірці даних складського обліку, коли визначаються нестачі й 

значні розбіжності за рахунок пересортування окремих видів матеріалів, а також 

помилок у первинних документах і облікових регістрах, що характеризують 

надходження й рух матеріалів. Тільки при правильній організації документування 



та складського обліку виробничих запасів можливе зменшення матеріальних втрат 

[1]. 

Однією із важливих проблемних питань обліку виробничих запасів є значна 

трудомісткість заповнення та обробки первинних і зведених документів.  

Дану  проблематику розглядають багато науковців. Деякі з них вважають, що 

напрямками удосконалення документального оформлення операцій з надходження 

виробничих запасів є: «усунення» реквізитів, на яких відбувається дублювання 

даних, та заповнення яких не є суттєвим; виділення у журналі реєстрації 

довіреностей графи «прострочені», що підвищує контрольну функцію даного 

документу [3]. 

Документи на надходження і витрати матеріалів, які передаються у 

бухгалтерію, потребують повсякденної обробки і відображення в тих чи інших 

облікових регістрах. При цьому, для своєчасного відображення і контролю за 

наявністю і рухом виробничих запасів на підприємстві є доцільним складати і 

затверджувати графік документообігу та чітко його дотримуватися. 

Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання інформації 

про виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної облікової 

практики підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації результатів 

діяльності підприємства через застосування принципів і методів бухгалтерського 

обліку.  

Поліпшенню обліку виробничих запасів доцільно буде виділити наступні 

напрямки вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємствах: 

1) узагальнення теоретико-методичних основ обліку, аналізу і контролю 

виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації; 

2) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємств, яке забезпечується запровадженням 

інформаційних технологій обробки економічної інформації; 

3) розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 

виробничими запасами. 

4) узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку виробничих 

запасів; 

5) проектування системи економічного аналізу та контролю ефективності 

використання виробничих запасів;; 

6) чітка організація обліково–контрольних процедур руху запасів 

підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів 

контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів).  

Проаналізувавши вище наведені проблеми та шляхи покращення обліку 

виробничих запасів, можна стверджувати, що реалізація перелічених напрямів 

удосконалення обліку запасів підприємством призведе до значного підвищення 

результативності його фінансово–економічної діяльності. Вирішення комплексу 

суперечливих та дискусійних питань обліково–аналітичного управління 

виробничими запасами є актуальним для більшості підприємств і  досі потребує 

подальших досліджень. 
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