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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання пріоритетним на�

прямом підвищення ефективності діяльності виробничих
підприємств є раціональне управління виробничими за�
пасами. Однією з головних цілей будь�якої організації є
отримання прибутку, запобігання негативним результа�
там роботи, що досягається при ефективному управлінні
запасами, створенні оптимальних умов по їх просуванню
до кінцевого споживача, а також скорочення витрат по
закупці, зберіганню та продажу товарів.

У вирішенні проблеми раціонального управління ви�
робничими запасами важлива роль відводиться бухгал�
терському обліку як найдієвішому інструменту управлін�
ня, який має забезпечити контроль за залишками, над�
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ходженням і витрачанням виробничих запасів на складі,
що є важливою умовою для забезпечення збереження
власності підприємства. Від ефективного використання
виробничих запасів залежить величина прибутку підприє�
мства та швидкість обороту вкладеного капіталу.

Важливою умовою обліку виробничих запасів є
розробка економічно обгрунтованої класифікації за�
пасів. Більшість економістів надають класифікації за�
пасів визначального значення та вважають вихідним
моментом побудови обліку запасів [1, c. 261], умовою
раціональної організації складського господарства та
аналітичного обліку [2, c. 208], тому вивчення цього
питання є актуальним та потребує подальшого дослі�
дження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, що стосуються класифікації виробничих за�
пасів, знаходяться в центрі уваги багатьох українських та
зарубіжних вчених�економістів, таких як: Ф.Ф. Бутинець,
Н.М. Грабова, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, М.С. Пушкар,
В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Х. Андерсен, Д. Колдуел,
Д. Мидлтон, Б. Нидлз та інші. Проте чіткого єдиного підхо�
ду, який би задовольняв всі вимоги, досі немає. Існуючі кла�
сифікації мають багато дискусійних, суперечливих та не�
вирішених моментів, що негативно впливає на вирішення
завдання щодо ефективного управління процесом матері�
ального забезпечення. До того ж, загальний шаблон їх
класифікацій запасів потребує урахування специфіки пев�
ної галузі господарювання. Отже, попри значні напрацю�
вання щодо виділення різноманітних ознак класифікації
виробничих питань, єдиної позиції серед вчених не існує,
крім того, питання щодо класифікації виробничих запасів
на підприємствах, що виготовляють будівельні вироби з
пластмаси та металу, є недостатньо розробленим, що по�
требує подальшого дослідження зазначеного питання.

МЕТА СТАТТІ
Таким чином, метою статті є критичний аналіз існую�

чих у літературі підходів до визначення класифікації ви�
робничих запасів та формування такої класифікації ви�
робничих запасів підприємств переробного комплексу
промисловості, що виготовляють продукцію з пластмаси
та металу, яка б сприяла їх упорядкуванню, правильності
аналітичного обліку та оцінки, своєчасному виявленню
надлишкових та непотрібних запасів, які уповільнюють
оборотність коштів підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виробнича діяльність підприємств переробної про�
мисловості, що виготовляють будівельні вироби з плас�
тмаси та металу, зумовлена, передусім, використанням
значної кількості різноманітних виробничих запасів.
Тому виникає потреба в чіткому розмежуванні запасів
виробничої діяльності із подальшою деталізацією та за�
пасів, придатних для обслуговування виробничого про�
цесу.

Однією з проблем обліку виробничих запасів є тру�
домісткість зазначеної ділянки роботи, оскільки асорти�
ментний та номенклатурний ряд виробничих запасів може
містити сотні видів найменувань, за кожним з яких для
забезпечення кількісної та якісної інформації слід вести
аналітичний облік. Враховуючи це, постає потреба обгрун�
тування вибору ознак і критеріїв для класифікації вироб�
ничих запасів, що зумовить найоптимальніший вибір
об'єктів обліку та контролю. У наукових виданнях в ос�
нову класифікації покладено різні ознаки, що спричини�
ло неоднозначність думок учених щодо досліджуваного
об'єкта.

Загальновизнаною є типова класифікація виробничих
запасів за їх призначенням та роллю у виробничому про�
цесі підприємства. Така класифікація називається еконо�
мічною. Проте, як показують дослідження літературних
джерел (табл. 1), поряд з економічною, широкого роз�
повсюдження дістала класифікація, в основу якої по�
кладено технічні ознаки матеріалів (технічна класифіка�
ція). Нами розглянуто та проаналізовано кожну з зазна�
чених класифікацій з точки зору доцільності та ефектив�
ності застосування на досліджуваних підприємствах.

Таблиця 1. Ознаки класифікації запасів
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1 . .   . [3. . 245] + + + +  
2 . . , . , . , .  [1, . 197] + +  +  

3 . . , . . , . . , . .  [4. . 290] +  +   

4 . . , . .  [5, . 144] +     
5 . . , . .  [6, . 143]    +  
6 . . , . . , . .  [7, . 345] + +    
7 . .  [8, . 320]   + + + 
8 . . , . .  [9, . 91] + +    
9 . . , . . , . .  [10, . 265] +    + 
10 . . , . . , . .  [11, . 243] +    + 
11 . . . [12, . 38] + +    
12  . .,   . . [13, . 360]   +   
13 .  [14]   +   
14  ,   [15, . 249] +  +   
15 . .  [16, . 128] +     
16 . . , . .  [17, . 84] + +    
17 . . , . . . [18, . 84] +  +  + 
18 . .  [19, . 194]   +  + 
19 . .  [20, . 186] +     
20 . .  [21, . 261] + +    
21 , , ., , , ., , , . [22, . 

636] 
+  +   

22  .  [23, . 558]     + 
23 . . , . . , . .  [24, . 191]   +  + 
24  .  . [25]   + +  
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Отже, аналіз літературних джерел свідчить про нео�
днозначність підходу вчених до виділення ознак, що по�
кладаються в основу класифікації запасів підприємства.
Це дозволяє зробити висновок про те, що немає (і не може
бути) єдиної класифікації запасів, яку можна було б ви�
користати на будь�якому підприємстві. "Елементи, які бу�
дуть входити до складу товарно�матеріальних активів, за�
лежать від особливостей кожного підприємства", — заз�
начають Г.А. Велш та Д.Г. Шорт [26, с. 301].

Так, ряд науковців: В.В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щир�
ба, М. Бенько — у якості класифікаційної ознаки розгля�
дають сферу діяльності суб'єкта [1, с. 197]. За цією озна�
кою запаси поділяються на: запаси у виробничій сфері;
запаси у сільському господарстві; запаси у комерційній
сфері; запаси у всіх сферах діяльності. Окрім цього, роз�
різняють економічну та технічну класифікацію. Така кла�
сифікація достатньо детально характеризує всі види ви�
робничих запасів на підприємстві, що сприяє раціональній
організації їх обліку й контролю за використанням у ви�
робництві.

Натомість, Ф.Ф. Бутинець із колективом науковців
Житомирської бухгалтерської наукової школи пропонує
більш грунтовну і розширену класифікацію за наступни�
ми ознаками: за призначенням і причинами утворення;
за місцем знаходження; за рівнем наявності на
підприємстві; за наявністю на початок і кінець звітного
періоду; по відношенню до Балансу — балансові і поза�
балансові; ступенем ліквідності; за походженням; за об�
сягом; за сферою використання; за складом та структу�
рою; за роллю у процесі виробництва продукції (робіт,
послуг) [3, с. 245].

А.М. Коваленко, С.С. Хомяк, І.Г.
Киян, О.Г. Харитонова пропонують
поділяти всі виробничі запаси на дві
групи: власні та забалансові. До влас�
них виробничих запасів відносять
такі елементи, як сировину та матер�
іали, покупні напівфабрикати та ком�
плектуючі вироби, тару, запасні час�
тини, а також матеріали, передані в
переробку, будівельні матеріали та
матеріали сільськогосподарського
призначення. До групи забалансових
виробничих запасів відносять облад�
нання, що прийняте до монтажу, ма�
теріали, прийняті в переробку, мате�
ріальні цінності, прийняті для відпо�
відального зберігання, товари, прий�
няті на комісію, майно на довірчому
управлінні [4, с. 290]. На нашу дум�
ку, не всі елементи запропонованої
класифікації відносяться до виробни�
чих запасів.

Згідно П(С)БО № 9 "Запаси" для
цілей бухгалтерського обліку запаси
включають: сировину, основні й до�
поміжні матеріали, комплектуючі ви�
роби; незавершене виробництво; го�
тову продукцію; товари; малоцінні та
швидкозношувані предмети; молод�
няк тварин і тварини на відгодівлі,
продукцію сільського і лісового гос�
подарства. Аналогічно класифікують
запаси О.П. Скрипан, М.С. Палюх [5,
с. 144], Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоно�
сов [27, с. 65], О.В. Лишиленко [16,
с. 128], В.П. Завгородний [21, с. 261]

та деякі інші науковці.
А.М. Гаджинский [8, с. 320] пропонує класифікацію

запасів за призначенням (виробничі та товарні) та чинни�
ками, що визначають їх величину (поточні, страхові та
підготовчі). Також окремо виділяє сезоні запаси, що ство�
рюються при сезонному характерові виробництва.

Білоруські вчені Н.С. Стражева та А.В. Стражев в за�
лежності від призначення виробничих запасів поділяють
їх на наступні групи: сировина та матеріали; допоміжні
матеріали; покупні напівфабрикати; комплектуючі виро�
би, конструкції та деталі, які вже пройшли деякі стадії об�
робки, але не являються готовою продукцією, а склада�
ють її матеріальну основу; паливо для виробничих та гос�
подарських потреб; тара та тарні матеріали; запасні час�
тини; матеріали, передані в обробку на сторону; інвентар
та господарське приладдя; спеціальне оснащення та спец�
іальний одяг на складі; спеціальне оснащення та спеціаль�
ний одяг в експлуатації [9, с. 91]. При цьому сировиною
називають продукцію сільського господарства та добув�
ної промисловості, а матеріалами — продукцію оброб�
ної промисловості.

У зарубіжній літературі вчені найчастіше виділяють
три види запасів, які Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл
[25] називають матеріальними, Чейз Ричард Б., Эквилайн
Николас Дж., Якоб Роберт Ф. [22, с. 636], Вильям Дж.
Стивенсон [23, с. 558] — виробничі, Е.С. Хендриксен,
М.Ф. Ван Бреда [13, с. 360] — товарно�матеріальними, а
М. Макіан [14], Д. Міддлтон, Г. Мус, Р. Ханшманн [15, с.
249] — запасами діяльності. Отже, у складі запасів про�
мислової компанії вчені виділяють: запаси сировини і ма�
теріалів; незавершене виробництво; готову продукцію.

Рис. 1. Класифікація виробничих запасів підприємств�
виробників будівельних виробів з пластмаси та металу
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Російські вчені А.В. Зонова, И.Н. Бачуринська, С.П.
Горячих класифікують виробничі запаси за економічним
(сировина та основні матеріали, допоміжні матеріали, по�
купні напівфабрикати, повернені відходи, паливо, тара,
запасні частини, інвентар та господарське приладдя) та
фізико�хімічним складом (на тверді, рідкі, газоподібні)
[24, с. 191].

Підсумовуючи викладений вище матеріал, зазначимо,
що існує безліч ознак, які покладаються в основу класи�
фікації запасів взагалі і виробничих запасів зокрема. Так,
А. М. Гаджинский вважає за потрібне класифікувати ви�
робничі запаси в залежності від призначення та чинників,
які визначають їх величину і тим самим забезпечують без�
перебійність виробничого процесу. Сопко В.В. класифі�
каційною ознакою запасів виділяє вид діяльності підприє�
мства, Пушкар М.С. — організацію складського господар�
ства та аналітичного обліку матеріалів, а Бутинець Ф.Ф.
— призначення і причини утворення запасів, їх місцезна�
ходження, рівень наявності на підприємстві, наявність на
початок і кінець звітного періоду, за відношенням до Ба�
лансу, ступінь ліквідності, походження, обсяг, сферу ви�
користання, склад і структуру запасів та їх роль у процесі
виробництва продукції.

Проте існуючі економічні класифікації не в повній мірі
відповідають специфіці виробництва конкретного
підприємства. А тому постає питання економічно обгрун�
тованої класифікації виробничих запасів з метою ефек�
тивної організації обліку та контролю за їх наявністю та
використанням.

Підприємства переробного комплексу промисловості,
що виготовляють будівельні вироби з пластмаси та мета�
лу, мають певну специфіку виробництва, що зумовлена
передусім використанням значної кількості різноманітних
виробничих запасів. Тому виникає потреба у чіткому роз�
межуванні запасів виробничої діяльності із подальшою їх
деталізацією та запасів, придатних для обслуговування
виробничого процесу (рис. 1).

По відношенню до технологічного процесу сировину
і матеріали поділяють на основну та допоміжну. Харак�
терною особливістю досліджуваних підприємств при кла�
сифікації запасів є відсутність в переважній більшості та�
кого елемента, як сировина, за винятком ситуації, коли
підприємство самостійно виготовляє ПВХ�профіль (виріб
з полівінілхлориду з додаванням стабілізаторів, напов�
нювачів, пом'якшувачів, пластифікаторів, отриманий шля�
хом екструзії).

На підприємствах з виробництва будівельних виробів
з пластмаси та металу та світлопрозорих конструкцій до
складу основних традиційно відносять ПВХ�профіль та
його аналоги, металеву арматуру, ущільнювачі, профілі,
тобто матеріали, які становлять основу виробів, обліко�
вуються на активному субрахунку № 201.1 "Основні ма�
теріали". На стадії виготовлення ПВХ�конструкцій до ос�
новних матеріалів відносять: ПВХ�профіль, з якого скла�
дається рама та стулки; металева арматура, яка забезпе�
чує жорсткість рами; ущільнювачі. На стадії виготовлен�
ня склопакетів до основних матеріалів відносять: скло та
його аналоги, первинний, вторинний герметик, осушувач,
алюмінієвий або гальванізований металевий профіль, газ
(аргон, криптон, гексафторид сірки) [28].

Інші матеріали входять до складу готових виробів з
металу та пластмаси, надаючи їм додаткового вигляду,
властивостей, функцій (фурнітура, ущільнювачі, системи
автоматичного провітрювання); забезпечують процес ви�
робництва продукції (електролампочки, миючі засоби,
бланки документів); споживаються ним (змащувальні, ма�
стильні матеріали тощо).

Такі матеріали називаються допоміжними, їх облік
відображається по субрахунку 201.2 "Допоміжні матері�
али". Проте такий склад допоміжних матеріалів не в
повній мірі відповідає особливостям виробничого проце�
су досліджуваних підприємств. Це пов'язано з тим, що
певна частина матеріалів не має прямого відношення до
виготовлення продукції, тому їх доцільно відображати ок�
ремою групою — допоміжні матеріали невиробничого
призначення, в такому випадку з метою підвищення
інформативності облікових регістрів слід ввести додат�
кове субконто "Призначення у виробництві" (виробниче
та невиробниче).

Для узагальнення облікової інформації про напівфаб�
рикати призначено субрахунок 202 "Купівельні напівфаб�
рикати та комплектуючі вироби". Ураховуючи особливості
підприємств з виробництва будівельних виробів з пласт�
маси та металу, деякі підприємства використовують власні
напівфабрикати, інші — купують, тому з цією метою слід
застосувати такі субрахунки: 202.01 "Купівельні напівфаб�
рикати" та 202.02 "Напівфабрикати власного виробницт�
ва для реалізації".

Для виробничих потреб на підприємствах вико�
ристовується такий елемент виробничих запасів, як
паливо. Економічно цей вид матеріалів належить до
допоміжних матеріалів, але відокремлюється в обліку
у зв'язку з його значною роллю у виробництві відпо�
відно до специфіки діяльності підприємства та його
великою часткою у загальних витратах матеріалів.
Паливо може використовуватися для технологічних
потреб, коли воно використовується безпосередньо
у технологічному процесі і зумовлює якісну зміну ма�
теріалів;  для енергетичних потреб, коли паливо
сприяє виробітку теплової енергії; для господарсь�
ких потреб. Обліковується паливо на рахунку 203
"Паливо".

Для пакування готової продукції на підприємствах
з виробництва будівельних виробів з пластмаси та ме�
талу необхідною складовою є тара і тарні матеріали,
до якої належать як порожні пакувальні матеріали, так
і ті, що перебувають під матеріалами і готовою продук�
цією. За призначенням у виробничому процесі тару под�
іляють на дві групи: багаторазового і одноразового ви�
користання. До першої групи належить тара, призна�
чена для виробничих або господарських потреб; до
другої групи — тара одноразового використання, яка
не виокремлюється і входить до собівартості готової
продукції. Облік тари ведуть на окремих субрахунках
204.01 "Тара і тарні матеріали одноразового викорис�
тання" та 204.02 "Тара і тарні матеріали багаторазово�
го використання", де відображують наявність і рух усіх
видів тари, крім тари, яку використовують як госпо�
дарський інвентар, а також матеріали й деталі для ви�
готовлення і ремонту тари.

До складу виробничих запасів включають запасні ча�
стини, які складаються із окремих запасних частин об�
ладнання, транспортних засобів та призначені для про�
ведення їх ремонту і не входять до складу основних за�
собів. Обліковуються на субрахунку № 207 "Запасні час�
тини". До інших матеріалів належать матеріали, які не
ввійшли до складу наведених вище.

Таким чином, до складу виробничих запасів під�
приємств — виробників будівельних виробів з пластмаси
та металу включають наступні групи: основні та допоміжні
матеріали виробничого та невиробничого призначення,
напівфабрикати (куповані та власні), паливо, тара (одно�
разового та багаторазового використання), запасні час�
тини, інші матеріали.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИСНОВКИ
Як підсумок дослідження зазначимо, що від своє�

часності одержання інформації про наявність та вико�
ристання виробничих запасів залежить успіх виконання
виробничих завдань підприємства. Групування виробни�
чих запасів — важлива умова раціональної організації
обліку виробничих запасів. Класифікація не лише полег�
шує роботу працівників бухгалтерії, а й є необхідною для
ефективного контролю за станом залишків запасів на
складах підприємства в межах потреб, а також за пра�
вильним їх використанням у виробництві. Слід зазначи�
ти, що уніфікованої класифікації виробничих запасів для
кожного конкретного підприємства не можна рекомен�
дувати через їх галузеві особливості, тому необхідно
розглядати це питання із врахуванням особливостей ви�
робничого процесу кожного підприємства. Запропоно�
вана економічна класифікація створює передумови для
економічно�обумовленого планування, обліку витрат ви�
робничих запасів, дає можливість грунтовного аналізу
забезпеченості підприємства запасами та ефективність
їх використання на підприємствах�виробниках будівель�
них виробів з пластмаси та металу. Класифікація вироб�
ничих запасів за джерелами надходження дозволяє
підвищити контроль за рухом та використанням імпорт�
них запасів, покращує інформативність облікових
регістрів підприємства. Організація аналітичного обліку
виробничих запасів згідно з розробленою класифіка�
цією сприятиме формуванню баз оперативних даних про
їх наявність за деталізованими групами, матеріально�
відповідальними особами та складами. Такий підхід за�
безпечить раціональне використання цих активів, їх еко�
номію та сприятиме підвищенню ефективності внутріш�
ньогосподарського контролю.
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