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ВСТУП 

 

Актуальність  теми. Торгівля с однією з провідних галузей економічної 

діяльності. В нових умовах у даній галузі відбулися значні зміни, які зумовлюють 

необхідність подальшого розвитку методології, методики і організації 

бухгалтерського обліку. Торгівля - це свого роду каталізатор змін, що відбуваються 

у виробництві та споживанні в умовах ринку. В Україні кількість торговельних 

підприємств - як оптових, так і роздрібних - зростає з кожним роком. 

Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а також 

між ними і населенням, що зумовлені дією ринку, мають характер грошових 

розрахунків. Ці взаємовідносини ґрунтуються на використанні грошей  у їх 

функціях – коштів обігу і коштів платежу. При цьому підприємство водночас є 

постачальником для одних і покупцем для інших.  

Торгівля - особлива діяльність людей, пов'язана із здійсненням актів купівлі-

продажу, яка представляє собою сукупність   специфічних   технологічних   та   

господарських   операцій,   що спрямовані на обслуговування процесу обміну. Це 

форма товарного обігу, що здійснюється при посередництві грошей. 

Торговельна діяльність — це ініціативна самостійна діяльність юридичних 

осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу товарів з метою одержання 

прибутку. 

Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою 

бухгалтерського обліку торговельного підприємства,  яка забезпечує визначення і 

контроль за точністю і об‘єктивністю основного показника діяльності підприємства 

- обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі як джерела покриття витрат 

обігу та створення прибутку підприємства. Облік реалізації товарів безпосередньо 

пов‘язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на 

додану вартість. 

Бухгалтерський облік торговельної діяльності завжди мав свої особливості в 

порівнянні з обліком інших видів діяльності. Сьогодні бухгалтерам торговельних 

підприємств постійно доводиться долати складнощі перехідного періоду. Тому 
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необхідно привернути належну увагу до організації бухгалтерського обліку 

діяльності торговельних підприємств в умовах його реформування з метою 

забезпечення користувачів повною, достовірною та об'єктивною інформацією про 

фінансовий стан підприємства та результати його діяльності. 

Мета  і  завдання  дослідження. Метою випускної роботи є вивчення і 

критична оцінка теоретичних засад та чинної практики обліку, аудиту та аналізу 

діяльності підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо їх 

вдосконалення на ТОВ «Спеції – Одеса». 

Відповідно до мети в випускній роботи поставлено такі завдання: 

– здійснити  класифікацію  доходів  та  витрат  підприємств,  й  сформувати 

інформаційну  базу  задля  визначення  критеріїв  щодо  ефективності  

управління процесами формування та використання фінансових результатів; 

– визначити особливості обліку товарних запасів на ТОВ «Спеції-Одеса»; 

– вивчити  основні  засади  методики  аудиту  доходів,  витрат  і  фінансових 

результатів на ТОВ «Спеції-Одеса»; 

– дослідити стан обліку під час проведення аудиторських процедур щодо 

управління діяльності на досліджуваному підприємстві; 

Об’єктом дослідження є господарські процеси, пов‘язані із веденням обліку 

та аудиту на ТОВ «Спеції – Одеса».  

Предметом  дослідження  є комплекс теоретичних, методичних і практичних 

питань обліку, аудиту та аналізу операцій із продажу товарів та формуванням 

фінансових результатів підприємства оптової торгівлі. 

Методи  дослідження. Для  досягнення  мети  дипломної  роботи  в  процесі 

дослідження  організації, методики  бухгалтерського  обліку  та  аудиту  операцій  з 

обліку  доходів,  витрат  та  фінансових  результатів  на  ТОВ «Спеції-Одеса» 

застосовувався  комплекс  загальнонаукового методу. Для вирішення визначених у 

випускній роботі завдань використовувалися такі методи: загальнонаукові методи 

аналізу та синтезу, групування, порівняння при вивченні теорії та практики ведення 

обліку оптового товарообороту, традиційний комплексний аналіз оптового 

товарообороту. 
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Інформаційною  базою  дослідження  стали  законодавчі  та  нормативні 

документи  України,  Міжнародні  стандарти  фінансової  звітності,    Міжнародні 

стандарти аудиту, праці вітчизняних  і закордонних вчених з питань обліку, аудиту, 

контролю,  аналізу  фінансових  результатів,  спеціалізовані  періодичні  видання, 

навчальні  посібники,  а  також  ресурси  всесвітньої  мережі  Інтернет.  Практичну 

інформацію для дослідження нами було отримано безпосередньо на 

досліджуваному підприємстві ТОВ «Спеції-Одеса», зокрема використовувались 

накази керівництва, службові  записки,  первинні  документи,  облікові  регістри  та  

форми  фінансової звітності.  
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ВИСНОВКИ 

 

У випускній роботі розглянуті законодавчі та нормативні документи, які 

регулюють питання обліку, аналізу та аудиту товарних запасів та їх забезпечення у 

діяльності підприємства. Аналіз законодавства свідчить про те, що в питаннях 

оподаткування вирішальну роль відіграють саме Закони.   

Метою випускної роботи було дослідження методології обліку ,аналізу та 

аудиту товарних запасів на торговельному підприємстві, проведення аналізу 

діяльності торговельного підприємства в сучасних умовах формування ринкової 

економіки. 

У відповідності до поставленої мети в роботі на тему ―Облік, аудит та 

економічний аналіз діяльності підприємств оптової торгівлі: організаційні та 

методичні аспекти (на прикладі ТОВ «Спеції-Одеса»)‖ були вивчені та розкриті 

такі питання : 

− загальні поняття про товарні запаси, їх сутність; 

− особливості обліку, аналізу та аудиту товарних запасів на торговельному 

підприємстві; 

− ведення   бухгалтерського  обліку  відповідно Чинному законодавству; 

− аналіз діяльності підприємства ТОВ «Спеції – Одеса» 

− аудит товарних запасів . 

При розкритті цих питань було зроблено такі висновки. 

Під товарними запасами у широкому значенні розуміють матеріальну або 

нематеріальну власність, яка реалізується на ринку.  

Запаси є однією з основних складових собівартості реалізованої продукції, 

робіт, послуг тощо. Від того, наскільки правильно буде організований їх облік, 

залежить точність визначення прибутку підприємства і, що не менш важливо, 

збереження самих запасів.  

Аналіз діяльності підприємства показав, що об'єм реалізації товарів 

збільшився порівняно з минулими роками, але витрати обігу також збільшилися. 
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Причиною збільшення витрат обігу стало збільшення витрат на збут (витрати на 

обслуговування транспортної організації, комунальні послуги, реклама тощо). 

Фінансовий стан ТОВ «Спеції – Одеса» щодо його ліквідності та 

платоспроможності задовільний, низькорентабельний, але підприємство здатне 

виконати своєчасно зобов'язання перед комітентами, бюджетом та своїми 

працівниками. Бухгалтерський облік на ТОВ «Спеції – Одеса» ведеться у 

відповідності до чинного законодавства. Документальне оформлення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється із 

застосуванням ручної праці. Даному підприємству пропонується використовувати 

сучасні методи ведення бухгалтерського обліку, тобто застосовувати комп‘ютерні 

бухгалтерські програми в повному обсязі. Це сприятиме підвищенню 

оперативності, удосконаленню інтелектуальності обліку та науковому 

обґрунтуванню його даних в оцінці господарської діяльності. 

  Для поліпшення фінансового результату ТОВ «Спеції – Одеса» необхідно 

збільшити товарооборотність. Для цього потрібно проводити роботу з пошуку і 

залученню постачальників з більш низьким рівнем цін на пропоновані товари. 

Необхідно проводити роботу з реклами магазина. Реклама – двигун прогресу. Чим 

більше покупців притягнуто, тим вище товарооборотність. Знизити витрати обігу. 

Шляхами зниження витрат обігу можна вважати ряд напрямків: 

1.  Механізація трудомістких процесів. 

2. Удосконалювання апарата керування. 

3. Поліпшення використання торгово - технологічного устаткування; 

4. Розвиток прямих господарських зв'язків; 

5. Застосування сучасних форм продажу товарів; 

6. Оптимальний розподіл оборотних коштів; 

7. Матеріальна зацікавленість працівників у раціональному використанні 

оборотних коштів. 

Необхідно проводити заходи щодо зниження витрат по товарних ресурсах, 

для цього у встановлений термін проводиться інвентаризація товарно - 
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матеріальних цінностей, установлюється співвідношення товарної маси, проводити 

роботу з усунення понаднормативних витрат товарів і тари.  

Для зниження втрат по теплоенергії потрібно встановити теплолічильник.  

Встановити нове торгове обладнання. 

 Для конкуренції з іншими постачальниками, що наявні на ринку, необхідно 

поліпшити асортимент товарів, за рахунок залучення нових постачальників, 

знизити рівень цін (рівень цін нижче ринкового) це дозволить залучити покупців, 

товарообіг буде збільшуватися не за рахунок високих цін, а за рахунок збільшення 

обсягу реалізації товарів. Для підвищення рівня комерційної роботи потрібно 

провести роботу з постачальниками про виконання ними своїх договірних 

зобов'язань. Вивчити попит населення на групи товарів і робити закупівлі товарів у 

відповідності попиту населення. Проведення цієї роботи допоможе поліпшити 

фінансовий результат роботи підприємства. 
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