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надійного механізму платежів, що дозволяють здійснювати розрахункові 

операції. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька 

діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому 

дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної 

торгівлі. 

Оптова торгівля — сфера підприємницької діяльності з придбання і 

відповідного перетворення товарів для подальшої їх реалізації підприємствам 

роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Включає як 

безпосередні комерційні зв'язки на умовах договорів закупівлі-продажу і 

постачання між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв'язку між 

ними через торгових посередників. В основі роботи оптових підприємств 

покладено торгово-фінансовий план (бізнес-план), яким установлюється сума 

товарообороту в цілому і в групах товарів (з виділенням складського та 

транспортного товарообороту), розмір товарних запасів, план витрат обігу, 

прибутку та інші показники. 
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Одним із основних принципів організації бухгалтерського обліку в 

оптовій торгівлі є звітність матеріально-відповідальних осіб в установлені 

строки та ведення аналітичного обліку товарно-матеріальних цінностей в 

бухгалтерії та в місцях їх зберігання. 

Облік товарів в оптових підприємствах відбувається на рахунку 28 

«Товари», зокрема на субрахунку 281 «Товари на складі», на якому ведуть 

облік наявності та руху товарних запасів, що знаходяться на оптових і 

розподільчих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо. За дебетом 

субрахунка 281 відображають надходження товарів, за кредитом — реалізацію, 

вибуття товарів. 

Облік надходження товарів в оптовій торгівлі. При одержанні товару 

необхідно перевірити відповідність його фактичної кількості та якості до даних 

супровідних документів і умов договору. 

Залежно від умов поставки, зазначених у договорі, приймання товару 

здійснюється: 

 на складі підприємства-покупця, якщо доставка товару здійснюється 

підприємством-продавцем; 

 на складі підприємства-продавця, якщо доставка товару здійснюється 

підприємством-покупцем; 

 у місці розвантаження транспортних засобів, розпечатування 

опломбованих транспортних засобів та контейнерів або на складі перевізника, 

якщо доставка здійснюється підприємствами залізничного, повітряного, 

водного, автомобільного транспорту. 

Приймання товарів на складі здійснюється матеріально відповідальною 

особою на підставі товаросупровідних документів. У випадку відсутності таких 

документів або деяких з них приймання товару не призупиняється, а 

складаються акти про фактичну наявність отриманого товару із зазначенням 

документів, яких не вистачає. При одержанні товару в тарі, крім перевірки ваги 

брутто і кількості місць, можливе розкриття тари з метою перевірки ваги нетто і 
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кількості одиниць товару. Якщо тара або упаковка пошкоджені, то перевірка 

ваги нетто і кількості одиниць товару є обов'язковою. 

Якщо товар надійшов у непошкодженій тарі, то його приймання має бути 

здійснене: 

 за вагою брутто і кількістю місць товару — в момент одержання від 

постачальника, розвантаження транспортних засобів, розкриття опломбованих 

транспортних засобів або контейнерів; 

 за вагою нетто і кількістю одиниць — у момент розкриття тари або 

упаковки, але не пізніше 10 днів. Товар, який швидко псується, має бути 

прийнято не пізніше 24 годин з моменту його одержання. 

Товар, що надійшов у справній тарі, приймається за якістю і 

комплектністю, як правило, на складі підприємства оптової торгівлі (покупця). 

Товар може бути прийнято за якістю і на складі постачальника, якщо це 

передбачено умовами договору. 

Функції оптової торгівлі можна поділити також на дві частині: 

традиційні — головним чином організаційно-технічні (організація оптової 

купівлі-продажу, складування і зберігання запасів, перетворення асортименту 

товарів, їх транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку ринку. 

Організація оптової купівлі-продажу є однією з найважливіших функцій 

оптової торгівлі відтоді, як в процесі суспільного розподілу праці вона 

відокремилась в самостійну підгалузь торгівлі. При контакті з виробниками 

продукції оптові посередники виступають в ролі представників попиту, а, 

пропонуючи товари покупцям, вони діють від особи виробника. Роль і 

призначення оптової торгівлі найбільш наочно можна простежити при розгляді 

її функцій. 

Отже, оптова торгівля стала центром зосередження і передачі інформації 

з питань дослідження ринку, тобто виконувати так звану інформаційну 

функцію. Основні завдання обліку товарів і їхньої реалізації полягають у тому, 
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щоб забезпечити контроль за станом товарних запасів і їхньою схоронністю на 

складах. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ 

 

Більше п’ятнадцяти років в Україні здійснюється процес реформування 

системи бухгалтерського обліку та впровадження методології формування 

економічної інформації згідно з міжнародними стандартами для забезпечення 

відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової звітності. З цією 

метою було прийнято ряд законодавчо-нормативних актів для вдосконалення 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з 

урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та 

законодавства ЄС. 

Одним з таких документів була Стратегія застосування МСФЗ в Україні, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України яка визначила основні 




