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Анотація. Розглянуто та досліджено проблемні питання організації й ведення обліку виробничих запасів на 

промислових підприємствах у сучасних умовах функціонування економіки, а також запропоновано варіант 
удосконалення організації обліку виробничих запасів. 

 

Аннотация. Рассмотрены и исследованы проблемные вопросы организации и ведения учета 
производственных запасов на промышленных предприятиях в современных условиях функционирования экономики, 
а также предложен вариант совершенствования организации учета производственных запасов. 

 

Annotation. This paper considers and investigates the issues of accounting the inventory at the industrial enterprises 
under the current conditions of the economy, and offers the variant of improving the organization of inventory accounting. 
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Необхідною умовою підтримання функціонування підприємства на певному рівні є наявність виробничих запасів. 
З одного боку, сформовані виробничі запаси забезпечують постійність, безперервність та ритмічність діяльності 
підприємства, гарантують його економічну безпеку, а з іншого – 
виробничі запаси на рівні великих промислових підприємств 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. 

Питанням теоретичної розробки проблем організації і ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів 
присвячена достатньо велика кількість праць вчених-економістів та фахівців у галузі обліку, серед яких: Ф. Бутинець, 
О. Гетьман, О. Бондаренко, О. Коваленко, А. Бакаев, В. Керімов, А. Кизилов [1 – 7] та ін. 

Проте до сьогодні ряд принципових питань залишаються дискусійними і потребують удосконалення. Зміни 
необхідні, насамперед, стосовно підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими 
запасами підприємства. Одним із напрямів вирішення даних проблемних питань є запровадження на підприємстві 
інформаційних технологій обліку. 

Метою дослідження є виявлення основних проблем організації та ведення обліку виробничих запасів на 
підприємствах, а також пошук шляхів їх вирішення. 

Завданнями дослідження є визначення напрямів управління виробничими запасами підприємств, 
удосконалення організації обліку та форм звітності складського господарства. 

Об’єкт дослідження – організація облікових процесів на підприємстві.  
Предметом дослідження є організація обліку виробничих запасів на промислових підприємствах. 
Необхідною умовою виконання планів з виробництва продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, 

рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною та матеріалами необхідного асортименту 
і якості. Від того, як на підприємстві здійснюється процес матеріально-технічного постачання, подальший облік 
виробничих запасів та контроль за дотриманням режиму економії, залежать найбільш важливі показники роботи 
підприємства – обсяг виробництва, його рентабельність, а також фінансовий стан і ліквідність [8].  

Для правильної організації обліку запасів на підприємстві, перш за все, необхідно дати відповідь на ряд 
проблемних запитань:  

звідки, коли, скільки і на яку суму надійшли запаси;  
як виконуються програми постачання;  
кому, коли і скільки відпущено запасів;  
як виконується програма виробничого споживання;  
який залишок за окремими видами запасів і як дотримуються встановлені ліміти тощо [3]. 
Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів є:  
раціональна організація складського господарства;  
розробка номенклатури запасів;  
наявність інструкції з обліку виробничих запасів;  
правильне групування (класифікація) запасів;  
розробка норм витрачання запасів [4]. 
Складовими обліку виробничих запасів є організація первинного документування фактів господарської 

діяльності, здійснення складського обліку, використання засобів виміру та фіксації наявності й руху запасів, 
проведення нормування запасів та витрат матеріалів на виробництво продукції, періодичне проведення 

інвентаризації [9].  
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На організацію та ведення обліку запасів значно впливає використання сучасних комп’ютерних інформаційних 
технологій, які дозволяють автоматизувати трудомісткі ділянки облікової роботи, оптимізувати адміністративні витрати, 
зменшити виникнення випадкових та навмисних помилок і махінацій.  

Для організації безперебійного постачання, розміщення, зберігання і видачі матеріальних запасів у 
виробництві велику роль відіграє правильно організоване складське господарство, тому що в діяльності 
підприємства не завжди можна досягти повного узгодження темпів постачання 
матеріальних ресурсів, темпів виробництва і збуту готової продукції [10]. 

Допомогти в цьому може використання технології радіочастотної ідентифікації (RFID-технологія), яка дає 
можливість повністю автоматизувати здійснення оперативного обліку запасів на промисловому підприємстві. 

RFID-технологія (англ. Radio Frequency IDentification – радіочастотна ідентифікація) – це метод автоматичної 
ідентифікації об'єктів, в якому за допомогою радіосигналів зчитуються або записуються дані, що зберігаються в так 
званих радіочастотних мітках, або RFID-мітках [11].  

Система RFID складається з 3-х основних компонентів: 
пристрій для зчитування (зчитувач, рідер, або інтеррогатор); 
радіочастотна мітка (транспондер, RFID-мітка або RFID-тег); 
програмне забезпечення. 
Принцип роботи даної системи такий: зчитувач посилає радіосигнали, за допомогою яких зчитують дані з 

міток. Мітки містять дані в пам'яті, і під дією радіосигналу зчитувача відправляють дані в програми обробки баз даних 
[11]. 

У процесі організації обліку виробничих запасів використання таких радіоміток, закріплених на виробничих 
запасах, комплектуючих, дозволить з високою точністю в автоматизованому режимі відстежувати їх переміщення і 
місцезнаходження на складах та в цехах. Це, у свою чергу, дозволить зменшити кількість документів, які зазвичай 
застосовуються для обліку переміщення та використання запасів. 

Зазначена технологія дозволяє:  
контролювати походження одиниці виробничого запасу;  
спростити процес розрахунків із постачальниками за поставлені запаси;  
підтримувати кількість запасів на оптимальному рівні;  
скоротити час проведення інвентаризації;  
швидше знаходити необхідні запаси в зоні зберігання;  
автоматизувати підготовку звітної документації [12]. 
У сучасних умовах використання RFID-технології буде доцільним для будь-якої форми організації 

виробництва та процесу постачання виробничих ресурсів. Радіочастотна ідентифікація в автоматичному режимі 
реалізовує можливість моніторингу та управління переміщенням запасів у процесі виробництва. Використання 
матеріалів на виготовлення продукції відбуватиметься ритмічно із поповненням запасів у необхідний момент та в 
потрібній кількості [2].  

Введення RFID-системи автоматизації обліку запасів удосконалить систему електронного документообігу, що 
дозволить зменшити кількість використовуваних первинних документів, час проходження інформації від документів 
до результативної інформації (прийнятого управлінського рішення), а отже, буде сприяти оперативному реагуванню 
на події, що мають місце в процесі постачання. Також це дасть можливість мінімізувати так званий "людський 
фактор", за рахунок якого можуть виникати проблеми з оперативністю отримання інформації та її достовірністю. 

Таким чином, автор вважає, що використання RFID-технологій дозволить спростити та вдосконалити облік 
виробничих запасів на етапі їх отримання й використання у виробничому процесі, що, у свою чергу, прискорить 
отримання облікової інформації та прийняття управлінських рішень. 

Отже, аналізуючи численні дослідження з питань організації обліку запасів, можна стверджувати, що багато 
теоретичних положень і питань обліку даних ресурсів потребують вдосконалення і доопрацювання. У свою чергу, 
розв’язання цих питань зумовить вихід на якісно новий рівень побудови обліку виробничих запасів, значно підвищить 
їх роль в управлінні кожним вітчизняним підприємством. Реалізація запропонованого варіанта вдосконалення обліку 
запасів вітчизняними підприємствами приведе до значного підвищення результативності їх фінансово-економічної 
діяльності. Але на цьому дослідження вдосконалення обліку та контролю виробничих запасів не закінчено. 
 

Наук. керівн. Писарчук О. В. 

____________ 

 

Література: 1. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних 

закладів / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП "Рута", 2007. – 726 с. 2. Гетьман О. О. 

Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [О. О. Гетьман, В. М. Шаповал.] – К. 

: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с. 3. Харитонова А. Запаси: обліковуємо правильно / А. Харитонова // Баланс. – 2007. – 

№ 45. – С. 4–5. 4. Коваленко О. В. Методологічні аспекти організації обліку на промислових підприємствах України : 

монографія / О. В. Коваленко. – Запоріжжя : ЗДІА, 2008. – 189 с. 5. Бакаев А. С. Бухгалтерский учет / [А. С. Бакаев, П. С. 

Безрукий, Н. Д. Врублевский]. – 4-е изд. – М., 2004. – 364 с. 6. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет на производственных 

предприятиях / В. Э. Керимов. – М. : Издательский Дом "Дашков и Ко", 2001. – 386 с. 7. Кизилов А. Н. 

Учет материально-производственных запасов в сельскохозяйственных организациях / [А. Н. Кизилов, 

З. В. Удалова]. – М. : Изд. "Финансы и статистика", 2007. – 352 с. 8. Рибалко О. М. Вдосконалення обліку виробничих запасів / 

О. М. Рибалко // Держава і регіони. Серія "Економіка та підприємництво". – 2008. – 

№ 3. – С. 210–215. 9. Бондаренко О. М. Організація обліку : навчпосібн. / [О. М. Бондаренко, А. С. Нельга.] – 

К. : Вид-во Нац. авіац. унів. "НАУ-друк", 2009. – 216 с. 10. Білуха М. Теоретичні та методологічні засади електронного обліку 

господарської діяльності / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 12. – С. 15–24. 11. Технологии 

RFID [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://altikaspectr. 

net.ua/tehnologii-rfid.html. 12. RFID-технологии радиочастотной идентификации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://fsoler.com/lekczii-na-russkom/36-tema-6-skladskaya-logistika/367-rfid-%E2%80%93 

texnologii-radiochastotnoj-identifikacii.html.  

 

 
 



 


