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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Запаси займають особливе місце в структурі

майна як виробничих,  так і  торговельних
підприємств. Як правило, фінансування запасів
є основною статтею витрат при формуванні со-
бівартості виробленої та реалізованої про-
дукції компаній. Склад, структура, якість та
ліквідність запасів є визначальними факторами
структури продажів, собівартості та частини
інших витрат. Темпи нагромадження чи скоро-
чення кількості запасів визначають динаміку
витрат на зберігання запасів, їх утилізацію,
відображення їх вибуття у структурі собівар-
тості. Крім того, запаси чинять значний вплив
на показники фінансового стану підприємства.
З огляду на те, яке значення має кількість та
вартість запасів у кожен момент часу та протя-
гом звітного періоду в діяльності підприємств,
виникає потреба побудови ефективних інстру-
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ментів управління ними. При цьому розуміння
економічної природи запасів є дуже важливим
для вивчення їх ролі у прийнятті фінансових
рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значну увагу вивченню сутності запасів, їх кла-
сифікації та принципам ефективного фінансово-
го управління ними у своїх працях приділяли як
вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед вітчиз-
няних вчених слід виділити таких науковців, як
Білик М.Д., Бланк І.O., Василенко В.О., Доровсь-
кий О.В., Живко І.Ю., Живко З.Б., Живко М.О.,
Козловська Е.А., Козловський В.А., Кубасова Г.В.,
Кулаковська Л.П., Лозовский Л.Ш., Піча Ю.В.,
Посилкіна О.В, Райзберг Б.А., Савкович В.А., Сав-
руков Н.Т., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Стародубцева
Е.Б., Ткаченко Т.І., Федак Л.М. та інші.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є критичний аналіз та система-

тизація поглядів на трактування запасів у літера-
турі, формалізація економічної природи запасів з
точки зору контролінгу та обгрунтування необхі-
дності їх планування та контролю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За допомогою управління динамікою попов-
нення та структурою запасів забезпечується вирі-
внювання різної інтенсивності матеріальних та гро-
шових потоків та зниження ризику коливань ціни
постачальників та інших факторів впливу зовніш-
нього середовища, що призводять до збоїв у по-
стачанні. Одним з основних напрямів досягнення
оптимізації витрат, пов'язаних з формуванням за-
пасів, є вироблення принципів управління запаса-
ми на основі запровадження ефективної системи
контролінгу. При цьому розуміння економічної
природи запасів з точки зору контролінгу набу-
ває виключного значення.

Оскільки сутність запасів як об'єкту фінансо-
вого управління досить широко досліджена у нау-
ковій літературі, формулювання особливого трак-
тування запасів не є завданням дослідження. Од-
нак вивчення економічної природи запасів має вик-
лючне значення для організації ефективної систе-
ми їх планування і контролю, що обумовило вибір
теми дослідження. Досить вичерпне визначення
терміну наведено у П(С) БО 9 "Запаси". Необхід-
но відзначити, що крім П(С)БО 9 в Україні існу-
ють інші нормативні документи, спрямовані на ре-
гулювання обліку запасів (табл. 1).

На основі вивчення нормативно-правових до-
кументів можна зробити висновок, що основним
критерієм віднесення товарно-матеріальних
цінностей до запасів за нормативно-правовими

документами є їх використання протягом вироб-
ничого циклу, який триває менше року, у вигляді
товарів для перепродажу, сировини, матеріалів чи
засобів праці. При цьому їхня вартість повинна
бути достовірно визначена, а їх використання має
приносити економічну вигоду. Слід зауважити, що
визначення, наведені у таблиці 1, більшою мірою
спрямовані на дефініцію терміну "запаси" з точки
зору бухгалтерського обліку. При цьому "запаси"
є частиною майна, тобто активів підприємства.
Тому вважаємо за доцільне доповнити основні
критерії також критеріями віднесення майна до
активів підприємства за визначенням НП(С)БО 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності", а саме
— запаси мають бути контрольовані підприєм-
ством в результаті минулих подій. На відміну від
П(С)БO 9 "Запаси" [13], який не пропонує чіткого
та одзначного тлумачення терміну "виробничі за-
паси" для цілей обліку, план рахунків [12] конк-
ретно вказує на їх склад та перелік матеріальних
цінностей, що мають обліковуватися як виробничі
запаси підприємства. Поряд з цим, такі складові
запасів, як "Малоцінні та швидкозношувані пред-
мети" та "Напівфабрикати" відповідно до Плану
рахунків не включаються до складу виробничих
запасів, а обліковуються окремо. В той же час, у
НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності" міститься рекомендація щодо включен-
ня цих складових до виробничих запасів. У П(С)БО
9 "Запаси" також підкреслюється участь виробни-
чих запасів у всіх видах діяльності, що знову ж
таки характеризує "виробничі запаси" як важли-
вий об'єкт фінансового управління на усіх стадіях
господарської діяльності. Тому проблематика сут-
ності та класифікації запасів знайшла віддзерка-
лення і в економічній літературі.

Розглянемо детальніше трактування сутності за-
пасів з точки зору фінансового управління (табл. 2).

Таблиця 1. Визначення терміну "запаси" в українських
та міжнародних нормативно-правових джерелах

Складено автором з використанням зазначених джерел.

Джерело Визначення 

1 2 

П(С)БО 9 

«Запаси» [13] 

Запаси - активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 
господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого 

продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством 

Методичні 
рекомендації з 
бухгалтерського 

обліку запасів [9] 

Розкривають сукупний склад запасів для цілей бухгалтерського обліку: сировина 
основна та допоміжна, матеріали, паливо, запасні частини, МШП, НЗВ, ГП, товари у 
вигляді матеріальних цінностей, що призначені для перепродажу, поточні біологічні 
активи. Проте в них термін «виробничі запаси» відсутній. Розкривається порядок 

формування первісної вартості запасів, методи оцінки запасів при їх вибутті 
План рахунків 

Бухгалтерського 

обліку [12] 

Передбачає Рахунок 20 «Виробничі запаси» який призначено для «узагальнення 
інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у 

тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, 
запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних 

матеріалів, відходів основного виробництва» 

МСБО 2 «Запаси» 

[10] 

Запаси - це активи, які: а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;  

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або в) існують у формі 
основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при 

наданні послуг 
Інструкція з обліку 

запасів бюджетних 

установ [7] 

Запаси - це оборотні активи у матеріальній формі, які належать установі та забезпечують 
її функціонування (або перебувають у процесі виробництва продукції, виконання робіт, 
надання послуг) і будуть використані, як очікується, протягом одного року 
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Проаналізувавши наукові погляди на визна-
чення терміну "запаси", можна зауважити, що
більшість авторів підходить дещо однобоко. При
цьому не можна сказати, що деякі визначення є
більш вичерпними. Наприклад, у роботах профе-
сора Бутинця Ф.Ф. [3] не відображається су-
купність джерел покриття витрат на запаси. При
цьому автор розглядає запаси з точки зору части-
ни активу підприємства в певний момент часу, тоб-
то з точки зору класифікації наявних активів з
метою їх обліку. На нашу думку, при такому
підході нехтується роль запасів як вагомої части-
ни оборотних активів підприємства і важливого
фактора ліквідності. Таким чином, автор розгля-
дає запаси в основному як фактор формування
фінансового результату підприємства. За визна-
ченням російського науковця Борисова А.Б. [2],
виробничими запасами є частина оборотних за-
собів підприємства, які ще не використані, але на-
дішли на робочі місця. Однак іноді умови постав-
ки продукції передбачають перехід права влас-
ності на запаси ще до того моменту, коли продук-
ція надійшла на робочі місця, і такі товари у до-
розі вважаються активом замовника. Ще один ук-
раїнський автор — Саблук П.Т. — співвідносить
виробничі запаси із засобами виробництва [14].
Далі відбувається конкретизація запасів як пред-
метів праці, що також відповідає трактуванню за-
пасів з точки зору економічної теорії. Як бачимо,

існує сильний взаємозв'язок між різними підхода-
ми до визначення терміну "запаси". На основі да-
них, наведених у таблиці 2, спробуємо виділити ос-
новні підходи до трактування терміну "запаси"
(рис. 1).

Визначення тісно переплітаються між собою і
доповнюють одне одного. При цьому, наприклад,
деякі тлумачення не враховують важливих харак-
теристик запасів з точки зору інших підходів. Од-
нак це не означає, що, наприклад, підхід до трак-
тування запасів за ринковою ознакою не враховує
того, що запас є активом, набутим у результаті ми-
нулих подій. У той же час, набуття в результаті
минулих подій є необхідною умовою визнання за-
пасів як актив в обліку. При цьому ця характерис-
тика не заперечується в рамках ринкової ознаки,
але не є важливою. Спробуємо проаналізувати
підходи вчених, що наведені в таблиці 2, і зробити
висновок про найбільш релевантне визначення за-
пасів з точки зору контролінгу (табл. 3).

 Як бачимо, жодне з визначень не передбачає
всього набору ознак, притаманних запасам як об'єк-
ту фінансового управління з точки зору різних
наук. На нашу думку, не можна сказати, що тлу-
мачення запасів за тією чи іншою ознакою є єди-
ним правильним визначенням. З точки зору конт-
ролінгу як системи інформаційної підтримки ме-
неджменту та координації підсистем, усі визначен-
ня запасів є дуже важливими, оскільки прийняття

Таблиця 2. Підходи до трактування сутності запасів у науковій літературі

Джерело: складено автором з використанням вказаних джерел.

Автор/Джерело Трактування сутності запасів 

1 2 

Бланк І.О. [1, c. 133] Запаси товарно-матеріальних цінностей — виробничі запаси (запаси сировини, 

матеріалів і напівфабрикатів) і запаси готової продукції 
Борисов А. [2, с. 314] Запаси - матеріали та продукція, складова частина оборотних фондів підприємства, що 

відображаються в активі балансу (включає сировину, допоміжні матеріали, 

напівфабрикати, готову продукцію і т.п.), які не використовуються в даний момент у 

виробництві і зберігаються на складах або в інших місцях і призначені для подальшого 

використання 
Бутинець Ф.Ф. [3, c. 313] Виробничі запаси — активи, які використовуються для подальшого продажу, 

використання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також 

управління підприємством 

Василенко В.О., Ткаченко Т.І. 
[4, с. 47] 

Запаси - це резерви матеріальних ресурсів підприємства 

Живко З.Б., Живко М.О., 

Живко І.Ю. [5, с. 121] 

Запаси – це ресурси (активи) підприємства, які зберігаються для продажу за умов 

звичайної господарської діяльності або перебувають у процесі виробництва для такого 

продажу, або утримуються для споживання у виробничому процесі чи при наданні 
послуг, а також для управління підприємством (сировина і матеріали,комплектуючі 
вироби, готова продукція,паливо, будівельні матеріали, товари, малоцінні та 
швидкозношувані предмети тощо) 

Іваниєнко В.В. [6, с. 252] Виробничі запаси — це матеріальні ресурси, що знаходяться на складах фірми 

(сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, що комплектують вироби, паливо і 
пальне, тара і тарні матеріали,запасні частини для ремонту, інструменти та ін.), 
призначені для виробничого споживання, але ще не надійшли у виробництво 

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. [8, 
с. 368] 

Запаси – це предмети праці, які: утримуються для подальшого продажу за умов 
звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою 

подальшого продажу продукту виробництва;утримуються для споживання під час 
виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 
підприємством 

Саблук П.Т. [14] Виробничі запаси - запаси засобів виробництва, які знаходяться в складах суб’єкта 
господарювання і необхідні для забезпечення безперервного виробничого процесу, 

причому це лише ті предмети праці, які ще не задіяні у процесі виробництва і 
зберігають свою натурально-речову форму 

Стівенсон В. [15, c. 556] Матеріально-виробничі запаси - «резерв матеріальних цінностей підприємства» 

Чейз Р.Б., Еквілайн Н.Дж., 

Якобс Р.Ф. [16, c. 469] 

Виробничі запаси - сировина, готова (кінцева) продукція, комплектуючі, допоміжні 
матеріали і незавершене виробництво 
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управлінських рішень щодо запасів чинить вплив
на більшість систем і підпроцесів підприємства.
Тому вважаємо, що з точки зору контролінгу не-
обхідним є широке визначення запасів як економ-
ічної, фінансової, облікової, логістичної, ринко-
вої та управлінської категорії для цілей контро-
лінгу. На відміну від визначень в опрацьованих
літературних джерелах, запропонований підхід

дасть змогу розглядати термін "запаси" комплек-
сно як економічну, фінансову, облікову, логістич-
ну, ринкову та управлінську категорію для цілей
контролінгу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі критичного аналізу наукової літе-
ратури та систематизації поглядів на еконо-
мічну природу запасів як об'єкту фінансово-
го управління було зроблено висновок про те,
що визначення запасів як об'єкту фінансово-
го управління з точки зору контролінгу по-
винне бути комплексним. Автором розробле-
но систематизацію існуючих поглядів на еко-
номічну природу запасів згідно запропонова-
них ознак. На відміну від визначень в опраць-
ованих літературних джерелах, запропонова-
ний підхід дасть змогу розглядати термін "за-
паси" комплексно як економічну, фінансову,
облікову, логістичну, ринкову та управлінсь-
ку категорію для цілей контролінгу. Не менш
важливого значення для організації ефектив-
ного контролінгу запасів на підприємстві на-
буває їх обгрунтована класифікація, тому
перспективи подальших досліджень поляга-
ють у систематизації підходів до класифікації
запасів та формування пропозицій щодо
найбільш вдалої класифікації з точки зору
завдань контролінгу, що забезпечила б реалі-
зацію контролінгу запасів як інформаційної
функції через отримання своєчасної та реле-
вантної інформації з метою підвищення ймо-
вірності прийняття ефективних фінансових
рішень.

Рис. 1. Основні підходи до визначення терміну "Запаси"

Розробка автора на підставі власних досліджень.
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Таблиця 3. Трактування сутності запасів
за виділеною ознакою

Складено автором.
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Бланк І.О.  + +     

Борисов А.Б.   +    + 

Бутинець Ф.Ф.     + + 

Василенко В.О.,  

Ткаченко Т.І. +      

Живко З. Б.,  

Живко М.О., 

Живко І. Ю.   +  + + 

Іваниєнко В.В.     +   

Кулаковська Л.П.,  

Піча Ю.В.   +   + 

Саблук П.Т. +      

Стівенсон В.      + 

Чейз Р.Б., 

Еквілайн Н.Дж., 

Якобс Р.Ф. +      
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