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АВтОмАтИЗАЦія БАЗОВИХ РОЗРАХУНКіВ 
З ОБЛіКУ мАтЕРіАЛьНИХ ЦіННОстЕй 

У сЕРЕДОВИщі excel

Досліджується технологія організації бухгалтерського обліку товарно-
матеріальних цінностей з використанням табличного процесора Excel і ви-
значаються підходи спрощеної технології розв’язку цієї задачі.
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постановка проблеми. Усе більшої актуальності й поширення на під-

приємствах, в установах та організаціях набувають розроблення і впрова-
дження автоматизованих облікових систем. цей позитивний процес відбува-
ється непросто, оскільки потребує належного рівня професійної підготовки 
обліковців. сучасний бухгалтер повинен не тільки досконало знати норматив-
но-законодавчу базу, вести документооборот, складати бухгалтерські записи, 
формувати звітність, грамотно використовувати сучасні комп’ютерні облікові 
системи, а й уміти реагувати на відхилення в технологічному процесі. Причо-
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му конкретні інформаційні технології можуть бути вкрай різноманітними – 
універсальні бухгалтерські системи (1с: бухгалтерія), окремі автоматизовані 
робочі місця (АРМ), фінансові модулі потужних управлінських систем (R3) 
тощо. На жаль, багато питань, пов’язаних із упровадженням, налагодженням 
інформаційних облікових технологій, їхнім удосконаленням та інтеграцією в 
ділове життя, часто залишаються поза увагою практиків і науковців. 

Метою статті є дослідження технології організації бухгалтерського 
обліку товарно-матеріалтних цінностей із використанням табличного про-
цесора Excel і визначення підходів вдосконалення організації та методики роз-
рахунків на цій ділянці бухгалтерської роботи. реалізація поставленої мети 
зумо вила необхідність вирішення таких завдань: проаналізувати стан техно-
логії і визначити підходи вдосконалення організації та методики бухгалтер-
ського обліку товарно-матеріалтних цінностей із використанням табличного 
процесора Excel; визначити шляхи спрощення технології роботи бухгалтера. 

аналіз останніх досліджень. Проблематикою обліку займаються багато 
науковців і фахівців. Зокрема, с. Шпильовий дослідив сутність і процес форму-
вання облікового процесу при переході до ринкової економіки; с. Івахненков, 
в.  Завгородній і в. Шквір – розробили положення з автоматизації бухгалтер-
ського обліку як у цілому, так і складського обліку зокрема [2]. Значний вклад 
у теорію і методологію обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів внесли 
українські вчені: м. т. білуха, ф. ф. бутинець, Ю. а. верига, а. м. кузьмінський, 
в. в. сопко, с. ф. голов. Незважаючи на це, теоретичним і практичним аспектам 
автоматизації обліку товарно-матеріальних цінностей приділено ще мало уваги. 

Виклад основного матеріалу. Чинна система організації бухгалтерсько-
го обліку товарно-матеріальних цінностей орієнтована на використання пакетів 
прикладних програм і технологію системи 1С: Бухгалтерія. ринок програмних 
продуктів пропонує кілька десятків пакетів програм. Щоб освоїти будь-який із 
них, треба зрозуміти логіку її функціонування, тобто логіку взаємозв’язків між 
об’єктами програми. стан програмних продуктів сьогодні задовольняє бух-
галтерських працівників, але в певні періоди (зміна нормативної бази, систе-
ми оподаткування тощо) до них виникають нарікання, які ліквідуються тільки 
після втручання спеціаліста (програміста). бухгалтер у такому разі не в змозі 
втрутитися в технологічний процес редагування бази даних через нерозуміння 
побудови системи і відсутності можливостей самостійно здійснювати налашту-
вання програми. З нашого погляду, уникнути нарікань до системи, мінімізувати 
витрати на обслуговування програмного забезпечення, спростити технологію і 
 поставити бухгалтера на рівень постановника завдання – це організація обліку 
за допомогою електронних таблиць, зокрема Microsoft Excel. 

На нашу думку, система бухгалтерського обліку товарно-матеріальних 
цінностей у середовищі Excel повинна орієнтуватися на власну базу даних, в 



504

А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір, 

Вип. 1 (99).

якій зосередети нормативно-економічні параметри в розрізі кожного виду 
цінностей і на основі якої можна визначати і розраховувати будь-які показни-
ки відносно певного виду цінностей [2]. 

облік матеріальних цінностей ми пропонуємо вести на чотирьох окре-
мих аркушах книги MS Excel. На першому аркуші, якому слід присвоїти ім’я 
«Прихід» і який повинен виконувати роль хронологічного журналу, будуть 
фіксуватися основні відомості з фактурної частини прибуткових документів, 
а саме: № і дата документів; постачальники; коди та найменування матері-
альних цінностей; кількість і вартість. До аркуша «Прихід» доцільно додати 
ще два показники: Сума без ПДВ і ПДВ, на основі яких матимо можливість 
автоматичного виокремлення податку на додану вартість. Приклад побудови 
аркуша з даними прибуткових документів наведено на рис. 1. 

рис. 1. Хронологічний журнал надходження на склад Тмц

До аркуша Прихід ручним шляхом вводять дані про надходження мате-
ріальних цінностей відповідно до прибуткових документів. ми будуємо таб-
лицю так, щоб найменування об’єкта обліку автоматично друкувалось із до-
відника аркуша Обороти. Для цього у стовпці Найменування задіяна функція 
пошуку: =ВПР(Прихід!$E5; Обороти!$B$3:$C$30;2;ЛОЖЬ). 

У прибуткових документах суми включають ПДВ, ми передбачили 
можливість автоматичного виділення ПДВ із даних, що вводимо. це потрібно 
хоча б для того, щоб отримувати вартісні оцінки суми надходжень і середньо-
зважені ціни без урахування ПДВ. 

Другий аркуш Розхід передбачений для фіксації даних про рух матері-
альних цінностей відповідно до видаткових документів (рис. 2). 

тобто цей аркуш виконує роль хронологічного журналу вибуття ТМЦ 
зі складу, у ньому також передбачено використання функції автоматичної 
фіксації найменування об’єкта обліку. 
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рис. 2. Хронологічний журнал вибуття Тмц зі складу

третій аркуш Обороти виконує роль довідника матеріальних цінностей, 
поєднананого з оборотною відомістю, в якій автоматично фіксуються обороти 
(прихід, розхід) і розраховуються вихідні залишки щодо кожного найменуван-
ня в натуральній і вартісній формах. вартісні дані щодо розходу оцінюються за 
середньозваженими цінами, які також відображаються на аркуші оборотної ві-
домості й автоматично перераховуються при введенні прибуткових документів 
[2]. Довідник має бути доповнений відомостями про рахунки, на яких облікову-
ються конкретні види матеріальних цінностей, і сумами ПДВ у розрізі конкрет-
них видів цінностей. більш детальні пояснення про вказані доповнення ми на-
ведемо під час розгляду технології формування аркуша Проведення. Загальний 
вигляд оборотної відомості про матеріальні цінності наведено на рис. 3.

тепер розглянемо основні розрахункові формули для Оборотно-саль-
дової відомості. У третьому рядку Відомості передбачені формули для під-
рахунку підсумків за вартісними показниками [1]. У комірки стовпця Прихід 
кількість введено формулу, що підсумовує прихід у натуральному вираженні 
в розрізі окремих видів матеріальних цінностей:

= сУммесли (Прихід! $E$5 : $E5$55; $F5; Прихід! $G$5:$G$55).
Наведена функція виконує підсумування даних із тих рядків аркуша 

Прихід, у яких код ТМЦ збігається з кодом із відповідного рядка аркуша Обо-
роти. У комірках стовпця Прихід сума задіяна формула:

= сУммесли (Прихід! $E$5 : $E5$55; $G5; Прихід! $H$5:$H$55).
У цій функції критерій відбору той самий, але результатом дії функції є 

підсумок щодо надходження окремих видів матеріальних цінностей у вартіс-
ному вираженні без ПДВ. 
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рис. 3. оборотно-сальдова відомість

У комірки стовпців Розхід введені аналогічні функція для формування 
кількості з аркуша Розхід у розрізі окремих видів матеріальних цінностей. со-
бівартість розходу ТМЦ оцінюється як добуток загальної витрати в натурально-
му вираженні на середньозважену ціну. середньозважену ціну розраховуваємо 
за формулою: = если (D5 + F5> 0; (E5 + G5) / (D5 + F5); 0), яка перевіряє, чи 
є сума вхідного залишку і підсумків щодо приходу в натуральному вираженні 
невід’ємною і якщо це так, тоді розраховується середньозважена ціна. в іншому 
разі формула видає значення нуль як вказівку на те, що середньозважена ціна 
не може бути розрахована. така ситуація може бути результатом досить типо-
вого випадку, хронологічний журнал щодо видаткових документів формується 
раніше від формування хронологічного журналу щодо прибуткових документів.

Формування проведень. Четвертий аркуш Проведення ми передбачи-
ли для формування проведень обліку ТМЦ (рис. 4).

рис. 4. Журнал проведень

Якщо довідник Оборотна відомість містить відомості про матеріальні 
цінності, що обліковуються на одному синтетичному рахунку, тоді проблеми 
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формування проведень не існує. ми розглянемо більш загальний випадок, 
коли довідник на аркуші Обороти включає відомості про ТМЦ різної еконо-
мічної природи, що обліковуються на різних рахунках. Для вирішення цього 
завдання ми доповнили Довідник відомостями про рахунки, на яких облікову-
ються конкретні види матеріальних цінностей (тобто для кожного виду ТМЦ 
ми проставили код рахунку, на якому він обліковується). 

методика заповнення таблиці Проведення полягає у такому: задаються 
всі проведення, які так чи інакше виникають у зв’язку з рухом матеріальних 
цінностей, занесених у довідник на аркуші Обороти. Дебетуючий рахунок про-
ведення вводиться у відповідний рядок стовпця Дебет, а кредитований раху-
нок – у стовпець Кредит. формули для розрахунку суми проведення залежать 
від її змісту. формула для розрахунку суми «прибуткового» проведення є такою: 

= СУММЕСЛИ (Обороти! $M$6: $M$50; B4; Обороти! $G$4: $G$50). 
вона підсумовує значення зі стовпця G (прихід у вартісному виражен-

ні) аркуша Обороти за тими рядками стовпця M, у яких міститься код ра-
хунку, що збігається з кодом рахунку, який дебетується в даному проведенні. 
формули розрахунку сум «витратних» проведень, тобто тих, в яких креди-
тується той чи інший рахунок обліку матеріальних цінностей, складаються 
за ідентичним правилам, але як критерій відбору (другий аргумент функції 
СУММЕСЛИ) використовується посилання на комірку зі стовпця С, а підсу-
мовування виконуються за стовпцем I. 

Наприклад, у наведеному прикладі, для рядка 5 формула буде такою: 
= сУммесли (обороти! $M$6: $M$50; с5; обороти! $I$6: $ I$50)
Підрахунок сум проведень з обліку ПДВ, отриманому з різними вида-

ми матеріальних цінностей, найзручніше вирішувати шляхом попереднього 
підрахування сум ПДВ за всіма надходженнями на аркуші Обороти. Якщо 
«прив’язати» отримані суми ПДВ до конкретних видів цінностей, тоді згодом 
їх легко «розкидати» на конкретні субрахунки рахунку «ПДВ на придбані ма-
теріальні ресурси».

перехід до наступного облікового періоду (місяця). Перехід до на-
ступного облікового періоду (місяця) здійснюється автоматично за допомо-
гою невеликого програмного модуля, реалізованого мовою VBA (рис. 5). 

Для виконання дії достатньо на панелі швидкого доступу натиснути 
відповідну кнопку, після чого робоча книга з даними за попередній обліко-
вий період копіюється в новий файл, якому автоматично надається ім’я Оblik, 
до якого також автоматично дописуються місяць і рік облікового періоду [3]. 
Значення залишків матеріальних цінностей на кінець періоду переносять у ко-
лонку залишків на початок періоду, далі з нової робочої книги автоматично 
видаляють усю оперативну інформацію, що належить до попереднього періоду 
(аркуші Прихід і Розхід). У результаті отримуємо оборотну відомість (рис. 6).
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Sub Perechid () 

Workbooks.Open Filename := «P:\Fin_Akad_Obl\Sklad_Oblik_» & Month(Date) - 1 

& «_» &_ Year(Date) & «.xlsx» 

Sheets («Обороти»).Select:   Range («J6:K31»).Select: Selection.Copy 

Range («D6»).Select 

Selection.PasteSpecial Paste := xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

:= False, Transpose:=False 

Application.CutCopyMode = False 

Sheets («Прихід»).Select:   Range («B5:J34»).Select 

Selection.ClearContents 

Sheets («Розхід»).Select:  Range («B4:G34»).Select 

Selection.ClearContents 

Sheets («Обороти»).Select 

ActiveWorkbook.SaveAs Filename := «P:\Fin_Akad_Obl\Sklad_Oblik_» & 

Month(Date) & «_» & Year(Date), _ 

FileFormat := xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

End Sub 

рис. 5. програмний модуль Перехід

рис. 6. початкова оборотна відомість

Висновки. теоретичні концепції і техніка розрахунків, що викладені у 
статті, утворюють фундамент для розроблення і впровадження у практику ро-
боти ефективної, з нашого погляду, системи обліку товарно-матеріальних цін-
ностей. Запропонована системи обліку товарно-матеріальних цінностей надає 
можливість випробувати її на практиці і самостійно впевнитись у виправда-
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ності та доцільності теоретичних концепцій, що реалізуються ними.  Для за-
безпечення більш високого ступеня автоматизації системи обліку бажано до 
запропонованих положень додати невеликі програмні модулі мовою VBA, що за-
безпечить автоматизацію процесів копіювання розрахункових формул і підго-
товки шаблонів до нових розрахунків. користувач без достатньої комп’ютерної 
підготовки і досвіду програмування таким чином успішно «автоматизує» об-
лік, використовуючи можливості MS Excel. Запропонована система має право 
на існування тому, що вона проста в побудові, цілком працездатна, не вимагає 
великих витрат на підтримку завдання і дає змогу в повному обсязі автомати-
зувати процес системи обліку товарно-матеріальних цінностей. ми переконані, 
що наступить той час, коли прийдеться скористатися запропонованими ідеями.
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Study the technology of the organization of accounting inventory materialtnih values 
using Excel spreadsheet and identifies approaches simplified technology for solving this 
problem.
Key words: book, sheet, search, function, macro, procedure.

Страхарчук Анатолій Якович – доцент, кандидат економічних наук, до-
цент кафедри комп’ютерних технологій львівського інституту банківської спра-
ви Університету банківської справи Національного банку України (м. київ);

Страхарчук Валентина Петрівна – доцент, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економічної кібернетики львівського інституту банківської 
справи Університету банківської справи Національного банку України (м. київ).


	zbirnyk 1 (99)

