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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Торгівля займає провідне місце в економічній діяльності 

всіх країн світу, зокрема і в Україні. На торговельні підприємства покладені особливі 

функції – вони є завершальною ланкою, виступаючи посередником між виробниками 

та споживачами продукції. Та, як й інші комерційні підприємства, ставлять на меті 

отримання прибутку. Особливої уваги заслуговують підприємства роздрібної 

торгівлі, які працюють безпосередньо з кінцевими споживачами. З розвитком 

ринкових відносин у нашій країні і галузь торгівлі проходить через значні зміни, які 

потребують розвитку та удосконалення методологій, методик та підходів у 

бухгалтерському обліку, контролінгу та аналізі. 

 Особливості функціонування підприємств роздрібної торгівлі мають на увазі 

активне використання оборотного капіталу, зокрема двох його елементів: запасів і 

грошових коштів та їх еквівалентів. Господарська діяльність підприємства роздрібної 

торгівлі базується на операціях з товарами та грошовими коштами. Тому 

найважливішим є отримання повної та достовірної інформації про надходження та 

реалізацію товарів, їх стан та залишки, надходження готівки до каси та її інкасацію, 

надходження грошових коштів на рахунки у банку, розрахунок націнки. Від 

правильності цих даних залежить правильна сплата податків та правильне визначення 

фінансового стану підприємства, на якому будуються й управлінські рішення.  

Наразі питання обліку, контролю та аналізу оборотного капіталу на 

підприємствах роздрібної торгівлі є відкритим. Для вирішення відповідних питань 

використовуються загальні методи, що притаманні підприємствам усіх сфер. Вони 

працюють у більшості випадків але не можуть охопити усю специфіку 

функціонування підприємства кожної окремої сфери.  

Питанням та проблемами обліку, контролю та аналізу оборотного капіталу на 

підприємствах роздрібної торгівлі займалося багато вчених. Серед них можна 

виділити таких науковців, як: Амош О.І., Антонюк В.П., Апопій В.В., Афендікова 

Н.О., Бочаров В.В., Бутинець Ф.Ф., Бланк І.О., Гейц В.М., Гнибіденко І.Ф., 
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Голошубова Н.О., Гончаров П.Г., Губеня Ю.Е., Міщук І.П., Новікова О.Ф., 

Памбухчіянц О.В., Платонов В.М., Соболєв В.О., Усач Б.Ф., Чумаченко М.Р.  

Актуальність теми полягає і у тому, що ринкових умовах та постійних змінах у 

веденні обліку та проведенні аналізу виникають питання, що потребують вирішення, 

що стосуються конкретних видів діяльності і не підпадають під загальні методики.  

Мета. Обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій 

щодо обліку, аудиту та аналізу ефективності використання оборотного капіталу.   

Завдання. Основними завданнями є:  

– Дослідження поняття оборотного капіталу та його особливостей у галузі 

роздрібної торгівлі; 

– Визначити особливості обліку у роздрібній торгівлі; 

– Вивчити систему обліку на підприємстві; 

– Запропонувати заходи для оптимізації обліку реалізації товарів;  

– Провести аудит діяльності підприємства;  

– З’ясувати чинники, що впливають на структуру оборотного капіталу; 

– Оцінити ефективність використання та управління оборотним капіталом 

на підприємстві; 

– Оцінити фінансовий стан підприємства;  

– Запропонувати управлінські рішення для підвищення ефективності 

використання оборотного капіталу;  

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є господарські процеси, пов’язані 

з веденням обліку, контролем та аналізом на підприємстві ІБФ ТОВ «Престиж». 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, 

методичних і практичних питань обліку, аудиту та аналізу використання оборотного 

капіталу та формування фінансового результату підприємства роздрібної торгівлі.  

Методи дослідження. Для досягнення мети дипломної роботи у процесі 

дослідження організації та методики бухгалтерського обліку та аудиту операцій з 

обліку оборотного капіталу та аналізі фінансових результатів на ІБФ ТОВ «Престиж» 

використовувався комплекс загальнонаукового методу. Для вирішення 



6 
 

вищезазначених завдань були використані загальнонаукові методи аналізу та синтезу, 

групування, порівняння при вивченні теорії та практики ведення обліку оборотного 

капіталу, традиційний комплексний аналіз роздрібного товарообороту.  

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 ІБФ ТОВ 

«Престиж», зокрема використовувались накази керівництва, службові записки, 

первинні документи, облікові регістри та форми фінансової звітності. 

Наукова новизна. Поглиблення існуючих теоретичних та практичних 

положень обліково-аналітичного забезпечення ефективності використання 

оборотного капіталу та розробка відповідних управлінських рішень на підприємстві. 
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі проведеного дослідження теоретико-методичних питань, критичної 

оцінки діючої практики обліку на підприємстві, проведеного аудиту та аналізу 

діяльності підприємства ІБФ ТОВ «Престиж» та ефективності використання їм 

оборотного капіталу було встановлено: у використанні підприємством оборотного 

капіталу є ряд недоліків, що передбачає необхідність оптимізації діяльності та 

використання виявлених резервів. 

На сучасному етапі розвитку систем бухгалтерського обліку, контролю та 

аналізу все ще постає проблема з визначенням поняття «оборотного капіталу». Було 

вивчено праці та результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, що 

займалися даним питанням. Основним завданням є розмежування понять «оборотний 

капітал», «оборотні кошти» та «оборотні активи» та їх чітке визначення, так як наразі 

існує досить багато праць, у яких дані поняття або ототожнюються, або мають 

однакове визначення. 

Аналіз показав, що помилковим є ототожнення оборотних коштів з оборотними 

активами, так як останні є більш ширшим поняттям, що включає у себе оборотні 

кошти. Оборотні кошти на підприємстві фінансують виробничий та збутовий цикли 

та є відображенням лише вартісної форми капіталу. Оборотні ж активи – це поєднання 

вартісної та матеріально-речової форм капіталу. А оборотний капітал являє собою ту 

частину капіталу підприємства, що воно авансує у оборотні активи.  

Тобто, змішування понять оборотних коштів та оборотного капіталу є 

неприпустимим, так як ці категорії характеризують зовсім різні елементи. Подібна 

помилка може викривити результати аналізу та характеристику діяльності 

підприємства, а також побудову його стратегії.  

Було визначено, що підприємство має приділяти увагу й структурі оборотного 

капіталу. Не дивлячись на те, що аналізоване підприємство є підприємством 

роздрібної торгівлі, у циклі його діяльності також можна виокремити стадію 

виробництва, виражену у підготовці товару до реалізації. Тому важливим є така 

оптимізація оборотного капіталу, яка дозволяє йому у достатній кількості 
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знаходитися на усіх стадіях кругообігу. Будь-яка затримка або нестача приводить до 

уповільнення діяльності підприємства, необхідності у позикових коштах, 

неможливості задовольнити потреби споживачів у повній мірі.  

Проведені дослідження дозволили виявити особливості у формуванні 

оборотного капіталу та його специфіку на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Особливості галузі торгівлі, такі як короткий комерційний цикл, відсутність 

повноцінної виробничої стадії та контакт з кінцевим індивідуальним споживачем 

обумовлюють особливості оборотного капіталу. Він займає високу частку у 

загальному обсязі активів, має високу оберненість та включає велику номенклатуру 

товарів. Виходячи з цього, та вищезазначеного, на підприємстві роздрібної торгівлі 

оборотний капітал надзвичайно швидко проходить усі стадії кругообігу. Це вимагає 

від підприємства контролю для забезпечення належного обсягу на кожному етапі 

кругообігу. У протилежному випадку виникають затримки платежів та погіршується 

асортимент. Важливим є розуміння того, що на стадії продажу, перетворення товарної 

форми у грошову, купівля повністю залежить від споживача і є у більшості випадків 

спонтанною. Це і покладає додаткову відповідальність на підприємство щодо 

контролю за наявністю товарів та їх вчасним замовленням, що і є умовою згаданого 

забезпечення наявності капіталу на усіх стадіях циклу.  

Особливості галузі торгівлі та формування у ній оборотного капіталу 

передбачає й видозміну системи обліку та постановку особливих критеріїв і акцентів 

при його веденні. Основна увага у даному випадку приділяється товарним запасам та 

грошовим коштам, так як сама діяльність пов’язана зі закупівлею товарів та їх 

продажем кінцевим споживачам. Дебіторська заборгованість сюди не включена, так 

як вона формується лише у випадках малого опту, який виникає досить рідко, а сама 

заборгованість не має суттєвих змін. Важливою особливістю обліку є правильне 

визначення собівартості товару та розрахунок торгової націнки, що визначає 

отримання підприємством прибутку. Обов’язковим є визначення підприємством 

розміру торгової націнка та, якщо передбачається, що він буде різним, чітка 

зафіксована диференціація за групами товарів. 
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Визначено, що на підприємстві облік ведеться з дотриманням усіх вимог 

законодавства та згідно таким законодавчим актам, як Податковий Кодекс України,  

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», «Про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку», «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг», згідно 

стандартам бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 9 

«Запаси» та 16 «Витрати».  

Вивчення системи обліку підприємства ІБФ ТОВ «Престиж» показало, що на 

підприємстві облік ведеться з дотриманням усіх вимог до системи обліку на 

підприємствах роздрібної торгівлі. Крім первинних документів з руху товарів та руху 

грошових коштів, увага була приділена використанню реєстраторів розрахункових 

операцій (РРО). Вони приймають участь як у русі товарів, у момент їх реалізації, так 

й у русі грошових коштів, у момент надходження оплати покупцем за товар. РРО 

формуються фіскальні чеки та Z-звіти, що допомагає у контролі за рухом товарів і 

грошових коштів, визначенні розмірів прибутку. Також це допомагає краще 

аналізувати результати діяльності та надає можливість використовувати різні власні 

субрахунки завдяки тому, що у даних документах зазначається диференціація 

податків і способів оплати, знижок.  

На підприємстві ІБФ ТОВ «Престиж» використовується система автоматизації 

бухгалтерського обліку – «1С: Бухгалтерія». Це допомагає знизити ризики 

неправильного заповнення документів та помилок в обчисленнях завдяки вбудованим 

контролю, перевірці та логічній пов’язаності різних документів, а також завдяки 

відсутності ручного ведення обліку.  

Але дослідження особливостей оборотного капіталу у сфері торгівлі, 

особливостей обліку на підприємства роздрібної торгівлі, а також особливостей 

самого підприємства дало змогу виявити недоліки та шляхи удосконалення системи 

обліку на підприємстві ІБФ ТОВ «Престиж». Рекомендації стосуються модернізації 

плану рахунків підприємства. Враховуючи розширення підприємства, збільшення 

кількості магазинів, політику клієнтоорієнтованості, а також популяризацію 

безготівкових розрахунків й у сільській місцевості, доцільним є введення додаткових 
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субрахунків. Вони мають стосуватися знижок, що були використані, відображати 

окремо надходження оплати безготівковим та готівковим шляхом. Такі зміни 

дозволять структурувати облік на підприємстві, зробити його більш чітким, не 

дивлячись на те, що це передбачає додаткові субрахунки, а також це забезпечить 

додатковою інформацією аналіз. Підприємство матиме змогу відстежувати 

популярність використання карток та робити такі розрахунки більш простими, 

слідкувати за зміною середнього чеку та популярності товарів у залежності від 

використання знижок, відстежувати зміни прибутку після впровадження таких дій.  

Проведений аудит діяльності підприємства ІБФ ТОВ «Престиж» показав, що 

помилок у веденні обліку, які б суттєво викривлювали звітність або не були 

виправлені через певний час, не виявлено. У більшості випадків помилки стосуються 

записів у регістрах обліку або заповнення первинних документів. Такі випадки не 

викривлюють результати діяльності підприємства, але були дані рекомендації щодо 

проведення відповідного нагляду, так як у контролюючих органів можуть виникнути 

претензії. Суттєвими помилками можна вважати неправильність розрахунку вартості 

товарів, а також відсутності певних записів у КОРО – це є порушенням облікової 

політики підприємства і законів України та впливає на показники діяльності 

підприємства. Було виявлено, що такі помилки виникають через значний обсяг 

діяльності, тобто відсутні спроби навмисного зменшення прибутку до оподаткування 

чи інших видів спотворення фінансової звітності.  

Вивчення фінансової звітності підприємства ІБФ ТОВ «Престиж» дозволило 

провести аналіз та визначити стан підприємства, ефективність провадження 

діяльності, ефективність використання оборотного капіталу та динаміку його складу.  

Було визначено, що, як і очікувалося, що у роздрібній торгівлі у складі 

оборотних активів переважають товарні запаси, на підприємстві вони становлять 74% 

від загальної вартості оборотних активів. При цьому, грошові кошти, які є другою 

важливою ланкою діяльності підприємства роздрібної торгівлі, займають лише 

0,12%. Було визначено, що така незначна сума спричинена постійною закупівлею 

товарів, а також, у 2015 році суттєво зросла дебіторська заборгованість, що також 

вплинуло на розмір грошових коштів. Підприємству були дані рекомендації щодо 
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нарощення суми грошових коштів, які є запорукою платоспроможності. Для цього 

підприємству варто оптимізувати дебіторську заборгованість для зменшення темпів 

її зростання та перейти на умови передоплати, що забезпечить підприємство певною 

часткою грошових коштів при кожній операції з дрібного опту. Також необхідно 

дослідити інші зняття коштів з рахунків у банках для того, щоб визначити їх розмір і 

зробити фіксованим залишок, що є необхідним для забезпечення найтерміновіших 

зобов’язань.  

Дослідження ефективності використання оборотного капіталу на підприємстві 

показало, що у 2015 році вона підвищилася. На підприємстві знизилася вартість 

товарних запасів та зріс прибуток, коефіцієнт оборотності оборотного капіталу склав 

1,88, запасів – 2,44, а грошей та їх еквівалентів – 716,08. Усі три показники 

збільшилися у порівнянні з минулим роком. Було визначено, що зниження вартості 

грошей на підприємстві є негативним явищем, тому і покращення їх оборотності 

суттєво не додає позитивної характеристики. Але вартість товарних запасів 

зменшилася, підприємство отримало більше прибутку – разом зі пришвидшенням їх 

обороту, зросла й рентабельність і склала 1,75%, що у рази більше за попередні роки. 

На це позитивно вплинуло і покращення рентабельності продажу, яка досягла рівня 

0,93%.  

Було визначено, що на підприємстві «нормальний» тип фінансової стійкості та 

присутні позитивні тенденції – зростання запасу фінансової стійкості у днях, яка у 

2015 році зросла на 127,44%. Але треба відмітити, що зростає нестача власних 

оборотних коштів для покриття запасів. Проте це компенсується довгостроковими 

зобов’язаннями. Це хороша практика, коли підприємство використовує позикові 

кошти разом зі власним капіталом, а враховуючи відсутність на підприємстві 

короткострокових кредитів, підвищених ризиків не виникає. Тому на підприємстві 

спостерігається зменшення коефіцієнту автономії, але він все ще близький до 

рекомендованого значення. Зростає коефіцієнт маневреності, що спричинене 

зростанням вартості запасів та сталив власним капіталом, так як, як було зазначено, 

починають переважати позикові кошти. Проведення аналізу ліквідності та 

платоспроможності підприємства допомогло довести необхідність наявності певного 
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запасу грошових коштів. Не дивлячись на те, що інших активів з надлишком вистачає 

для покриття зобов’язань, непокриті найтерміновіші зобов’язання можуть стати 

причиною появи у підприємства кредитів банку, що значно погіршує фінансову 

стійкість.  

Для визначення резервів підвищення ефективності використання оборотного 

капіталу та виявлення стохастичного зв’язку, тобто факторів, що впливають 

опосередковано на рентабельність оборотного капіталу. Було виявлено, що 

рентабельність оборотного капіталу  зростає при збільшенні частки дебіторської 

заборгованості в оборотному капіталі, при збільшенні частки постійних витрат у 

загальній сумі витрат, при зростанні коефіцієнту мобільності та при зменшенні 

маневреності власного капіталу. Очевидним є те, що усі ці фактори опосередковано 

пов’язані з вартістю товарних запасів, регуляція якої і є визначальним завданням для 

підприємства.  

За результатами проведено дослідження підприємству можна надати ряд 

рекомендацій: 

– введення додаткових субрахунків, що охарактеризували б готівковий та 

безготівковий розрахунок, суми знижок, бонусні програми – це дозволить краще 

слідкувати за типом розрахунку, аналізувати розмір товарообороту у залежності від 

використаних знижок чи програм, покращити систему розрахунку торгової націнки; 

– зниження собівартості товарів за рахунок пошуку нових постачальників, 

удосконалення логістики, заключення нових контрактів, що дозволить знизити 

вартість товарних запасів, пришвидшити їх оборотність та підвищити ефективність 

використання, тобто отримати більше чистого доходу; 

– перегляд асортименту магазину для виявлення найменш популярних 

товарів з метою їх видалення з прилавків та оновлення асортименту – це дозволить як 

збільшити товарообіг за рахунок нового асортименту та зацікавлених споживачів, так 

і зменшити середньорічну вартість запасів за рахунок видалення зі складів товарів, 

що не користуються попитом – це також пришвидшує оборот оборотного капіталу, 

підвищує ефективність його використання; 
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– оптимізація складського господарства, виявлення середньої вартості 

залишків та відмова від надмірної кількості товарів на складах – це прискорить 

оборотність запасів, покращить маневреність підприємства щодо асортиментної 

політики; 

– збільшення залишку грошей та їх еквівалентів – це підвищує 

платоспроможність підприємства, забезпечує термінові зобов’язання. Зменшує 

ризики, пов’язані з використанням позикових коштів; 

– розвиток відділу маркетингу для нарощення товарообігу через 

клієнтоорієнтованість, акції, різні програми.  
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