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На сьогоднішній день важливу роль має питання, щодо методичних рекомендацій які 
застосовуються суб’єктами державного сектору для відображення у бухгалтерському  обліку  
інформації про запаси.  Ці методичні рекомендації не поширюються на фінансові активи, 
поточні  біологічні активи, якщо вони оцінюються за справедливою вартістю, та корисні 
копалини, які оцінюються за чистою вартістю реалізації, що відносяться до  певних 
стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі крім стандарту  123 «Запаси» 

Поняття виробничих запасів стало предметом дослідження багатьох науковців і 
практиків. Так, Покропивний С. Ф. вважає, що виробничі запаси – це предмети праці, які 
підготовлені для запуску у виробничий процес [3], Бутинець Ф. Ф. під виробничими 
запасами розуміє все те, що завезено на склади підприємства та ще не вступило в першу 
стадію обробки, тобто частину сукупних запасів, призначених для виробничого споживання 
[3] Лень В. С. та Гливенко В. В. розкривають виробничі запаси як підготовлені для запуску у 
виробничий процес предмети праці, які складаються з сировини, основних і допоміжних 
матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, тари і тарних 
матеріалів, запасних частин для поточного ремонту основних фондів[2] 

В методичних рекомендаціях достовірно виявлено, що господарські операції з 
надходження, руху, та вибуття запасів, оформлюються первинними документами, які складає 
суб’єкт державного сектору, що затвердженні наказом Державного казначейства  України, 
від  18 грудня 2000 року № 130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів 
бюджетних установ та інструкції про їх складання». Якщо  не має затверджених форм для 
оформлення деяких господарських операцій, тоді суб’єкт державного сектору має право 
самостійно розробити і затвердити данні форми необхідних первинних документів, які 
обов’язково  повинні включати певні реквізити, передбаченні законодавством.[1] 

Кожна операція, що відображається в бухгалтерському обліку, з надходженням та 
вибуттям запасів, здійснюється відповідними типовими кореспонденціями субрахунків 
бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, 
затвердженої в установленому законодавством порядку.  

Також вказано, що найменування або однорідна група( вид) являється одиницею обліку 
запасів. 

Під час  застосування автоматизованих систем складського обліку наявності та руху 
запасів, суб’єкт державного сектору, використовує регістри та первинні документи в 
електронній формі, що використовуються у бухгалтерському обліку,  за умови дотримання 
вимог законодавства про електронні документи, та електронний документообіг. 

Отже, для удосконалення ефективного розвитку підприємства та зростання потенціалу, 
за сучасних умов господарювання, виникає необхідність звертатися до методичних 
рекомендацій, щодо виробничих запасів в бухгалтерському обліку. Рекомендації дають 
змогу детальніше розглянути кожен фактор в виробничому процесі, що стосується 
виробничих запасів, і дає змогу покращити виробничий потенціал. 
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