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В сучасних умовах торгівельним підприємствам потрібно шукати більш ефективні
шляхи реалізації товарів. Одною з таких форм реалізації товару є транзитна
форма.Вітчизняні підприємств не застосовують транзитну форму реалізації товарів, чим
роблять помилку, бо її застосування сприяє зменшенню витрат на транспортування та
зберігання товару, тому обрана тема є актуальною.
У практиці підприємства оптової торгівлі використовується декілька форм реалізації
товарів [1]:
– облік реалізації товарів зі складів (складський товарообіг).
– облік реалізація товарів транзитом з участю у розрахунках (транзитний
товарооборот);
– облік реалізація товарів транзитом без участі у розрахунках (організацій
товарооборот);
– облік бартерних (товарообмінних) операцій;
– облік у комісійній торгівлі.
Розглянемо дві форми реалізації товарів, а саме облік реалізація товарів транзитом з
участю у розрахунках (транзитний товарооборот) та облік реалізація товарів транзитом без
участі у розрахунках (організацій товарооборот).
Отже, основою транзитної форми реалізації товарів є діяльність оптових підприємств,
так як товар від виробника одразу потрапляє до замовника, обминаючи оптовий склад
(посередник). Посередник в свою чергу, одержує окрему плату бо укладає договір с
виробником та одержувачем, які, між собою не взаємодіють.
Схема реалізації товарів транзитом за участю в розрахунках представлено на рис. 1.
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Рис.1. Схема реалізації товарів транзитом за участю в розрахунках оптового підприємства [4]
В обліку оптового підприємства залежно від умов поставки, обумовлених в договорі з
продавцем, по даті переходу права власності на товар буде відображена вартість придбаних
товарів. Щоб відобразити в обліку товар, якого немає в наявності, на рахунку 28 “Товари”
можна відкрити субрахунок “Товари в дорозі” [2].
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При транзитній реалізації товарів без участі у розрахунках оптове підприємство
виступає лише як посередник: воно заключає договір купівлі-продажу з постачальником і
покупцем та контролює його виконання[1].
Схемареалізаціїтоварів транзитом без участі в розрахунках надана на рис. 2.

Товари

Підприємствовиробник
(постачальник)

Договір
купівлі

Оптове
підприємство
(посередник)

Договір
постачання

Роздрібне
підприємство
(покупець)

Рис.2. Схема реалізаціїтоварів транзитом без участі в розрахунках оптового підприємства [4]
Отже, дослідивши транзитну форму реалізації товарів: її особливості, організацію
розрахунків між підприємством-виробником (постачальником), оптовим підприємством
(посередником) та роздрібним підприємством (покупцем) можливо визначити наступні
переваги її застосування:
– скорочення часу просування товарів;
– економія коштів на зберігання, підсортування, вантаження-розвантаження на
складах оптових посередників;
– пришвидшення тривалості обороту товарних запасів;
– зниження втрат товарів;
– відсутність потреби у складських приміщеннях;
– зменшення кількості складських операцій[3,5, 6, 7].
Але слід зазначити, що транзитну форму реалізації товарів має і недоліки:
– звуження асортименту товару;
–транзитну норму відвантаження (вагон, контейнер, автомобіль) не кожен магазин
може викупити і прийняти[3,5, 6, 7].
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