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У статті розглянуто порядок формування інформації та відображення операцій з обліку запасів підприємства згідно з норма-
ми національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Здійснено порівняльний аналіз нормативних документів у 
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В статье рассмотрен порядок формирования информации и отражения операций по учету запасов предприятия согласно 
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Постановка проблеми. Основною передумовою 
виконання господарської діяльності більшості під-
приємств є достатній обсяг та доцільне використання 
виробничих запасів. Серед об’єктів обліку на підпри-
ємстві запаси посідають визначне місце, оскільки від 
їх ефективного використання залежить швидкість 
обороту вкладеного капіталу та прибуток підпри-
ємства. Вирішення проблеми ефективного розвитку 
та зростання виробничого потенціалу господарських 
підприємств потребує створення системи управління 
виробництвом, в основу якої має бути покладено 
формування інформації про виробничі запаси під-
приємства.

Європейський вибір України потребує від неї стан-
дартизації національної системи бухгалтерського 
обліку та складання звітності, що є інформаційною 
базою для прийняття виважених управлінських 
рішень. У Національних положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку дотримано вимоги міжнарод-
них стандартів бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності з урахуванням економічних, правових, 

податкових особливостей нашої держави, але існу-
ють певні невідповідності національних стандартів 
міжнародним, у тому числі в частині обліку запасів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням гармонізації обліку запасів із відповідними 
міжнародними стандартами займалися науковці: 
Безверхий К.В. [1], Семенов Г.А., Панченко О.М., 
Птицина Л.А. [2], Дріга О.П. [3], Єрмоленко Г.С., 
Шумляєв Б.О. [4], Майданевич П.М., Емцова М.С. 
[5] та ін.

Зокрема, Безверхий К.В. розглянув особливості 
бухгалтерського обліку в цілому згідно з національ-
ними та міжнародними стандартами і здійснив порів-
няння загальних засад ведення обліку за даними 
нормативними документами [1]. Семенов Г.А., Пан-
ченко О.М. та Птицина Л.А. зосередили увагу на 
питаннях гармонізації обліку та фінансової звітності 
вітчизняних промислових підприємств щодо міжна-
родних стандартів [2]. У науковій роботі Дріги О.П. 
розглянуто актуальні питання з удосконалення бух-
галтерського обліку виробничих запасів відповідно до 
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вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку [3]. Єрмоленко Г.С. та Шул-
ляєв Б.О. встановили недоліки в організації бухгалтер-
ського обліку виробничих запасів вітчизняних підпри-
ємств та обґрунтували шляхи їх удосконалення [4].

За результатами досліджень із питань організа-
ції бухгалтерського обліку запасів установлено, що 
частина теоретичних положень обліку даних об’єктів 
потребують доопрацювання і вдосконалення. 

Мета статті полягає у порівняльному аналізі 
ведення бухгалтерського обліку запасів підприємства 
згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку 2 «Запаси» та Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 9 «Запаси», виявленні відмін-
ностей задля досягнення гармонізації між даними 
нормативними документами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Націо-
нальне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
(П(С)БО) – це нормативно-правовий акт, затвердже-
ний Міністерством фінансів України, що визначає 
принципи та методи ведення бухгалтерського обліку 
і складання фінансової звітності, що не суперечать 
міжнародним стандартам (МСФЗ).

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку – 
це система принципів, методів та процедур ведення 
бухгалтерського обліку, що визначає основи подання 
фінансової звітності загального призначення для 
забезпечення їхньої зіставності з фінансовою звіт-
ністю суб’єкта господарювання за попередні періоди, 

а також із фінансовою звітністю інших суб’єктів гос-
подарювання.

Провідним нормативно-правовим актом, що 
визначає методологічні засади формування у бух-
галтерському обліку інформації про запаси в Укра-
їні, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
9 «Запаси» [6], а в зарубіжних країнах для обліку 
запасів використовують Міжнародні стандарти бух-
галтерського обліку 2 «Запаси» [7].

За результатами досліджень окремих положень 
зазначених нормативних документів установлено, 
що визначення терміну «запаси» в обох стандартах 
практично аналогічні, проте згідно з Національним 
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
9 «Запаси», до запасів належать також aктиви, 
якi утримуються для споживання в процесі управ-
ління підприємством. Таке доповнення є доцільним, 
оскільки запаси також використовуються на підпри-
ємстві для потреб управління, під час заготівлі, збе-
реження тa збуту (табл. 1).

Аналізуючи класифікацію запасів, установлено, 
що П(С)БО 9 «Запаси» [6] містить детальний перелік 
активів із поділом на аналітичні групи, які визна-
ються запасами на підприємстві (рис. 1). 

МСБО 2 «Запаси» не виділяють в окрему групу 
запасів малоцінні та швидкозношувані предмети. 
Згідно з даним міжнародним нормативним докумен-
том з ведення бухгалтерського обліку, до запасів під-
приємства в цілому належать:

– товaри, що були придбaнi тa 
утримуються для перепродaжу;

– готова вироблена продукцiя aбо 
незaвершене виробництво суб’єктa 
господaрювaння;

– основнi тa допомiжнi мaтерiaли, 
признaченi для використaння в 
процесi виробництвa.

Дослідивши питання оцінки 
запасів, установлено, що вона здій-
снюється в трьох випадках (вимоги 
однакові за двома нормативними 
документами): під час надходження 
запасів; під час списання запасів; на 
дату складання балансу. 

Проте в частині первісної оцінки 
запасів за МСБО 2 «Запаси» та П(С)
БО 9 «Запаси» положення дещо не 
збігаються. Поняття «первісної вар-
тості» як такого в МСБО 2 «Запаси» 
відсутнє, проте має місце тракту-
вання поняття «витрати на при-
дбання запасів», «витрати на пере-
робку», «інші витрати». Первісна 
вартість придбання запасів, згідно 
з П(С)БО 9 «Запаси», залежить від 
джерела придбання: 

– придбані за плату; 
– виготовлені власними силами; 

Таблиця 1
Порівняння сутності визначення запасів [6; 7] 

Запаси – це активи, які:

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» Згідно з МСБО 2 «Запаси»

1. Утримуються для подальшого продажу (розподілу, 
передaчi) за умов звичайної господарської діяльності. 1. Утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу.

2. Перебувають у процесі виробництва для подальшого 
продажу продукту виробництва. 2. Перебувають у процесі виробництва для такого продажу 

або існують у формі основних чи допоміжних матеріа-
лів для споживання у виробничому процесі або під час 
нaдaння послуг.

3. Утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та нaдaння послуг, a також 
упрaвлiння підприємством/установою.
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Рис. 1. Класифікація запасів згідно з П(С)БО 9 «Запаси» [6]
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– внесені до статутного капіталу підприємства; 
– одержані безоплатно.
Така конкретизація способів визначення первіс-

ної вартості залежно від джерела придбання сприяє 
більш достовірній оцінці запасів та відображенню 
інформації у фінансовій звітності.

На рис. 2 представлено види оцінки запасів за 
первісною вартістю згідно з МСБО 2 «Запаси» та 
П(С)БО 9 «Запаси».

Результати дослідження видів та сутності мето-
дів оціни запасів на підприємстві під час їх вибуття 
згідно з П(С)БО 9 «Запаси» [6] та МСБО 2 «Запаси» 
[7] представлено в табл. 2.

Із табл. 2 видно, що методи оцінки запасів під 
час їх вибуття з підприємства за досліджуваними 
нормативними документами є однаковими. Крім 
того, повністю збігається методика оцінки запасів на 
дату балансу за П(С)БО 9 «Запаси» 
[6] із МСБО 2 «Запаси» [7]: зaпaси 
вiдобрaжaються в бухгалтерському 
обліку i звітності зa найменшою з 
двох оцінок первісною вартістю або 
чистою вартістю реалізації.

В обох стандартах наведено пере-
лік витрат, які не включаються до 
вартості запасів, а визнаються як 
витрати підприємства. Але і тут є 
деякі відмінності [3]. Так, згідно з 
МСБО 2 «Запаси», виключаються із 
собівартості запасів витрати на збері-
гання (крім тих витрат, які зумовлені 
виробничим процесом і є необхідними 
для підготовки до наступного етапу 
виробничого процесу). А згідно з П(С)
БО 9 «Запаси», не включаються до 
первісної вартості фінансові витрати, 
методологічні засади формування 
інформації про які в бухгалтерському 
обліку визначає П(С)БО 31 «Фінан-
сові витрати» [7].

Згідно з МСБО 2 «Запаси», у 
фінансовій звітності підприємства 
слід розкривати інформацію про:

1) облікові політики, прийняті 
для оцінки запасів, включаючи 
використані формули собівартості;

2) загальну балансову вартість запасів та балан-
сову вартість згідно з класифікаціями, прийнятними 
для суб’єкта господарювання;

3) балансову вартість запасів, відображених за 
чистою вартістю реалізації мінус витрати на про-
даж;

4) суму запасів, визнаних як витрати протягом 
періоду;

5) суму будь-якого часткового списання запасів, 
визнану як витрати протягом періоду;

6) суму будь-якого сторнування будь-якого 
часткового списання, визнану як зменшення суми 
запасів;

7) обставини або події, що спричинили сторну-
вання часткового списання запасів;

8) балансову вартість запасів, переданих під 
заставу для гарантії зобов’язань.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість 
запасів 

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» Згідно з МСБО 2 «Запаси» 

що придбaнi зa плaту: є собiвaртiсть зaпaсiв, якa 
склaдaється з тaких фaктичних витрaт: суми, що 
сплaчуються згiдно з договором постaчaльнику зa 
вирaхувaнням непрямих подaткiв; суми ввiзного 
митa; суми непрямих подaткiв у зв’язку з 
придбaнням зaпaсiв, якi не вiдшкодовуються 
пiдприємству/устaновi; трaнспортно-зaготiвельнi 
витрaти, iншi витрaти, якi безпосередньо пов’язaнi з 
придбaнням зaпaсiв i доведенням їх до стaну, в 
якому вони придaтнi для використaння у 
зaплaновaних цiлях  

що виготовляються влaсними силaми 
підприємства: визнaється їхня виробничa 
собiвaртiсть, якa визнaчaється зa П(С)БО 16 
«Витрaти» 

що внесенi до стaтутного кaпiтaлу підприємства: 
визнaється погодженa зaсновникaми (учaсникaми) 
пiдприємствa їх спрaведливa вaртiсть 

отримaних пiдприємством безоплатно: визнaється 
їх спрaведливa вaртiсть 

витрaти нa придбaння 

витрaти нa переробку 
запасів охоплюють витрати, 
прямо пов’язані з одиницями 
виробництва; 

iншi витрaти, понесенi пiд 
чaс достaвки зaпaсiв до їх 
теперiшнього мiсцезнaход-
ження, тa приведення їх у 
теперiшнiй стaн 

1. Ціна придбання. 
2. Ввізне мито та інші 
податки. 
3. Витрати на 
транспортування. 
4. Витрати навантаження та 
розвантаження. 
5. Інші витрати, пов’язані з 
придбанням. 

Рис. 2. Види оцінки запасів за первісною вартістю  
згідно з МСБО 2 «Запаси» та П(С)БО 9 «Запаси»

Таблиця 2
Методи оцінки запасів за їх вибуття [6; 7] 

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» Згідно з МСБО 2 «Запаси»

1. Ідентифікованої собiвaртостi – оцінюються запаси, які від-
пускаються, та послуги, що виконуються для спеціальних 
замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне 
одного.

1. Конкретної ідентифікації – собівартість одиниць 
запасів, які, як правило, не є взаємозамінними, та 
товарів чи послуг, призначених для конкретних про-
ектів.

2. Середньозваженої собiвaртостi – проводиться щодо кожної 
одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких 
запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звіт-
ному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок 
звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

2. Середньозваженої собiвaртостi – собівартість кож-
ної одиниці визначається із середньозваженої собі-
вартості подібних одиниць на початок періоду та 
собівартості подібних одиниць, що були придбані або 
вироблені протягом періоду.

3. Собiвaртостi перших за часом надходження зaпaсiв (ФIФО) 
– базується на припущенні, що запаси використовуються у тій 
послідовності, в якій вони надходили на підприємство (відо-
бражені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими 
відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оціню-
ються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

3. «Перше надходження – перший видаток» (ФІФО) – 
припускає, що одиниці запасів, які були придбані або 
вироблені першими, продаються першими, а отже, 
одиниці, які залишаються в запасах на кінець пері-
оду, є тими, що були придбаними або виробленими 
останніми.

4. Нормативних зaтрaт – полягає у застосуванні норм витрат 
на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підпри-
ємством з урахуванням нормальних рівнів використання запа-
сів, праці, виробничих потужностей і діючих цін.

4. Стандартних витрат – ураховує нормативні рівні 
використання основних та допоміжних матеріалів, 
праці, а також економічної і виробничої потужності.

5. Ціни продажу – собівартість реалізованих товарів визнача-
ється як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалі-
зованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

5. Роздрібних цін – собівартість запасів визначається 
шляхом зменшення вартості продажу запасів на від-
повідний відсоток валового прибутку.
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ция. Во избежание выявленных расхождений и противоречий в понимании понятия «основные средства» предложено авторское 
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Постановка проблеми. Без нагромадження багат-
ства та виробництва матеріальних цінностей, які 
забезпечують відповідним чином рівень достатку 

населення, неможливі існування та процвітання 
людського суспільства. На фундаменті органічного 
поєднання таких факторів, як земля, засоби праці, 

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», у фінансовій звіт-
ності слід розкривати інформацію про:

1) методи оцінки запасів;
2) балансову (облікову) вартість запасів у розрізі 

окремих класифікаційних груп;
3) балансову (облікову) вартість запасів, які відо-

бражені за чистою вартістю реалізації;
4) балансову (облікову) вартість запасів, переда-

них у переробку, на комісію, в заставу;
5) суму збільшення чистої вартості реалізації, за 

якою проведена оцінка запасів відповідно до пункту 
28 цього Положення (стандарту).

Висновки. На основі проведеного дослідження 
встановлено:

1. Спільні та відмінні риси між національними та 
міжнародними стандартами з бухгалтерського обліку 
запасів:

- відмінності: у термінології запасів, класифіка-
ції запасів, в оцінці запасів під час їх надходження, 
порядок розкриття інформації про запаси у фінансо-
вій звітності; 

- спільні риси: термінологія поняття – чиста 
вартість реалізації; методи оцінки запасів під час 
вибуття; методи оцінки запасів на дату балансу.

2. Діючим П(С)БО 9 «Запаси» залишаються невре-
гульованими окремі питання щодо обліку запасів 
(бухгалтерський облік тари, безоплатно отриманих 
запасів, що не використовуються, тощо), вирішення 
яких є предметом подальших досліджень.
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