
Конвенцією про уrвореНИJІ Всесвітньої орга.иізаціі інтелсжrуальноі власності. 

ТІUDІМ чином, можна стверджувати, що нематеріальні ахтиви, о: узагальнена 

назва прав на торгові знаки, патенти і ін була вихористана раніше, ніж 

<<іителеХ1)'8ЛЬна власність». Названою mнвенцією також: вперше було узагальнено 

і хласифіmвано схлад об'єrrів інтелеХ1)'8ЛЬної власності, до поі вхлючІІІОТЬС!І: 

літераrурні, художні і наукові твори; ВИС'І)'ПИ ВИJІDнавців, фонограми і програми 

ефірного мовленНJІ; винаходи у всіх областп людсьmі діильності; наухові 

відхритrи; промиспові зразхи; товарні знаки, знаки обспуrовування:, торгові зиахи 

і позначСНИJІ; захист від нсщобросовісноі ІDнхуренціі. 

В бухгалтерсьшму обліку всі об'єпи інтелепуальної власності зrруповаиі 

в три групи: права на знаки ДJIJ[ товарів і послуг, п:і вІПІИЮІИ ще в XVI сrолітті, 
авторські та суміжні з ним права- ХVП століТІ'J[ та права на об'єrrи промислової 

ВJІВСНості - ХVШ століТІ'J[. Невідповідність rруп назує, що немаrеріапьні ахтиви 
ПОЕ',ЦН)'ЮТЬ в собі більш ширший перелік прав, ніж інтелеrrуальна власність. Проте 

всім об'єпам притаманні озиахи нематеріальності і хорисності, що виохрсмили 

іх з-поміж інших активів підприємства та видів власності. 

К.е.и. ЗІичеико О.В. 

Мі:ж:галузевuіі інститут управління 

СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК ВИРО&НИЧИХ ЗАПАСІВ 

Правильна орrані..заціи аналітичного обліху на схладах та інших пі,црозділах 

підприємства визначає успішне ВИИDн8ННJІ одного з заццань обліку- забезпечСННJІ 

з(іережеІІИJІ виробничих запасів від прИЙМ8ННJІ до відпусху. 

Традиційно ІІИТ8ННJІ орга.иізаціі сющдСЬІDго господарства обпіху виробничих 

запасів в еmномічиій літераrурі визначено неоднозначно. Тах, в одних джерспах 

не розхриваєrьси значеНИJІ схладсьІDго господарства [2,3,5], в інших є лише 
посИЛВННJІ на оформлеНИJІ операцій на схладі та за МВО [2,4]. Але є джерела, де 
повніше розкрито значенНJІ схладсьхого господарства [1,6,8], що слугує 
персщумовою раціональної орга.иізаціі обліху та ІD!ПрОЛЮ виробничих запасів. 

Схладсьхе господарство персщбачає обладН8НИJІ спеціалізованих схладів; 

захріІшеНИJІ виробничих запасів за окремими схладами на основі розробленоУ 

хласифіхації; розміщенНJІ запасів (rрупи, підгрупи, типи, сорти, розміри) на 

спеціальних стелажах ДЛJІ забезпечСНИJІ можливості іх прИЙМ8ННJІ-відпусху, при 

інвентаризації перевірки наивиості облади8ННJІ ваrовимірювальними засобами, 

а також: іх дОС'І'ІІВХИ зі схладу до виробничих підр<хщілів відповідно встановленого 

графіху. 

Особливості організаціі схладсьхого господарства на підприємствах 

молоІDпереробноі промисловості ПОJІJІГ8Юl"Ь у забезпеченні ємними чанами та 

іишими засобами ДЛJІ прИЙМ8ННJІ молока на приймальні пуиrrи та доставо на 

підприємство, підготовки його до переробки та підтриманНJІ необхідної 
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темпера'І)'ри, спеціалізованих сКЛІІДів для приймання і зберігання інших заnасів, 

що ВJПОРИСТОвують для виrоrовлеНИJІ молочноІ продукції. 

Прахтиха сІШадського обліку виробничих запасів вІШЮчає два варіанти, 

перший - традиційний за первісною вартістю, різницю якоІ збирають і 

розраховують окремо, а шлім списують на ВИІ'рЮ'И виробництва. Друrий - виник 
з розвитком ринкових відносин, у зв' язку з достатньо вираженими 

інформаційними процесами та необхідністю застосуваНИІІ в обліку заnасів за 

фахrичною вартістю. При надходженні виробничі заnаси оприбутковуються за 

фав:тичною вартістю поставки, а їх витрачання оцінююrь та списують за одним 

із обраних підприємС'І1ЮМ методом наведеним п. 16 П(С)БО 9 "Запаси'' [7]. 
На св:ладі підтримується лоІWІЬна система аналітичних рахунків другого та 

l])еТЬОГО порядків за кількісно-вартісними показниками, що забезпечує ведеНИІІ 

обліку як за об'єктами, тав: і за місцями зберіrання виробничих заnасів. Записи в 

картках виробничих заnасів на св:ладі ІJ)упуюrь за номеНJШа'І)'рНИМИ номерами, 

що фіксується в документації відповідно проведених господарських операцій. 

На більшості досліджених підприємствах складський облік ведеться 

авrомІП'ИЗОвано. Для обробки облікової документації застосовують різноманітні 

автоматизовані програми, які мають розрахунковий період, у межах якого 

виконуюrься всі операції з обліку руху виробничих заnасів. Обліково-еmномічна 

інформація про виробничі запаси базується на підставі бухгалтерськоІ 

документації, яка передбачена для використання на підприємстві. Кожен 

докумеш має необхідну кількість пов:азників для потреб управліНИІІ. Вихідна 

зведена обліхово-еmномічна інформація формується автоматично на підставі 

введених даних. Вся інформація отримується за будь-який визначений потребами 

управління період. Дані про виробничі заnаси формуюrься за окремими групами 

рахунків, субрахунків, де зазначаюrь використання запасів у виробництві за 

нормами та відхилеНИІІ від норм. 

Картки складського обліку відкриваються бухгалтерією на основі 

номеНJШа'І)'рИ-ціннив:а та передаюrься матеріально-відповідальним особам. Рух 

виробничих запасів у картках обліку накопичують на підставі прибутково

видаткових первинних докумешів у день здійснеНИІІ операцій та виводять 

щоденний залишок. При відпуску за лімітно-забірними картками (листами) такі 

записи фів:суюrь у картках, які зберігаюrься протягом місяця разом із картками 

сІШадського обліку. В кінці місяця підсумкові дані лімітно-забірних карт 

переносять до :карток сuадськоrо обліку. 

Облік виробничих заnасів у бухгатерії на синrе1ичних рахунках ведеться 

відповідно чинного Плану рахунків. В обліmвій практиці на підприємствах 

інформацію про виробничі запаси накопичуюrь на рахунках узагальнено. На 

деяких молоmпереробних підприємствах на субрахунок "Сировина і маrеріали'' 

відносять і ТЗВ, що призводить до неефеrгивності обліmвих процедур через 

ІJ>Оміздв:ість одержання необхідних даних у разі потреби. Тому, доцільно 

деталізувати та відображати на окремих аналітичних субрахун:квх. 
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У всіх виnадхах переробка молочної сировини відображаєп.с.и за кредитом 

субрахунку "Сировина і матеріали" у хореспонденціі з дебетом рахунка 

"Виробництво". На дебет субрахую[у "Сировина і маrеріали" оприбуrховуюrь 

оrримані у процесі переробхи молока та призначені дл.и подальшоУ переробхи 

звороrні відходи, верШІtИ, сир110ві маси (жирністю 1,4 %та 2,8 %), з хрсщиту 
субрахунку "Виробництво". На рахунхах иа.ивність та рух виробничих запасів 

відображають за фахтичною вартістю, та за прийи.итими на підприємстві 

методами обробхи облі110вої інформації. 

Поrочний обліх виробничих заnасів у бухrалrерії підприємства :щійсНІОСl'ЬСJІ 

переважно за обліиовою варrістю, заснованою на фапичній собіварrості заrоrівлі 

виробничих запасів. 
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