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В статті досліджено проблеми ведення обліку виробничих запасів на
підприємствах України, представлено шляхи вдосконалення обліку виробничих
запасів. Досліджено шляхи адаптації фінансової звітності підприємств
України міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і звітності.
Досліджено світові тенденції розвитку бухгалтерського обліку, здійснено
аналіз останніх законодавчих нововведень щодо реформування державного
бухгалтерського обліку в Україні, сформульовано практичні рекомендації.
Ключові слова: виробничі запаси, бухгалтерський облік, план рахунків,
облікова політика, сільськогосподарські підприємства.
Постановка проблеми. Виробничі запаси є об'єктивною необхідністю на
підприємствах. Ця необхідність зумовлена закономірностями руху матеріалів з
джерел їх надходження. З одного боку,сформовані виробничі запаси
забезпечують постійність, безперервність та ритмічність діяльності
підприємства, гарантують його економічну безпеку, 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.
Аналіз основних даних та публікацій: Загальні питання обліку
виробничих запасів висвітлені у працях відомих вітчизняних учених –
економістів. Значну увагу їм приділяли Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф.,
Жилкіна Л.В., Гуцайлюк З.В., Кужельний М.В., Лінник В.Г., Рудницький В.С.,
Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Смоленюк П.С. Зокрема, Рибалко О.М. та
Болдуєва О.В. досліджували вдосконалення обліку виробничих запасів на
підприємствах загалом [5, c.212]. Проте питання обліку виробничих запасів на
підприємствах залишаються актуальними та потребують нагального вирішення.
Чаюн І.Ю., Бондар І.Ю. виділяють запаси, як матеріальні ресурси необхідні для
забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального
~ 250 ~

Збірник наукових
праць ВНАУ

Серія: Економічні науки

№3 (69) Том 2
2012

виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або
в інших місцях з метою їх наступного використання. Лень В.С., вважає, що
створення запасів, їхнє збереження, витрачання i поповнення характерних для
вcix видів господарської діяльності - від домогосподарства до економіки.
Виклад основного матеріалу: Розвиток ринкових відносин,
впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних
відносин в Україні висувають нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до
способу контролю за веденням господарської діяльності підприємств.
Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна забезпеченість
підприємства матеріальними ресурсами та їх ефективне використання.
Враховуючи те, що витрати сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів у
більшості підприємств займають 80–90% серед всіх витрат на виробництво
нової продукції, то головним завданням є визначення забезпеченості
підприємства різними видами матеріальних ресурсів та пошук резервів
раціонального їх використання [1].
Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як
основної ланки діяльності господарського суб’єкта є наявність і раціональне
використання виробничих запасів.
Багато вчених досліджували сутність та методику управління
виробничими запасами на підприємствах, аналізували їх діяльність. Для даних
підприємств доцільно звернути увагу на те, що потрібно доопрацьовувати та
удосконалювати діючі форми документації з оперативного обліку виробничих
запасів, а саме: їх рух у процесі виробництва. Тому даним підприємствам
доцільно ввести нові форми первинної документації, що мають забезпечити
своєчасність надходження та вибуття виробничих запасів підприємства, і
застосування яких дасть змогу підвищити рівень обліку і контролю їх
використання [2].
Практика показує, що процес обліку використання виробничих запасів
все ж таки є трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох
підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких – запущеність
обліку, що призводить до великих втрат запасів. Все це зайвий раз підтверджує,
що до цього часу залишаються невирішеними багато важливих питань,
пов’язаних з розробкою науково обґрунтованої системи обліку використання
виробничих запасів.
Виробничі запаси можна класифікувати за різними ознаками: за
функціями, за місцем розміщення, за способом використання, тощо. Розглянемо
класифікацію виробничих запасів на рисунку 1.
При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому
вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:
 ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
 середньозваженої собівартості;
 собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
 нормативних затрат;
 ціни продажу.
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Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове
призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із
наведених методів.

Виробничі запаси

за функціями

за місцем
розміщення

за способом
використання

 поточні (циклічні);
 резервні (страхові, буферні) запаси;
 автономні запаси.
 складські запаси — запаси розміщені на
складах
 перехідні (технологічні, транзитні) запаси:
рухаються з однієї частини логістичної системи в
іншу.
 основні: сировина та матеріали, покупні
напівфабрикати;
 допоміжні: запасні частини, паливо, тара,
відходи (обрізки).

Рис. 1. Класифікація виробничих запасів
Для організації синтетичного обліку наявності і руху виробничих запасів
на підприємствах використовується рахунок 20 «Виробничі запаси» за
субрахунками,що відображені на рахунку 2.
201- Сировина і матеріали
202- Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби
203- Паливо

20
Виробничі
запаси

204-Тара й тарні матеріали
205- Будівельні матеріали
206- Матеріали передані в переробку
207- Запасні частини
208- Матеріали
209- Інші матеріали
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Рис 2. Субрахунки виробничих запасів
По дебету рахунка 20 «Виробничі запаси» та його відображають
надходження відповідних запасів на підприємство та збільшення їх вартості в
результаті дооцінки, по кредиту — витрати на виробництво, відпуск в
переробку, на сторону, а також зменшення вартості запасів внаслідок уцінки.
Переважну більшість виробничих запасів підприємства придбають у
постачальників на підставі укладених договорів (контрактів, угод). На
відвантажені матеріальні цінності постачальник виписує рахунок-фактуру та
інші розрахунково-платіжні документи (у яких вказуються назва,
номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, сорт, що відпускаються,
ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає до оплати), а також податкову
накладну.
Матеріальні, сировинні та паливні ресурси є одним з найважливіших на
підприємстві, тому й документальне оформлення надходження, наявності і
витрачання зазначених ресурсів є досить відповідальним процесом, який
повинен забезпечити необхідну інформацію як для обліку, так і для контролю
та оперативного управління рухом матеріальних цінностей. Існує декілька
варіантів обліку виробничих запасів бухгалтерії підприємства (табл.1.)
Таблиця 1
Варіанти обліку виробничих запасів
Варіант
Зміст варіанту
На підставі первинних документів на кожен вид виробничих
Сортовий
запасів відкривається картка аналітичного обліку, де їх
обліковують в натуральному і грошовому вираженні. По
закінченні звітного періоду складається оборотні відомості
аналітичного обліку. Залишки і обороти по них
порівнюються з даними карток складського обліку
Первинні документи групуються за номенклатурними
Партіонний
номерами і в кінці звітного періоду кінцеві дані по кожному з
номерів заносяться до оборотних відомостей. Оборотні
відомості складаються в натуральному і грошовому
вираженні по кожному складу і для кожного рахунку
Сальдовий метод обліку базується на використанні регістрів
аналітичного обліку карток складського обліку. Щоденно
Сальдовий
(щотижня, раз на 10 днів) працівником бухгалтерії
(оперативноперевіряється правильність записів про надходження і
бухгалтерський) витрачання виробничих запасів на складі і підтверджується
залишок по картці складського обліку особистим підписом
бухгалтера, а кожного першого числа місяця залишок по
кожному номенклатурному номеру переноситься до
відомості обліку залишків матеріалів на складі. На підставі
даних відомості виводяться підсумки по складу
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Основними типовими документами з оприбуткування та видачі матеріалів
є Накладні, Товарно-транспортні накладні, Прибуткові ордери, Акти про
приймання матеріалів тощо.
Запаси зберігаються як на загальних складах, так і в інших центрах
відповідальності: цехах, бригадах, майстернях, гаражах тощо. На
підприємствах, які отримують запаси або реалізують продукцію у великих
обсягах, при значній віддаленості від транспортних магістралей можуть бути
склади. Всі запаси повинні бути передані під відповідальність завідуючим
складами, комірникам, іншим матеріально відповідальним особам, з якими
повинен бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність [1].
На нашу думку, аналізуючи в цілому діяльність деяких підприємств з обліку
виробничих запасів, можна виокремити наступні негативні аспекти:
– складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості
запасів, що полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, більше
того, обміну на неподібні активи;
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління
виробничими запасами підприємств;
– невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів
утворення запасів;
– обмеженість контролю використання виробничих запасів тощо.
Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання
інформації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної
облікової практики підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації
результатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів
бухгалтерського обліку. Саме тому можна виділити наступні напрямки
вдосконалення управління виробничими запасами на підприємствах:
1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління
виробничими запасами підприємств, яке забезпечується запровадженням
інформаційних технологій обробки економічної інформації;
2) удосконалення системи автоматизації обліково–аналітичних робіт в
управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів
проведення
інвентаризації
виробничих
запасів,
оскільки
успішне
функціонування підприємств залежить, перш за все, не тільки від
вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від того,
наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності;
3) узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку
виробничих запасів;
4) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової
техніки і технології виробництва;
5) чітка організація обліково–контрольних процедур руху запасів
підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності,
заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів).
Висновки. Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація
перелічених напрямів удосконалення обліку запасів підприємством призведе до
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значного підвищення результативності його фінансово–економічної діяльності.
Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних питань обліково–
аналітичного управління виробничими запасами є актуальним для більшості
підприємств і потребує подальших досліджень.
Аналіз практики впровадження національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку виявила проблемні питання методичного характеру,
наявність яких пов'язана з недостатнім рівнем наукового обґрунтування, що
зокрема, стосується і обліку запасів. Тому дані проблемні питання методичного
характеру потребують доопрацювання як на мікро- (рівні підприємства), так і
макро- (рівні держави) рівнях. Провівши критичну оцінку нормативноправових актів, варто зазначити, що приведення української законодавчонормативної бази у відповідність із міжнародною – процес необхідний,
складний, довготривалий та заплутаний. Проте, він однозначно потрібен,
оскільки це шлях до прозорості українського обліку, його зрозумілості та
відповідності загальноприйнятим світовим принципам.

Література
1. Артем’єва Л. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів /
Л. Артем’єва // Баланс. - 2008. - № 53. - C. 24-25.
2. Бірюк О.Г. Формування облікової політики щодо виробничих запасів /
О.Г. Бірюк // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного
університетуту. - 2008. - № 2. - C. 25-29.
3. Борисова І.С. Розробка моделі ефективності використання
виробничих ресурсів господарських товариств.// Агросвіт. - 2008. - №19. - С.14.
4. Бутромеєва І. Методичні рекомендації щодо перевірки обліку запасів
на підприємствах / І. Бутромеєва, А. Кабітова // Фінансовий контроль. - 2009. № 4. - C. 48-53.
5. Васьковська М.С. Особливості організації обліку запасів в
комп’ютерній
управлінській
системі
«1С:
Підприємство
8.1»
/
М.С. Васьковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009.
- №6. – С. 90-94.

Summary
Contemporary issues and directions for improving of accounting of
production reserves at the enterprise / Yanchuk V.I., Kyporenko O.V.
The paper investigates the problem of inventory accounting in the Ukraine,
presented ways to improve the accounting of inventory. The ways for adapting
financial reporting Ukraine international standards of accounting and reporting. The
main world trends in accounting analyzes recent legislative innovations to reform
public accounting in Ukraine, has formulated practical recommendations.
Keywords: inventory, accounting, chart of accounts, accounting policies,
agricultural enterprises.
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