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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідною умовою підтримання виробництва

сільськогосподарської продукції на певному рівні є по�

стійна наявність частини оборотних активів у мате�

ріальній формі (виробничі запаси). Так, щоб здійсню�

вався процес виробництва, господарство повинне мати

в необхідних розмірах запаси посівного матеріалу,

кормів, палива, мінеральних добрив, запасних частин,

засобів захисту рослин і тварин та інших виробничих

запасів. Необхідно забезпечувати чіткий контроль за їх

наявністю, надходженням і, не допускати можливостей

для змішування кількості та вартості різних номенкла�

тур, щоб не створювати умов для пересортування та не�

стача одних матеріалів за рахунок покриття надлишка�

ми інших.

Матеріальні витрати становлять 57,0—68,0 % со�

бівартості продукції. Від достовірності та об'єктивності
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING, INVENTORY AND CONTROL
OF THE AVAILABILITY AND MOVEMENT OF INVENTORY AT ENTERPRISES

У статті виявлено проблеми обліку та контролю виробничих запасів (товарно!матеріальних
цінностей) на підприємствах. Здійснено визначення завдань обліку і контролю. Виявлено їх
особливості та вузькі місця. Це дало можливість обгрунтувати механізм удосконалення, насам!
перед, алгоритм, охоплюючи інвентаризацію, а також досягнення відповідності обліковим стан!
дартам. Визначено функціональні обов'язки та права обліковців, контролерів, аудиторів. Іден!
тифіковано джерела й середовище можливих порушень, характер та зміст зловживань. Обгрун!
товано важливість здійснення незалежного аудиту у системі обліку й контролю використання
виробничих запасів.

The article reveals the problems of accounting and control of inventories (inventories) at
enterprises, the definition of the tasks of accounting and control. Their features and bottlenecks are
revealed. This gave an opportunity to substantiate the mechanism of improvement, first of all, the
algorithm, covering the inventory, as well as achieving compliance with accounting standards. Defined
functional duties and rights of accountants, controllers, auditors. Identified sources and the
environment of possible violations, the nature and content of abuses. The importance of conducting
an independent audit in the system of accounting and control of the use of inventories is substantiated.

Ключові слова: облік, контроль, виробничі запаси, підприємства, рух, наявність, інвентаризація, ви$

трати, аудит, удосконалення.

Key words: accounting, control, production inventories, enterprises, movement, availability, inventory, expenses,

audit, improvement.

відображення в бухгалтерському обліку та звітності опе�

рацій із виробничими запасами залежить правильність

визначення основних показників, які характеризують

результати господарської діяльності та реальний фінан�

совий стан підприємства (залишки оборотних коштів,

темп їх обігу, собівартість, прибуток, рентабельність, по�

казники прибутковості акцій тощо. Тобто від достовір�

ності, об'єктивності, правдивості та повноти відобра�

ження господарських фактів, пов'язаних із рухом вироб�

ничих запасів, залежить правдивість і неупередженість

усіх суттєвих для користувачів показників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання сутності виробничих запасів з різним сту�

пенем теоретичного і практичного висвітлення розгля�

нуто в багатьох сучасних виданнях, зокрема таких нау�
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ковців: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко,

Н.В. Ткаченко, І.В. Жолнер, В.В. Бабич, Л. Кіндрацька,

О. Мурашко, Л. Терещенко, В. Швець та ін., О.А. Анд�

ренко, М. Бойцова, О. Маханько, Я. Клиженко, Л.П. Ку�

лаковська, Ю.В. Піча, К.О. Утенкова, Л.М. Чернелевсь�

кий, Н.І. Беренда та ін. Проте проблеми їх обліку та вста�

новлення контролю наявності, руху і витрат потребують

подальших досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування організації та удос�

коналення обліку й контролю за наявністю і рухом ви�

робничих запасів на підприємствах з метою їх оптимі�

зації та досягненням раціональних витрат.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Раціональне формування і використання матеріаль�

но�технічної бази, ресурсозбереження є важливим на�

прямом ефективного ведення господарства. Вирішен�

ню цих проблем сприяє належно організований еконо�

мічний контроль. Місця зберігання товарно�матеріаль�

них цінностей мають бути належно підготовленими і на�

дійними, щоб виключити псування чи крадіжки мате�

ріалів. Кожне з них (склад, комора тощо) повинні мати

відповідний шифр (номер), котрий обов'язково вказу�

ють у всіх первинних документах [1, с. 264].

Метою контролю операцій із виробничими запаса�

ми є встановлення достовірності первинних даних, їх на�

явності й руху виробничих запасів; повноти і своєчас�

ності відображення первинних даних у первинних доку�

ментах і облікових регістрах; достовірності відображен�

ня залишків записів у звітності господарюючого суб'єкта

[2, с. 475]. Основними завданнями економічного конт�

ролю виробничих запасів є:

— виявлення законності правильності та економіч�

ної доцільності їх придбання, оприбуткування, зберіган�

ня, витрачання і використання у процесі виконання ви�

робничої програми;

— контроль за станом зберігання матеріальних ре�

сурсів виявлення їх наявності, встановлення нестач, лишків,

з'ясування причин і винних осіб, які це допустили;

— виявлення фактів не повного оприбуткування ви�

робничих запасів, перевитрати сировини і матеріалів,

псування матеріальних цінностей, втрати сільськогос�

подарської продукції на всіх стадіях виробничого про�

цесу;

— контроль обгрунтованості і

дотримання норм витрачання пали�

ва, кормів, насіння, будівельних

матеріалів та інших матеріальних

ресурсів;

— виявлення матеріальних

цінностей, які не використовують�

ся; зайвих, непотрібних підприєм�

ству і не придатних для використан�

ня майна, сировини й матеріалів із

визначенням суми заподіяного

збитку та винних осіб;

— перевірка стану обліку і внут�

рішнього контролю, достовірності

інформації про наявність активів;

— перевірка дотримання вимог П(С)БО 9 "Запаси".

Внутрішньогосподарський контроль здійснюють

керівники підприємств, спеціалісти, керівники виробни�

чих підрозділів, обліково�економічна служба, мате�

ріально відповідальні особи. Перевірку умов зберігання

і збереження матеріальних ресурсів у процесі зовнішніх

ревізій проводять в основному під час інвентаризації, а

при поточному контролі — у процесі тематичних пере�

вірок. При проведенні внутрішнього контролю рекомен�

дується дотримуватись такої послідовності (рис. 1).

На підприємстві можуть застосовувати два альтер�

нативні типи систем внутрішнього контролю товарно�ма�

теріальних запасів, на основі яких перевіряють вартість

залишків товарно�матеріальних запасів на кінець об�

лікового періоду та собівартість відпущених (реалізо�

ваних) запасів: періодичну та постійну системи контро�

лю товарно�матеріальних цінностей. Система внутріш�

нього контролю повинна стати частиною діяльності

підприємства, інакше виникає можливість того, що дана

система буде або дуже витратною, або неефективною

[3, с. 165].

Для ефективнішої розробки і впровадження систе�

ми внутрішнього контролю підприємство повинно об�

грунтувати прийняте ним рішення [4, с. 450]. Управлін�

ське рішення — результат вибору суб'єктом управ�

ління способу дій, спрямованих на вирішення поставле�

ного завдання в існуючій чи спроектованій ситуації. На

ухвалення управлінського рішення впливає посилення

ринкової конкуренції, потреба в необхідній інформації

для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів, взає�

мозалежність і взаємозумовленість зовнішнього і внут�

рішнього контролю, спрямованість підприємства на

отримання доходу, фінансова самостійність підприєм�

ства, ризик банкрутства та ін. [5, с. 169].

Основними прийомами проведення інвентаризації в

сільськогосподарських підприємствах є:

— перерахунок — при інвентаризації об'єктів, які

обліковують у штуках (наприклад, тракторів, авто�

мобілів, коней, малоцінного інвентарю, приладів та ін.);

— зважування — при інвентаризації майна, яке об�

ліковують в одиницях маси;

— обмір — при інвентаризації цінностей, кількість

яких можна визначити лише за допомогою вимірювань

(наприклад, лісоматеріалів, нафтопродуктів тощо).

Наразі в ході інвентаризації одних і тих же видів

запасів доводиться користуватися двома прийомами. В

умовах періодичної системи контролю за допомогою

 

 

 

 

 

 

 

Етапи внутрішнього контролю запасів 

Етап 1. Визначення фактичного стану організації складського господарства запасів на 
підприємстві 

Етап 3. Оцінка виявлених відхилень та ступеня їх впливу на аспекти функціонування 
організації 

Етап 2. Порівняння фактичних даних про запаси з даними бухгалтерського обліку 
або плановими показниками

Етап 4. Узагальнення результатів контролю та виявлення причин зафіксованих 
відхилень 

Рис. 1. Етапи внутрішнього контролю виробничих запасів
на підприємстві
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інвентаризації товарно�матеріальних запасів наявних на

кінець облікового періоду визначається кінцеве сальдо

рахунка товарно�матеріальних запасів. Обчислюється

вартість цих залишків шляхом множення наявних оди�

ниць товарно�матеріальних запасів на вартість одиниці.

Різниця загальної вартості придбаних цінностей

(включаючи початкове сальдо) і вартості залишків на

кінець облікового періоду становить собівартість відпу�

щених у виробництво (реалізованих) товарно�матеріаль�

них запасів. Особливу увагу перевіряючому у цьому разі,

крім якості проведення інвентаризацій, також слід при�

ділити правильності визначення вартості запасів вико�

ристаних не у господарській діяльності (до них відно�

сяться зіпсовані, втрачені, безоплатно передані товар�

но�матеріальні цінності, недостача цінностей понад нор�

ми природного убутку тощо). Вартість вищеперелічених

цінностей також має виключатись із суми вартості прид�

баних запасів і їх початкового сальдо [6, с. 267].

Усі товарно�матеріальні цінності, що знаходяться у

місцях їх зберігання, відносять у підзвіт матеріально

відповідальним особам (завскладом, комірник), з яки�

ми має бути укладений договір про повну матеріальну

відповідальність. Право отримувати для виробничих

потреб матеріали мають відповідальні працівники, яких

затверджують на початку року наказом керівника

підприємства. У матеріально відповідальних осіб і в бух�

галтерії повинні бути зразки підписів цих працівників.

Постійна система контролю товарно�матеріальних

запасів передбачає визначення кінцевого сальдо як за�

лишкової величини, тобто різниці суми вартості прид�

баних запасів і їх початкового сальдо та собівартості

відпущених у виробництво (реалізованих) товарно�ма�

теріальних запасів. При цьому на кожний день обліко�

вого періоду за кожним елементом товарно�матеріаль�

них запасів відстежують початкове сальдо, кожне над�

ходження та зменшення та кінцеве сальдо товарно�ма�

теріальних запасів підприємства. Ця система передба�

чає дещо вищий обсяг контрольних робіт однак забез�

печує достовірність даних про стан товарно�матеріаль�

них цінностей на кожний день.

У ході перевірки перевіряючим слід переконатись в

обгрунтованому визнанні активами товарно�матеріаль�

них цінностей включених до складу запасів, зокрема у

виконанні двох вимог: існування ймовірності, того, що

підприємство отримає в майбутньому економічні виго�

ди, пов'язані з їх використанням та можливості досто�

вірного визначення їх вартості. На балансі підприємства

відображають запаси, щодо яких є право власності.

Підприємство також може утримувати цінності, що

є власністю інших суб'єктів господарювання. В обов'яз�

ковому порядку перевірять організацію належного по�

забалансового обліку таких цінностей. Перевірка опри�

буткування в бухгалтерському обліку запасів передба�

чає встановлення достовірності фактичних цін їх прид�

бання — первинної вартості, включаючи витрати на до�

ставку, податки, збори та інші обов'язкові платежі

(окрім тих, що згодом відшкодовуються підприємству)

[7, с. 53].

Застосовуючи прийом зустрічної перевірки контро�

лери вивчають перелік первинних документів, на підставі

яких відбулось оприбуткування цінностей (накладні,

квитанції, рахунки�фактури, товарні чеки, специфікації

тощо) шляхом оформлення відповідних складських до�

кументів (прибутковий ордер (ф. № М�4), Акт про прий�

мання матеріалів (ф. № М�7). Тут же відслідковується

дотримання порядку обліку та використання довірено�

стей, що є бланками суворої звітності. На підприємстві

повинен вестися Журнал реєстрації їх видачі.

З метою контролю надходження та оприбуткуван�

ня запасів від постачальників бухгалтерія або відділ

постачання ведуть Журнал обліку вантажів, що на�

дійшли (ф. № М�1). Журнал заповнюють згідно первин�

них документів з надходження цінностей. В ньому та�

кож роблять відмітки про розшук вантажів, що не над�

ійшли. Перевіряючи відпуск товарно�матеріальних

цінностей у виробництво, звертають увагу на наявність

підписів керівника і головного бухгалтера на відповід�

них видаткових документах, а також на додержання

лімітів відпуску. Фактичний відпуск матеріальних цінно�

стей за документами складу зіставляють з даними ви�

робничих звітів та прибутковими документами госпо�

дарських підрозділів. Для виявлення фактів використан�

ня цінностей не за призначенням, створення неврахо�

ваних надлишків матеріальних цінностей, інших пору�

шень контролерам слід застосовувати методи фактич�

ного контролю, зокрема, спостереження, контрольні

запуски сировини та матеріалів у виробництво, конт�

рольні заміри фактичного виконання робіт.

При перевірці відпуску у порядку реалізації мате�

ріальних запасів вивчають законність, правильність

оформлення та відповідність договорів, угод, рахунків�

фактур, накладних на відпуск цінностей зі складу, спе�

цифікацій та інших супроводжувальних документів, а та�

кож відслідковують наявність правильно оформлених

довіреностей [8].

Особливої пильності потребує контроль перенесен�

ня даних про залишки матеріальних цінностей з мате�

ріальних звітів до регістрів синтетичного обліку та звіт�

ності. За допомогою арифметичного перерахунку вар�

тості залишків матеріальних цінностей за звітними пе�

ріодами шляхом зіставлення даних Головної книги, роз�

ділу III Журналу 5, 5 А, (журналу�ордера № 10.1 с.�г.), а

також балансу й звіту про фінансові результати конт�

ролюють відповідність відображення вартості матері�

альних запасів на рахунках обліку та звітності.

Усі операції з надходження і вибуття товарно�мате�

ріальних цінностей на складах відображають у картках

чи книгах складського обліку. Книги мають бути прону�

меровані, а кількість сторінок у кінці потрібно засвід�

чити підписами керівника і головного бухгалтера й

скріпити печаткою. Книги чи картки складського обліку

видають під розписку з відображенням у реєстрі їх ви�

дачі. На окремих аркушах книги чи картках вказують

дату, порядковий номер картки, шифр матеріалу, його

назву, вимірники, ціну; їх підписує головний бухгалтер

(бухгалтер з обліку матеріалів).

Усі прийняті від матеріально відповідальних осіб

первинні документи з обліку матеріалів у бухгалтерії

перевіряють, за необхідності таксують, групують за

джерелами надходження і витрачання матеріалів, після

чого проводять записи в реєстрах аналітичного та син�

тетичного обліку за відповідною кореспонденцією ра�

хунків. У встановлені терміни головний бухгалтер орга�

нізовує вибіркову або суцільну інвентаризацію товар�
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но�матеріальних цінностей, за результатами якої відоб�

ражають різницю в облікових реєстрах.

Періодично на місцях зберігання товарно�мате�

ріальних цінностей головний бухгалтер чи працівники

матеріального відділу перевіряють стан обліку та збе�

рігання матеріалів, проводять інструктажі щодо пра�

вильності записів у картках (книгах) складського обліку,

оформлення первинних документів. Для того, щоб пе�

ревірка виробничих запасів була найбільш ефективна,

а контролерські процедури максимально точними, кон�

тролеру необхідно дослідити порушення і типові помил�

ки в обліку запасів, що зустрічаються найбільш часто, й

охарактеризувати їх.

Найважливішим питанням контролю і документаль�

ної ревізії є перевірка повноти і своєчасності оприбут�

кування сільськогосподарської продукції. В кожному

господарстві повинна бути розроблена система заходів

для забезпечення повного оприбуткування врожаю, за�

побігання втратам, розкраданню і розбазарюванню

одержаної продукції. Керівники господарства, вироб�

ничих підрозділів і спеціалісти, облікові працівники зо�

бов'язані здійснювати систематичний контроль за ро�

ботою осіб, які займаються збиранням врожаю, визна�

ченням кількості і якості одержаної продукції.

Аудит виробничих запасів починають з перевірки

своєчасності і повноти проведення інвентаризації за�

пасів та контролю виконання угод з постачальниками і

покупцями. Аудитор звертає увагу на терміни проведен�

ня інвентаризації, правильність визначення її резуль�

татів, вивчає склад комісії та відображення в бухгал�

терському обліку даних по інвентаризації. У ході ауди�

ту виробничих запасів на підприємствах цукрової галузі

використовуються акти ревізій та перевірок запасів,

складені відповідними контролюючими органами, а та�

кож інформація, одержана в ході попереднього аудиту

[9].

Практика контрольної роботи свідчить, що найха�

рактернішими видами зловживань у складі операцій

щодо придбання матеріальних цінностей є приховуван�

ня цінностей, які фактично надійшли, з метою їх при�

власнення; фіктивне оприбуткування матеріалів з метою

привласнення грошових коштів, призначених для їх

придбання; приховування матеріалів, що надійшли від

постачальників по залізниці.

ВИСНОВКИ
Таким чином, одним з перспективних і важливих

напрямів контролю за діяльністю суб'єктів господарю�

вання є незалежний контроль, здійснюваний або зов�

нішніми, або внутрішніми аудиторами за умови органі�

зованої відповідним чином системи внутрішнього конт�

ролю.
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