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організації власної справи. Посібник «Техніко-економічне обґрунтування» заповнює сам підприємець у процесі вивчення ним навчальних матеріалів. Посібник «Ділова гра» допомагає в інтерактивний спосіб закріпити пройдений матеріал. Серія також складається з двох посібників для
тренера.
В основу посібників програми «Вдосконалюй свій бізнес» покладено методи організації та
управління підприємством в рамках підприємницької ініціативи, що їх рекомендовано вивчати підприємцям, які вже мають практичний досвід та бажають вдосконалювати свої навички. Програма
ВСБ складається з семи посібників, що в простий та практичний спосіб знайомлять підприємців
з принципами ефективного управління малим бізнесом. Посібники програми «Вдосконалюй свій
бізнес» охоплюють наступні теми: «Маркетинг», «Закупівля», «Контроль товарно-матеріальних
запасів», «Собівартість», «Планування» та «Люди та продуктивність».
Поетапні пояснення доступною мовою, ілюстрації, відповідні приклади та вправи також є характерними особливостями програми «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес», що допомагають
підприємцям визначати проблеми власного бізнесу та ефективно їх вирішувати. Таким чином,
програма РВСБ робить свій внесок в організацію життєздатних малих підприємств і підтримку
потенційних підприємців на початку реальної підприємницької діяльності.
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ВСТУП
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ
«ВДОСКОНАЛЮЙ СВІЙ БІЗНЕС. ОСНОВИ»
У цій книзі ви знайдете:
• Методи управління підприємством. Засвойте ці методи і користуйтесь ними для вдосконалення діяльності вашого підприємства.
• Практичні вправи. Виконуйте вправи, що є у главах, для практичного засвоєння методів
управління підприємством, про які ви читаєте.
• Плани дій. Заповнюйте форми плану дій, що є у кінці кожної глави. Це допоможе вам
практично використовувати нові знання.
• Різні типи вставок. Кожна вставка репрезентує певний тип інформації.

Вправа
У цій вставці ви знайдете вправи чи запитання, що стосуються змісту глави.

Відповіді
У цій вставці ви знайдете відповіді на вправи та запитання.
Ці вставки підкажуть вам, де можна знайти додаткову інформацію в інших посібниках. Наприклад: “Прочитайте додаткову інформацію про непрямі витрати у посібнику “Калькуляція собівартості”.
У цих вставках ви знайдете запитання, що стосуються вашого власного підприємства. Наприклад: «Чи знаєте ви потреби споживачів?», «Чи дійсно ваше
підприємство виробляє ті товари та послуги, які задовольняють потреби споживачів?”
У цих вставках ви знайдете поради, що стосуються вашого власного підприємства. Наприклад: «Як визначити потреби споживачів та як їх задовольнити?»

Примітка: символ «у.н.о.» означає «умовна національна одиниця» і ставиться після цифрового
показника сум, що витрачені чи заплановані на бізнес.
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Глава 1
КОНТРОЛЮЙТЕ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ

ЩО ТАКЕ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ?
Товарно-матеріальні запаси (ТМЗ) — це товари підприємства, призначені для продажу. До
них також відносять сировину і деталі, призначені для виробництва товарів або надання послуг.
Різноманітні сфери бізнесу передбачають наявність різних видів товарно-матеріальних запасів.
Наведемо кілька прикладів:
Оптовий

Виробник

торговець

Сфера
обслуговування

ТМЗ оптового торговця - це
товари, які він закуповує, та
матеріали для подальшого
продажу чи зберігання.

ТМЗ виробника - це матеріали і деталі, що він їх використовує у виробництві
для виготовлення продукції,
призначеної для продажу.
Готові продукти також є
складовою ТМЗ.

ТМЗ сфери обслуговування
- це матеріали чи продукти,
що їх використовують для
надання різного роду послуг.

ТМЗ універсального магазину — це продовольчі
продукти: хліб, сіль, цукор, безалкогольні напої
та борошно.

ТМЗ шевця: тканини,
нитки, ґудзики, блискавки та готовий одяг.

ТМЗ чоботаря: під мітки, клей, цвяхи, нитки та
шкіра.

Які товарно-матеріальні запаси має ваш бізнес?
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ЩО ТАКЕ КОНТРОЛЬ
ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ?
Контроль товарно-матеріальних запасів означає вашу організацію та вміння:

â Отримувати запаси
Підраховуйте та звіряйте з товарно-транспортною накладною або рахунком-фактурою
отримані підприємством товари чи матеріали.

â Вести облік запасів
Ведіть письмовий облік усіх товарно-матеріальних цінностей,
що надходять на підприємство чи виходять з нього.

â Зберігати запаси
Зберігайте потрібну кількість товарно-матеріальних цінностей у безпечному та зручному місці.

â Правильно розміщувати запаси
Розміщуйте товарно-матеріальні цінності (товари) таким чином, щоб привернути увагу
покупців та зробити їх доступними для огляду та переобліку.

â Перевіряти запаси
Регулярно перевіряйте та перелічуйте ваші товарноматеріальні запаси для того, щоб бути впевненим у тому, що вони
перебувають у гарному стані та потрібній кількості..

â Поповнювати запаси товарно-матеріальних цінностей
Повторюйте розміщення замовлень з тим, щоб необхідні
товарно-матеріальні цінності надходили на склад у потрібній
кількості та у потрібний час.
Посібник «Маркетинг» розповість про те, як з’ясувати, які товари чи послуги
потрібні клієнтам. Розділ «Закупки» познайомить вас з тим, як вдосконалити
систему закупівлі товарів чи матеріалів, необхідних для вашого бізнесу.

ЯК УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
ТОВАРНО-МАТЕРИІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
МОЖЕ ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА?
Правильна організація управління ТМЗ допоможе:
•
•
•
•
•

зберігати необхідні товари та матеріали;
зберігати потрібну кількість ТМЗ - не надто багато і не надто мало;
зберігати запаси у гарних умовах;
не припускати псування чи розкрадань ТМЗ;
поповнювати запаси у потрібний час.
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ПОРАДИ З ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТМЗ
1. Зберігайте необхідну кількість товарно-матеріальних запасів
Нестача товару

Надлишок товару

Пекарня «Смачний хліб» не здійснювала
контроль наявних запасів. Вони часто купували необхідні їм товари надто пізно. Ось що
з цього вийшло.

Універсальний магазин не здійснював
контроль своїх товарно-матеріальних запасів.
Іноді відбувалося затоварювання окремими
видами продукції. Ось що з цього вийшло.

Пекарня «Смачний хліб» повинна була
зупинити виробництво хлібобулочних виробів через відсутність на складі борошна. В результаті вони втратили своїх клієнтів, обсяг
продажів та прибуток різко впали.

Літо. На складі універсаму накопичено
дуже багато ковдр, котрі зараз неможливо реалізувати. Грошові засоби виявилися зв’язаними.
У них немає достатньої суми грошей для закупівлі товарів, необхідних покупцям.

Затоварювання або відсутність товарів можна пояснити багатьма різноманітними причинами. Так, наприклад:

â Ви недостатньо добре знаєте, які товари продаються добре, а які погано. В результаті ви
можете продовжувати замовляти непотрібні на даний час товари чи матеріали.

â Ви не здійснюєте регулярний контроль наявних запасів. Тому не знаєте точно, які товарноматеріальні запаси маєте. В результаті ви можете замовити відсутній товар занадто рано
або занадто пізно.

â Розташування ваших товарів погано організоване, тому їх важко побачити і перелічити. В
результаті можна замовити неправильну кількість товарів і не у той час.
Ви завжди повинні думати про те, що потрібне споживачам. Стежте за тим, щоб у вас була потрібна кількість товарних цінностей. Але водночас уникайте затоварювання та зберігайте тільки
найнеобхідніше. Чим менше у вас запасів, тим менше грошових засобів заморожено у товарах і
тим більше засобів у рамках підприємства може бути спрямовано на:
• закупівлю товарів, необхідних покупцям;
• поповнення ощадних внесків та отримання відсотків на них.
Як часто у вас настає нестача товарно-матеріальних запасів? Чи відбувається
затоварювання окремими видами товарів чи матеріалів? Чи знаєте ви причину
цього явища?
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2. Товарно-матеріальні запаси, що користуються підвищеним попитом

â Закуповуйте чи використовуйте товари, які добре продаються.
â Товарні запаси, що користуються підвищеним попитом у покупців, продаються швидше,
і , отже, швидше відбувається надходження грошей до каси вашого підприємства.

â Уникайте товарних запасів, котрі продаються повільно. Ці запаси заморожують грошові
засоби вашого підприємства.

â

Влаштовуйте розпродаж товарів, що не користуються попитом, за зниженими цінами,
якщо покупець не купує їх за звичайними цінами.
Чи є у вас товарно-матеріальні запаси, котрі продаються повільно? Що ви з
ними робите?

3. Правильно розташовуйте і виставляйте товарно-матеріальні цінності

â Ваші товари повинні бути розміщені дуже акуратно, щоб покупець міг їх легко бачити, а
ви могли б їх перевірити та перелічити.

â Складайте подібні матеріали у групи та зберігайте їх недалеко одна від одної.
â Тримайте всі маленькі предмети, наприклад, гвинти та цвяхи, в окремих коробках, розфасовані за типом та розміром.

â Товари та матеріали, котрі легко можуть бути вкрадені, рекомендують тримати у безпечних місцях, наприклад, біля торгового прилавка.

â Розпродуйте чи використовуйте товари, які ви маєте, наприклад, товари, що швидко псуються, до того, як ви отримаєте нову партію. Коли товар довго зберігається на складі, він
застаріває і його складніше продати. Покупці будуть незадоволені якістю, і ви втратите на
цьому гроші. Намагайтесь розташувати нові партії отриманих товарів на полицях позаду,
висунувши наперед старі, котрі слід реалізувати в першу чергу.
Як ви розташовуєте ваші запаси? Чи добре вони організовані?
У посібнику «Маркетинг» описано і показано за допомогою ілюстрацій, як
правильно виставляти товари.

4. Регулярно здійснюйте контроль товарно-матеріальних запасів

â Завжди стежте за тим, щоб у вас було достатньо необхідних товарів чи сировини.
â Перевіряйте, яких товарів не вистачає.
â Перевіряйте наявність зіпсованих запасів чи запасів у поганому стані. Постарайтесь продати такі товари за зниженими цінами чи використати їх до моменту застарівання.

â Перевіряйте запаси для своєчасного поповнення їх новими партіями та у потрібних кількостях.
Чи часто ви контролюєте товарно-матеріальні запаси? Чи часто ваші запаси
перебувають у поганому стані? Що ви робите з такими запасами?
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5. Ведіть облік товарно-матеріальних запасів

â Якщо ви маєте великі партії товарів чи матеріалів, обов’язково ведіть їх облік.
â Якщо ви продаєте невеликий асортимент товарів чи матеріалів, ви можете вести облік
лише дорогих товарів, матеріалів.

â Використовуйте облік запасів для того, щоб простежити за тим, які товари продаються
краще, а які гірше. Це допоможе краще визначитися у майбутньому, які товари чи матеріали потрібно закуповувати.

â Використовуйте облік запасів для того, щоб знати, які запаси потребують поповнення, у
якій кількості та коли.
Чи ведете ви письмовий облік товарно-матеріальних запасів?

РЕЗЮМЕ
…………………………………………………………..…….........................................................................................………………………..
Товарно-матеріальні запаси (ТМЗ) – це всі товари підприємства, призначені для продажу.
До них відносять також сировину та деталі, призначені для виробництва товарів чи для надання
послуг.
Контроль товарно-матеріальних запасів означає наявність системи та вміння:

q
q
q
q
q
q

приймати поставки товарів для формування запасів;
вести облік запасів;
зберігати запаси;
правильно розташовувати запаси;
перевіряти запаси;
поповнювати запаси.

Контроль товарно-матеріальних запасів дуже важливий. Він допоможе вам:

â
â
â
â
â

зберігати необхідні товарні та матеріальні запаси;
мати потрібну кількість товару - не надто мало і не надто багато;
зберігати товарні запаси у гарних умовах;
усунути розкрадання товарно-матеріальних запасів;
поповнювати товарні запаси в потрібний момент.

Кілька корисних порад для кращої організації контролю товарних запасів:
1. Завжди майте достатню кількість товарних цінностей.
2. Запасайте товари, котрі швидше розходяться.
3. Зручно розташовуйте товарні запаси.
4. Регулярно контролюйте наявність товарних запасів.
5. Ведіть облік ваших товарних запасів.
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Глава 2
ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
Ведення обліку товарно-матеріальних запасів означає реєстрацію у письмовому вигляді:

q всіх товарно-матеріальних запасів, що надходять на ваше підприємство;
q всіх товарно-матеріальних запасів, що виходять з вашого підприємства.

ЧИ Є ОБЛІК
ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
НЕОБХІДНИМ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ УСІХ ВИДІВ?
Керівники більшості підприємств зазначають, що ведення обліку товарно-матеріальних запасів — дуже потрібна справа.
Універсам

Ательє «Одяг від Бахит»

В універсамі продають найрізноманітніші товари.
Ведення обліку товарно-матеріальних запасів допомагає з’ясувати, які з товарів продаються краще та швидше, коли замовити нову партію товарів та виявити товари, яких не вистачає.

Ательє «Одяг від Бахит» використовує різні види тканин для пошиття одягу. Облік товарноматеріальних запасів, який здійснює Бахит, покаже їй
витрату кожного виду тканини.

В деяких випадках відмічають, що ведення обліку товарно-матеріальних запасів недоцільне.
Кіоск

Салон-перукарня «Локон»

Невеликий асортимент товарів, що їх продають
у кіоску, контролю вати досить легко. Власник кіоску
повинен лише подивитися на вітрину, щоб визначити,
які запаси необхідно поповнити.

У перукарських салонах зазвичай використовують
шампуні, лосьйони та різні хімічні барвники. Їх можна
легко порахувати та замовити додаткову кількість, тому
немає необхідності у письмовому обліку товарів.
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Облік товарно-матеріальних запасів широко використовують у різних сферах бізнесу, що займаються:

â продажем чи використанням великого асортименту товарів чи матеріалів;
â продажем чи використанням кожного товару чи матеріалу у великих кількостях;
â дорогими товарами чи матеріалами, привабливими для потенційних злодіїв.
Може статися й таке, що ведення обліку товарно-матеріальних запасів для всіх товарів чи матеріалів підприємства буде недоцільним. Водночас ведення обліку запасів за окремими групами
товарів чи матеріалів є дуже корисним; це стосується дорогих та привабливих для потенційних
злодіїв товарів.
Облік товарно-матеріальних запасів корисний тому, що допомагає визначити:

â
â
â
â

які товари, матеріали ви продали або використали;
скільки товарів, матеріалів ви продали або використали;
коли товари, матеріали було продано або використано;
скільки товарів, матеріалів залишилося на складі.

Інформацію, отриману в процесі обліку товарних запасів, ви можете використовувати для
з’ясування того:

â
â
â
â
â

які товари продаються швидше;
які товарні запаси потребують поповнення;
коли повторити замовлення того чи іншого товару;
яку кількість товару замовити додатково;
чи має місце відсутність певних товарів.

ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКУ
ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
Коли ви самі здійснюєте облік товарноматеріальних запасів:

â Ви можете використовувати для цих цілей
карточки, «амбарні» книги, зошити, окремі
аркуші у швидкозшивачі та інше.

â Ви можете використовувати окремі картки
або аркуші паперу для кожної товарної чи
матеріальної позиції окремо.

â Ви можете використовувати олівець для запису ціни на одиницю товару, ціни продажу та об’єму додаткового замовлення. Надалі, за
необхідності, ви зможете швидко і легко змінити цифрові дані.
Переконайтеся в тому, що облік товарних запасів є точним і постійно поновлюється. Якщо
раптом один із записів виявиться не поновленим, то інформація, котру ви будете використовувати, буде хибною, а це може призвести до прийняття неправильного для підприємства рішення.
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ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
ДЛЯ РОЗДРІБНОгО ТОРгОВцЯ
Для обліку всіх товарних наявних запасів універсам записує необхідну інформацію в картки
складського обліку. Вони використовують окрему карточку для кожного товару, що його продають. Нижче наведено зразок картки складського обліку для рослинної олії «Ювілейна», розфасованої у пляшки ємністю 0,75 мл:
Вкажіть назву та опис
виробу чи матеріалу
Вкажіть закупівельну ціну
одиниці продукту
Вкажіть ціну продажу
одиниці продукту
Запишіть, при якому
залишку товару слід
замовлятиь нову партію

КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ
Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:
Дата

Р/олія «Ювілейна», у пл. ємн. 750 мл
550 у.н.о.
620 у.н.о.
15 пляшок

Операція

Рух через склад
Надходження

Расход

Залишок

1/3

перенесено

2/3

продано

3

16

4/3

продано

2

14

5/3

продано

1

13

8/3

продано

4

9

9/3

розбито

2

7

11/3

продано

3

4

12/3

закуплено

Вкажіть окремо бій
та псування товарів,
що не можуть бути продані

12/3

продано

4

24

15/3

продано

3

21

17/3

продано

3

18

Запишіть всі куплені
товари у стовпчик «Прихід».
Наприклад, універсам отримав
замовлені товари

19/3

продано

4

14

23/3

продано

3

11

24/3

продано

4

7

Запишіть залишок,
який був на складі в момент
початку заповнення
нової картки
Купуйте чи замовляйте
додатковий товар, коли залишок
стане менше рівня, визначеного
як рівень, що потребує
поповнення. Тут-залишок
даного товару в універсамі

19

24

28

Запишіть усі продані
товари у стовпчик «Расход».

Прихід и витрати товарно-матеріальних запасів здійснюються різними шляхами. Наприклад:
Витрати товару на вашому підприємстві
мають місце, коли:
• ви продаєте за готівковий розрахунок чи у
кредит товари чи матеріали;
• ви використовуєте матеріали для виробництва товарів чи надання послуг;
• ви викидаєте зіпсовані чи розбиті товари чи
матеріали;
• ви списуєте вкрадені товари чи матеріали.
Запишіть це у стовпчику «Видатки».

Прихід товару на ваше підприємство
має місце, коли:
• ви отримуєте замовлені товари чи матеріали;
• покупець повертає вам проданий йому товар, який ви не можете відразу перепродати;
• ви завершили виробництво товарів, і вони
готові до продажу.
Запишіть це у стовпчику «Надходження».
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ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
ДЛЯ ВИРОБНИКА
Виробники ведуть облік сировини, необхідної для виробництва. Вони також ведуть облік
продукції, що її виробляють. Наведемо приклад того, як власниця ательє «Одяг від Бахит» веде
облік своїх товарно-матеріальних запасів.
КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ
Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:
Дата

КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ

тик, сірого кольору
1.550 у.н.о. за 1 метр
–

Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:

10 метров

Операція

Рух через склад

Дата

закуплено

50

10 метров

Операція

Прихід Видатки Залишок
7/5

тик, сірого кольору
1.550 у.н.о. за 1 метр
–

Рух через склад
Прихід Видатки Залишок

19

7/5

закуплено

50

19

11/5 на 10
пильників

20

30

12/5 на 2
комбінезони

5

25

Ательє «Одяг від Бахит» використовує
Кожного разу, коли комірник видає тканиокрему картку складського обліку для кожного ну для пошиття одягу, відповідну довжину вирулону тканини. При кожній закупівлі ткани- даного полотна записують у стовпчик «Видатни відповідну довжину полотна записують у ки».
стовпчик «Прихід».
КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ

КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ

Наймен. товару: пильник, сер.розміру, сірий
Ціна за одиницю:
4.550 у.н.о.
Ціна продажу:
6.300 у.н.о.
Залишок, що потребує
поповнення:
–
Дата

Операція

Наймен. товару: пильник, сер.розміру, сірий
Ціна за одиницю:
4.550 у.н.о.
Ціна продажу:
6.300 у.н.о.
Залишок, що потребує
поповнення:
–

Рух через склад

Дата

Операція

Прихід Видатки Залишок
13/5 перенесено
13/5 в и г о т о в лено

10

Рух через склад
Прихід Видатки Залишок

5

13/5 перенесено

15

13/5 в и г о т о в лено
12/5 продано

Ательє «Одяг від Бахит» використовує
окрему картку складського обліку для кожного
типу виробу, розміру та кольору. Після виготовлення кожного предмету одягу роблять запис у стовпчик «Прихід».

5
10

15
15

0

Після кожного продажу відповідну кількість кожного предмету одягу записують у
стовпчик «Видатки».
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Чи ведете ви окремий облік сировини та готової продукції на своєму підприємстві?

ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ
Залишок, що потребує поповнення запасів (незнижуваний залишок), – це кількість одиниць
певної товарно-матеріальної позиції, при зниженні запасу до рівня, нижче котрого необхідно подбати про поповнення запасів.
Для визначення залишку, що потребує поповнення запасів, вам необхідно знати таке:
• скільки часу проходить від моменту замовлення до моменту отримання нової партії товару;
• скільки, на ваш погляд, ви можете продати товару чи використати матеріалів до моменту отримання нових партій;
• скільки додаткових товарно-матеріальних запасів знадобиться у випадку, якщо:
- ви продаєте більше товарів чи використовуєте більше матеріалів, ніж планували;
- відбулася затримка із доставкою товарів;
- у постачальника скінчилися запаси.
Універсам, наприклад, визнаКАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ
чає, яким повинен бути залишок,
Найменування товару: Р/олія «Ювілейна», у пл. ємн. 750 мл
що потребує поповнення запасів,
Ціна за одиницю:
550 у.н.о.
для 750 мл пляшок рослинної олії
таким чином:
Ціна продажу:
620 у.н.о.
Залишок,
що
потребує
• Постачальник зазвичай доставляє товар через тиждень після
поповнення:
15 пляшок
отримання замовлення.
Дата
Операція
Рух через склад
• Універсам в середньому продає
Надходження
Расход
Залишок
10 пляшок на тиждень.
1/3 перенесено
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• За підрахунками універсаму, у
випадку, якщо клієнти купують
2/3 продано
3
16
більше олії, ніж зазвичай, або від4/3 продано
2
14
бувається затримка з доставкою
олії, їм додатково знадобиться 5
5/3 продано
1
13
пляшок олії.
• Рівень поповнення у цьому випадку складе : 10 + 5 = 15 пляшок.
Переконайтесь, що ви знаєте і записуєте залишок, що потребує поповнення товарів чи матеріалів, що ви їх продаєте у великих кількостях. Якщо ви ведете облік товарно-матеріальних запасів
свого підприємства, відмічайте у ньому і залишок, що потребує поповнення запасів.

ЯК ЗА ДОПОМОгОЮ ОБЛІКУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ
ЗАПАСІВ МОЖНА ВДОСКОНАЛИТИ ПІДПРИЄМСТВО
ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ ДОПОМОЖЕ
ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, ЯКІ ТОВАРИ ПРОДАВАТИ
Три місяці тому універсам замовив 30 банок м’ясних яловичих
консервів. З їхньої картки складського обліку видно, що вони продали лише 16 банок. На закупівлю консервів пішло багато коштів. Тепер
універсам намагається продати консерви зі спеціальною знижкою.
Наступного разу перед закупівлею нової партії товару універсам
уважно вивчить картки складського обліку для того, аби визначити,
які з товарів краще продаються. Тоді вони будуть знати, які товари їм
замовляти наступного разу.
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ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ ПОКАЖЕ, ЯКУ КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ
ЗАМОВИТИ ДОДАТКОВО

Раніше універсам замовляв по 12 банок
рибних консервів. З карток складського обліку видно, що вони продали майже всі консерви за чотири дні. У майбутньому універсам
замовлятиме вже по 36 банок консервів.

Раніше універсам замовляв по 18 банок
кави.
З карток складського обліку видно, що
вони продавали по дві, три банки на тиждень.
Кава – продукт достатньо дорогий, і тому на
його закупівлю пішло багато грошей. У майбутньому при замовленні нової партії кави,
універсам замовить уже 6 банок.

ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ ПІДКАЖЕ, КОЛИ ЗАМОВИТИ
ДОДАТКОВУ КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ
Минулого тижня у постачальника закінчився цукор. Але на складі універсаму ще залишалося
трохи цукру. Коли вони визначали залишок, що потребує поповнення запасів, вони заклали у замовлення додаткову кількість товарних запасів на випадок непередбачуваних обставин, таких як
затримка з доставкою чи збільшення обсягів продажів. Залишок, що потребує поповнення запасу,
було відображено у їхніх картках складського обліку. Тепер вони можуть швидко і точно перевірити та переконатися у необхідності замовлення додаткової партії товару.
ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ ДОПОМОЖЕ
ВИЯВИТИ НЕСТАЧУ ТОВАРІВ
Універсам веде строгий облік проходу та витрат усіх товарів за допомогою карток складського обліку. Залишок показує, скільки товарів у них повинно бути на складі. При фізичному перерахунку товару отримують реальну оцінку того, що є у наявності.
Якщо виявляють різницю між обліковим значенням запасу того чи іншого товару та реальною наявністю товару на складі, то:
• це може бути помилка під час запису звітності із запасів;
• ваше підприємство зіштовхнулося з проблемою контролю запасів. Відбувається втрата
товарно-матеріальних запасів.
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РЕЗЮМЕ
…………………………………………………………..…….........................................................................................………………………..
Ведення обліку товарно-матеріальних запасів означає запис:

q всіх товарно-матеріальних запасів, прийнятих на збереження на вашому підприємстві,
q всіх товарно-матеріальних запасів, знятих зі збереження на вашому підприємстві.
Облік товарно-матеріальних запасів необхідний, оскільки з його аналізу видно:

â
â
â
â

які товари чи матеріали ви продали чи використали;
скільки товарів чи матеріалів ви продали чи використали;
коли товари чи матеріали було продано чи використано;
скільки товарів чи матеріалів ще залишилося на складі.

Ви можете використовувати інформацію з обліку товарно-матеріальних запасів для
з’ясування:
• які товари продаються швидше;
• які товари потрібно замовити додатково;
• коли здійснити замовлення додаткової кількості товару;
• скільки товарів замовити додатково;
• чи є нестача товарів.
Коли ви самі здійснюєте облік товарно-матеріальних запасів, ви можете використовувати
картки, «амбарні» книги, зошити, окремі аркуші у швидкозшивачі та інші засоби. Переконайтеся
в тому, що здійснюваний облік товарних запасів є точним та постійно поновлюється. Якщо раптом один із записів виявиться не поновленим, то інформація, якою ви будете користуватися, буде
хибною, а це може призвести до прийняття неправильного для підприємств рішення.
Визначайте та записуйте величину залишку, що потребує поповнення запасу товарів, які ви
продаєте великими партіями, чи тих, які ви використовуєте у великих кількостях. Залишок, що
потребує поповнення запасу — це та кількість одиниць певної товарно-матеріальної позиції при
зниженні запасу, нижче рівня якого необхідно потурбуватися про поповнення запасу. Якщо залишок товару доходить до рівня, що потребує поповнення, це означає, що прийшов час для замовлення нової партії товару.
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Глава 3
ПЕРЕОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

ЩО ТАКЕ ПЕРЕОБЛІК ТОВАРІВ?
Для кожного бізнесу дуже важливо точно знати:

q
q
q
q

якими види товарно-матеріальних запасів ви маєте;
який обсяг ваших товарно-матеріальних запасів;
у якому стані перебувають товарно-матеріальні запаси;
яка цінність товарно-матеріальних запасів.

Щоб перевірити цю інформацію, ви повинні здійснити реальний підрахунок, замір та зважування всіх наявних товарно-матеріальних запасів. Переоблік товарно-матеріальних запасів
– це система фізичного перерахунку та запису в аркуш обліку товарів всіх наявних товарноматеріальних запасів.

НАСКІЛЬКИ ВАЖЛИВО ЗДІЙСНЮВАТИ
ПЕРЕОБЛІК ТОВАРІВ?
Під час здійснення обліку товарно-матеріальних запасів ви отримуєте багато корисної інформації.
Так, наприклад, коли ви перелічуєте свої товари, ви можете виявити:
• ушкоджені товари чи товари у поганому стані;
• які з товарів продаються швидше, а які повільніше;
• які матеріали чи деталі ви використовуєте більше, а які менше;
• коли замовити додаткові партії товару, якщо ви не ведете записів у картках складського обліку.
Переоблік товарів допоможе виявити нестачу товарів
КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ
Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:
Дата

Операція

Р/олія «Ювілейна»,
у пл. ємн. 750 мл
550 у.н.о.
620 у.н.о.

перенесено

2/3

продано

Аркуш: 1
Дата: 31/03/99

15 пляшок

Найменування

Расход

Залишок
19

4

Кількість
Наяв- - За да- = Різність
ними
ниця
обліку

Рух через склад
Надходження

1/3

АРКУШ ОБЛІКУ ТОВАРІВ

Росл. олія «Ювілейна», 750 мл

12

Вартість
Вартість
одиниці

Загальна
вартість

15

15

Картка складського обліку демонструє,
скільки запасів повинно бути в наявності.

Аркуш обліку товарів відображає реальну кількість товарно-матеріальних запасів.
Порівняйте
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Порівнюючи показники кількості товарів у картці складського одліку та в аркуші обліку товарів, можна виявити::
• нестачу деяких видів товару,
• відсутність окремих найменувань.
Переоблік товарів також допомагає з’ясувати. Які проблеми з нестачею товарів існують. Причина проблеми може бути у помилці, якої припустилися при заповненні карток складського обліку, може бути викликана розкраданням тощо. З аркуша обліку товарів не видно, чому кількість
товарів, що є у наявності, менше чи більше залишку, вказаного у картці складського обліку. Причину цього явища ви повинні встановити самі.

КРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕОБЛІКУ ТОВАРІВ
1. Підготуйте аркуш з обліку товарів.
2. Перелічіть товар та запишіть його кількість в аркуш обліку товарів.
3. Перенесіть інформацію з картки складського обліку товару в аркуш з обліку товарів.
4. Порівняйте дані, записані у картці складського обліку з даними, вказаними в аркуші
обліку товарів.
5. Запишіть правильну кількість товарних запасів у картку складського обліку.
6. Запишіть закупівельну ціну для кожного продукту в аркуш з обліку товарів.
7. Розрахуйте загальну вартість запасів та кожного продукту окремо та запишіть
результат в аркуш обліку товару.

1. Підготуйте аркуш з обліку товарів
Перед початком переобліку зробіть собі аркуш обліку товару.
Для цього ви можете використовувати аркуші паперу, зошити чи
щось інше, що відповідає вашому підприємству. Наприкінці цієї сторінки ви можете побачити приклад шапки аркуша з обліку товарів.
2. Полічіть товар та запишіть його кількість у аркуш обліку товарів
Зазвичай переоблік здійснюють двоє людей. Одна називає найменування товару чи матеріалу
та його кількість. Друга повторює найменування товару та заносить інформацію у аркуш з обліку
товарів. Це дуже зручний та надійний шлях, що допомагає уникнути помилок.
В аркуш з обліку товарів заносять детальну інформацію про кількість товару на момент перерахунку для кожного найменування окремо. Переконайтесь і ще раз перевірте, що ви не забули
порахувати всі товари, що є як на складі, так і в інших місцях.
АРКУШ ОБЛІКУ ТОВАРІВ
Аркуш: 1
Дата: 31/03/99
Найменування

Кількість
Наявність

Росл. олія «Ювілейна», 750 мл

- За даними обліку =

12

21

Вартість
Різниця

Вартість
одиниці

Загальна
вартість

3. Перенесіть інформацію з картки складського обліку в аркуш обліку товарів
Стовпчик «Залишок» в картці складського обліку для рослинної олії «Ювілейна», ємність
750 мл, показує, що у вас повинно залишатися 15 пляшок. Перенесіть з картки складського обліку
цей показник - 15 пляшок - в аркуш обліку товарів.
КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ
Найменування товару:

Р/олія «Ювілейна»,
у пл. ємн. 750 мл
550 у.н.о.
620 у.н.о.

Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:
Дата

Операція

1/3

перенесено

2/3

продано

15 пляшок
Рух через склад

Надходження

Расход

Залишок
26

3

23

29/3

продано

4

19

31/3

продано

4

15

АРКУШ ОБЛІКУ ТОВАРІВ
Аркуш: 1
Дата: 31/03/99
Найменування

Росл. олія «Ювілейна», 750 мл

Кількість
Наявність

- За даними обліку =

12

15

Вартість
Різниця

Вартість
одиниці

Загальна
вартість

Переконайтесь, що ваші картка складського обліку містять поновлену інформацію, перш ніж
ви перенесете дані з них до аркушів обліку товарів. Запам’ятайте, що не поновлена картка складського обліку дає неправильну інформацію, котра може негативно вплинути на прийняте вами
рішення.
4. Порівняйте дані карток складського обліку з даними в аркуші обліку товару
Рослинна олія «Ювілейна», 750 мл
Порівняйте ваш аркуш обліку товарів
(скільки товару ви маєте в наявності)

12

із залишком у картці складського обліку
(скільки у вас повинно бути товару)

-

15

отримайте розбіжність
(товар, якого не вистачає)

=

-3
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Порівняйте

Розбіжність

АРКУШ ОБЛІКУ ТОВАРІВ
Аркуш: 1
Дата: 31/03/99
Найменування

Кількість

Вартість

Наявність

- За даними обліку =

Різниця

Росл. олія «Ювілейна», 750 мл

12

15

-3

Росл. олія «Ювілейна», 2 л

3

3

0

Цукор швидкорозчинний, 2 кг

10

9

+1

Борошно «Супер», 1 кг

7

7

0

Чай «Нурі», 125 г

0

2

-2

Кава в зернах «Арабіка», 100 г

4

5

-1

Вартість
одиниці

Загальна
вартість

Переоблік товару допоможе виявити проблему нестачі тих чи інших товарів. Однак аркуш
обліку товарів не пояснює причину, в результаті якої кількість товару, що є у наявності, більше
чи менше залишку, вказаного у відповідній картці складського обліку. Причину ви повинні знайти самі.
Можливо, що всі проблеми пов’язані зі звітністю у картках складського обліку. Наприклад:
• Чи не забули ви записати нові товари, які купили?
• Чи не забули ви записати пункти, що стосуються проданих або використаних товарів?
• Чи не забули ви записати зіпсовані та зламані товари, які не можете ані продати, ані використати?
• Чи не зробили ви помилок у підрахунку товарів?
Можливо, всі проблеми пов’язані зі звітністю в аркуші обліку товарів.
Наприклад:
• Чи не забули ви порахувати якийсь товар?
• Чи правильні ви здійснили розрахунок?
• Чи не припустилися ви помилок при підрахунку?
Можливо, існують проблеми, пов’язані з крадіжками, наприклад, покупцями, працівниками
чи іншими людьми, які працюють на вашому підприємстві.
Зазвичай із втратою товарно-матеріальних запасів пов’язані й інші, більш серйозні проблеми,
такі, як, наприклад, організація та зберігання ваших запасів. Використовуйте інформацію, отриману при переобліку товару, для вдосконалення контролю товарно-матеріальних запасів на підприємстві.
5. Впишіть правильну кількість у картку складського обліку
В аркуші з обліку товарів повинна бути вказана точна кількість товарних запасів. З нього видно, скільки наявних запасів ви маєте.
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АРКУШ ОБЛІКУ ТОВАРІВ
Аркуш: 1
Дата: 31/03/99
Найменування

Кількість

Вартість

Наявність

- За даними обліку =

Різниця

Росл. олія «Ювілейна», 750 мл

12

15

-3

Росл. олія «Ювілейна», 2 л

3

3

0

Цукор швидкорозчинний, 2 кг

10

9

+1

КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ
Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:
Дата

Операція

Найменування товару:

Цукор швидкорозчинний,
фасований, 2 кг
110 у.н.о.
180 у.н.о.

Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:

15 пляшок
Рух через склад
Расход

Загальна
вартість

КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ

Р/олія «Ювілейна»,
у пл. ємн. 750 мл
550 у.н.о.
620 у.н.о.

Надходження

Вартість
одиниці

Дата

20 пакетів

Операція

Залишок

Рух через склад
Надходження

Расход

Залишок

1/3

перенесено

26

24/3

перенесено

2/3

продано

3

23

24/3

продано

1

14

29/3

продано

4

19

25/3

продано

2

12

31/3

продано

4

15

31/3

продано

31/3

нестача
(за результатами
переобліку)

3

12

31/3

помилка
(за результатами
переобліку)

Коли у аркуші обліку товару відображено
меншу кількість порівняно з карткою складського обліку, різницю в товарно-матеріальних
запасах записують у стовпчику «Витрати». Це
може бути товар, який ви продали, але забули записати різницю у картку складського обліку. Наприклад, щоб отримати правильний
залишок для росл. олії, ємн. 750 мл, потрібно
записати кількість пляшок, яких не вистачає
(3) у стовпчику «Витрати».

15

3
1

9
10

Коли в аркуші з обліку товару вказано
більшу кількість товару, ніж у картці складського обліку, різницю записують у стовпчику
«Прихід» картки складського обліку. Наприклад, щоб отримати правильний залишок для
цукру швидкорозчинного, фасованого по 2 кг,
потрібно записати різницю в 1 пакет у стовпчику «Прихід».

6. Запишіть закупівельну ціну для кожного продукту до картки складського обліку
Закупівельна ціна продукту — це ціна, яку ви платите постачальнику за одиницю товару,
який він постачає. Зазвичай ціну отриманого товару вказано у рахунку або накладній. Запишіть
закупівельну ціну для кожного продукту окремо до аркушу обліку товарів. Переконайтесь у тому,
що ви написали останню закупівельну ціну, за якою було продано товар.
7. Розрахуйте загальну вартість запасів кожного товару окремо і запишіть результат до
аркушу обліку товарів
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12

550

х

Помножте
кількість товару,
взяту з аркушу
обліку товарів

6.600 у.н.е.

=

на закупівельну
ціну одиниці товару

і отримаєте
сумарну вартість
товару
Сумарна вартість

Помножте
АРКУШ ОБЛІКУ ТОВАРІВ

Аркуш: 1
Дата: 31/03/99
Найменування

Кількість

Вартість

Наявність

- За даними обліку =

Різниця

Вартість
одиниці

Загальна
вартість

Росл. олія «Ювілейна», 750 мл

12

15

-3

550

6 600

Росл. олія «Ювілейна», 2 л

3

3

0

1 300

3 900

Цукор швидкорозчинний, 2 кг

10

9

+1

110

1 100

Борошно «Супер», 1 кг

7

7

0

220

1 540

Чай «Нурі», 125 г

0

2

-2

100

0

Кава в зернах «Арабіка», 100 г

4

5

-1

50

200

Щоб отримати загальну вартість всіх товарно-матеріальних запасів, необхідно скласти загальні суми кожного окремо взятого продукту. Показник загальної вартості товарних запасів застосовується для розрахунку прибутку, що його приносить підприємство.
Посібник «Бухгалтерський облік» розповість про те, як застосовувати вартість
товарно-матеріальних запасів для розрахунку прибутку, що його приносить
підприємство.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОТРИМАНУ
ПРИ ПЕРЕОБЛІКУ ТОВАРУ ІНфОРМАцІЮ
ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Переоблік товару допомагає попередити втрати товарних запасів, а також свідчить про те,
що:

q ви маєте необхідні товари чи матеріали;
q ви маєте потрібні кількості товарних запасів;
q ваші товари перебувають у гарному стані.
Широко використовуйте інформацію, отриману з аркушів обліку товарів для вдосконалення
системи управління товарно-матеріальними запасами. Вирішуючи проблеми, які є на підприємстві, плануйте заздалегідь облік товарних запасів і намагайтеся за його допомоги вирішити кожну з проблем. Нижче наведено запитання, які допоможуть обміркувати та вдосконалити систему
управління товарно-матеріальними запасами підприємства.
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â Отримання товарно-матеріальних запасів:
•

Чи здійснюєте ви термінове перелічування та контроль стану отриманих товарів згідно з
рахунком-фактурою чи товарно-транспортною накладною?

â Облік товарно-матеріальних запасів:
•
•

Чи здійснюєте ви облік руху кожного товару, що надходить на підприємство чи виходить
з нього?
Чи здійснюєте та використовуєте ви облік своїх товарних запасів?

â Зберігання товарно-матеріальних запасів
•
•

Чи зберігаєте ви свої товарні запаси у безпечних та доступних місцях?
Чи захищаєте ви свої товарні запаси від ушкоджень та псування шляхом зберігання необхідної кількості т у потрібних місцях?

â Розташування товарно-матеріальних запасів:
•

Чи виставляєте ви свої товарно-матеріальні запаси таким чином, щоб вони привертали
увагу покупців, а також були доступні для переліку та огляду?

â Контроль товарно-матеріальних запасів:
•

Як часто ви контролюєте та перелічуєте товарні запаси, аби переконатися у тому, що вони
перебувають у гарному стані та необхідній кількості?

â Поповнення товарно-матеріальних запасів:
•

Чи є у вас система поповнення необхідних товарних запасів у потрібних кількостях та у
потрібний час?

ЯК ЧАСТО СЛІД ЗДІЙСНЮВАТИ ПЕРЕОБЛІК ТОВАРІВ
Частота проведення переобліку товарно-матеріальних запасів залежить від багатьох речей,
наприклад:

q
q
q
q
q

чи ведете ви картки складського обліку товарів;
яку кількість товарних запасів ви маєте;
наскільки розмаїтим є асортимент товарів, які ви зберігаєте та яка їхня вартість;
наскільки швидко ви продаєте чи використовуєте товарні запаси;
яким чином організовано охорону.
Вам необхідно прийняти рішення, що є більш вигідним для вашого підприємства.

Ви можете здійснювати переоблік досить
Ви можете здійснювати переоблік лише
часто у випадку, якщо ви:
час від часу, якщо ви:
• не здійснюєте обліку товарних запасів; • Здійснюєте правильний облік товарних
запасів;
• маєте багато товарно-матеріальних
• маєте невеликий товарний запас;
запасів;
• маєте багато різноманітних товарів або • маєте кілька найменувань товарів чи матеріалів;

матеріалів;
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•
•

•

не впевнені у зберіганні та організації •
безпеки товарних запасів;
•
маєте багато людей або нових
працівників, зайнятих на вашому
підприємстві;
маєте проблеми, пов’язані з нестачею
товарних запасів.

організували надійну безпеку;
не маєте проблем, пов’язаних з нестачею
товару, наприклад, таких, як крадіжки товарів.

КОЛИ ПОТРІБНО ЗДІЙСНЮВАТИ ПЕРЕОБЛІК ТОВАРУ?
Оберіть день та час, що найкраще підходять на вашому підприємстві для переобліку товару.
Наприклад, ви можете робити переоблік товару:

q під час робочого дня;
q вночі, після того, як пішов останній покупець;
q у неділю, коли підприємство зачинено.
Пам’ятайте, що не є правильним зачиняти підприємство на переоблік. У цей час ви нічого не
продаєте і не виробляєте. Покупець, у свою чергу, може піти до вашого конкурента. Краще здійснювати переоблік після закриття складу, магазину тощо.
РЕЗЮМЕ
…………………………………………………………..…….........................................................................................………………………..
Переоблік товарного запасу — це система фізичного перелічування та запису до аркушу обліку всіх наявних товарних запасів.
Переоблік допоможе з’ясувати:

q
q
q
q
q

дефіцит товарних запасів та його розмір;
ушкоджені товари чи такі, що перебувають у поганому стані;
які з товарів продаються швидше, а які повільніше;
які матеріали або деталі ви використовуєте більше, а які – менше;
коли замовити додаткові партії товару, якщо ви не ведете записів у картках складського

обліку.
Дотримуйтесь таких кроків при проведенні переобліку товару:
1. Підготуйте ваш аркуш обліку товарів;
2. Перелічіть товар та запишіть його кількість до аркушу обліку товарів;
3. Перенесіть інформацію з картки складського обліку товару до аркушу обліку товарів;
4. Порівняйте дані, записані у картці складського обліку, з даними, вказаними у аркуші обліку товарів;
5. Запишіть правильну кількість товарних запасів до картки складського обліку;
6. Запишіть закупівельну ціну для кожного продукту окремо до аркушу обліку товарів;
7. Розрахуйте загальну вартість запасів кожного продукту окремо та запишіть результат до
аркушу обліку товарів.
Добре обміркуйте та вирішіть для себе:
• як часто ви повинні здійснювати переоблік ваших товарних запасів;
• якого дня та у який час ви повинні здійснювати переоблік товарних запасів.
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Глава 4
ЩО ВИ ДІЗНАЛИСЯ З ПОСІБНИКА
«КОНТРОЛЬ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ»?
Отже, ви засвоїли матеріал цього розділу, спробуйте застосувати отримані знання на практиці. Вправи (стор. 28) допоможуть пригадати пройдений матеріал та дозволять знайти шляхи
вдосконалення системи управління (ТМЗ) вашого підприємства.
Порівняйте ваші відповіді з відповідями (стор. 33), наведеними на сторінках 33-34. Якщо вам
складно відповісти на якесь запитання, перечитайте ще раз відповідну частину посібника. Спробуйте спочатку виконати вправи, а вже потім звіряти ваші відповіді.
За допомогою цього розділу ви розширили знання про систему управління
товарно-матеріальними запасами. Але те, що ви вивчили, не допоможе доти,
доки ви не розпочнете застосовувати отримані знання у повсякденній діяльності. Не забудьте скласти План дій, наведений на сторінці 31, для вдосконалення системи управління товарно- матеріальними запасами вашого підприємства.

Вправи

ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОНТРОЛЕМ
ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У ПЕКАРНІ «СМАЧНИЙ ХЛІБ»
Пекарня «Смачний хліб» дуже відома, і об’єм її продажів досить великий. Однак у них постійно виникають проблеми з контролем товарних запасів. Вони вважають, що мають товарні запаси більші, ніж потрібно. Це призводить до зв’язування коштів підприємства і деякого псування
сировини. Вони також підозрюють, що мають місце розкрадання товарів, але не знають, як це
відбувається.
Для вирішення проблеми пекарня «Смачний хліб» ввела систему карток складського обліку
своїх товарів. Вони також вирішили здійснити переоблік товарів. Вони вирішили вести переоблік
товарів 30 вересня, зачинивши для цього булочну на день.
1. Виконуйте крок за кроком здійснення переобліку товару і допоможіть пекарні «Смачний
хліб» заповнити їхні картки складського обліку та аркуші обліку товарів, використовуючи наведені нижче дані.
Зазвичай пекарня «Смачний хліб» випікає 180 буханок хліба на день. На 30 вересня вони:
• витратили 65 кг пшеничного борошна, 1 кг дріжджів, 1,5 кг цукру і 1 кг кулінарного
жиру;
• купили 250 кг пшеничного борошна, 10 кг цукру та 15 кг кулінарного жиру;
• викинули 10 кг зіпсовано кулінарного жиру.
Після проведення переобліку запаси пекарні «Смачний хліб» складалися з:
• 360 кг пшеничного борошна, 7 кг дріжджів, 15,5 кг цукру і 17 кг кулінарного жиру.
Пекарні «Смачний хліб» потрібна також і сіль, однак у них ще немає картки складського обліку для солі.
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КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ
Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:
Дата

пшеничне борошно
«Супер»
220 у.н.о. за кг
-

28/9

використано

28/9

використано

Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:

Рух через склад
Надходження

перенесено

Найменування товару:

325 кг

Операція

28/9

КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ

Расход

Дата

Дата

Расход

Залишок

28/9

перенесено

65

260

28/9

використано

1

7

65

195

28/9

використано

1

6

Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:
Дата

Рух через склад
Расход

8

КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ

15 кг
Надходження

Рух через склад

325

цукор швидкорозчинний
110 у.н.о. за кг
-

Операція

10 кг
Надходження

КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ
Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:

Операція

Залишок

дріжджі
«Пекарські»
320 у.н.о. за кг
-

Операція

жир «Кулінарний»
410 у.н.о. за кг
20 кг
Рух через склад
Надходження

Залишок

Расход

Залишок

9,5

25/9

перенесено

1,5

8

25/9

використано

1

17

18

26/9

використано

1

16

використано

1,5

16,5

27/9

використано

1

15

27/9

використано

1,5

15

28/9

використано

1

14

28/9

використано

1,5

13,5

28/9

використано

1

13

29/9

використано

1,5

12

23/9

перенесено

23/9

використано

23/9

закуплено

26/9

10

29

18

АРКУШ ОБЛІКУ ТОВАРІВ
Аркуш:
Дата:
Найменування

Кількість
Наявність

- За даними обліку =

Вартість
Різниця

Вартість
одиниці

Загальна
вартість

2. Подивіться уважно на аркуш з обліку товарів та на заповнені вами картки складського обліку та дайте відповіді на такі запитання:
а.

Скільки рослинної олії залишилося на кінець дня 30 вересня у пекарні «Смачний хліб»?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

б.

Яких двох видів сировини у пекарні «Смачний хліб» більше, ніж необхідно?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

в.

Підозри пекарні «Смачний хліб» щодо крадіжок підтвердилися.
• Якої сировини не вистачає на складі?
• Якою є нестача кожного виду сировини окремо?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

г.

Кількості якої сировини у картці складського обліку більше, ніж у дійсності за даними
переобліку?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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ПЛАН ДІЙ
У ЧОМУ
полягає
проблема?

ЯК
вирішити
проблему?

ХТО
вирішить
проблему?

У мене великі заЯ продам за знипаси деяких видів то- женими цінами товарварів. Водночас у мене ні запаси, що повільно
нестача інших продук- реалізуються.
тів.

Я перегляну кількість залишків, що потребують поповнення
товарів, і зроблю необхідні виправлення.

Я сам

Я сам

КОЛИ
вирішувати
проблему?
Я повинен прийняти рішення щодо
зниження цін, ще раз
перевірити та пропрацювати всі рівні
повторних замовлень
на цьому тижні.
З
наступного
тижня я почну перевіряти товарні запаси по вівторках та
п’ятницях.

Я сам разом з одЯ буду регулярним
робітником
но, як мінімум двічі на
тиждень, перевіряти
свої товарні запаси.

Яким чином ви могли б вдосконалити систему управління товарно-матеріальними запасами
вашого підприємства? Почніть, наприклад, зі складання свого плану дій. Вкажіть у плані:
1.
2.
3.
4.

З якими труднощами ви стикаєтеся в ході управління товарно-матеріальними запасами
свого підприємства?
Як ви вирішуєте кожну з проблем?
Хто вирішить кожну з проблем?
Коли ви плануєте вирішити кожну з проблем?

Складіть свій план дій, використовуючи бланк на наступній сторінці. Запам’ятайте такі рекомендації:
•

Складайте план на три-- або шестимісячний період.

•

Будьте реалістом. Записуйте тільки те, що ви в змозі зробити.

•

Спробуйте вирішити найскладніші проблеми у першу чергу.

•

Тримайте цю книгу на своєму робочому столі для того, щоб за необхідності ним могли
скористатися ваші працівники.

•

Регулярно перевіряйте виконання плану дій. Краще робити це раз на тиждень.

•

Ви можете почепити копію плану на стіну, щоб його легко можна було бачити.
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ХТО
вирішить
проблему?

ЯК
вирішити
проблему?

У ЧОМУ

полягає

проблема?

проблему?

вирішувати

КОЛИ

Використовуючи цю сторінку, напишіть план вдосконалення системи управління товарно-матеріальними запасами свого підприємства

ПЛАН ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Відповіді

ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З УПРАВЛІННЯМ
ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ У ПЕКАРНІ «СМАЧНИЙ ХЛІБ»
1. Нижче наведено аркуш обліку товарів та картки складського обліку пекарні «Смачний
хліб».
АРКУШ ОБЛІКУ ТОВАРІВ
Аркуш:
Дата:
Найменування

Кількість
Наявність

- За даними обліку =

Різниця

Вартість
одиниці

Загальна
вартість

360

380

-20

220

79 200

7

5

+2

320

2 240

15,5

20,5

-5

110

1 705

7

17

0

410

6 970

Пшеничне борошно «Супер»
Дріжджі «пекарські»
Цукор швидкорозчинний
Жир «Кулінарний»

КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ

КАРТКА СКЛАДСЬКОгО ОБЛІКУ
Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:
Дата

Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:

цукор швидкорозчинний
110 у.н.о. за кг
15 кг

Операція

Дата

Рух через склад
Надходження

Вартість

Расход

жир «Кулінарний»
410 у.н.о. за кг
20 кг

Операція

Рух через склад
Надходження

Залишок

Расход

Залишок

9,5

25/9

перенесено

1,5

8

25/9

використано

1

17

18

26/9

використано

1

16

використано

1,5

16,5

27/9

використано

1

15

27/9

використано

1,5

15

28/9

використано

1

14

28/9

використано

1,5

13,5

28/9

використано

1

13

29/9

використано

1,5

12

30/9

використано

1

12

30/9

використано

1,5

10,5

30/9

закуплено

30/9

закуплено

20,5

30/9

зіпсовано

30/9

нестача

15,5

30/9

переоблік

23/9

перенесено

23/9

використано

23/9

закуплено

26/9

10

10
5
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18

15

27
10

17
17

КАРТКА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ
Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:
Дата

КАРТКА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ

пшеничне борошно
«Супер»
220 у.н.о. за кг
-

Найменування товару:
Ціна за одиницю:
Ціна продажу:
Залишок, що потребує
поповнення:

325 кг

Операція

Рух через склад
Надходження

Расход

дріжджі
«Пекарські»
320 у.н.о. за кг
-

Дата

10 кг

Операція

Залишок

Рух через склад
Надходження

325

перенесено

28/9

використано

65

260

28/9

використано

1

7

29/9

використано

65

195

28/9

використано

1

6

30/9

використано

65

130

30/9

використано

30/9

закуплено

380

30/9

помилка

30/9

нестача

20

перенесено

Залишок

28/9

250

28/9

Расход

8

1
2

5
7
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2. Ось порядок їх заповнення:
а. На кінець дня 30 вересня у картці складського обліку пекарні «Смачний хліб» у стовпчику «залишок» залишилось 17 кг жиру «кулінарний».
б. Пекарня «Смачний хліб» має надлишок запасів цукру і жиру «кулінарний».
в. Продивившись картки обліку жиру «кулінарний» і цукру, ви можете помітити, що у порівнянні з тією кількістю, яку пекарня «Смачний хліб» використовує щодня, залишки,
що потребують поповнення запасів, щоразу досить високі. Пекарня «Смачний хліб»
могла б зменшити рівень обов’язкового запасу лише у тому випадку, якщо вони знизять
величину залишків цукру та жиру «кулінарний», що потребують поповнення запасів
цих продуктів.
г. З продуктів на складі спостерігається нестача пшеничного борошна «Супер» та цукру.
Це видно при порівнянні даних з аркуша обліку товарів із залишком у картках складського обліку.
Не вистачає 20кг пшеничного борошна «Супер» і 5 кг швидкорозчинного цукру.
д. Картка складського обліку дріжджів показ
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