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Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна забезпеченість
підприємства матеріальними ресурсами та їх ефективне використання.
Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності,
реформування економічних відносин в Україні висувають нові вимоги до
бухгалтерського обліку як до способу контролю за веденням господарської
діяльності підприємств.
Відповідно до П(С)БО 9 ,,Запаси”запаси визначено як активи, які
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської
діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва, а також утримуються для споживання під час
виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, управління
підприємством [1].
Важливим аспектом щодо організації обліку виробничих запасів на
підприємствах України є стан організації аналітичного і синтетичного обліку.
Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку для обліку виробничих запасів
використовують рахунок 20 ,,Виробничі запаси”. Для одержання деталізованої
інформації, необхідної для управління запасами за їх окремими видами і
процесами, організовується аналітичний облік. З цією метою до окремих
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обліку

та
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аналітичного обліку. Аналітичний облік запасів дозволяє отримати інформацію
про їх обсяг в цілому і за кожним видом окремо.
Для правильної організації обліку запасів на підприємстві, перш за все,
необхідно виділити основні завдання обліку виробничих запасів:
– контроль за виконанням плану матеріально-технічного забезпечення;
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(матеріалів), результатів постачання;
– спостереження за станом складських запасів, за відповідністю їх
нормативам, контроль за їх зберіганням;
– контроль за лімітом відпуску матеріалів на виробничі потреби, витрати і
списуванням їх вартості у витрати виробництва;
– контроль за дотримуванням норм;
– правильний розподіл матеріалів за об’єктами калькуляцій [2].
Практика показує, що процес обліку використання виробничих запасів
все ж таки є трудомісткою ділянкою.Аналізуючи в цілому діяльність деяких
підприємств з обліку виробничих запасів, можна виділити такі негативні
аспекти:
– складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості
запасів, що полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, більше
того, обміну на неподібні активи;
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління
виробничими запасами підприємств;
– невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів
утворення запасів;
– обмеженість контролю використання виробничих запасів тощо [3].
Однак завдання полягає у визначенні керівництвом підприємства
ефективного методу оцінки запасів в конкретній ситуації. В Україні, як і в
більшості інших країн світу, виробничі запаси оцінюють за фактичними
витратами на їх придбання на момент отримання або використання їх під час
виробництва.
Методика оцінки запасів є важливим інструментом організації ефективної
фінансово-господарської
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практичний інтерес у зв’язку з потребою визначення реальної вартості запасів.
Тому вибір методу оцінки запасів варто робити залежно від вимог користувачів
бухгалтерської інформації.
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– 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;
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виробничих запасів;
– обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової
техніки і технології виробництва;
– чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів
підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності,
заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів).
Таким чином, реалізація зазначених напрямів удосконалення обліку
запасів підприємством призведе до значного підвищення результативності його
фінансово-економічної діяльності.
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