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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Становлення і розвиток ринкової економіки в Україні

нерозривно пов'язані з пошуком принципово нових методів
організації і управління виробництвом для підвищення ефек&
тивності господарської діяльності підприємств. Розвиток
виробництва неможливий без виготовлення конкурентосп&
роможної продукції та її реалізації на внутрішніх і зовнішніх
ринках збуту. Водночас необхідною передумовою здійснен&
ня виробничого процесу є наявність та використання знач&
ної кількості виробничих запасів, які становлять основу го&
тових виробів.

Запаси є значною частиною оборотних коштів під&
приємства, у цьому аспекті набуває особливого значення
порядок внутрішньогосподарського контролю як засіб за&
безпечення ефективного їх використання.

Для успішної діяльності підприємства, підвищення рівня
рентабельності, збільшення суми його активів необхідний
налагоджений механізм управління, найважливішим елемен&
том якого виступає внутрішньогосподарський (внутрішній)
контроль.

Внутрішньогосподарський контроль є однією з основ&
них функцій управління і системою постійного спостережен&
ня і перевірки роботи організації з метою оцінки обгрунто&
ваності й ефективності прийнятих управлінських рішень,
виявлення відхилень і несприятливих ситуацій, своєчасного
інформування керівництва для прийняття рішень щодо усу&
нення, зниження ризиків його діяльності й управління ними.

Тому актуальність даної теми не викликає сумнівів, оск&
ільки проблема внутрішньогосподарського контролю при&
сутня на більшості підприємств України.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективна система внутрішньогосподарського контро&

лю повинна стати найважливішою складовою системи уп&
равління підприємства. В умовах ринкової економіки систе&
ма внутрішньогосподарського контролю повинна забезпе&
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чувати стабільність і стійкість розвитку підприємства, спри&
яти досягненню довгострокових цілей і вирішенню поточ&
них завдань, забезпечувати повноту і підтримувати надій&
ність системи внутрішньої звітності, а також дотримання
чинного законодавства і нормативної документації різного
рівня, знижувати ризик можливих негативних фінансових
наслідків.

На практиці відсутність систематичного контролю при&
зводить до того, що з часом будь&яка робота та її результа&
ти зводяться нанівець. Відсутність дієвої системи внутріш&
ньогосподарського контролю не дозволяє відповідним чи&
ном оцінювати результати роботи окремих підрозділів і пра&
цівників.

Незважаючи на дослідження організації внутрішнього
контролю на підприємстві вітчизняними та зарубіжними вче&
ними, досі невирішені окремі питання методики та органі&
зації внутрішнього контролю на підприємствах, а саме: пи&
тання документального оформлення результатів внутрішнь&
ого контролю у вигляді відхилень вимог управлінських
рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий внесок у вирішення проблем організації внут&

рішньогосподарського контролю запасів на підприємстві
зробили вітчизняні вчені: Білуха М.Т. [1], Бутинець Ф.Ф. [2],
Голов С.Ф. [3], Гуцайлюк З.В. [4], Завгородній В.П., Кужель&
ний М.В. [6], Нападовська Л.В. [8], Пушкар М.С. [9], Соп&
ко В.В., Сук Л.К., Ткаченко Н.М., Чебанова Н.В., Шевчук В.О.
та інші.

Дослідженню питань внутрішнього контролю запасів
підприємств у своїх працях приділяли увагу такі зарубіжні
вчені: Велш Глен А., Шорт Даніел Г., Ентоні Р., Ріс Дж. [12],
Керімов В.Е. [5], Маргуліс А.Ш., Міддлтон Д. [7], Ново&
дворський В. Д., Суйц В. П. [11] та інші.

Однак, особливостям організації внутрішнього контро&
лю запасів на підприємствах приділяється недостатньо ува&
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ги або застосовується формальний підхід до методики його
впровадження, що зумовлює неефективність застосування
та обумовлюють доцільність подальшого вивчення цих пи&
тань.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є надання пропозицій щодо удосконален&

ня методики і організації внутрішньогосподарського конт&
ролю запасів для ефективного функціонування підприємств
за сучасних умов господарювання.

Для досягнення визначеної мети поставлені такі завдан&
ня:

— дослідити особливості внутрішнього контролю за&
пасів на підприємстві;

— визначити принципи побудови системи внутрішнього
контролю запасів на підприємстві;

— розглянути форми та методи внутрішнього контро&
лю запасів на підприємстві;

— оцінити сучасний стан внутрішньогосподарського
контролю запасів і визначити напрями його вдосконален&
ня.

Методологічною основою статті виступають концепції і
положення управлінського обліку, контролю і аналізу, праці
провідних зарубіжних і вітчизняних вчених та фахівців з про&
блем організації внутрішнього контролю запасів на підпри&
ємстві.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ
Серед науковців нині спостерігається певна єдність

щодо визначення поняття "система внутрішнього контролю".
Так, узагальнюючи різні формулювання, слід охарактери&
зувати останню, як сукупність дій та організаційних на пев&
ному підприємстві, які направлені на мінімізацію ризиків і
забезпечення досягнення цілей.

Так, в умовах розвитку ринкових відносин та посилен&
ня конкурентної боротьби на різних галузевих ринках в Ук&
раїні актуальною стає проблематика покращення системи
внутрішнього контролю з урахуванням як законодавчих ви&
мог, так і потреб власників підприємств.

На нашу думку, необхідність розробки нової або вдос&
коналення існуючої системи внутрішнього контролю на
підприємстві нині зумовлена вимогами ринків збуту та не&
обхідністю забезпечення достовірною інформацією про
активи і зобов'язання підприємства.

Погоджуючись із думкою авторського
колективу у складі Рагуліної І.І., Рагуліної
М.М., Новікова І.Т., система внутрішнього
контролю повинна стати частиною діяль&
ності підприємства, інакше виникає мож&
ливість того, що дана система буде або
дуже витратною, або неефективною [10].

Узагальнюючи існуючі нині погляди в
науковій літературі на складові системи
внутрішнього контролю підприємства, ос&
тання може бути представлена у вигляді
наступної схеми (рис. 1).

Для ефективнішої розробки і впровад&
ження системи внутрішнього контролю
підприємство повинно обгрунтувати прий&
няте ним рішення. На ухвалення управлінсь&
ких рішень впливає посилення ринкової
конкуренції, потреба в необхідній інфор&
мації для потреб внутрішніх і зовнішніх ко&
ристувачів, взаємозалежність і взаємообу&
мовленість зовнішнього і внутрішнього кон&
тролю, реорганізація підприємства з метою
входження в ринок, конфлікт інтересів,
спрямованість підприємства на отримання
доходу, фінансова самостійність підприє&

мства, ризик банкрутства, порушення режиму економії на
підприємстві, необгрунтовані списання та ін. [4; 5].

Метою контролю операцій із запасами є встановлення
достовірності первинних даних, їх наявності і руху вироб&
ничих запасів; повноти і своєчасності відображення первин&
них даних у первинних документах і облікових регістрах;
правильності ведення обліку запасів відповідно до прийня&
тої облікової політики; достовірності відображення залишків
записів у звітності господарюючого суб'єкта.

Тому основними завданнями контролю операцій з за&
пасами є:

— перевірка організації складського господарства, ста&
ну збереження запасів;

— встановлення законності проведених операцій з за&
пасами;

— визначення правильності віднесення витрат до скла&
ду собівартості по виробництву і реалізації продукції;

— перевірка дотримання норм витрат матеріалів, сиро&
вини і палива;

— перевірка правильності і ефективності використан&
ня матеріальних ресурсів;

— перевірка нормативів запасів;
— перевірка дотримання правил витрачання запасів;
— оцінка системи внутрішнього контролю за викорис&

танням запасів у виробництві;
— перевірка правильності реалізації надлишків запасів;
— перевірка правильності формування собівартості

продукції по об'єктах калькуляції витрат;
— визначення правильності синтетичного і аналітично&

го обліку витрат на виробництво і реалізацію продукції, які
включаються у собівартість;

— перевірка дотримання підприємствами податкового
законодавства по операціях, пов'язаних із формуванням
собівартості продукції;

— оцінка повноти і правильності відображення господарсь&
ких операцій з запасами в бухгалтерському обліку і звітності.

Усі стадії проведення внутрішнього контролю запасів
на підприємстві можна поділити на відповідні етапи (рис. 2).

Внутрішньогосподарському контролю властиві такі ме&
тодичні прийоми, як органолептичні, розрахунково&аналі&
тичні та документальні методичні прийоми контролю. Ця
система методичних прийомів контролю конкретизується
процедурами перевірки, пов'язаними з інвентаризацією ма&
теріальних цінностей, контрольними замірами і контрольни&
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Рис. 1. Система внутрішнього контролю підприємства

Джерело: складено автором за даними [1; 2; 6].
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ми запусками використання матеріалів на вироб&
ництво, суцільним і вибірковим спостереженням та
службовим розслідуванням [4].

Під час внутрішнього контролю проводиться су&
цільна чи вибіркова інвентаризація наявності за&
пасів та перевіряється їх відповідність даним бух&
галтерського обліку за кожним складським при&
міщенням, а при необхідності — і у підзвітних осіб.

У разі виявлення документів, які викликають
сумнів у їх достовірності, необхідно провести зуст&
річну перевірку (або подати запит до постачальни&
ка) та зробити звірку розрахунків.

Важливим методом дослідження надходження
і витрати зі складу запасів є перевірка матеріальних
звітів і доданих до них документів та відповідних
даних карток складського обліку. Вибірково пере&
віряється тотожність даних сальдових відомостей на
перше число місяця за бухгалтерським обліком із
відповідними даними складських карток. При вста&
новленні розбіжностей проводиться поглиблена пе&
ревірка зі встановленням причин розбіжностей.

До найбільш характерних помилок щодо відобра&
ження матеріально&виробничих запасів можна віднести [2; 3]:

— порушення обов'язковості інвентаризації при зміні
матеріально&відповідальних осіб, при виявленні фактів роз&
крадання, зловживання або псування майна, у разі стихій&
ного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, при
реорганізації або ліквідації організації [11];

— неоформлення договорів про матеріальну відпові&
дальність із матеріально&відповідальними особами;

— нерегулярне проведення перевірки даних щодо руху
запасів у бухгалтерії і на складах підприємства;

— на складах зберігається велика кількість невжива&
них запасів;

— при списанні у виробництво запасів спосіб визначен&
ня фактичної собівартості відрізняється від встановленого
в обліковій політиці;

— невірно ведеться облік ПДВ по запасах, що поступи&
ли [12].

Таким чином, одним з найперспективніших і значніших
напрямів контролю за діяльністю суб'єктів господарюван&
ня є незалежний контроль, здійснюваний або зовнішніми,
або внутрішніми аудиторами за умови організованої відпо&
відним чином системи внутрішнього контролю.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи вищевикладене, потрібно відзначити, що
запаси є одним із найважливіших чинників забезпечення
стійкості і безперервної діяльності підприємства для отри&
мання максимально можливого прибутку.

Стан і ефективність використання запасів — як найз&
начнішої частини оборотного капіталу — є одним з основ&
них умов успішної діяльності підприємства, розвитку і реал&
ізації його конкурентних переваг.

Основною проблемою в системі управління підприєм&
ством є неефективна, а найчастіше взагалі відсутня система
управлінського обліку, яка дає спотворену або дуже узагаль&
нену інформацію з затримкою. Наслідком цієї проблеми є
невикористання сучасних методів управління запасами.

Таким чином, необхідною умовою ефективного і раціо&
нального управління матеріальними ресурсами в сучасних
умовах господарювання є створення взаємозв'язаних узгод&
жених систем бухгалтерського обліку і внутрішнього конт&
ролю за діяльністю на підприємстві.
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Рис. 2. Етапи внутрішнього контролю запасів
на підприємстві

Джерело: складено автором за матеріалами [8; 9].


