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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 
МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

Одним з важливих чинників забезпечення безперебійної та 
ефективної діяльності підприємства є облік, аналіз та контроль 
матеріально-виробничих запасів (МВЗ). Правдива і своєчасна ін-
формація про стан МВЗ дає можливість керівництву точно оціню-
вати ефективність функціонування організації. Оскільки інтереси 
зацікавлених осіб в оцінці та обліку МВЗ різняться, а фінансова 
звітність не здатна задовольнити всі інформаційні потреби корис-
тувачів в повному обсязі, виникає проблема найбільш якісного та 
ефективного способу відображення МВЗ у бухгалтерському обліку. 

Комплексний підхід до обліку, контролю, аналізу і аудиту 
товарно-матеріальних запасів дозволяє оперативно отримати всі 
необхідні дані за певний період і істотно підвищити рівень управ-
ління фінансово-господарською діяльністю підприємства. 

Для забезпечення збереження виробничих запасів, своєчасно-
го та правильного обліку надходження, зберігання та вибуття 
цінностей, важливе значення має наявність на підприємстві в 
достатній кількості складських приміщень, оснащених ваговими і 
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вимірювальними приладами, мірною тарою і іншими пристосуван-
нями. Необхідно також впроваджувати ефективні форми поперед-
нього і поточного контролю за дотриманням норм запасів і витра-
чанням матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги підвищен-
ню достовірності оперативного обліку руху напівфабрикатів, ком-
плектуючих виробів, деталей і вузлів у виробництві. Дані бухгал-
терського обліку повинні містити інформацію для пошуку резервів 
зниження собівартості продукції в частині раціонального викорис-
тання матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення належного 
зберігання. 

Удосконалення обліку і контролю наявності та руху виробни-
чих запасів на підприємствах слід проводити за наступними на-
прямками:  

‒ спрощувати оформлення операцій по оприбуткуванню то-
варно-матеріальних цінностей, відпуску матеріалів у виробництво; 

‒ удосконалювати методологію бухгалтерського обліку ма-
теріальних ресурсів; 

‒ стежити за ретельним і своєчасним проведенням інвента-
ризацій, контрольних і вибіркових перевірок; 

‒ організувати автоматизований складський облік; 
‒ контролювати розподіл транспортно-накладних витрат та 

їх відображення в обліку. 
Важливим напрямком удосконалення організації оперативно-

го і складського обліку запасів є уніфікація форм документів, 
удосконалення документообігу і всієї системи оформлення, ре-
єстрації і обробки документів. 

Для забезпечення своєчасного відображення господарських 
операцій в реєстрах бухгалтерського обліку на підприємствах 
повинні бути чітко визначені терміни передачі первинних доку-
ментів до бухгалтерії для їх оформлення (складання графіків над-
ходження до бухгалтерії первинних документів та складання зве-
дених графіків). 

Від правильно організованого документування господарсь-
ких засобів на виробництво залежить правильність списання вар-
тості запасів на виробництво, оцінка незавершеного виробництва, 
відображення результатів у звітності. 

Головний бухгалтер визначає перелік документів, які доціль-
но використовувати саме на цьому підприємстві, враховуючи 
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його розмір та специфіку діяльності (будівництво, виробництво, 
машинобудування та ін.). Структура документообігу повинна 
бути такою, щоб забезпечити вчасне надходження необхідної 
інформації для обліку, контролю і оперативного управління ру-
хом матеріальних запасів. 

Удосконалення обліку не можливе без аналізу запасів. Аналіз 
забезпечення підприємства виробничими запасами та ефективно-
сті їх використання є важливим інструментом в системі управлін-
ня ресурсним потенціалом господарюючого суб’єкта. Тому кері-
вникам необхідно враховувати важливість та вплив аналізу на 
перебіг внутрішньовиробничих процесів підприємства і на під-
вищення ефективності фінансово-господарської діяльності підп-
риємства в цілому. 

Застосування систематизованої методики аналізу виробничих 
запасів дозволить здійснювати всебічну оцінку забезпеченості 
виробництва матеріальними ресурсами та виявляти потенційні 
можливості підвищення ефективності їх використання для забез-
печення безперебійного функціонування підприємства, збільшен-
ня обсягів виробництва та максимального задоволення потреб 
споживачів. 

Основні методики аналізу стану матеріально-виробничих за-
пасів включають наступні етапи: 

‒ оцінка поточного стану МВЗ (структурний та динамічний 
аналіз МВЗ); 

‒ оцінка оборотності МВЗ в цілому та за елементами; 
‒ оцінка взаємної відповідності динаміки елементів МВЗ; 
‒ оцінка впливу чинників управління елементами запасів на 

їх загальну величину і на забезпеченість власним капіталом; 
‒ аналіз потреби в МВЗ; 
‒ аналіз ефективності використання МВЗ і т. д. 
Використання перелічених напрямів удосконалення органі-

зації обліку та аналізу виробничих запасів дозволить підприємст-
вам підвищити рівень ефективності діяльності, забезпечити її 
безперервність та уникнути матеріальних втрат. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ПРОФЕСІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Загальна характеристика порядку підготовки поліцейських, 
тему яку я обрав, є досить актуальною, оскільки підготовка полі-
цейських кадрів дозволяє сформувати професійні інтереси майбу-
тніх правоохоронців, належно зорієнтувати, дати чітке уявлення 
про переваги і труднощі, пов’язані зі службою в поліції. 

У статті 72 Закону України «Про Національну поліцію» визна-
чається, що професійне навчання (підготовка) поліцейських скла-
дається з: 1) первинної професійної підготовки; 2) підготовки у 
вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання; 
3) післядипломної освіти; 4) службової підготовки – системи захо-
дів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, 
умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної 


