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ВСТУП 

 

 На сьогоднішній день обов'язковим є забезпечення підприємства 

виробничими запасами для ефективної господарської діяльності. Відміною 

особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, перенесення 

всієї вартості на собівартість виготовленої продукції, виконаних робіт та 

послуг. Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним 

використанням їх у виробництві має велике значення.  

Актуальність теми. Облік виробничих запасів є актуальним, адже 

ефективне використання запасів призведе до зменшення витрат, собівартості 

продукції, підвищення рентабельності, матеріального та фінансового 

становища підприємства. Від правильності ведення обліку запасів залежить 

достовірність інформації про отриманий підприємством прибуток. 

Впровадження аналізу та моніторингу допомагає більш раціонально 

використовувати наявні матеріальні ресурси, зокрема знаходити внутрішні 

резерви для збільшення виробництва продукції за рахунок зменшення 

матеріальних витрат на одиницю продукції.  

Багато вітчизняних та зарубіжних науковців займались дослідженням 

обліку та контролю виробничих запасів: Бутинець Ф.Ф., Василенко В.О.,    

Лень В.С., Пушкар М.С., Ткаченко Н.М. та інші. Роботи цих авторів носять 

дискусійний характер з деяких питань і потребують подальших досліджень та 

наукових розробок. Тому удосконалення теорії і практики ведення обліку 

виробничих запасів в сучасних умовах соціально-економічного розвитку стає 

нагальною потребою та визначає актуальність теми випускної роботи. 

Мета і завдання. Метою даної роботи є дослідження обліку виробничих 

запасів на підприємстві та ефективність їх використання, надання пропозицій 

щодо вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємстві. 

Завданням випускної роботи є:  

- розкрити економічну сутність та поняття виробничих запасів; 

- розглянути різні підходи до класифікації виробничих запасів;  
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- охарактеризувати методи оцінки виробничих запасів при надходженні та 

вибутті;  

- провести аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань 

обліку та аналізу виробничих запасів підприємства;  

- розглянути порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та 

відображення її результатів в бухгалтерському обліку;  

- розкрити порядок ведення складського обліку виробничих запасів та його 

особливості;  

- визначити шляхи удосконалення обліку виробничих запасів для 

вирішення таких проблем як: збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, 

послуг), зниження собівартості продукції. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є виробничі запаси на 

підприємстві ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка» 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є методика та 

організація обліку, аналіз та контроль виробничих запасів на підприємстві ТОВ 

НВФ «Спеціальна електроніка». 

Методи дослідження. При написанні роботи використовуються 

загальнонаукові методи: методи порівняння та узагальнення – для обробки 

вхідної інформації та розкриття сутності категорії «виробничі запаси»; методи 

індукції та дедукції – для визначення загальних тенденцій розвитку системи 

обліку та контролю виробничих запасів; методи спостереження та анкетування 

– для оцінки стану контролю виробничих запасів; розрахунково-аналітичний та 

графічний методи для побудови таблиць, проведення розрахунків і наочного 

відображення результатів дослідження; методи систематизації, гіпотези та 

припущення – для формування власної думки та внесення рекомендацій щодо. 

Інформаційна база. Інформаційною базою для проведення дослідження 

слугують вітчизняні законодавчі та нормативні акти, зокрема Закон України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Інструкція про 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, Положення 
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(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, матеріали наукових конференцій і досліджень, дані засобів 

масової інформації та мережі Internet, а також первинна документація, облікові 

регістри, внутрішня та зовнішня звітність ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка». 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті ознайомлення з нормативними документами, що регулюють 

облік та контроль виробничих запасів, критичного аналізу економічної 

літератури з питань удосконалення обліку та діючою практикою обліку 

виробничих запасів та ознайомленням з внутрішніми документами 

підприємства ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка» зроблені висновки наведені 

нижче. 

Розкриваючи економічну сутність  та поняття виробничих запасів, було 

виявлено, що судження закордонних і вітчизняних учених є неоднозначним. 

Таким чином узагальнюючі всі підходи різних науковців, вважаємо, що суть 

виробничих запасів як об’єкта обліку полягає у наступному: виробничі запаси – 

це сукупність предметів праці, які знаходяться на підприємстві у вигляді 

складських запасів основних та допоміжних матеріалів, а також палива, 

запасних частин, зворотних відходів, тари та інших матеріалів, які призначені 

для використання як у виробничому процесі, так і для будь-яких інших потреб 

підприємства за умови їх повного споживання в одному операційному циклі. 

Важливим етапом роботи на підприємстві є організація групування 

виробничих запасів за ознаками та за призначенням і роллю в процесі 

виробництва. Класифікація виробничих запасів необхідна для ефективної 

організації складського, аналітичного та синтетичного обліку, а також для 

нормування, аналізу та контролю виробничих запасів, тому в роботі наведена 

класифікація, яка відповідає наведеним завданням, і виділяє наступні 

класифікаційні групи запасів: за призначенням і причинами утворення, за 

місцем знаходження, за рівнем наявності на підприємстві, відносно до балансу, 

за походженням, за складом і структурою. 

У результаті аналізу складського обліку виробничих запасів на 

підприємстві ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка» було виявлено недосконале 

ведення складських документів, що ускладнює контроль за збереженням 



65 

 

запасів, та недосконалий вибір політики управління запасами, що впливає на 

раціональність їх використання. Для удосконалення ведення складського обліку 

необхідно покращити та спростити форми документів складського обліку та 

використовувати на складах комп’ютерні технології, що допоможуть швидко 

обмінюватися інформацією з бухгалтерією та оперативно усувати проблеми з 

моменту їх виявлення, а для раціонального використання запасів необхідно 

використовувати норми та ліміти відпуску запасів на одиницю виробу, 

бюджетування та зарубіжний досвід оптимізації рівня запасів.   

Синтетичний облік на підприємстві ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка» 

ведеться за допомогою рахунку 20 «Виробничі запаси». Підприємство, згідно 

розробленого робочого плану рахунків, використовує  такі субрахунками:  201 

«Сировина і матеріали», 202 «Комплектуючі вироби», 209 «Інші матеріал».    

Аналітичний облік виробничих запасів на підприємстві ТОВ НВФ «Спеціальна 

електроніка» ведеться на складах за допомогою карток складського обліку, що 

розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів 

відповідно до номенклатури-цінника. Синтетичний та аналітичний облік 

виробничих запасів на підприємстві ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка» 

ведеться згідно чинного законодавства. Але існує ряд недоліків: мають місце 

випадки відсутності договорів поставки або відпуску товарів, робіт, послуг 

(підприємство не має договорів, коли працюють на умовах передоплати), на 

підприємстві не ведуть всі документи у друкованому виді, інколи документи є 

тільки у електронному виді, відсутність документів про матеріальну-

відповідальність, недостатньо кадрів для ефективного ведення обліку.  

Для усунення недоліків підприємству потрібно приділити більше уваги 

для ведення документів, своєчасно складати договори з постачальниками та 

покупцями, для захисту себе від форс-мажорних обставин, пов’язаних з 

несвоєчасними поставками або несвоєчасними виплатами грошей.  Заключити 

договори про матеріальну відповідальність посадових осіб для усунення 

проблем з притягнення до відповідальності винних осіб у випадку виникнення 

певних обставин. Звернути увагу на роботу бухгалтерського відділу та по 
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можливості його розширення за для ефективного обліку, аналізу і контролю не 

тільки виробничих запасів, а й всіх об’єктів обліку.  

В роботі виділено три етапи аналізу виробничих запасів: аналіз динаміки 

та структури запасів на підприємстві, аналіз ефективності використання 

оборотних активів на підприємстві, аналіз впливу матеріаломісткості на обсяги 

реалізації та собівартість продукції. 

Аналіз динаміки та структури запасів на підприємстві ТОВ НВФ 

«Спеціальна електроніка» показав, що запаси підприємства збільшились  за 

аналізований період з 19,9 тис. грн. до 108,7 тис. грн.. або у 4 рази. Це 

збільшення відбулося за рахунок виробничих запасів на складі та 

незавершеного виробництва. Виробничі запаси збільшились з 9,7 тис. грн до 

53,5 тис. грн, а саме у 4 рази, а залишки на виробництві на 47 тис. грн. У 

структурі запасів як у попередньому році переважають товари, а у звітному 

переважають виробничі запаси. Домінування виробничих запасів та 

незавершеного виробництва у звітному періоді у структурі предметів праці 

підприємства свідчить про те, що управлінський персонал товариства прагне 

забезпечити ритмічне виробництво продукції і не допускати появлення проблем 

у організації виробничого процесу. Для цього він дотримується наявності однієї 

зі складових виробничого потенціалу підприємства – виробничих запасів на 

нормативному рівні. Проте збільшення коефіцієнта оптимальності складу 

запасів з 0,95 до 11,9 (зростання співвідношення запасів, що знаходяться у 

виробництві (виробничі запаси та незавершене виробництво) до запасів, що 

знаходяться у сфері обігу (готова продукція та товари)) може у подальшому 

призвести до зменшення коефіцієнта оборотності запасів. 

Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві 

ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка» показав, що ефективність використання 

оборотних активів на підприємстві у 2017 році порівняно із попередніми у 

цілому значно погіршився. Це підтверджується зменшенням таких коефіцієнтів, 

як коефіцієнт оборотності оборотних активів, запасів та виробничих запасів. 

Якщо у 2016 році оборотні активи підприємства оберталися 6,53 рази, то у 2017 
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вже 5,19 раза. Зменшення коефіцієнта оборотності виробничих запасів з 86,97 

до 39,20 рази свідчить про затримку запасів на складах. Зі зменшенням 

коефіцієнту оборотності пов’язано збільшення тривалості обороту виробничих 

запасів, що є негативним аспектом, так як у 2016 році виробничі запаси 

оберталися 4,13 дня, а у 2017 році 9,18 днів, а саме на 5,05 днів повільніше. Для 

ефективного використання оборотних коштів підприємству необхідно звернути 

увагу на ритмічність постачання запасів, а саме виробничих запасів, для 

забезпечення достатньої кількості запасів, щоб уникнути простоїв виробництва, 

але не перенаситити склади на підприємстві.  

Аналіз впливу матеріаломісткості на собівартість продукції та обсяги 

виробництва продукції показав, що матеріаломісткість у 2017 році знизилась  у 

порівнянні з 2016 роком на 0,0512 грн, внаслідок зменшення матеріальних 

витрат з 193,6 тис. грн у 2016 до 108,5 тис. грн у 2017 році. В результаті цього 

собівартість випущеної продукції знизилась на 63,53 тис. грн у частині 

матеріальних витрат. У зв’язку з цим об’єм виробництва продукції зріс на 8,80 

тис. грн. Якщо розглядати матеріальні витрати у 2015 та 2016 роках, то можна 

побачити тенденцію до зростання, але зростання було не суттєвим, тому 

збільшення матеріаломісткості за рахунок збільшення матеріальних витрат 

вплинуло на зростання собівартості продукції лише на 0,69 тис. грн, а 

відповідно зменшення обсягів виробництва на 0,096 тис. грн. Таким чином 

підприємство ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка» ефективно та раціонально 

використовує матеріальні ресурси.  

Контроль виробничих запасів на підприємстві ТОВ НВФ «Спеціальна 

електроніка» здійснюється бухгалтером у вигляді щорічної інвентаризації. Для 

більш ефективного контролю виробничих запасів на підприємства необхідно 

створити службу або відділ внутрішнього контролю. Це дозволить проводити 

перевірки не тільки щорічно у вигляді інвентаризації, а і вигляді квартальних 

звірок, вибіркових звірок по матеріалах тощо. 

У роботі були висвітлені проблемні питання та шляхи вдосконалення 

обліку виробничих запасів на підприємстві. Недоліки організації обліку 
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виробничих запасів найбільш частіше виявляються при інвентаризації, звірянні 

даних складського обліку, коли визначаються нестачі й значні розбіжності, що 

пов’язані з недосконалим контролем виробничих запасів, а також помилок у 

первинних документах і облікових регістрах, що характеризують надходження 

й рух матеріалів. У зв’язку з цим необхідно впроваджувати ефективні форми 

попереднього й поточного контролю за дотриманням норм запасів і витратами 

матеріальних ресурсів, удосконалювати процес документування, доцільно 

розробити єдину форму документу (на відпущення матеріалу), призначеної для 

машинної обробки. У цей документ варто включити всі об’єкти основного та 

допоміжного виробництва під відповідними кодами, які б указували напрям 

використання матеріальних ресурсів – основні вироби, запасні частини, товари 

народного споживання, разові замовлення, ремонтно-експлуатаційні потреби. 

Отже, організація обліку і контролю виробничих запасів є актуальною 

темою на сьогоднішній день, від цього залежить не тільки раціональність та 

ефективність використання запасів, а і фінансовий результат. Тому правильна 

організація обліку і контролю дозволить задовольнити потреби не тільки 

споживачів товарів, робіт та послуг, а і підприємства в цілому. 
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