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ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ЗАПАСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті описано особливості визнання та методи оцінки запасів для здійснення виробничо-господарської діяльності підпри-
ємства. Запропоновано нові методи оцінки вибуття виробничих запасів у системі управлінського обліку, що забезпечують керів-
ництво підприємств необхідною інформацією для встановлення ціни на власну продукцію та визначення точки беззбитковості.
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Грилицкая А.В., Ковтун Н.И. ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА ЗАПАСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье описаны особенности признания и методы оценки запасов для осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий. Предложены новые методы оценки выбытия производственных запасов в системе управленческого 
учета, которые обеспечивают руководство предприятий необходимой информацией для установления цены на собственную 
продукцию и определения точки безубыточности.
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Grylitska A.V., Kovtun N.I. RECOGNITION AND EVALUATION OF IN THE CONTEMPORARY ECONOMY
The paper describes the features of the recognition and evaluation of methods to carry out production and business enterprises. 

The new evaluation methods of disposal of inventory in the system of management accounting, management companies providing the 
necessary information for establishing the prices of their products and determine the break-even point.
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Постановка проблеми. Для здійснення вироб-
ничо-господарської діяльності підприємства всіх 
форм власності та галузей економіки використову-
ють виробничі запаси, які є найбільш важливою і 
значною частиною активів підприємства. Вони посі-
дають особливе місце у складі майна та домінуючі 
позиції у структурі витрат підприємств різних сфер 
діяльності. Виробничі запаси є складовою частиною 
групи матеріальних ресурсів, які формують еконо-
мічні (виробничі) ресурси.

Для максимальної ефективності системи управ-
ління запасами з правильною організацією фінан-

сово-господарської діяльності кожного підприємства 
необхідна чітка та досконало розроблена методика 
оцінки запасів, що викликає значний практичний 
інтерес у зв’язку з потребою визначення реальної 
вартості запасів.

Саме тому у кожного підприємства існує необхід-
ність обирати саме такий методу оцінки виробничих 
запасів, який найбільш достовірний у його вироб-
ничо-господарській діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням організації та ведення бухгалтерського обліку 
запасів приділяли увагу в різні часи такі вітчиз-
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няні учені та фахівці в галузі обліку, як, зокрема, 
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, 
Н.В. Ткаченко, І.В. Жолнер, В.В. Бабіч. Серед закор-
донних вчених можна виділити таких, як Д. Коул-
тер, Е. Шеперд, Р. Саксена, О. Митчелл, Р. Акофф, 
Д. Хедлі. Незважаючи на значний інтерес до обраної 
теми, деякі питання визначення та оцінки виробни-
чих запасів на підприємствах залишаються актуаль-
ними та потребують нагального вирішення.

Мета статті полягає у дослідженні та системати-
зації різних методів визначення та формування вар-
тості й оцінки вибуття виробничих запасів в сучас-
них умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Запаси – це одна з найбільш важливих і значних час-
тин активів підприємства. Вони посідають особливе 
місце у складі його майна, у виробничій сфері та в 
торгівлі, а також належать до оборотних активів.

Під виробничими запасами розуміють активи, 
які використовуються для подальшого продажу, спо-
живання під час виробництва продукції, виконання 
робіт та надання послуг, а також управління підпри-
ємством [1]. Це придбані або самостійно виготовлені 
вироби, які підлягають подальшій переробці на під-
приємстві. У процесі виробництва виробничі запаси 
використовуються неоднаково. Деякі з них повністю 
споживаються у технологічному процесі (сировина 
і матеріали), інші – змінюють тільки свою форму 
і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті – вхо-
дять до складу виробу без будь-яких змін (запасні 
частини), четверті – лише сприяють виготовленню 
виробів, але не включаються до їх маси або хімічного 
складу (МШП).

У бухгалтерському словнику даються такі визна-
чення виробничих запасів:

1) сукупність всіх матеріалів, які має підприєм-
ство;

2) придбані або самостійно виготовлені вироби, 
які підлягають подальшій переробці на підприєм-
стві;

3) частина оборотних засобів на підприємстві, ще 
не залучених до процесу виробництва, і засобів, що 
не надійшли на робочі місця;

4) матеріальні елементи виробництва, які однора-
зово та повністю переносять свою вартість на ново-
створений продукт.

Інформацію щодо визнання та первісної оцінки, 
оцінки вибуття та на дату балансу містять П(С)БО 9 
«Запаси», МСБО 2 «Запаси» та Методичні рекомен-
дації з бухгалтерського обліку запасів.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 9 «Запаси» запаси – це 
активи, які:

– утримуються для подальшого продажу за умов 
звичайної господарської діяльності;

– перебувають у процесі виробництва з метою 
подальшого продажу продукту виробництва;

– утримуються для споживання під час виробни-
цтва продукції, виконання робіт і надання послуг, а 
також керування підприємством [1].

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовір-
ність того, що підприємство отримає в майбутньому 
економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, 
та їх вартість може бути достовірно визначена. Оди-
ницею бухгалтерського обліку запасів є їх наймену-
вання або однорідна група (вид). Придбані (отримані) 
або вироблені запаси зараховуються на баланс під-
приємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, 
є собівартість запасів, яка складається з таких фак-
тичних витрат:

– суми, що сплачуються згідно з договором 
постачальнику (продавцю) за вирахуванням непря-
мих податків;

– суми ввізного мита;
– суми непрямих податків у зв’язку з придбан-

ням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
– транспортно-заготівельні витрати; сума тран-

спортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на 
окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомі-
сячно розподіляється між сумою залишку запасів на 
кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули за 
звітний місяць;

– інші витрати, які безпосередньо пов’язані з 
придбанням запасів і доведенням їх до стану, при-
датному для використання у запланованих цілях 
(прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату 
праці, інші прямі витрати підприємства на доопра-
цювання і підвищення якісно технічних характерис-
тик запасів) [1].

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів 
неможливо достовірно визначити їх первісну вар-
тість, такі запаси можуть оцінюватися та відобра-
жатися за справедливою вартістю з наступним кори-
гуванням до первісної вартості. Первісною вартістю 
запасів, що виготовляються власними силами під-
приємства, визнається їхня виробнича собівартість, 
яка визначається за Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 16 «Витрати» [2]. Первісною 
вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу 
підприємства, визнається погоджена засновниками 
(учасниками) підприємства їх справедлива вар-
тість. Первісною вартістю запасів, одержаних під-
приємством безоплатно, визнається їх справедлива 
вартість. Первісна вартість одиниці запасів, при-
дбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорів-
нює балансовій вартості переданих запасів. Якщо 
балансова вартість переданих запасів перевищує їх 
справедливу вартість, то первісною вартістю отрима-
них запасів є їх справедлива вартість. Різниця між 
балансовою і справедливою вартістю переданих запа-
сів включається до складу витрат звітного періоду. 
Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на 
неподібні запаси, визнається справедлива вартість 
отриманих запасів.

Під час відпуску запасів у виробництво, з вироб-
ництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здій-
снюється за одним з таких методів:

– ідентифікована собівартість відповідної оди-
ниці запасів;

– середньозважена собівартість;
– собівартість перших за часом надходження 

запасів (ФІФО);
– нормативні затрати;
– ціни продажу.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, 

що мають однакове призначення та однакові умови 
використання, застосовується тільки один із наведе-
них методів.

Запаси, які відпускаються, та послуги, що вико-
нуються для спеціальних замовлень і проектів, а 
також запаси, які не замінюють одне одного, оціню-
ються за ідентифікованою собівартістю.

Оцінка за середньозваженою собівартістю прово-
диться по кожній одиниці запасів діленням сумар-
ної вартості залишку таких запасів на початок звіт-
ного місяця і вартості одержаних у звітному місяці 
запасів на сумарну кількість запасів на початок звіт-
ного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. 
Оцінка кожної операції з вибуття запасів може здій-
снюватись за середньозваженою собівартістю ділен-
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ням сумарної вартості таких запасів на дату опера-
ції на сумарну кількість запасів на дату операції. 
Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припу-
щенні, що запаси використовуються у тій послідов-
ності, у якій вони надходили на підприємство (відо-
бражені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які 
першими відпускаються у виробництво (продаж та 
інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших 
за часом надходження запасів [5, с. 92].

Оцінка за нормативними затратами полягає у засто-
суванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, 
послуг), які встановлені підприємством з урахуванням 
нормальних рівнів використання запасів, праці, вироб-
ничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення 
максимального наближення нормативних затрат до 
фактичних норми затрат і ціни повинні регулярно у 
нормативній базі перевірятися і переглядатися. Оцінка 
продукції за нормативними затратами використову-
ється до фактичної виробничої собівартості.

Оцінка за цінами продажу заснована на засто-
суванні підприємствами роздрібної торгівлі серед-
нього проценту торговельної націнки товарів. Цей 
метод можуть застосовувати (якщо інші методи 
оцінки вибуття запасів не виправдані) підприємства, 
що мають значну і змінну номенклатуру товарів з 
приблизно однаковим рівнем торговельної націнки 
[6, с. 124].

Застосування лише зазначених методів оцінки 
вибуття виробничих запасів у системі управлін-
ського обліку неповністю забезпечує керівництво 
підприємств необхідною інформацією в системі опти-
мізації ціноутворення на власну продукцію, роботи 
та послуги та визначення точки беззбитковості [4], 
тому пропонується до використання ще два методи: 
ЧІФО й ЕІФО.

Оцінка вибуття запасів за методом ЧІФО 
(cheapest – in – first – out), тобто «найдешевший – 
у – перший – із», ґрунтується на припущенні, що 
спочатку вибувають найдешевші запаси, які пер-
шими відпускаються у виробництво (продаж та ін. 
вибуття)[4]. Отже, цей метод ефективний під час 
формування собівартості продукції, на яку існує 
жорстка конкуренція на ринку або є потреба у визна-
ченні мінімально допустимої ціни реалізації. Методи 
списання виробничих запасів, зазначені в П(С)БО 
9, не враховують конкурентоспроможність певного 
виду продукції на ринку.

Отже, метод ЧІФО дає можливість украй міні-
мізувати вартість використаних виробничих запасів 
у собівартості окремої продукції за рахунок відне-
сення виробничих запасів із більшою закупівель-
ною ціною до собівартості продукції, яка має більш 
вигідне становище із реалізацією на ринку.

Метод ЕІФО (expensive – in – first – out), тобто 
«найдорожчий – у – перший – із», ґрунтується на 
припущенні, що спочатку вибувають найдорожчі 
запаси, які першими відпускаються у виробництво 
(продаж та інші види вибуття).

Висновки. Отже, проаналізувавши методи 
оцінки запасів, встановили, що однаково при-
йнятного методу як з метою надання інформації 
про фінансово-майновий стан підприємства, так і 
з метою виведення найбільш достовірного фінан-
сового результату не існує. Вибір методу оцінки 
активів залежить від характеристик, якими пови-
нна володіти облікова інформація, і від завдань, 
заради розв’язання яких складається фінансова 
звітність.
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