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ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

У процесі становлення та розвитку ринкової економіки відбу-
вається безперервний процес видозмін торговельної системи
України. Саме товарні запаси займають ключову позицію в стру-
ктурі оборотних активів торговельних підприємств. Цей процес
супроводжується створенням нових організаційних структур і
потребує розробки нових підходів особливо до організації обліку
товарних запасів, оскільки, система обліку повинна бути надій-
ним джерелом інформації для прийняття рішень.

Організація бухгалтерського обліку товарних запасів — це су-
купність методів, способів, прийомів, що застосовуються при ве-
денні обліку товарних запасів, і постійне їх удосконалення з ме-
тою забезпечення оптимального функціонування обліку [1].

Особливості дослідження організації обліку товарних запасів і
відображення інформації про них в обліковій політиці висвітлено
в роботах багатьох економістів і фахівців, зокрема цим питанням
займалися: Н. Бузак, C. Ф. Голов, Н. Р. Домбровська,
О. В. Карпенко, О. В. Хоменко, С. Р. Яцишин.

Спираючись на думки та теоретичні підходи вказаних авторів,
вивчення діяльності підприємств і організацій України, сформу-
ємо етапи організації обліку товарних запасів на підприємстві
(рис. 1).
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Рис. 1. Організація формування системи обліку товарних запасів



212

У процесі організації обліку товарних запасів виникає низка
проблем. Насамперед це пов’язано з тим, що облік товарних за-
пасів, на більшості підприємств, ведеться паралельно трьома під-
розділами з різною метою:

— на складі, де все враховується в натуральному виразі. Ме-
тою складського обліку є збереження запасів;

— у торговому відділі, де формується й аналізується інформа-
ція про рух і залишки товарів з метою ефективного продажу.

— у бухгалтерії, де облік запасів ведеться з використанням
встановлених П(С)БО 9 «Запаси» методів для формування фінан-
сової та податкової звітності.

Виходячи із зазначеного, часто виникають ситуації, коли за
даними одного підрозділу залишок запасів є (наприклад, у торго-
вому відділі), а в обліку іншого (наприклад, бухгалтерії) — за-
лишків немає.

Тому необхідно як найкраще організувати облік товарних за-
пасів з метою забезпечення його оптимального функціонування
на підприємствах.

Таким чином, організація обліку товарних запасів зводиться
до таких основних завдань:

— достовірне та повне відображення в обліку всіх операцій,
які були здійснені на підприємстві;

— обробка даних з використанням певних прийомів і способів
відповідно до вихідної інформації;

— складання звітності на основі обробленої та отриманої ін-
формації;

— подання звітності користувачам.
Організація бухгалтерського обліку передбачає вирішення на-

ступних принципово важливих питань:
— розробка концепції облікової політики підприємства щодо

обліку товарних запасів;
— визначення межі застосування фінансового та управлінсь-

кого обліку [2].
Вирішення вищесказаних питань, дає змогу сформувати від-

повідну структуру обліку підприємства та покращити його
якість. Також від перелічених питань залежить функціонування
інформаційної системи підприємства.

Отже, на останок хотілося б додати, що для покращення
організації обліку товарних запасів підприємств необхідно
розробити графік документообігу з метою вчасного надхо-
дження первинних документів до бухгалтерії та складання
фінансової звітності.



213

Зважаючи на те, що постачання товарів здійснюється не рит-
мічно, то необхідно вчасно визначити оптимальний розмір поста-
вок протягом року, це буде сприяти уникненню простоїв, та мі-
німізації витрат на зберігання товарів.

Ми всі є свідками того, що дане питання є не повною мірою до-
сліджене, тому в сучасних умовах слід приділити більшої уваги сто-
совно організації формування системи обліку товарних запасів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: КРОК ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Постійне реформування системи бухгалтерського обліку в
Україні викликане прагненням країни залучитися до світового
економічного простору. Проблема впровадження міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) постійно стикається з
відсутністю фінансування для залучення міжнародних аудитор-
ських компаній або навчання власних бухгалтерів. Але сучасні
ринкові умови вимагають від держави та власників підприємств
знаходить можливості для їх застосування.

Значний вклад у дослідження проблем впровадження та гар-
монізації міжнародних стандартів внесли науковці: С.Ф. Голов
[1], В.Ф. Палій [5], В.М. Костюченко [3], І. В.Жолнер [2], Н.А.
Пономарьова [6] та інші. Спроби до переходу на міжнародні ста-
ндарти фінансової звітності Україна вперше зробила у 1998 році
та продовжує реформування вітчизняного бухгалтерського облі-
ку в цьому напрямі.

Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами
може здійснюватися за двома способами, а саме:




