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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У сучасних умовах господарювання одним із ключових напрямів підвищення ринкової вартості та 

конкурентоспроможності підприємств є раціональне управління активами, у тому числі запасами. З 

одного боку, сформовані запаси забезпечують постійність, безперервність та ритмічність діяльності 

підприємства, гарантують його економічну безпеку, а з іншого – на рівні великих підприємств 

потребують великих капіталовкладень. 

Найважливішою умовою успішного функціонування та процвітання будь-якого підприємства є 

ефективне використання виробничих запасів. На думку Сиротенко Н. А., сьогодні важлива роль 

приділяється різним аспектам оптимального споживання ресурсів. Вирішення цієї проблеми вимагає від 

системи управління нових підходів щодо організації внутрішніх потоків інформації про рух запасів, які 

формуються функціями обліку та контролю задля задоволення різноманітних потреб користувачів. 

Для правильної організації обліку запасів на підприємстві перш за все необхідно дати відповідь на 

ряд запитань: коли, звідки, скільки і на яку суму надійшли запаси, як виконуються програми постачання; 

кому, коли і скільки відпущено запасів; як виконується програма виробничого споживання; який 

залишок по окремих видах запасів і як дотримуються встановлені ліміти тощо. 

Аналізуючи проблеми інформаційного забезпечення процесу управління запасами підприємства, слід 

зазначити, що вкрай важливо адаптувати облікову інформацію під цільову спрямованість стратегії, тобто 

забезпечити принцип адресності, коли інформація призначена конкретному користувачеві для виконання 

конкретного завдання, визначеного для досягнення поставленої мети. 

Якість облікового забезпечення управління запасами в першу чергу залежить від раціональної 

організації облікового процесу, заважає цьому на окремих підприємствах невідповідна організація праці 

працівників бухгалтерії, що перш за все пов’язано з відсутністю розроблених та затверджених на цих 

підприємствах положень про бухгалтерію з визначенням обов’язків, прав, відповідальності та 

взаємовідносин. 

В умовах державного регулювання обліку в Україні якість обліково- інформаційного забезпечення 

управління запасами залежить від постійного моніторингу діючих законодавчих та нормативно-правових 

актів. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку запасів забезпечується національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

Управління запасами базується на зборі та систематизації внутрішньої інформації про фактичний 

стан запасів, швидкості їх реалізації, а також орієнтується на прогнозні показники обсягу реалізації 

запасів, використання матеріальних і фінансових ресурсів. 

Якісна облікова інформація про наявність та рух запасів залежить від вирішення проблеми щодо 

визначення критеріїв визнання запасів, відповідно до якого запаси визнаються активами, а саме якщо 

існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх 

використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

Одним із важливих аспектів організації запасів на підприємстві є формування облікової політики 

щодо запасів, оскільки вдало сформована облікова політика дає можливість формування та надання 

достовірної інформації для прийняття ефективних економічних рішень. 

Особлива роль щодо питань раціонального й ефективного використання всіх запасів належить їх 

первинному обліку. Недоліки організації обліку 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 запасів можливе зменшення матеріальних втрат.  

Актуальною на сьогодні є проблема поновлення програмного забезпечення обліку, оскільки облік 

запасів неможливий без застосування комп’ютерних технологій. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що проблеми обліку запасів на підприємстві є 

досить актуальними, оскільки на сьогоднішній день важливим є вирішення питання пристосування 

сучасної системи обліку запасів до вимог оптимізації оперативності та достовірності надання інформації 

для потреб менеджменту з метою раціоналізації управління такими активами та підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання в цілому. 


