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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Мета статті полягає в дослідженні проблем сучасного стану фінансового обліку витрат підприємств роздрібної 

та оптової торгівлі. Результати. На сучасному етапі економічного розвитку відбуваються суттєві зміни в 

механізмі функціонування підприємств торгівлі, що обумовлено євроекономічними реформами, що проводяться в 

країні. У статті досліджено особливості організації процесу бухгалтерського обліку на торговельних 

підприємствах України. Визначено сутність торговельної діяльності і операцій з продажу товарів. З’ясовано 

завдання організації обліку реалізації товарів. Розглянуто поняття ліцензії на проведення торговельної діяльності 

та їх характерні ознаки. Проведено огляд законодавчих і нормативних джерел у сфері бухгалтерського обліку на 

підприємствах торгівлі. Дано рекомендації щодо удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі.  
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Постановка проблеми. В ринковій еконо-

міці торгівля є найбільш розповсюдженою 

сферою підприємницької діяльності та сферою 

використання найманої праці.  

Актуальність даної теми визначається тим, 

що зростає рівень конкуренції на ринку та 

поступово змінюються правила 

бухгалтерського обліку та звітності на 

підприємствах, що спричинене інтеграцією 

України у сучасну світогосподарську систему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженням даної теми займалися такі 

економісти, як, М.М. Агафонова, К. Артем’єв, В. 

М. Власова, Ю.М. Дьякова, Т. Єршова, А. О. 

Єфремова, Л. І. Кравченко, Е.І. Крилов, С.М. 

Лебедєва, Є.Д. Мильруд, Г.А. Миколаєва та ін. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 

особливостей організації бухгалтерського обліку 

на торговельних підприємствах України.  

Основні результати дослідження. 

Торговельна діяльність − це ініціативна, 

самостійна діяльність юридичних осіб і 

громадян щодо здійснення та продажу 

споживчих товарів із метою отримання 

прибутку [7]. 

Торговельна діяльність може здійснюєтьсь 

суб’єктами підприємницької діяльності всіх 

форм власності за наявності ліцензії на право 

здійснення такої діяльності. 

Ліцензія (спеціальний дозвіл) – це державне 

свідоцтво, що засвідчує дозвіл на право 

здійснення суб'єктом підприємницької діяль-

ності окремих видів діяльності, яке видається 

органами державного управління [4]. 

Ліцензують такі види торговельної 

діяльності: 

- оптову реалізацію спирту етилового, 

коньячного і плодового; 

- оптову реалізацію алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів; 

- роздрібну реалізацію алкогольних та 

тютюнових виробів; 

- оптову реалізацію лікарських засобів; 

- роздрібну реалізацію лікарських засобів; 

- реалізацію особливо небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких визначає Кабінет 

Міністрів України; 

- реалізацію виробів із дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння; 

- здійснення операцій із металобрухтом; 

- виробництво, ремонт і реалізацію спортив-

ної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпа-

сів до неї, а також холодної зброї, пневматичної 

зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів за секунду; 

- виготовлення та реалізацію спеціальних 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 

і дратівливої дії, індивідуального захисту, 

активної оборони й засобів для виконання 

спеціальних операцій та операцій оперативно-

розшукових заходів [7]. 

За формою організації торгівля може бути 

як оптовою так і роздрібною. 

Оптова торгівля – це торгівельна діяльність із 

придбання і реалізації товарів великими 

партіями підприємствам роздрібної торгівлі, 

іншим суб’єктам підприємницької діяльності. 

Оптові підприємства, виконуючи функції 

поєднуваної ланки між виробництвом і 

роздрібною торгівлею, покликані забезпечувати 

найраціональніше просування товарів від 

виробників до споживачів. Завдання оптових 
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підприємств полягає в забезпеченні 

відвантаження покупцям товарів оптимальними 

партіями, що сприяє: якнайкращому 

використанню транспортних засобів; зниженню 

витрат на перевезення та обіг; своєчасному 

постачанню необхідними товарами [8]. 

Роздрібна торгівля – це діяльність із 

продажу товарів кінцевим споживачам для їх 

власного використання незалежно від форми. 

Роздрібна торгівля – це діяльність із продажу 

товарів кінцевим споживачам для їх власного 

використання незалежно від форми 

розрахунків. Роздрібні торгові підприємства 

реалізують товари як безпосередньо 

населенню, так і окремим установам [8]. 

Бухгалтерський облік і звітність в торгівлі 

здійснюються з дотриманням Конституції 

України прийнятій 28 червня 1996 р. № 254 к/ 

96,  Кримінального кодексу України від 

05.04.2001 № 2341-ІІІ, Кримінально 

процесуального кодексу України від 

13.04.2012 № 4651-VI. принципів, визначених 

Законом України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 

№ 996-XIV, прийнятих Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, Національного Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій № 291 від 30.11.1999 

р., законодавчих і нормативних активів з 

урахуванням специфіки діяльності 

торговельних підприємств. 

Бухгалтерський облік торговельної 

діяльності підприємства повинен 

забезпечувати: 

- правильність оформлення первинних 

документів на придбання, продаж та 

переміщення всередині підприємства товарів, 

грошових та інших документів; 

- правильність відображення первинних 

документів у реєстрах синтетичного та 

аналітичного обліку; 

- контроль за виконанням договорів 

поставок та інших зобов'язань, правильністю 

розрахунків з постачальниками і замовниками; 

- контроль за правильним використанням і 

зберіганням товарно-матеріальних цінностей і 

фінансових ресурсів; 

- формування повної та достовірної 

інформації про господарські процеси і 

результати діяльності підприємства, необхідні 

для оперативного керівництва та управління, а 

також для її використання зацікавленими 

особами [4]. 

Товари в підприємствах оптової та 

роздрібної торгівлі надходять від 

постачальників на основі договорів поставки й 

купівлі-продажу. Договір поставки (купівлі-

продажу) є основним правовим; документом, 

що визначає права та обов'язки постачальників 

і покупців, Основними його реквізитами є 

найменування сторін, найменування та 

кількість товарів, сума, строки поставки, 

умови приймання, порядок розрахунку, 

відповідальність сторож; за порушення 

договірних зобов'язань [11]. 

В торгівлі найчастіше застосовують 

наступні види договорів: 

1) купівлі-продажу; 

2) постачання; 

3) товарообмінні угоди; 

4) договір комісії; 

5) договір консигнації [9]. 

У торгівлі, як і в будь-якій сфері є свої 

особливості бухгалтерського обліку, а саме:  

- на відмінну від виробництва, в торгівлі 

нічого не виробляють, надана послуга не має 

кількісних характеристик;  

- у торгівлі відсутній процес визначення 

виробничої фінансової собівартості 

результату, а отже, прямих і непрямих 

(накладних) витрат, обліку готової продукції 

та інших облікових робіт, характерних для 

виробництва;  

- з огляду на велику номенклатуру товарів 

бухгалтерський облік роздрібного 

товарообороту здійснюють лише у вартісному 

вираженні за цінами продажу. Кількісно-

вартісний облік ведуть за товарами, що 

потребують особливого контролю;  

- в оптовій торгівлі здійснюють груповий 

облік товарів на підставі розрахункового 

методу згідно з бухгалтерськими документами 

та оперативними даними;  

- у балансі торгового підприємства залишок 

товарів відображають за собівартістю 

придбання (без суми торгової націнки) з 

урахуванням транспортно-заготівельних 

витрат, тому сальдо рахунка 28 «Товари» 

показують згорнутим; 

- у роздрібній торгівлі окремо облікують 

різницю між купівельною і продажною 

вартістю придбаних товарів для обчислення 

доходу і результатів діяльності;  
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- торговельна націнка у роздрібній торгівлі 

включає суму податку на додану вартість, 

сплачену постачальнику, власну торговельну 

націнку підприємства торгівлі та ПДВ на суму 

цієї торговельної націнки. Облік торговельних 

націнок ведеться на окремому регулюючому 

субрахунку 285 «Торгова націнка»; 

- витрати торгівельних підприємств 

становлять витрати обігу, що не включають до 

вартості товарів, належать до витрат звітного 

періоду, обліковуються на відповідних статтях 

адміністративних витрат, витрат на збут і 

фінансових витрат, а також списують на 

фінансовий результат звітного періоду  

- транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) 

включають до собівартості придбаних товарів, 

тому їх обліковують на рахунку 28 «Товари» 

або безпосередньо у вартості придбаного 

товару, або на окремому субрахунку 289 

аналогічної назви; 

- товар, прийнятий на комісію, залишається 

власністю комітента до його реалізації, тому 

облік такого товару ведуть окремо і його 

залишок на кінець звітного періоду у балансі 

торгового підприємства не відображають [9, 3]. 

Надходження товарів оформлюється 

такими первинними документами: 

від постачальника надходять документи: 

 рахунок-фактура; 

 накладна, товарно-транспортна 

накладна; 

 податкова накладна (з податку на додану 

вартість); 

 платіжна вимога-доручення; 

 сертифікат якості, гарантійний талон за 

необхідності; 

на підприємстві при отриманні запасів 

заповнюються документи: 

 прибутковий ордер (форма № М-4); 

 довіреність (форма № М-2, М-26, бланк 

суворої звітності) – видається працівнику для 

отримання запасів у постачальника; 

 товарно-транспортна накладна (при 

доставці автомобільним транспортом); 

 акт про нестачі; 

 комерційний акт (в разі нестачі на залізниці); 

 платіжна вимога-доручення або платіжне 

доручення (для оплати вартості отриманих товарів) 

[6]. 

Облік наявності і руху товарів відповідно до 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій № 291 від 30.11.1999 

р. у торгових підприємствах ведеться на 

рахунку 28 «Товари» за субрахунками: 

281 «Товари на складі»; 

282 «Товари в торгівлі»; 

283 «Товари на комісії»; 

284 «Тара під товарами»; 

285 «Торгова націнка»; 

289 «Транспортно-заготівельні витрати» [1]. 

На субрахунку 281 "Товари на складі" 

ведеться облік руху та наявності товарних 

запасів, що знаходяться на оптових та 

розподільчих базах, складах, овочесховищах, 

морозильниках тощо. 

На субрахунку 282 "Товари в торгівлі" 

ведеться облік руху та наявності товарів, що 

знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі. 

На субрахунку 283 "Товари на комісії" 

ведеться облік товарів, переданих на комісію за 

договорами комісії та іншими цивільно-

правовими договорами, які не передбачають 

перехід права власності на цей товар до їх 

продажу.  

На субрахунку 284 "Тара під товарами" 

ведеться облік наявності й руху тари під 

товарами й порожньої тари.  

На субрахунку 285 "Торгова націнка" 

підприємства роздрібної торгівлі при ведені 

обліку товарів за продажними цінами 

відображають торгові націнки на товари, тобто 

різницю між покупною та продажною 

(роздрібною) вартістю товарів. За кредитом 

субрахунку 285 відображається збільшення 

суми торгових націнок, за дебетом - 

зменшення (списання). Списання за 

розрахунками суми торгової націнки на 

реалізовані товари відображається за дебетом 

субрахунку 285 і кредитом субрахунку 282 або 

способом сторно зворотною кореспонденцією 

цих рахунків. У звітність включається 

згорнуте за всіма субрахунками сальдо 

рахунку 28 [2]. 

Для обліку витрат операційної діяльності 

підприємства торгівлі використовують 

наступні рахунки: 

902 "Собівартість реалізованих товарів"; 

92 "Адміністративні витрати"; 

93 "Витрати на збут"; 

94 "Інші витрати операційної діяльності". 

Для відображення доходу від реалізації 

товарів Інструкцією про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, 
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капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій від 30.11.1999 № 291 

передбачено однойменний субрахунок 702. За 

кредитом цього субрахунку відображають 

нарахування доходу, а за дебетом – належну 

суму непрямих податків (ПДВ, акцизного 

податку та інших непрямих податків і зборів, 

передбачених законодавством), а також 

списання суми доходу у порядку закриття на 

субрахунок 791 [2]. 

Для наочності розглянемо ситуації на 

прикладах. 

Приклад 1.1.  Підприємство оптової 

торгівлі реалізує партію товарів загальною 

вартістю 30000 грн. (у тому числі ПДВ – 5000 

грн.). Оплата товару здійснюється на умовах: 

1) наступної оплати. Первісна вартість 

реалізованого товару – 25500 грн.; 

Порядок відображення реалізації товарів в 

обліку показано в табл. 1.1  
№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дт Кт 

Варіант 1. Перша подія – відвантаження товарів 

1 Відвантажено товари покупцю, відображено дохід від реалізації 361 702 30000 

2 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з договірної 

вартості 

702 641/ПДВ 5000 

3 Нараховано податкові зобов’язання на суму перевищення ціни 

придбання над договірною вартістю 

949 641/ПДВ 100 

4 Списано собівартість реалізованих товарів 902 281 25500 

5 Віднесено на фінансовий результат: 

– дохід від реалізації товарів 702 791 25000 

– собівартість реалізованих товарів 791 902 25500 

– суму нарахованого ПДВ від суми перевищення мінбази над 

договірною вартістю 

791 949 100 

6 Отримано грошові кошти в оплату відвантажених товарів 311 361 30000 

Табл.1.1 Облік реалізації товарів підприємством оптової торгівлі [5]. 

 

Приклад 1.2. Підприємство роздрібної 

торгівлі веде облік за цінами продажу. 

Протягом місяця було реалізовано товар 

вартістю 168000 грн. (у тому числі первісна 

вартість – 120000 грн., торгова націнка – 48000 

грн.). 

Реалізацію товарів в обліку підприємство 

роздрібної торгівлі відображає таким чином 

(див. табл. 1.2): 
 з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. 

Дт Кт 

1 Реалізовано товар, відображено дохід від 

реалізації 

301/ «Операц. 

каса» 

702 168000 

2 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 702 641/ПДВ 28000* 

* Оскільки договірна вартість товарів (140000,00 грн.) перевищує їх первісну вартість (120000,00 грн.), базою 

обкладення ПДВ є договірна вартість. 

3 Списано суму торгової націнки, що припадає 

на реалізовані товари 

285 282 48000 

4 Списано собівартість реалізованих товарів 902 282 120000 

5 Віднесено на фінансовий результат: 

– дохід від реалізації товарів 702 791 140000 

– собівартість реалізованих товарів 791 902 120000 

6 Здано виручку в касу підприємства 301 301/ «Опер. каса» 168000 

Табл.1.2  Облік реалізації товарів підприємством роздрібної торгівлі [5]. 

 

Для забезпечення раціональної організації 

обліку товарів необхідно:  

– встановити чітку систему документообігу 

і суворий порядок оформлення операцій з руху 

матеріальних цінностей;  

– проводити в установленому порядку 

інвентаризації та вибіркові перевірки 

наявності товарів і вчасно відображати в 

бухгалтерському обліку результати цих 

інвентаризацій та перевірок;  

– дотримуватись норм та правил організації 

зберігання товарно-матеріальних цінностей;  
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– застосовувати засоби механізації та 

автоматизації обліково-обчислювальних робіт з 

використанням програм складського обліку [10]. 

Оскільки метою ведення бухгалтерського 

обліку операцій з продажу товарів є надання 

користувачам інформації про результати діяль-

ності торгівельного підприємства для прийняття 

рішень деталізацію рахунків варто здійснювати 

максимально відображаючи інформаційну 

систему управління продажами товарів.  

Для вирішення проблем в обліку оптово-

роздрібних підприємств доцільно 

використовувати відповідні програмні 

продукти, що дадуть можливість бухгалтерії 

підприємства максимально автоматизувати 

процес обліку товарів [8]. 

Висновки та пропозиції. Торгівля є 

необхідною стадією відтворення, на якій 

встановлюється зв’язок між виробниками та 

споживачами. Для бухгалтерського обліку 

торговельних операцій, розкриття та 

відображення інформації про доходи та 

витрати доцільно використовувати субрахунки 

четвертого порядку у розрізі філій, видів 

товару чи джерел їх виникнення. 

Доцільно створювати службу внутрішнього 

контролю на підприємствах, що забезпечить 

достовірність ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності, а також 

покращить контроль за окремими 

підрозділами та дасть можливість пошуку 

резервів діяльності та розвитку. 

Зазначені рекомендації допоможуть 

удосконалити ведення бухгалтерського обліку 

на підприємствах торгівлі. 
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Романчук Л.А.,  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Цель статьи заключается в исследовании проблем современного состояния финансового учета расходов 

предприятий розничной и оптовой торговли. Результаты На современном этапе экономического развития 

происходят существенные изменения в механизме функционирования предприятий торговли, что обусловлено 

евроэкономическими реформами, проводимыми в стране. В статье исследованы особенности организации процесса 

бухгалтерского учета на торговых предприятиях Украины. Определена сущность торговой деятельности и 

операций по продаже товаров. Выяснено задачи организации учета реализации товаров. Рассмотрены понятия 

лицензии на проведение торговой деятельности и их характерные признаки. Проведен обзор законодательных и 
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нормативных источников в сфере бухгалтерского учета на предприятиях торговли. Даны рекомендации по 

совершенствованию бухгалтерского учета на предприятиях торговли.  

Ключевые слова: товары, розничная торговля, оптовая торговля, торговое предприятие, бухгалтерский учет, счет  

 

Romanchuk L.,  

FEATURES OF THE PROCESS OF ACCOUNTING ORGANIZATION IN TRADING ENTERPRISES 

The purpose of the article is to study the problems of the current state of financial accounting costs retailers and wholesalers. 

Findings. At the present stage of economic development significant changes in the mechanism of trade enterprises are 

happening due to the euro and economic reforms undertaken in the country. In the article the features of organization of 

process of account of commodities are investigational on the trade enterprises of Ukraine. The essence of trading activities and 

the sale of goods transactions. Defined organization of accounting problems sale of goods at retail. The concepts of licenses for 

conducting trading activities and their characteristics are studied. The performed overview of legislative and regulatory sources 

allowed in the field of accounting at trade enterprises. Recommendations for the improvement of accounting in trade enterprises. 

Key words: commodities, retail, wholesale, commercial establishment, аccounting, account. 

 

Науковий керівник: Лобода Н.О., к.е.н.,доцент кафедри обліку і аудиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


