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Стаття присвячена актуальним проблемам більшості українських торговельних мереж, зокрема процесам 
ідентифікації, відображення в обліку та розроблення заходів щодо скорочення товарних втрат. Доведено, що 
в процесах ідентифікації та обліку товарних втрат є істотні проблеми, що знижують інформаційні можливості 
в галузі контролю та регулювання втрат і ускладнюють пошук шляхів їх скорочення.
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Копчикова И.В. ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И УЧЕТА ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ
Статья посвящена актуальным проблемам большинства украинских торговых сетей, в частности процессам 

идентификации, отражения в учете и разработки мероприятий по сокращению товарных потерь. Доказано, что 
в процессах идентификации и учета товарных потерь есть существенные проблемы, которые снижают инфор-
мационные возможности в области контроля и регулирования потерь и усложняют поиск путей их сокращения.

Ключевые слова: идентификация, инвентаризация, товарные потери, естественные потери, естествен-
ная убыль.

Kopchikova I.V. PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND ACCOUNTING OF LOSSES OF TRADING NETWORKS
The article is devoted to actual problems of the majority of Ukrainian trading network, including the process of 

identification, accounting and development of measures for reducing commercial losses. It is proved that in the 
process of identification and registration of trade losses appeared significant problems that reduce the possibility of 
information in the field of control and regulation losses and complicate the search for ways to reduce them.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стрімкий розвиток мережевої тор-
гівлі, різних форматів торгівлі (супермаркетів, 
мегамаркетів, гіпермаркетів) в Україні, поява 
інших форм торгівлі спонукають вітчизняних 
рітейлерів замислитися про одне з проблема-
тичних питань, що постійно супроводжує това-
рообіг, – товарні втрати. Масштабний перехід 
до торгівлі шляхом самообслуговування став 
потужним каталізатором зростання проблеми 
товарних втрат. Вагомим фактором є те, що 
самообслуговування збільшує товарообіг 
втричі і на чверть підвищує прибутковість, 
проте і втрати збільшуються у декілька разів 
[1]. Технологія торгівлі в супермаркеті робить 
окреслену проблему однією з основних у 
визначенні рівня доходу та фінансової стра-
тегії його розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання обліку нестач товарних запасів 
неодноразово піднімалися та розглядалися 
такими авторами, як М. Лучко, О. Адамик, 
Т. Лисиця, О. Тучак, Д. Кузьмін, Л. Котенко. 
Сучасні науковці наводять облікові схеми 
товарних втрат, керуючись законодавством 
часів колишнього СРСР. Проте детальне 
дослідження цього питання довело, що роз-

рахунковий механізм формування природ-
ного убутку в сучасній торгівлі не спрацьовує. 
Унаслідок цього виникають непорозуміння з 
контролюючими органами, які наполягають 
на застосуванні застарілої методики відобра-
ження в обліку товарних втрат [2].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на чис-
ленні розробки авторів, практика досліджу-
ваних підприємств свідчить про існування 
великої кількості проблемних питань, що 
потребують вирішення, які виникли в процесі 
розвитку торговельної діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). На підставі викладеного вище 
можна сформулювати мету цієї статті. Отже, 
нею є визначення невирішених теоретично-
методичних питань ідентифікації та обліку 
товарних втрат, що притаманні торговельним 
мережам, викладених в дисертаційних робо-
тах, наукових конференціях та періодичних 
виданнях, з метою подальшого їх вирішення 
на практиці та розвитку в теорії.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідження роздрібних торговель-
них мереж, проведені автором, показали, 
що в процесах ідентифікації та обліку товар-
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них втрат є істотні проблеми, що знижують 
інформаційні можливості в галузі контролю 
та регулювання втрат і ускладнюють пошук 
шляхів їх скорочення.

Головною метою ідентифікації товарних 
втрат є створення умов для можливості їх 
подальшого вимірювання і зниження.

Встановлення факту товарних втрат можна 
здійснити двома способами:

1) за фактом встановлення кількісних та 
якісних характеристик товару (ідентифіку-
ються і обліковуються по факту їх виникнення); 
це товари з втраченим товарним виглядом, 
термін придатності яких закінчився, втрати під 
час передпродажної підготовки;

2) під час інвентаризації (ідентифікуються 
і обліковуються в процесі інвентаризації); це 
природні втрати, крадіжки.

Виявлення фактичних втрат зрозуміло та 
не викликає запитань. Вони обліковуються 
(списуються) безпосередньо після їх вияв-
лення, тобто за фактом виникнення. Склада-
ється акт на списання або ж накладна пере-
ведення в іншу матеріально-відповідальну 
зону, здійснюється фіксація використання 
втрат (переробка у відділах власного вироб-
ництва, віднесення до категорії некондицій-
них товарів, встановлення знижки) або їх 
утилізації. Основним завданням під час вияв-
лення фактичних товарних втрат є правильне 
визначення причин їх виникнення та джерела 
їх відшкодування, що залежить від етапу, на 
якому були виявлені втрати (постачання, реа-
лізація, зберігання).

Оптимальна ситуація для підприємства 
роздрібної торгівлі, коли продукцію із термі-
ном придатності, що закінчився, або з втра-
ченим товарним виглядом, забирає поста-
чальник. При цьому або товар обмінюється 
на рівноцінний, або заміна відбувається 
товаром цього ж постачальника, але на від-
повідну суму в грошовому еквіваленті, або 
оформляється накладна на повернення 
товару постачальнику. Якщо ж товар через 
свою специфіку, через закінчення терміну 
придатності або ж згідно із договором з поста-
чальником не підлягає обміну, то він може 
бути відправлений на переробку. Наприклад, 
розірвана упаковка надає продукції нетовар-
ний вигляд, проте даний товар можна пере-
робити в цехах власного виробництва. На 
даному етапі важливим є контроль за пра-
вильністю порядку списання та визначенням 
спрямування таких товарів.

Виявлення товарних втрат методом інвен-
таризації та списання нестач є досить склад-

ним і дискусійним питанням. В цьому випадку 
товарні втрати обліковуються не відразу після 
їх виникнення. Виникнення товарних втрат та 
їх виявлення зазвичай не співпадають у часі 
та вимагають проведення інвентаризації.

Поява сучасних форматів торгівлі потре-
бує різних методів контролю, їх удоскона-
лення або введення нових модифікацій. Всі 
методи контролю тісно пов’язані між собою 
і фактично доповнюють один одного, вико-
ристовуються на практиці в різних поєднан-
нях, чим досягається значна ефективність 
контролю. Однак найбільш дієвим методом 
подальшого господарського контролю була і 
є інвентаризація. Чим ефективніше здійсню-
ється контроль через проведення інвентари-
зації, тим досконаліше є система управління 
підприємством.

Питання інвентаризації, порядку її прове-
дення розглядали більше ста вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Серед відомих фахівців 
слід назвати таких, як Ф. Бутинець, С. Бар-
даш, В. Рудницький, Б. Усач, Ю. Цал-Цалко, 
А. Шпіг, М. Штейнман, М. Бєлов, М. Кужель-
ний, Ю. Литвин, В. Макаров, О. Шпіг. Про-
тягом останнього десятиріччя теоретичним 
та практичним аспектом інвентаризаційної 
роботи приділяли увагу В. Андрєєв, В. Сопко, 
В. Рудницький.

Більшість авторів визначає інвентариза-
цію як спосіб виявлення фактичної наявності 
та стану майна на певну дату за допомогою 
спостереження, реєстрації, вимірювання, 
зважування та порівняння фактичних даних з 
даними бухгалтерського обліку. Це найбільш 
загальне визначення.

Ми вважаємо, що інвентаризацію здійсню-
ють не тільки для того, щоб перевірити стан 
та достовірність бухгалтерського обліку, як 
зазначають вищеназвані науковці, але й для 
ідентифікації товарних втрат та контролю за 
діяльністю матеріально-відповідальних осіб.

Поява нових форматів торгівлі привела 
до потреби застосування нового визначення 
складу об’єктів власності господарюючих 
суб’єктів, які, будучи матеріальною основою 
здійснення різних видів діяльності, одночасно 
виступають об’єктами бухгалтерського обліку, 
господарського контролю, а отже, й інвента-
ризації. Йдеться про товари, запаси, незавер-
шене виробництво, готову продукцію.

Ці об’єкти є найбільш проблемними з тієї 
точки зору, що, незважаючи на важливість їх 
достовірного відображення у звітності, в нау-
ковій та практичній літературі, інвентаризації 
таких об’єктів на підприємствах торговельних 
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мереж увага не приділялася. Тому на законо-
давчому рівні необхідно передбачити також 
порядок здійснення інвентаризації товарно-
матеріальних цінностей, незавершеного 
виробництва та готових виробів в торговель-
них мережах.

Підприємства торговельних мереж мають 
специфічну виробничо-торговельну діяль-
ність, функціонування якої забезпечується 
значним асортиментом сировини й товарів. 
Саме в цехах власного виробництва слід при-
діляти увагу таким важливим питанням, як 
збереження й вихід продукції за кількісними 
і якісними показниками, дотримання норм 
закладки сировини згідно з чинними збірни-
ками рецептур, встановлення реалізаційних 
цін з метою визначення резервів і викорис-
тання зниження вартості страв.

В магазинах торговельних мереж, де є цехи 
власного виробництва, особливістю є те, що 
запаси можуть бути в сирому вигляді, напів-
фабрикатами, готовими виробами, малоцін-
ним інвентарем. Кожний вид запасів потребує 
специфічної ретельної перевірки за допомо-
гою відповідних способів і методів.

Можна зауважити, що в частині розробки 
методики проведення інвентаризації спеці-
альна література з бухгалтерського обліку є 
дещо відсталою від вимог практики. Зокрема, 
автори літературних джерел у своїх працях 
описують тільки інструктивні матеріали, тех-
ніку проведення інвентаризації (що і як треба 
інвентаризувати). Значні недоліки в практич-
ній діяльності є результатом невизначеності 
цих питань в теоретичному аспекті.

Інвентаризаційний процес повинен мати 
один центр відповідальності, яким слід вва-
жати інвентаризаційну комісію, що самостійно 
складає порівняльні відомості та виконує всі 
інші процедури результативної стадії інвента-
ризаційного процесу. Членами інвентариза-
ційної комісії також повинні проводитись такі 
процедури:

1) проведення розрахунку щодо зараху-
вання пересортувань;

2) проведення розрахунку щодо списання 
природного убутку;

3) відображення даних на списання при-
родного убутку в порівняльній відомості.

В ході цих процедур визначається при-
рода відхилень (лишки, недостача, пере-
сортування). На суму недостачі, викликаної 
природним убутком, для якого існують норми 
списання, проводиться розрахунок і визнача-
ється залишок недостачі в грошовому вимір-
нику.

Отже, однією з причин недостач, якої немож-
ливо уникнути, є природний убуток, що вини-
кає в процесах постачання, реалізації та під 
час зберігання товарних запасів внаслідок їх 
фізико-хімічних властивостей та технологічних 
втрат (неминучі втрати). Управляти ними прак-
тично неможливо, тим більше неможливо уник-
нути. При цьому природних втрат товарів з про-
строченим терміном придатності, з втраченим 
товарним виглядом можна уникнути. Підкрес-
лимо, що теоретично їх можна звести до нуля.

Практично ж це важко, оскільки в процесі 
замовлення товару, його зберігання, реалі-
зації (продажу, підготовки до продажу) бере 
участь людина. Людський чинник вельми 
впливовий у всіх економічних операціях через 
специфіку самої науки економіки. Уникнути 
втрат товарів з простроченим терміном при-
датності або втраченим товарнім виглядом 
можливо, застосувавши організаційні й еко-
номічні методи управління.

Крім того, на багатьох підприємствах ще 
й сьогодні під час визначення інвентариза-
ційних різниць використовують норми при-
родного убутку, що визначені Наказом «Про 
затвердження норм природного убутку продо-
вольчих товарів в торгівлі та інструкції по їх 
застосуванню», затвердженим Міністерством 
торгівлі СРСР від 2 квітня 1987 р. № 88 [3]. 
Виходячи з цього, потрібно визначити і зако-
нодавчо закріпити єдиний систематизований 
перелік норм природного убутку, що відпо-
відав би сучасним умовам господарювання 
українських підприємств. Там передбачено, 
що норми природного убутку переглядаються 
не рідше одного разу на 5 років, чого не зро-
блено за останні 25 років [4].

Сьогодні є досить актуальним питання 
списання втрат в магазинах самообслугову-
вання. Але сучасні торгові формати користу-
ються Наказом Мінторгу СРСР « Про затвер-
дження диференційованих розмірів списання 
втрат продовольчих і непродовольчих товарів 
у магазинах (відділах, секціях) самообслу-
говування» від 23 березня 1984 р. № 75 [5].  
У ньому і визначаються норми природних 
втрат у зв’язку з крадіжками покупцями това-
рів з магазинів самообслуговування . Злегка 
відкоректований Листом Міністерства еконо-
міки та європейської інтеграції України від 7 
травня 2001р. № 56-31/164 Наказ № 75 про-
довжує діяти і донині.

Поява сучасних технологій виробництва і 
переробки сировини спричинила зміну складу 
товарів, тобто речовин, які входять до них та 
обумовлюють їх нові фізико-хімічні власти-
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вості, зокрема здатність до вивітрювання, 
усушування, випаровування, кристаліза-
ції тощо. Саме тому норми убутку, прийняті 
двадцять років тому, можуть викривляти дані 
фактичної наявності матеріальних цінностей, 
залишати непоміченими крадіжки на підпри-
ємстві, оскільки не відображають сучасного 
стану речей. Тому значна кількість дослідни-
ків стверджує, що норми природного убутку 
потребують термінового перегляду на дер-
жавному рівні.

Дослідження чинної методики обліку 
результатів інвентаризації показало, що орга-
нізація аналітичного обліку недостач і втрат 
не відповідає сучасним вимогам контролю. 
Головним недоліком такого становища, на 
нашу думку, є те, що синтетичний рахунок 
«Недостачі і втрати від псування цінностей» 
не має субрахунків, а всі виявлені втрати 
відображаються на ньому загальною сумою. 
Це знижує аналітичність облікової інформації, 
ускладнює контроль за рівнем втрат і відшко-
дуванням завданої матеріальної шкоди.

Інвентаризовані товарні втрати не форму-
ються одноразово, а накопичуються послі-
довно під час здійснення господарської 
діяльності у міжінвентаризаційний період, 
тому необхідно підкреслити нерівномірний 
розподіл величини інвентаризованих товар-
них втрат впродовж року. Це пов’язане з тим, 
що торговельні мережі інвентаризують групи 
товарів з періодичністю в декілька місяців. 
Таким чином, зменшуються витрати періо-
дів, у яких не відбувались контрольні заходи, 
і, відповідно, штучно збільшуються витрати 
в періодах проведення інвентаризацій. Тому 
з позиції методології бухгалтерського обліку 
порушується при цьому принцип обачності.

Висновки з цього дослідження. В межах 
проведеного дослідження нами виявлені такі 
проблеми ідентифікації, обліку та контролю 
товарних втрат:

1) виникнення товарних втрат та їх вияв-
лення зазвичай не співпадають у часі та 
вимагають проведення інвентаризації;

2) правильне визначення причин виник-
нення товарних втрат та джерел їх відшкоду-
вання;

3) в частині розробки методики прове-
дення інвентаризації спеціальна література з 
бухгалтерського обліку є дещо відсталою від 
вимог практики;

4) нормативне регулювання відображення 
в обліку товарних втрат недосконале і, вихо-
дячи з наведених вище проблем, потребує 
змін та доповнень;

5) на законодавчому рівні не передбачено 
порядок здійснення інвентаризації товарно-
матеріальних цінностей, незавершеного 
виробництва та готових виробів в торговель-
них мережах;

6) організація аналітичного обліку недо-
стач і втрат не відповідає сучасним вимогам 
контролю.

Дослідження роздрібних торговельних 
мереж, проведені автором, показали, що в 
процесах ідентифікації, обліку та контролю 
товарних втрат є істотні проблеми, що знижу-
ють інформаційні можливості в галузі контр-
олю та регулювання втрат і ускладнюють 
пошук шляхів їх скорочення.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у розробці системи заходів внутріш-
ньогосподарського контролю товарних втрат 
супермаркетів та розробці пропозицій з міні-
мізації їх обсягу.
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