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На сучасному етапі розвитку економіки України актуальним є вирішення 

проблеми уніфікації української системи обліку та фінансової звітності з 
міжнародною. Методологічні засади обліку та відображення у звітності запасів 
визначаються П(С)БО №9 «Запаси». Міжнародним аналогом його є International 
Account Standard 2 Inventories. Відповідно до МСФЗ 2 запаси  — це активи, які: 
а) утримуються з метою подальшого продажу під час звичайної діяльності; б) 
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
виготовлюваного продукту (тобто промислова продукція, а також 
роботи/послуги у стадії незавершеного і завершеного виробництва); в) 
утримуються як сировина і матеріали, призначені для виробничого споживання 
з метою подальшого продажу виготовлюваного продукту або виконаних з їх 
допомогою/використанням робіт або наданих послуг (це запаси, що 
перебувають на складах до передачі їх у виробництво, сировина і матеріали)  
[1]. Необхідно зауважити, що визначення запасів у П(С)БО №9 майже 
ідентичне. За винятком того, що в останньому пункті, крім споживання у 
виробничому процесі або в ході надання послуг, зазначене можливе 
споживання запасів в управлінні підприємством. Таке доповнення є цілком 
доречним, тим більше, що процес виробництва – це не процес здійснення будь-
якої діяльності. Процес виробництва, наприклад, не містить у собі такі процеси, 
як заготівля, збереження або реалізація [2]. У вітчизняному положенні 
визначено порядок визнання, оцінки та документального оформлення руху 
запасів, а в міжнародному – більша увага приділяється визначенню термінів, 
пов’язаних з їх використанням. 

Отже, варто зазначити, що гармонізація П(С)БО та МСФЗ призведе до 
полегшення співпраці вітчизняних підприємств з іноземними партнерами, 
особливо в торгівельній галузі, оскільки значна кількість продукції, що 
реалізується населенню України є імпортованою. Раціональне використання 
виробничих запасів несе в собі потенціал підвищення ефективності 
виробництва. У свою чергу, формування достовірної інформації про наявність 
та рух виробничих запасів і правильне ведення бухгалтерського обліку їх 
вартості забезпечує достовірність фінансової звітності. Але при узгодження 
стандартів потрібно враховувати певні особливості економіки України, 
непритаманні іншим європейським країнам. 
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