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1. зниження витрат сировини, матеріалів та палива, енергії; 

2. ліквідація непродуктивних та понаднормових витрат; 

3. спроба домовитись з постачальниками про знижки і т.д. 

Четвертий етап полягає в оцінці альтернативних рішень, тобто їх 

сортуванню та обробці. На оцінку вагомий вплив має сама система обліку на 

підприємстві, адже не кожне рішення, яке запропоноване, може підходити 

даній системі. Також повинен бути врахований рівень поведінки споживачів і 

конкурентів на ринку, адже будь яке рішення може призвести до змін в галузі 

та діловому середовищі. Для оцінки варіантів повинна бути сформовано 

система оцінювання, що включатиме в себе фактори, що впливають на 

розвиток даної ситуації, шкалу для визначення їх важливості. 

Суть п’ятого етапу полягає у впровадженні обраного варіанту та 

прийняття управлінського рішення на підприємстві. Аналіз, оцінку і визначення 

кращого рішення необхідно здійснювати на підставі принципів своєчасності, 

здійсненності і регуляторності з використанням відомих кількісних методів на 

основі вибраних критеріїв. Кращим уважається варіант, що дає змогу 

забезпечити максимальний рівень досягнення мети за мінімальних витрат 

ресурсів (економічних, фінансових, трудових тощо) [1, с.203]. 

Отже, дослідження слід продовжувати і поглиблювати щодо даної 

тематики, щоб оптимізувати процес обліку витрат, тим самим збагачуючи 

наповненість даних, необхідних для управління діяльністю суб’єкта 

господарювання. При прийнятті управлінського рішення дотримання 

послідовності даних етапів стане першим кроком до забезпечення підприємства 

оптимізованими витратами. 
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Методика інвентаризації конкретного об’єкта визначається, насамперед, 

завданнями інвентаризації такого об’єкта, орієнтованих на його ідентифікацію, 

деталізацію відповідних інвентаризаційних процедур та документування 
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інвентаризаційного процесу. Практична реалізація науково обґрунтованої 

методики інвентаризації сприяє об’єктивному та достовірному визначенню 

результатів з метою їх подальшого відображення в системі обліку, а також 

прийняття рішень щодо усунення виявлених недоліків і порушень. 

Метою даного дослідження є аналіз нормативно-правового забезпечення 

для уточнення процедурних аспектів ідентифікації запасів як об’єктів обліку та 

контролю, що є в полі постійної уваги практикуючих бухгалтерів [1]. 

Одержані результати сприятимуть пошуку нових рішень в напрямку 

вдосконалення методики інвентаризації запасів, а їх практична реалізація може 

бути втілена шляхом удосконалення основних внутрішніх регламентів 

підприємства. До них відносяться розпорядчі документи про створення 

постійно діючої та робочих інвентаризаційних комісій (накази).  

У констатуючій частині наказу або в додатку до нього необхідно 

деталізувати перелік інвентаризаційних об’єктів, а також періодичність 

проведення інвентаризації, строки проведення, відповідальних осіб, а також 

конкретизувати види, зміст і форми робочої та підсумкової документації [2,     

с. 52].  

Ідентифікацію виробничих запасів як об’єктів обліку та контролю 

потрібно здійснювати згідно вимог П(С)БО 9 «Запаси» [3]. Відповідно до цього 

запасами вважаються активи, які:  

1) утримують для наступного продажу (розподілу, передачі) за умов 

звичайної господарської діяльності;  

2) перебувають у процесі виробництва з метою наступного продажу 

продукту виробництва;  

3) утримують для споживання під час виробництва продукції (виконання 

робіт і надання послуг), а також управління підприємством (установою). 

Відповідно до п. 6 П(С)БО 9 «Запаси» для цілей бухгалтерського обліку 

до запасів зараховують:  

1) сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та 

інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції 

(виконання робіт, надання послуг), розподілу, передачі, обслуговування 

виробництва й адміністративних потреб;  

2) незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою та 

складанням деталей, вузлів, виробів і незакінчених технологічних процесів;  

3) готову продукцію, яка виготовлена на підприємстві, призначена для 

продажу та відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаченим 

договором або іншим нормативно-правовим актом;  

4) товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством із метою подальшого продажу;  

5) малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовують 

протягом не більш як одного року або нормального операційного циклу, якщо 

він більше одного року;  

6) поточні біологічні активи, якщо їх оцінюють за П(С)БО 9, а також 

сільськогосподарська продукція та продукція лісового господарства після її 
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первісного визнання [3]. 

Таким чином, при здійсненні інвентаризаційних процедур необхідно 

встановити фактичну наявність означених активів. Відповідно, послідовність 

інвентаризації запасів складається з декількох етапів, що здійснюються 

відповідно до вимог Положення № 879 [4]. 

Підготовчий етап необхідно здійснювати від перевірки 

ваговимірювальних приладів до взяття в матеріально відповідальної особи 

розписки встановленого зразка. 

Другий етап – безпосередня перевірка фактичної наявності запасів. На 

цьому етапі необхідно послідовно перевірити наявність запасів відповідно до їх 

розміщення за місцями зберігання. 

Третій етап – документальний. Отримані під час підрахунку відомості 

інвентаризаційна комісія фіксує в інвентаризаційних описах, де наводять 

наступну інформацію: найменування із зазначенням номенклатурного номера 

(за його наявності), вид, групу, сорт, одиницю виміру, ціну, суму та кількість 

(рахунок, вага або міра) запасів за фактичними та обліковими даними. 

Четвертий етап – порівняльно-аналітичний. Оформлені інвентаризаційні 

описи комісія передає до бухгалтерії. Вони є підставою для оформлення 

звіряльних відомостей, у яких відображають інвентаризаційні різниці – 

надлишки чи нестачі запасів (при умові їх виявлення). 

Отже, ідентифікація запасів для потреб обліку та контролю здійснюється 

відповідно до 6 П(С)БО 9 «Запаси». Внутрішньогосподарський контроль 

запасів реалізується шляхом інвентаризації запасів, що включає чотири 

взаємопов’язаних етапи, а основним нормативним підґрунтям його практичної 

реалізації є Положення № 879. 
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