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У статті викладено результати досліджень управлінського обліку товарних запасів. Звертається увага на 
проблемні питання, які потребують вирішення в процесі прогнозування та планування товарних запасів, та 
методи їх вирішення. Обґрунтовується доцільність використання евристичних методів, зокрема теорії нечіт-
ких множин, для вирішення питань щодо збільшення (скорочення) товарних запасів підприємства. Для по-
треб управління запропоновано методику визначення оптимальної величини товарних запасів підприємства 
гуртової торгівлі. Пропонуються реєстри управлінського обліку товарних запасів: «Відомість обліку товарів 
транзитом», «Відомість обліку руху товарів на віртуальному складі», «Відомості обліку замовлень» (окремо 
для вхідних та вихідних замовлень); «Відомість обліку витрат на створення партії товарів», «Відомості обліку 
складських витрат». Обґрунтовується необхідність побудови управлінського обліку товарних запасів для по-
треб управління торговельним підприємством. Зокрема, побудови віртуального складу. Узагальнено теоре-
тичні та практичні аспекти одного із вагомих методів управлінського обліку – методу управління товарними 
запасами залежно від обсягу придбання та реалізації кожного товару (АВС) та застосування аналізу неперед-
бачуваності або безперервності чи дискретної сталості реалізації товару (XYZ).

Ключові слова: облік, управлінський облік, товари, товарні запаси, управління, методика обліку.

Полянская Е.А., Чабанюк О.М., Кондрич С.В. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ: 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ

В статье изложены результаты исследований управленческого учета товарных запасов. Обращается вни-
мание на проблемные вопросы, требующие решения в процессе прогнозирования и планирования товарных 
запасов, и методы их решения. Обосновывается целесообразность использования эвристических методов, в 
частности теории нечетких множеств, для решения вопросов об увеличении (сокращение) товарных запасов 
предприятия. Для нужд управления предложена методика определения оптимальной величины товарных 
запасов предприятия оптовой торговли. Предлагаются реестры управленческого учета товарных запасов: 
«Ведомость учета товаров транзитом», «Ведомость учета движения товаров на виртуальном складе», «Ве-
домости учета заказов» (отдельно для входящих и исходящих заказов); «Ведомость учета затрат на созда-
ние партии товаров», «Ведомости учета складских расходов». Обосновывается необходимость построения 
управленческого учета товарных запасов для нужд управления торговым предприятием. В частности, по-
строения виртуального склада. Обобщены теоретические и практические аспекты одного из весомых мето-
дов управленческого учета – метода управления товарными запасами в зависимости от объема приобрете-
ния и реализации каждого товара (АВС) и применения анализа непредсказуемости или непрерывности или 
дискретной устойчивости реализации товара (XYZ).

Ключевые слова: учет, управленческий учет, товары, товарные запасы, управление, методика учета.

Polyanska O.A., Chabanyiuk O.M., Kondrych S.W. MANAGEMENT ACCOUNTING OF COMMODITY STOCKS: 
DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY

The article presents the results of the research of management accounting of commodity stocks. Attention is paid 
to problematic issues that need to be addressed in the process of forecasting and commodity stocks planning, and 
the methods of their solution. It is advisable to use heuristic methods, in particular fuzzy set theory, to solve issues 
of increasing (reducing) commodity stocks of an enterprise. For the needs of management proposed methodology 
for determining the optimal size of inventories of wholesale trade enterprises. The following are the registries of the 
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management accounting of commodity stocks: “The account of goods in transit”, “Record of movement of goods 
in the virtual warehouse”, “Information on the order book” (separately for incoming and outgoing orders); “Account 
of expenses for the creation of a consignment of goods”, “Information on inventory accounting”. The necessity of 
construction of management accounting of commodity stocks for the needs of management of a trading enterprise 
is substantiated. In particular, building a virtual warehouse. The theoretical and practical aspects of one of the most 
powerful methods of managerial accounting – the method of management of commodity stocks depending on the 
volume of purchase and sale of each product (ABC) and the use of the analysis of unpredictability or continuity or 
discrete product constancy (XYZ) – are summarized.

Keywords: Accounting, management accounting, goods, commodity stocks, management, accounting tech-
niques.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У ринкових умовах та конкурент-
ному середовищі управління товарними запа-
сами розглядається як здатність підприємств 
торгівлі забезпечити споживачів товарами, 
що користуються попитом. У зв’язку з цим 
завданнями управлінського обліку є надання 
рекомендацій з формування найбільш опти-
мальних для здійснення господарської діяль-
ності запасів, організація дієвого контролю за 
їх фактичним станом, ведення обліку та збері-
гання інформації про запаси, проведення діє-
вого економічного аналізу товарних запасів і 
їх прогнозування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням управлінського обліку, управ-
лінського обліку товарних запасів та напрямів 
методичного забезпечення займались учені 
В.І. Бачинський [1], Р.М. Воронко [2], В.Ю. Гор-
дополов [3], С.Ф. Голов, [4], Й.В. Канак [11], 
О.В. Карпенко [5], В.І. Кобилюх [6], Т.В. Ков’ях 
[7], М.В. Корягін [8], П.О. Куцик [1, 9], Ф.Ф. Мака-
рук [9], О.А. Полянська [1], Н.Б. Фірко [10], 
О.М. Чабанюк [11, 12], О.Я. Чернін [13] та інші. 

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Водночас вини-
кає завдання щодо раціоналізації витрат, 
пов’язаних з управлінням товарними запасами. 
Звідси виникає необхідність аналізу й оцінки 
альтернативних варіантів управління запасами 
та вибору серед них оптимальних систем.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження підхо-
дів управлінського обліку товарних запасів у 
торгівлі і на цій основі розроблення рекомен-
дацій щодо напрямів удосконалення методики 
управлінського обліку товарних запасів. Для 
досягнення мети були поставлені завдання: 

– дослідити проблемні питання, які потре-
бують вирішення в процесі прогнозування та 
планування товарних запасів, та методи їх 
вирішення;

– запропонувати види реєстрів з метою 
впровадження управлінського обліку товар-
них запасів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Початковим етапом управлінського 
обліку товарних запасів є складання досто-
вірних прогнозів, які б дозволяли скоротити 
нераціональні витрати, пов’язані із закупів-
лею, доставкою, зберіганням і реалізацією 
товарів. Прогнози товарних запасів у тради-
ційному розумінні розробляються у вигляді 
якісних характеристик розвитку або кількіс-
них оцінок товарних запасів і величини ймо-
вірності досягнення цих значень. Проблемні 
питання, які потребують вирішення в процесі 
прогнозування та планування товарних запа-
сів, та методи їх вирішення наведені нами у 
табл. 1.

Проведений нами аналіз діяльності підпри-
ємств гуртової торгівлі показав, що для вирі-
шення питань щодо збільшення (скорочення) 
товарних запасів підприємства доцільно 
використовувати евристичні методи, зокрема 
теорію нечітких множин, розроблену амери-
канським вченим Л.А. Заде [14, с. 8]. Її присто-
сування для прогнозування товарних запасів 
на підприємстві матиме вигляд математичної 
моделі:
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де Тнт – темп зростання надходження товарів;
Тто – темп зростання обсягу товарообороту;
Ттз – темп зростання товарних запасів;
Тп – темп зростання обсягу попиту [291].
Пропонована модель дозволить оптимі-

зувати співвідношення таких показників, як 
попит на товар, товарообіг, обсяг товарних 
запасів. Якщо прогнозується значне збіль-
шення товарообігу, то накопичення запасів 
товарів потрібно здійснювати досить швидко. 
Навпаки, якщо реалізація товарів сповіль-
ниться, то до створення запасів потрібно 
підходити обережно (їх потрібно планувати 
в менших розмірах). Вітчизняна практика та 
проведені дослідження дають нам підстави 
передбачати зростання товарних запасів на 
перспективу дещо нижчими темпами порів-
няно з товарооборотом. Таке їх співвідно-
шення дає можливість пришвидшити обо-
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ротність товарів, а відповідно, й оборотність 
коштів, інвестованих у запаси. Ця тенден-
ція може виражатися такою математичною 
моделлю: TTTT птзтонт   
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де Ттз – темп зростання запасів;
Тто – темп зростання товарообороту. 
Виходячи із запропонованої моделі, вважа-

ємо, що запланований та збільшений товаро-
оборот буде забезпечений товарними запа-
сами достатньою мірою, якщо запланувати 
збільшення товарних запасів у розмірі, якій 
би дорівнював кореню квадратному із темпу 
зростання споживчого попиту.

Розмір запасів на плановий рік знаходиться 
шляхом множення товарних запасів звітного 
періоду на відповідний темп зростання товар-

них запасів. Фактичні товарні запаси можуть 
бути використані як базовий показник для 
розрахунку з використанням вищеописаного 
методу лише після виключення із їх складу 
неліквідних та зайво завезених товарів.

За допомогою методу, який ґрунтується на 
співвідношенні темпів зростання товарообігу 
і товарних запасів та фактичної обіговості 
товарів, розраховується прогнозна величина 
обіговості товарів, передбачається її приско-
рення на наступний рік. Розрахунок прово-
диться в такому порядку:

1) розраховується коефіцієнт співвідно-
шення темпу росту товарообігу і товарних 
запасів;

2) фактична товарообіговість звітного року 
ділиться на розрахований коефіцієнт [14].

Таблиця 1
Проблемні питання, що вирішуються системою управлінського обліку  

в процесі прогнозування та планування товарних запасів
№ 
з/п

Питання, що потребують 
вирішення Джерела інформації Метод вирішення

1 Чи є потреба у збільшенні 
(скороченні) запасів для забез-
печення торгової діяльності під-
приємства, яка розширюється 
(скорочується)?

План продажу на звітний рік, 
відомість обліку виконання пла-
нових завдань зі збуту товарів 
за звітний рік, план продажу на 
наступний рік

Теорія нечітких мно-
жин, методи прогно-
зування товарних 
запасів з огляду на 
ефективність інвес-
тованих у товарні 
запаси

2 Які фінансові обмеження мож-
ливостей закупівлі товарних 
запасів?

Стратегічний план підприємства, 
прогноз надходження/вибуття 
грошових коштів на наступний 
рік, пропозиції банків стосовно 
кредитування

Статистичні та 
математичні методи

3 Які фізичні обмеження мож-
ливостей зберігання товарних 
запасів (безпека та наявний 
простір; тривалість та умови 
зберігання запасів)?

Технічний план складів, характе-
ристика складських приміщень, 
план закупівель специфікація на 
товари, звіти менеджерів щодо 
властивостей товарів

Статистичні та 
математичні методи

4 Яка оптимальна величина 
товарних запасів:
–	 який оптимальний розмір 
партії закупівлі;
–	 який резерв запасів потріб-
ний; 
–	 який рівень запасів (міні-
мальний та максимальний)
–	 які витрати на підтримку 
запланованого рівня запасів;
–	 які альтернативи викорис-
тання коштів на придбання 
запасів були втрачені;
–	 які переваги можуть бути 
отримані при закупівлі великої 
партії товарів; 
–	 які втрати підприємства від 
виникнення дефіциту товарів, 
тощо?

Бюджет продажів, звіти мене-
джерів щодо умов закупівлі 
товарів, відомості обліку витрат 
у розрізі функцій (закупівля, 
транспортування, зберігання)

АВС-аналіз, XYZ-
аналіз, теорія 
ймовірності, статис-
тичні методи: EOQ 
(економічно опти-
мальна величина 
замовлення, ROP 
(точка замовлення)
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Ще один аспект, який слід враховувати під 
час прогнозування товарних запасів, це аналіз 
ефективності оборотних коштів, інвестованих 
у товарні запаси, виходячи із пришвидшення 
товарооборотності. Це можна здійснити за 
допомогою такої математичної моделі:
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де Тто – частка приросту товарообігу 
завдяки оборотності товарів;

Втз – відсоток приросту суми товарних 
запасів;

Вто – відсоток приросту товарообігу [291].
Відсоток приросту суми товарних запасів 

відповідно розраховується виходячи з моделі:
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Запропонована модель дасть змогу розра-
хувати темп приросту товарних запасів, вра-
ховуючи плановий показник приросту това-
рообігу завдяки пришвидшенню оборотності 
коштів, інвестованих у товарні запаси.

Окрім визначення загальної прогнозова-
ної величини запасів, завданням працівни-
ків, які продукують управлінську інформацію, 
є досягнення за кожною товарною групою 
оптимального рівня запасів, який би дозво-
лив мінімізувати витрати на постачання та 
зберігання товарів і водночас максимально 
задовольнити попит на них. Виходячи з цього, 
необхідно визначитися з: рівнем товарних 
запасів; моментом видачі заявок на поповне-
ння запасів; розміром партії для закупівлі.

Проведені нами дослідження свідчать, що 
частина вітчизняних підприємств гуртової 
торгівлі підтримують велику кількість запасів. 
У 60% досліджуваних нами суб’єктів господа-
рювання товарні запаси становлять не менше 
40% оборотних активів підприємства. Зна-
чний рівень запасів створюється переважно 
до групи товарів промислового призначення, 
а також товарів, які імпортуються підприєм-
ствами. Проведений нами аналіз показав, що 
причинами формування товарних запасів на 
підприємствах гуртової торгівлі є: можливість 
випадкових коливань попиту та пропозиції, 
інтервалу завозу товарів, дискретність про-
цесу постачання товарів за відносно безпе-
рервного споживання. Товарні запаси також 
існують для нейтралізації перебоїв у постав-
ках. Крім того, наявність товарних запасів 
дозволяє уникнути потреби в частих закупів-
лях, а також дає можливість підприємствам 
отримати додатковий прибуток завдяки зни-
женню гуртової ціни у разі закупівлі великої 
кількості товарів. Таким чином, запас створю-

ється для того, щоб скористатися цими пере-
вагами. 

Проте за наявності великої кількості запа-
сів є небезпека виникнення передумов до 
розбіжностей між можливостями та потре-
бами. Крім того, підприємства з високим рів-
нем запасів повільно реагують на зміни у рин-
ковому середовищі. Як наслідок, виникнення 
збитків через утримання понаднормативних 
запасів і нереалізованих ринкових можли-
востей. Велика кількість запасів приводить 
до збільшення поточних витрат на їх збері-
гання, а також вимагає залучення значних 
фінансових ресурсів, які автоматично вилуча-
ються з оборотної частини капіталу. З огляду 
на викладене вище, для потреб управління 
нами запропоновано методику визначення 
оптимальної величини товарних запасів під-
приємства гуртової торгівлі, схематично відо-
бражену в моделі на рис. 1.

Запропонована методика визначення опти-
мальної величини товарних запасів передба-
чає проведення АВС та XYZ-аналізу товарних 
позицій підприємства, аналізу фізичних та 
фінансових можливостей формування товар-
них запасів, оптимізацію витрат на придбання 
та зберігання запасів і, як наслідок, вибір 
оптимальної системи управління товарними 
запасами. 

Ефективною, на наш погляд, буде така 
політика, за якої максимум надійності у поста-
чанні товарів споживачам забезпечується за 
наявності мінімуму товарного запасу. В цьому 
аспекті вирізняється особлива філософія, 
ядром якої є бачення того, що всі запаси неба-
жані і вони повинні бути усунені чи зведені 
до мінімуму. Така філософія стала основою 
головного сучасного принципу в заготівель-
них процесах – «точно, своєчасно». Такий 
прагматичний підхід до управління товарними 
запасами в гуртовій торгівлі зумовлює вико-
ристання транзитної форми поставки товарів. 
Проведені нами дослідження показали, що 
лише 40% проаналізованих підприємств вико-
ристовують транзитну форму поставки това-
рів, водночас транзитний оборот сягає лише 
30% загального товарообороту підприємств. 
Це зумовлюється потребою у зіставленні й 
аналізі багатьох факторів, що впливають на 
процес прямої доставки товарів від поста-
чальника покупцю. Доставка товарів транзи-
том можлива лише в небагатьох випадках за 
умови високої прогнозованості попиту, навіть 
ритмічності у придбанні товару покупцем або ж 
за умови нетерміновості у доставці товару клі-
єнтам чи, навпаки, під час виконання разових 
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поставок. Ми б рекомендували застосовувати 
систему «точно, своєчасно» лише для това-
рів групи АX, AZ, ВX (за умови, що на підпри-
ємстві застосовуються методи планування, 
обліку й аналізу запасів АВС та XYZ), тобто 
для товарів із високою вартістю та досить про-
гнозованим попитом (для ритмічних поставок 
високовартісного товару постійним покупцям 
підприємства) і водночас для товарів з неста-
більним і навіть стохастичним попитом (для 
разових поставок високовартісного товару). 

Нами пропонується «Відомість обліку това-
рів транзитом», у якій обліковуються показ-
ники як вартісно-кількісні (ціни на товар, кіль-
кість придбання та відпуску), так і аналітичні 
(група, до якої належить товар та наймену-
вання товару, найменування постачальника 
та покупця, прізвище відповідального за здій-
снення операції менеджера). Відомість дасть 
можливість: здійснювати контроль за здій-
сненням транзитних операцій; здійснювати 
контроль за рухом товарів; визначати про-

Рис. 1. Модель визначення оптимальної величини товарних запасів
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міжний результат від проведених транзитних 
операцій.

Для того щоб на підприємстві ефективно 
працювала економічно найвигідніша система 
«точно, своєчасно», ми пропонуємо в управ-
лінському обліку ввести поняття «віртуальні 
товари». Облік «віртуальних товарів» буде 
здійснюватися на основі виставлених та отри-
маних замовлень, рахунків, підписаних угод і 
навіть не підтверджених документально намі-
рів менеджерів щодо закупівлі та продажу 
товарів підприємства.

Загалом облік, аналіз і контроль замов-
лень, угод, рахунків, на нашу думку, посідає 
чи не центральне місце, адже центр ваги в 
управлінському обліку повинен передусім 
переноситися з опису вже здійснених проце-
сів, з аналізу причин, які лежать в їх основі, 
на опис майбутніх і очікуваних господар-
ських ситуацій. Для того щоб менеджери 
могли орієнтуватися в тому, що чекає на них 
завтра, пропонуємо вести «Відомість обліку 
руху товарів на віртуальному складі». Така 
інформація зорієнтує менеджерів щодо зро-
блених ними помилок: реалізовано товар, 
якого немає на складі і який не замовлено; 
закуплено велику партію товару, покупців 
на яку найближчим часом не знайдено. Це 
дасть змогу ліквідувати негативні наслідки 
від прийнятих рішень ще безпосередньо до 
настання події. Крім того, маючи залишки за 
кожним товаром на початок та кінець робо-
чого дня, на тиждень або й місяць наперед, 
менеджери мають змогу приймати опера-
тивні рішення про продаж додаткових оди-
ниць товару, про відмову від уже замовле-
ного товару, також надана інформація зможе 
суттєво вплинути на зменшення складських 
запасів шляхом застосування транзитної 
форми доставки товарів. Ведення «Відо-
мості обліку товарів на віртуальному складі» 
дасть можливість інформувати менеджерів 
щодо можливості виконання додаткового 
замовлення або ж про потребу в закупівлі 
додаткової партії товару. Докладнішу інфор-
мацію щодо отримання та подання замов-
лень доцільно нагромаджувати у «Відомості 
обліку замовлень» (окремо для вхідних та 
вихідних замовлень), у якій не лише обліко-
вуються подані або отримані замовлення, 
але й проставляється планована дата їх 
виконання, а також менеджер, відповідаль-
ний за виконання замовлення. Також з метою 
контролю у відомості ставиться позначка про 
виконання або невиконання замовлення зі 
вказуванням причини в останньому випадку.

Побудова віртуального складу, крім того, 
дасть змогу менеджерам прийняти рішення 
щодо: потреби у підготовці спеціального при-
міщення для зберігання віртуальних товарів; 
можливості розпорядження площами складів, 
які вивільнилися у зв’язку з продажем това-
рів; потреби коштів для закупівлі товару або 
ж наявності у розпорядженні вільних коштів 
у зв’язку з реалізацією товару; роботи мене-
джерів, які обслуговують підприємства, що 
виконали зобов’язання чи не виконали; співп-
раці з партнерами, які виконали чи не вико-
нали зобов’язання.

Одним із найвагоміших та найпоширені-
ших методів управлінського обліку, без якого 
неможливе якісне планування товарних запа-
сів, є метод управління товарними запасами 
залежно від обсягу придбання та реалізації 
кожного товару (АВС) та застосування аналізу 
непередбачуваності або безперервності чи 
дискретної сталості реалізації товару (XYZ). 
В основу АВС-аналізу покладені вартісні та 
кількісні характеристики асортименту товарів. 

Процедура поділу асортименту за кіль-
кісно-вартісним методом АВС-аналізу пока-
зана нами на рис. 2 як рекомендована форма 
поділу товарного асортименту підприємства 
на АВС групи для застосування бухгалте-
рами-управлінцями.

Суть XYZ-аналізу полягає в оцінці сталості 
попиту на товарний асортимент підприєм-
ства. Попит на один товар є передбачува-
ним і має детермінований характер, попит на 
інший – непередбачуваний, має випадковий і 
навіть стохастичний характер. Таке розуміння 
дає можливість представити структуру реалі-
зації товару за фактором стабільності попиту, 
формуючи основу XYZ-аналізу. Процедура 
поділу асортименту за методом XYZ-аналізу 
показана нами на рис. 3 як рекомендована 
форма поділу товарного асортименту підпри-
ємства на XYZ-групи для застосування бух-
галтерами-управлінцями.

Аналіз товарного асортименту підприєм-
ства за АВС- та XYZ-методами пропонуємо 
проводити не рідше ніж один раз на місяць. 
Це зумовлено динамічністю функціонування 
товарного ринку України, а відтак зміною 
попиту на товар, появою в асортименті 
підприємства нових товарних позицій, від-
мовою від реалізації деяких видів товарів. 
Отримані результати інтегрованого вико-
ристання АВС- та XYZ-аналізу дадуть змогу 
робити висновки щодо вибору оптимальної 
для кожного виду запасів системи обліку і 
контролю.
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Для розрахунку мінімального рівня запасу 
пропонуємо використати таку математичну 
модель: 
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де Змін – рівень мінімального запасу;
Пп – прогноз попиту на одиницю часу;
Ч – середній час виконання замовлення в 

одиницях часу;
Пвп – прогноз стандартного відхилення 

попиту за одиницю часу;
К – коефіцієнт кратності стандартного від-

хилення для визначення страхового запасу, 
що забезпечує прийнятий рівень ризику 
вичерпання запасу (К = 1 для ризику 15,9%, 
К = 2 для ризику 2,3%, К = 3 для ризику 0,1% )  
[291].

Величина оптимальної партії замовлення 
повинна гарантувати мінімальні загальні 
витрати на створення й утримання запасів. 
До витрат на створення запасів належать 
витрати, пов’язані із закупівлею товарів, тобто 
витрати на оформлення замовлення, дого-
вору на поставку, транспортні витрати, якщо 
вони не входять у вартість отримуваного 
товару, витрати, пов’язані з отриманням това-
рів, витрати, пов’язані з оплатою за рахунками 
на товари. Витрати на замовлення однієї партії 
товарів пропонуємо обліковувати у спеціаль-

ній відомості «Відомість обліку витрат на ство-
рення партії товарів». Витрати на утримання 
запасу визначаються витратами на зберігання 
на складі і безпосередньо залежать від обся-
гів складування, рівня складських капітальних 
і поточних витрат, втрат якісних і кількісних 
характеристик запасу. Витрати на утримання 
складських запасів ми рекомендували б вести 
у «Відомості обліку складських витрат». До 
вартості зберігання ми рекомендуємо також 
внести альтернативні витрати, що характери-
зували би прибуток, який могло б отримати під-
приємство, якби кошти не були іммобілізовані 
в разі інвестування в запаси, а використані на 
інші цілі. На нашу думку, втрати варто оціню-
вати за найбільшою нормою прибутку, яке під-
приємство могло б одержати від розміщення 
капіталу в інших сферах ділової активності. 
За відсутності планів підприємства стосовно 
альтернативних напрямів вкладення коштів, 
за відправний момент для оцінки втрат про-
понуємо взяти рентабельність капіталу або 
ж банківську станку на депозитні вклади. При 
цьому необхідно зауважити, що всі витрати, 
які беруться до уваги під час розрахунку опти-
мальної партії закупівлі товару, повинні мати 
релевантний характер. Нерелевантні витрати 
до розрахунку не вносяться.
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Рис. 2. Поділ товарного асортименту підприємства на ABC- групи
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Висновки з цього дослідження. Проведені 
нами дослідження показали, що метод прогно-
зування запасів, який базується на теорії нечіт-
ких множин, найбільш прийнятний для вітчиз-
няних підприємств сфери обігу. Адже він дає 
змогу, враховуючи особливості діяльності кож-
ного гуртового підприємства зокрема, найбільш 
точно та оптимально спрогнозувати товарні 

запаси в умовах яскраво вираженої невизна-
ченості, яка характеризується нечіткістю цілей 
і обмеженістю (лінгвістичною невизначеністю), 
коли немає можливості застосувати класичні 
моделі для опису процесів і явищ.

Подальші дослідження планується здій-
снювати у напрямах удосконалення методики 
управлінського обліку товарних запасів.

Рис. 3. Поділ товарного асортименту підприємства на XYZ-групи
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