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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В основі розвитку людського суспільство лежить

матеріальне виробництво, створення матеріальних благ.

У свою чергу здійснення процесу виробництва немож(

ливе без використання виробничих запасів, які є однією

із найважливіших складових активів підприємства, їм

належить особливе місце у складі його майна та до того

ж вони мають значну питому вагу в структурі витрат

діяльності. Зважаючи на таку виняткову роль запасів та

враховуючи сучасні умови господарювання, коли рин(

кові ціни постійно змінюються, очевидно, що особли(

вої актуальності набувають проблеми вибору методики

оцінювання виробничих запасів суб'єктами господарю(

вання.
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У статті досліджено окремі підходи науковців до сутності оцінки як методу бухгалтерського

обліку. Розглянуто порядок та особливості оцінки виробничих запасів при їх оприбуткуванні,

витрачанні та при відображенні у фінансовій звітності. На основі системного аналізу обгрунто"

вано переваги та недоліки методів оцінки виробничих запасів при їх вибутті. Автором доведе"

но, що вибір методу оцінки вибуття запасів впливає на фінансовий результат діяльності підприє"

мства, особливо в умовах інфляції.

This article suggests views of some scientists on the valuation as a method of accounting. It has

been investigated the order and the peculiarities of evaluation of production supplies while coming,

spending and displaying in the financial statements. It has been described the advantages and

disadvantages of evaluation procedure of production supplies based on systems analysis. The author

proved that the choice of evaluation procedure of spending production supplies has got direct

influence on the financial result of enterprise, especially in terms of inflation.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх наукових розробок і публікацій по(

казав, що проблемам оцінки виробничих запасів при(

діляли і приділяють значну увагу такі науковці, як Без(

руких П.С., Бутинць Ф.Ф., Домбровська Н.Р., Єрофеє(

ва В.А., Лега О.В., Ловінська Л.Г., Малюга Н.М., Мель(

ник Н.Б., Михалевич С.Г., Плахтій Т.Ф., Посилаєва К.І.,

Пушкар М.С., Сопко В.В., Степаненко О.І., Чабанюк О.А.

та інші. Враховуючи значний внесок науковців, очевидно,

що дана проблематика все ж таки залишається бути акту(

альною та потребує подальшого наукового опрацювання,

так як від обраного методу оцінки виробничих запасів за(

лежить кінцевий результат діяльності підприємства.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є системне дослідження методики

оцінки виробничих запасів при їх оприбуткуванні, ви(

бутті та при відображенні у фінансовій звітності, а та(

кож визначення впливу оцінки запасів на фінансовий ре(

зультат діяльності господарюючого суб'єкта.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою умовою правильної організації обліку

виробничих запасів та відображення інформації про

них у фінансовій звітності є їх точна та достовірна оц(

інка. Як зазначає Козак В.Г., "оцінка завжди пов'я(

зується з грошовим вимірником, і оскільки від оцінки

фінансово(господарської діяльності, майна підприєм(

ства залежить результат його господарювання, завж(

ди було й залишаються актуальними питання вибору

способу оцінки майна і зобов'язань підприємства" [4,

с. 116]. Загалом аналіз літературних джерел дає підста(

ви стверджувати про те, що фахівці в галузі економіки

та бухгалтерського обліку надають особливого значен(

ня оцінці активів в цілому та виробничих запасів зок(

рема (табл. 1).

В Україні порядок оцінки виробничих запасів рег(

ламентується П(С)БО 9 "Запаси" та Методичними реко(

мендаціями з бухгалтерського обліку запасів. Проте не(

обхідно зазначити, що залежно від того, яку управлі(

нську мету переслідує підприємство виділяють три на(

прями оцінки виробничих запасів: при їх оприбуткуванні,

при їх вибутті (списанні), при відображенні у фінансовій

звітності, зокрема балансі.

Таблиця 1. Ключові підходи до оцінювання виробничих запасів
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Рис. 1. Оцінювання виробничих запасів в залежності від джерела надходження
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Виробничі запаси можуть надходити на підприєм(

ство в результаті їх придбання у постачальників відпов(

ідно до укладених договорів або через підзвітних осіб,

виготовлення власними силами, внеску засновників

підприємства до статутного капіталу, безкоштовного

отримання, обміну на подібні активи та обміну на не(

подібні активи. Відповідно порядок та особливості оці(

нювання запасів при надходженні залежить від джере(

ла їх надходження (рис. 1).

Запаси, що надійшли від постачальника і не відпо(

відають критеріям визнання активу у зв'язку з невідпові(

дністю стандартам, умовам угод, технічним умовам тощо,

відображаються на позабалансових рахунках до узгод(

ження ціни з постачальником за справедливою вартістю

або ціною, вказаною в документах постачальника.

Не менш важливого значення має й оцінка запасів

при їх вибутті, бо це впливає на фінансовий результат

діяльності суб'єкта господарювання. Зокрема, відпові(

дно до вимог П(С)БО 9 "Запаси", підприємство можна

обрати один із нормативно визначених методів оцінки

запасів при їх вибутті або декілька одночасно, проте не(

обхідно враховувати, що для виробничих запасів, які ма(

ють однакове призначення та однакові умови викорис(

тання, застосовується тільки один із наведених методів

(рис. 2).

Виробничі запаси, що відпускаються для виконан(

ня спеціальних замовлень та проектів, а також ті, які

мають унікальну характеристику та не є взаємозамін(

ними, оцінюються за ідентифікованою собівартістю.

Цей метод доцільно застосовувати за наявності незнач(

Рис. 2. Нормативно регламентовані методи оцінки запасів
при їх вибутті

Рис. 3. Переваги та недоліки методу ідентифікованої собівартості
відповідної одиниці запасів
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ної номенклатури запасів на підприємстві. Також

особливістю методу ідентифікованої собівартості відпо(

відної одиниці запасів є те, що визначення собівартості

запасів, які витрачаються відбувається за фактичними

даними, в той час як при застосування інших методів —

на певних припущеннях. Також суб'єкт господарюван(

ня, застосовуючи даний метод у своїй практичній діяль(

ності, має можливість регулювати свій прибуток шля(

хом відпуску найдорожчих або найдешевших одиниць

запасів.

Необхідно зазначити, що обліково(економічній

літературі існують різні підходи щодо переваг та не(

доліків методу ідентифікованої собівартості відпові(

дної одиниці запасів. Зокрема Домбровська Н.Р. вва(

жає, що позитивною характеристикою даного мето(

ду є той факт, що це єдиний спосіб при якому сумі(

щаються фізичні та вартісні обороти матеріально(ви(

робничих запасів. Поряд з цим автор вважає, що ме(

тод ідентифікованої собівартості має обмежене зас(

тосування по причині розмаїття номенклатури та ве(

ликої кількості однакових запасів, а також для

більшості підприємств цей метод неприйнятний через

складність і непрактичність відслідковування прид(

бання та використання конкретних одиниць кожного

найменування запасів [1].

Посилаєва К.І. стверджує, що метод ідентифікова(

ної собівартості є незамінним, якщо на підприємстві

використовуються виробничі запаси великої вартості

або такі, що не можуть бути взаємозамінні. Водночас

автор звертає увагу на те, що даний метод недоцільно

використовувати при наявності на підприємстві великої

кількості запасів та значній різноманітності їх номенк(

латури [12].

Лега О.В. наполягає на тому, що при застосуванні

методу ідентифікованої собівартості, його перевагою є

те, що для кожної одиниці запасів використовується

спеціальне маркування, що в свою чергу дозволяє ви(

значити її собівартість, і, таким чином, суб'єкт господа(

рювання може регулювати прибуток шляхом реалізації

більш дорогих або більш дешевих запасів [10, с. 192 ].

З такою позицією автора можна дещо не погодитися,

оскільки за такою перевагою криється суттєвий недолік,

а саме: наявність можливості маніпулювати сумою при(

бутку, роблячи суб'єктивний вибір, який запас викорис(

товувати в певний період часу.

Зіставлення переваг та недоліків методу ідентифі(

кованої собівартості відповідної одиниці запасів пред(

ставлено на рисунку 3.

Оцінка запасів за методом ФІФО базується на

припущені, що виробничі запаси використовуються у

тій послідовності, в якій вони надходили на підприє(

мство і відображені в бухгалтерському обліку, тобто

запаси, які першими відпускаються у виробництво

(продаж та інше вибуття), оцінюються за собіварті(

стю перших за часом надходження запасів. При цьо(

му вартість залишку виробничих запасів на кінець

звітного періоду визначається за собівартістю ос(

танніх за часом надходження запасів. Звідси випли(

ває, що в результаті застосування методу ФІФО,

вартість запасів на кінець звітного періоду є набли(

женою до їх поточної ринкової вартості,  а со(

бівартість реалізованої продукції при цьому зни(

жується, що в кінцевому підсумку призводить до мак(

симального зростання фінансового результату.

Також варто зауважити, що метод ФІФО є найбільш

придатним (зручним) для складання Балансу, оскільки

собівартість запасів на кінець звітного періоду є

найбільш близькою до поточних цін, а тому найбільш

повно та достовірно відображає вартість активів

підприємства.

Оцінка вибуття за середньозваженою собівартістю

характерна для виробничих запасів, що обліковуються

на підприємстві за окремими партіями, кожна з яких

може відрізнятися ціною придбання чи собівартістю

виготовлення. Цей метод передбачає, що списання про(

водиться за кожною одиницею однорідних запасів

діленням сумарної вартості залишку таких запасів на

початок звітного періоду і вартості отриманих у звітно(

Рис. 4. Зіставлення методу ФІФО та середньозваженої вартості
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му періоді запасів на сумарну кількість запасів на поча(

ток звітного періоду і отриманих у звітному періоді за(

пасів.

На думку Степаненко О.І., метод середньозваженої

собівартості доцільно застосовувати у разі застосуван(

ня періодичної системи обліку виробничих запасів, при

якій даний метод є простим у застосуванні та досить дію(

чим для надання інформації в управлінських цілях, а

саме: одержання інформації у момент безпосередньо(

го здійснення операції [14, c. 209]. З таким підходом вар(

то погодитися та необхідно доповнити, що при викори(

станні методу середньозваженої собівартості чистий

прибуток суб'єкта господарювання набуває середньо(

го значення в порівнянні з вище розглянутими метода(

ми. При цьому в умовах зростання цін собівартість ви(

робничих запасів на кінець звітного періоду є нижчою

за ринкову вартість.

З вищезазначеного очевидно, що при застосу(

ванні методу середньозваженої собівартості отри(

мується більш об'єктивна оцінка наявності та руху

виробничих запасів, проте не забезпечується дос(

татній контроль за правильністю їх списання на вит(

рати діяльності. При цьому варто мати на увазі, що

використання даного методу за умов щоденного над(

ходження та використання виробничих запасів у ве(

ликих обсягах може бути дещо неефективним та до(

сить трудомістким.

Варто зауважити, що метод ФІФО за умови неста(

більної економічної ситуації через інфляційні процеси

дає змогу зберегти рівень рентабельності продажу та

рентабельність виробництва, лише якщо ціна реалізації

продукції (робіт, послуг) зростає пропорційно зростан(

ня ціни придбання виробничих запасів.

Зіставлення методу ФІФО та середньозваженої вар(

тості представлено на рисунку 4.

Відповідно до вимог П(С)БО 9 "Запаси", оцінка за(

пасів за нормативними затратами полягає у застосу(

ванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг),

Таблиця 2. Розрахунок собівартості виробничих запасів

Примітка:

* витрачання 10.03.2015 р.: 200 кг. із залишку; 240 кг. із надходження 05.03.2015 р.;

** витрачання 25.03.2015 р.: 100 кг. із залишку; 360 кг. із надходження 20.03.2015 р.
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25.03.2015 .**    

100 25,00 2500,00 20 25,00 500,00 
- - - 50 28,00 1400,00 

360 34,00 12240,00 20 34,00 680,00 
 670  21040,00 900  26460,00 90  2580,00 
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.  

, 
.  

  
01.03.2015 .       320 25,00 8000,00 

 
05.03.2015 . 290 28,00 8120,00    320 25,00 8000,00 

290 28,00 8120,00 
 

10.03.2015 .    320 25,00 8000,00 - - - 
120 28,00 3360,00 170 28,00 4760,00 

 
20. 03.2015 . 380 34,00 12920,00    

- - - 
170 28,00 4760,00 

380 34,00 12920,0
0 

 
25.03.2015 .    

- - - - - - 
170 28,00 4760,00 - - - 
290 34,00 9860,00 90 34,00 3060,00 

 670  21040,00 900  25980,00 90 34,00 3060,00 
   

 
   

, 
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.  

, 
.  

, 
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.  

, 
.  

, 
 

, 
.  

, 
.  

  
01.03.2015 .       320 25,00 8000,00 

 
05.03.2015 . 290 28,00 8120,00    610  16120,00 

 
10.03.2015 .    440 26,43 11629,20 170 26,43 4493,10 

 
20. 03.2015 . 380 34,00 12920,00    550  17413,10 

 
25.03.2015 .    460 31,66 14563,60 90 31,66 2849,40 

 670  21040,00 900  26192,80 90 31,66 2849,40 
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які встановлені підприємством з урахуванням нормаль(

них рівнів використання запасів, праці, виробничих по(

тужностей і діючих цін. Для забезпечення максималь(

ного наближення нормативних затрат до фактичних

норми затрат і ціни повинні регулярно у нормативній

базі перевірятися і переглядатися. Оцінка продукції за

нормативними затратами коригується до фактичної ви(

робничої собівартості [11]. Тобто оцінка запасів за

методом нормативних витрат здійснюється лише за

умови використання нормативного обліку витрат і

калькулювання собівартості, а тому необхідно зазна(

чити, що на промислових підприємствах застосування

даного методу є складним процесом, недоцільним та

невиправданим.

Оцінка запасів за цінами продажу заснована на за(

стосуванні підприємствами роздрібної торгівлі серед(

нього проценту торговельної націнки товарів. Відповід(

но до вимог П(С)БО 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 [11]. Такий метод оцінки виробничих запасів

промислові підприємства також не можуть застосову(

вати.

Таким чином, для промислових підприємств при оц(

інюванні виробничих запасів, які витрачаються найоп(

тимальнішими є такі методи як ідентифікованої собівар(

тості, ФІФО та середньозваженої собівартості. В таб(

лиці 2 наведено розрахунок собівартості при застосу(

ванні цих трьох методів на прикладі списання матері(

алів на виробництво у березні 2015 р.

На рисунку 5 представлено, яким чином змінювати(

меться величина собівартості виробничих запасів залеж(

но від обраного методу оцінки при їх вибутті за умови

зміни рівня цін.

З вищенаведених розрахунків очевидно, що за ме(

тодом ФІФО собівартість виробничих запасів на кінець

звітного періоду є найменшою та найбільш близькою

до поточних цін, що в кінцевому підсумку найбільш по(

вно та достовірно відображає вартість активів підприє(

мства. Поряд з цим, метод середньозваженої собівар(

тості зазнає меншого впливу коливання цін та забезпе(

чує рівномірну величину прибутку, проте застосування

даного методу передбачає здійснення більш складних

розрахунків.

З метою відображення виробничих запасів у фінан(

совій звітності вітчизняним законодавством передбаче(

но оцінювати їх за найменшою з двох оцінок, а саме:

первинною вартістю або чистою вартістю реалізації.

В умовах стабільної економіки, виробничі запаси в

балансі доцільно відображати за вартістю їх придбан(

ня, тоді як за відчутних коливань цін (в умовах збільшен(

ня рівня інфляції), відображення запасів за вартістю

придбання не забезпечує інформацією про їхню реаль(

ну вартість на звітну дату. В такому разі оцінка вироб(

ничих запасів здійснюється за чистою вартістю реалі(

зації. Це в свою чергу пов'язано із застосуванням прин(

ципу обачності, відповідно до якого активи або доходи

не можуть бути завищеними, а витрати чи зобов'язання

— заниженими.

Чиста вартість реалізації визначається за кожною

одиницею виробничих запасів та розраховується як

різниця між очікуваною ціною реалізації запасів в умо(

вах звичайної господарської діяльності та очікуваними

витратами на завершення виробництва запасів та їх

реалізацію [7]. Практичне застосування оцінки вироб(

ничих запасів за чистою вартістю реалізації доцільне у

разі зниження ціни на запаси або коли запаси втратили

первинну очікувану економічну вигоду через те, що вони

застаріли, зіпнулися чи в них закінчився термін збері(

гання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, кінцевий результат діяльності

підприємства значною мірою залежить від раціональ(

ної організації обліку в частині виробничих запасів. При

цьому особливе значення має вибір методу оцінки за(

пасів, що залежить від того, яку управлінську мету пе(

реслідує підприємство. Також необхідно пам'ятати, що

усі методи оцінки виробничих запасів при їх вибутті

мають як свої переваги, так і недоліки, а тому не існує

найкращого методу, який можна було б застосувати в

усіх випадках. Зважаючи на це, вибір методу оцінки

виробничих запасів при їх використанні має бути вива(

     2015 .

11720,00 11360,00 11629,20

14740,00 14620,00 14563,60

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

   

 10.03.2015 .  25.03.2015 .

Рис. 5. Порівняння собівартості виробничих запасів в березні 2015 р. за методом
ідентифікованої собівартості, ФІФО та середньозваженої собівартості
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женим і продуманим рішення, з врахуванням діючої си(

стеми обліку та специфіки діяльності суб'єкта госпо(

дарювання.
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