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У статті досліджено сутність поняття оцінки у бухгалтерському обліку. Проаналізовано сучасні наукові під-
ходи до методів оцінки запасів на підприємстві під час надходження різними шляхами та методи оцінки запасів 
під час вибуття. Визначено фактори, які впливають на методи оцінки запасів та необхідність її вдосконалення.

Ключові слова: запаси, методи, оцінка, первісна вартість, облік, активи, фінансові результати, со-
бівартість, національні стандарти, фінансова звітність.

В статье исследована сущность понятия оценки в бухгалтерском учете. Проанализованы современ-
ные научные подходы к методам оценки запасов на предприятии при поступлении разными путями и 
методы оценки запасов при выбитии. Определены факторы, которые влияют на методы оценки и не-
обходимость ее совершенствования.

Ключевые слова: запасы, методы, оценка, первоначальная стоимость, учет, активы, финансовые 
результаты, себестоимость, национальные стандарты, финансовая отчетность.

The article studies the essence of the concept of evaluation in accounting. Modern scientific approaches to inventory 
evaluation methods at the enterprise in case of receipt in different ways, as well as inventory evaluation methods in case of 
issue, are analysed. Factors influencing inventory evaluation methods and the necessity of its improvement are identified.
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standards, financial reporting.

Постановка проблеми. В умовах гармоні-
зації міжнародних і вітчизняних стандартів бух-
галтерського обліку проблема вибору методів 
оцінки запасів є актуальною.

Підприємство у процесі виробництва вико-
ристовує різноманітні ресурси: трудові, матері-
альні, фінансові. При цьому значну частку у цих 
ресурсах займають запаси. Відомо, що у структурі 
собівартості продукції матеріальні витрати займа-

ють найбільшу питому вагу (від 60 до 90%), тому 
визначення достовірної оцінки матеріалів є пріо-
ритетним. Правильне визначення кількісних і якіс-
них показників господарської діяльності підприєм-
ства багато в чому залежить від оцінки запасів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Роботи вітчизняних учених, таких як Ф.Ф. Бутинць, 
Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, М.В. Кужельний, 
В.Г. Лінник, М.С. Пушкар, Я.В Соколов, В.В. Сопко, 
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Н.М. Ткаченко, присвячені проблемам обліку 
запасів та методам їх оцінки на підприємстві. При 
цьому більшість досліджень із теорії та практики 
обліку запасiв потребують подальших дослід-
жень, тому що гармонізація вітчизняного бухгал-
терського обліку з міжнародними стандартами 
вимагає об’єктивних змін бухгалтерського обліку, 
при цьому правильна організація бухгалтерського 
обліку запасів є необхідною умовою ефективності 
роботи підприємства.

Мета статті полягає в дослідженні сучасних 
методів оцінки запасів на підприємстві та визна-
ченні ефективних методів їх оцінки.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Різноманітність видів оцінки запасів спо-
нукає підприємство обрати таку, яка буде гаран-
тувати достовірні дані для фінансової звітності 
та задовольняти вимоги стандартів.

Розглянемо сутність категорії «оцінка» у 
бухгалтерському обліку. Оцінка в обліку, на 
думку М.С. Пушкаря, є грошовим вимірником, 
що забезпечує приведення інформації про різ-
норідні об’єкти у зіставну форму та зміст [1]. 
На думку Я.В. Соколова, оцінка – це спосіб 
переведення облікових об’єктів із натураль-
ного вимірника в грошовий, що передбачає 
вибір і втілення однієї або декількох процедур 
[2, с. 197]. Оцінка, на думку Т.Б. Циганова, в 
бухгалтерському обліку є процесом вартісного 
формування майна, зобов’язань, господарських 
фактів, фінансового результату для суб’єктів 
господарювання різних форм власності.

На нашу думку, оцінка в бухгалтерському 
обліку – це елемент методу бухгалтерського 
обліку, що відображає вартість об’єктів, проце-
сів та явищ обліку з метою узагальнення їх зага-
лом та для забезпечення приведення інформа-
ції про різні об’єкти та суб’єкти у зіставну форму. 
При цьому оцінка є одним із головних інстру-
ментів, що формує достовірну інформацію про 
результати діяльності підприємства. 

Оцінка як елемент методу бухгалтерського 
обліку пройшла низку етапів розвитку :

1. Поява оцінки (V ст. до н.е.) – оцінка в това-
рах, тобто загальних еквівалентах.

2. Поява оцінки в грошовій формі (V ст. до н.е. – 
ХІІ ст.) – використання в процесі торгівлі грошо-
вих вимірників.

3. Розповсюдження оцінки в грошовій формі на 
всі об’єкти бухгалтерського обліку (ХІІІ–ХІV ст.).

4. Поява перших теорій та методик обґрунту-
вання вибору застосування оцінок (ХІV ст. – перша 
половина ХІХ ст.) – формування уявлення про 
механізми впливу оцінки матеріалів на собівар-
тість виготовленої продукції.

5. Формування теорії оцінки (друга половина 
ХІХ ст. – 90-ті роки ХХ ст.) – період еволюції тео-
рій оцінки, неоднозначність у поглядах різних 
наукових шкіл та трактування оцінки як еле-
мента бухгалтерського обліку.

6. Нова парадигма обліку, справедлива вартість 
(90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) – використання 

справедливої вартості матеріалів, законодавчо 
регламентоване Національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку [3].

Ефективність роботи підприємства у багато 
в чому залежить від правильного вибору методу 
оцінки запасів, що дає можливість досягти значної 
економії витрат підприємства, сприяє зберіганню 
матеріалів та покращенню результатів діяльності. 
При цьому важливого значення набуває оцінка 
методів у сучасних умов господарювання, коли 
ринкові ціни на запаси постійно зростають. 

Визначення запасів наведено у П(С)БО 9. 
Запаси – активи, які: утримуються для подаль-
шого продажу за умов звичайної господарської 
діяльності; перебувають у процесі виробництва 
з метою подальшого продажу продукту виробни-
цтва; утримуються для споживання під час вироб-
ництва продукції, виконання робіт та надання 
послуг, а також управління підприємством [4]. 

У міжнародній практиці обліку облік запа-
сів регламентовано МСБО 2 «Запаси». Згідно 
МСБО 2 запаси – це активи, які: утримуються 
для продажу у звичайному процесі бізнесу; 
перебувають у процесі виробництва для такого 
продажу або існують у формі основних чи допо-
міжних матеріалів для споживання у виробни-
чому процесі або під час надання послуг.

У П(С)БО 9 визначено, що оцінка запасів здій-
снюється під час надходження, списання й на 
дату складання балансу. Визначення первісної 
вартості запасів під час надходження залежно 
від шляхів їх надходження регламентовано П(С)
БО 9 та подано на рис. 1.

Виходячи з мети, яку ставить перед собою, 
підприємство здійснює вибір методу оцінки запа-
сів. Оцінка вибуття запасів у разі відпуску матері-
алів у виробництво, продажу або іншого вибуття 
згідно з П(С)БО 9 здійснюється одним із таких 
методів: ідентифікованої собівартості одиниці 
запасів; середньозваженої собівартості; собі-
вартості перших за часом надходження запасів 
(ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу. 

Під час вибору методу оцінки запасів під час 
вибуття враховуються такі фактори, як фінансо-
вий стан підприємства, умови реалізації, ціно-
утворення, вимоги податкового законодавства 
та інше. Методи оцінки запасів під час вибуття 
подано на рис. 2.

Проаналізуємо методи оцінки запасів під 
час вибуття. Зміст методу iдентифікованої 
собiвартостi характеризується тим, що витрати, 
отриманi в результатi використання запасів, 
розподiляються за кожною одиницею запасiв 
окремо. Основною перевагою цього методу є те, 
що для кожної одиницi запасiв використовується 
спецiальне маркування, яке дає змогу визна-
чити її собiвартість. Цей метод є найбільш точ-
ним. Вадами є трудомісткість і те, що однаковi 
запаси облiковуються за рiзною вартiстю.

Метод середньозваженої собiвартостi харак-
теризується тим, що оцінка запасів здійсню-
ється шляхом визначення середньої ціни кожної 
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первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібніпервісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні 
запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.

Купівля запасів

собівартість, яка складається з таких фактичних витрат: сум, що 
сплачуються постачальнику за вирахуванням непрямих 
податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з 
придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; 
транспортно-заготівельних витрат; інших витрат, які 
безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до 
стану, в якому вони придатні для використання у запланованих 
цілях. 

Виготовлення 
власними силами 

виробнича собівартість визначається відповідно до
П(С)БО 16«Витрати» 

Внесені 
до статутного 
капіталу

Отримані 
безкоштовно

погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх 
справедлива вартість 

справедлива вартість, збільшена на суми ввізного мита, 
транспортно-заготівельних витрат, витрат, пов'язаних із 
приведенням їх до стану, в якому вони придатні для 
використання у запланованих цілях 

Обмін на подібні 
запаси 

первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті 
обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості 
переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів 
перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю 
отриманих запасів є їх справедлива вартість.  

Обмін на неподібні 
запаси

Рис. 1. Визначення первісної вартості запасів залежно від шляхів їх надходження

одиницi запасів під час списання. Переваги: цей 
метод дає змогу визначити середнє значення 
чистого прибутку, який точніше відповідає фак-
тичному, простий у використаннi, не вимагає 
детального облiку руху за кожною одиницею 
запасiв. Вади: у перiод підвищення цiн метод 
сприяє тому, що пiдприємства оголошують 
бiльший прибуток, нiж справедливий, не приді-
ляється увага останнім за часом цінам.

Назва методу ФІФО (first in – first out) у пере-
кладі означає «першим надійшов – першим 
вибув». Зміст цього методу полягає в тому, що 
запаси використовуються у послiдовностi їх над-
ходження на пiдприємство, тобто запаси, які пер-
шими вiдпускаються у виробництво, на продаж 
або iнше вибуття, оцiнюються за собiвартiстю 
перших за часом надходження запасiв. Слід 
зазначити, що застосування методу ФІФО мож-

ливе на тих підприємствах, на яких запаси дуже 
швидко псуються або втрачають свої власти-
вості, тобто фруктів, овочів та інших продуктів 
харчування. Переваги: простота й об’єктивність 
облiку, зручнiсть використання. Вади: у період 
інфляції метод ФІФО сприяє завищеній сумі 
прибутку, що приведе до сплати надлишкових 
коштiв у податку на прибуток.

Зміст методу нормативних витрат полягає у 
застосуваннi норм витрат на одиницю продукції 
(робiт, послуг), які встановлено пiдприємством 
з урахуванням нормальних рiвнiв використання 
запасiв, працi, виробничих потужностей та дiючих 
цiн. Переваги: можливiсть поточного оператив-
ного облiку витрат шляхом облiку вiдхилень вiд 
норм; охоплення нормативними калькуляцiями 
значної частини витрат. Вади: постійний пере-
гляд норм використання запасiв, працi, виробни-
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чих потужностей i дiючих цін. Метод 
ціни продажу застосовується на 
пiдприємствах роздрiбної торгiвлi й 
ґрунтується на використанні серед-
нього проценту торгової націнки 
товарів. Переваги: цей метод є зруч-
ним для застосування в роздрiбній 
торгiвлi, дає змогу оперативно реа-
гувати на змiну цiни придбання. 
Вади: у балансі відображається 
продажна вартість товарів за вира-
хуванням нереалізованої торгової 
націнки. Розрахована у такий спосіб 
величина досить приблизна і може 
відхилятися від реальної вартості 
товарів.

Ми підтримуємо пропозицію 
О.В. Лишиленко, який вважає, що 
вітчизняним підприємствам слід 
доповнити критерії застосування 
методів оцінки запасів, оскільки 
наявні методи не в змозі повністю 
задовольнити потреби керівництва 
підприємства необхідною інформа-
цією в системі оптимізації ціноут-
ворення на власні роботи, послуги 
та продукцію, а також вирахування 
точки беззбитковості, тому доцільно 
використовувати два додаткові 
методи: ЧІФО, ЕІФО [6].

Сутність методу ЧІФО ґрунтується на вибутті 
запасів залежно від їх ціни, тобто насамперед 
вибувають запаси, придбані за найменшою 
ціною. Цей метод є кращим пiд час формування 
собiвартостi виготовленої продукції, на яку є 
жорстка конкуренція на ринку або є необхідність 
визначення мінімально допустимої ціни її реа-
лізації. 

Метод ЕІФО полягає в тому, що передусім вибу-
вають найдорожчі запаси, які першими відпуска-
ються у виробництво (продаж та інше вибуття).

Дослідження наявних методів оцінки запасів 
дало змогу визначити основні фактори, що впли-
вають на вибір методу: історичні передумови 
формування системи обліку; тенденції розвитку 
економіки, податкового регулювання; місце вико-
ристання; приналежність підприємства до певної 
галузі; характер і специфіка запасів.
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Рис. 2. Методи оцінки запасів під час вибуття

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведені дослідження показали, що методика 
оцінки запасів є дієвим інструментом організації 
ефективної діяльності підприємства. 

В умовах гострої конкуренції вітчизняні 
виробники шукають шляхи зниження собівар-
тості продукції. Одним із них є обрання досто-
вірного методу оцінки запасів, оскільки запаси є 
значним складником активів підприємства.

Усі досліджені методи оцінки запасів мають 
свої переваги і вади, вибір оптимального методу 
повинен бути обдуманим та виваженим рішен-
ням підприємства з урахуванням галузевої та 
виробничої специфіки.

Дослідження методів оцінки вибуття запасів 
дало змогу визначити основні фактори, що вплива-
ють на вибір методу. Наявні методи оцінки вибуття 
запасів необхідно доповнити методами ЧІФО, ЕІФО.
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