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ВСТУП 

 

Актуальність обраної теми: Стрімкий розвиток інтеграційних та 

глобалізаційних процесів впливає як на економіку світу в цілому, так і на 

економіку України, що являє собою її частину. За таких умов, в останні роки 

простежується зростання ролі обліку, як функції ефективного управління 

підприємством. Це підтверджується збільшенням його масштабів, 

структуризацією та автоматизацією. Адже саме дані обліку є основною базовою 

інформацією для аналізу та прийняття управлінських рішень стосовно 

діяльності для будь-якої компанії. 

Стабільність економіки будь-якої держави неможлива без стабільності 

фінансового стану підприємств, які функціонують в ній. Остання напряму 

пов’язана з поняттям безперервності діяльності, основу якої складає достатня 

забезпеченість запасами, що виступають предметами праці будь-якого 

підприємства. Крім того, на більшості підприємств запаси становлять значну 

частину оборотних активів, відображених у балансі. Від того, наскільки вірно 

ведеться складський облік запасів та бухгалтерський облік їх вартості, багато в 

чому залежить достовірність  інформації, щодо фінансового положення 

компанії та її прибутків.  

Підприємства, що функціонують в галузі оптової торгівлі будівельними 

матеріалами зіштовхуються  з проблемами порядку оцінки та обліку великої 

кількості товарів, що являються їх об’єктами продажу, а також виникають 

складнощі  зі складським обліком товарів (пересортиці, втрати, тощо). 

Значний внесок у розробку теоретико-методологічних та прикладних 

аспектів обліку запасів зробили як вітчизняні науковці − В. Н. Амітан, 

І. А. Бондарєва, В. Ю. Желєзняк, С. В. Кошеленко , так і зарубіжні дослідники − 

Б. А. Анікін, І. І. Бажин, Д. Дж. Бауерсокс та інші. Облік запасів висвітлено як у 

національних стандартах (П(С)БО 9), так і в міжнародних (МСФО2). 
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Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є 

відображення сутності запасів, їх обліку, контролю за збереженням на складах, 

а також чіткого документального оформлення всіх операцій по надходженню та  

реалізації запасів. Досягнення цієї мети включає рішення наступних завдань:  

- визначення поняття товарних запасів та їх класифікації, дослідження 

існуючих поглядів на дану тему в науковій літературі та періодичних виданнях; 

- систематизація та узгодження загальнодержавних та нормативних 

документів які регламентують операції з обліку запасів та контролю за їх 

використанням; 

- впорядкування  методики ведення обліку і оцінки вартості запасів при 

їх надходженні та вибутті за напрямками використання; 

- визначення основних показників, які застосовувалися при проведенні 

аналізу товарних запасів підприємства; 

- відображення основних напрямків аудиту запасів на підприємстві; 

- складання висновків,  пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення 

ведення обліку запасів на підприємстві, що  дозволить формувати необхідні 

дані для покращення контролю і прийняття управлінських рішень.  

Об'єктом дослідження виступає процес організації обліку, аналізу та 

аудиту товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та організаційно-

методологічне забезпечення визначення, оцінки, обліку та контролю товарних 

запасів на підприємстві ТОВ «АВСК», що займається оптовою торгівлею 

будівельними матеріалами.  

Методи дослідження. Методичне підґрунтя дипломної роботи 

становлять загальнонаукові методи пізнання економічних явищ, зокрема: 

системний підхід – для оцінки стану проблеми та визначення напрямів 

удосконалення обліку товарних запасів; діалектичний метод пізнання – з метою 

уточнення облікової структури категорії «запаси»; індукції та дедукції – у 

процесі дослідження загальних тенденцій розвитку обліку запасів в оптовій 

торгівлі; теоретичного порівняння – для побудови класифікаційної моделі 
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запасів; статистичного спостереження та аналітичного групування – для аналізу  

рентабельності продажу товарів; кореляційно-регресійного аналізу – для оцінки 

впливу факторів на зміну рентабельності продажу, відбору та визначення 

впливу факторів на ефективність використання запасів; таблично-графічний 

метод – з метою наочного відображення фактографічної інформації; 

абстрактно-логічний, причинно-наслідкових зв’язків, опису, конкретизації, 

формалізації – для формування системи аналiтичного облiку та 

документального оформлення руху основних засобів; логічного узагальнення – 

під час формулювання висновків.  

Інформаційна база дослідження. Дослідження проводилось на основі 

використання законів і нормативно-правових актів України, МСФЗ, наукової 

літератури, матеріалів науково-практичних конференцій з проблем обліку 

запасів і впровадження МСФЗ; дані Державної служби стaтистики України,  

матеріалів періодичних видань: вітчизняних та закордонних, і даних 

бухгалтерського обліку та звітності ТОВ «АВСК», які є необхідними 

джерелами для висвітлення даної теми. Відомості про публікації та участь у 

конференціях наведено в додатку А. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження процесу організації обліку, аналізу та аудиту товарних 

запасів на підприємствах оптової торгівлі на прикладі ТОВ «АВСК» розкриває 

значущість на актуальність даної теми, адже за результатами видно, що облік 

запасів виступає об’єктом дослідження багатьох вчених на протязі років, існує 

чітка стандартизація обліку, що регламентована, як на національному рівні так і 

на міжнародному, постійно виникають ряд проблем, що потребують вирішення. 

Так як діяльність торгового підприємства передбачає використання 

значної кількості товарів. Для того, щоб стабільно здійснювати процес поставки 

товарів покупцям на підприємстві, постійно необхідні оборотні засоби в 

матеріальній формі. Підприємство повинно мати в достатніх розмірах запаси 

товарів. Вони посідають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у 

структурі витрат підприємства різних сфер діяльності і визначенні результатів 

господарської діяльності та при висвітленні інформації про фінансовий стан. 

Запаси відносять до складу оборотних активів, оскільки можуть бути 

перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.  

В процесі роботи було розглянуто усі питання у відповідності до поставленої 

мети, а саме: загальні поняття про товарні запаси та їх сутність згідно 

загальнодержавних та нормативних документів які регламентують операції з 

обліку запасів та контролю за їх використанням;  методологія оцінки запасів, їх 

документальне оформлення та особливості обліку товарно-матеріальних 

цінностей на торговельному підприємстві ТОВ «АВСК»; визначення та 

розрахунок основних показників, які застосовуються при аналізі товарних 

запасів підприємства; відображення основних напрямків аудиту запасів; 

складання висновків,  пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення 

ведення обліку запасів на підприємстві, що  дозволить формувати необхідні 

дані для покращення контролю і прийняття управлінських рішень.  

Під товарними запасами у широкому значенні розуміють матеріальну або 

нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Необхідна умова діяльності 
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підприємств - добре налагоджені господарські зв'язки, оскільки вони 

забезпечують безперервність процесу  постачання. Чітка класифікація 

матеріально-виробничих запасів за певними ознаками і вибір одиниці обліку 

необхідні для своєчасної і правильної організації синтетичного і аналітичного 

обліку. Важливою передумовою організації обліку матеріалів є їх оцінка. Вона 

має значення і для ефективнішої організації обробки даних обліку. На даному 

підприємстві облік ведеться за первісною вартістю і  відповідає вимогам 

організації складського господарства та забезпечує виконання контролю за 

збереженням матеріальних цінностей під час їх приймання і зберігання. 

Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться у відповідності до чинного 

законодавства. Його документальне оформлення та складання фінансової 

звітності здійснюється із застосуванням програми 1С-Бухгалтерія версії 8.2. Це 

сприяє  підвищенню оперативності, удосконаленню інтелектуальності обліку та 

науковому обґрунтуванню його даних в оцінці господарської діяльності.   

Що ж стосується фінансового стану досліджуваного підприємства, то 

зміни, які відбулися за звітний період в балансі підприємства,ведуть до 

підвищення фінансової стійкості підприємства, але воно як і раніше в 

кризовому стані, адже його діяльність збиткова., та причини цього  зовнішні, 

сама  є внутрішня політика є оптимальною для сучасних умов ведення 

господарської діяльності, що підтверджується скороченням суми збитків.  Для 

забезпечення організації та ведення обліку на підприємстві створена 

бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером. Вона має 

централізовану структуру. Кожен бухгалтер підприємства виконує обов’язки 

згідно посадових інструкцій, які розроблені головним бухгалтером. Для 

забезпечення швидкого та правильного відображення в обліку господарських 

операцій підприємство затвердило порядок обробки інформації, тобто склало 

графік документообігу. Усі первинні документи на досліджуваному 

підприємстві складаються у відповідності до законодавчих вимог. Організація 

обліку на підприємстві здійснюється за автоматизованою журнально-ордерною 

формою. 
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Аналіз показників ефективності використання запасів, показав, що їх 

оборотність прискорилась а тривалість обороту знизилась, що є позитивною 

тенденцією, але підприємству в подальшому підвищувати необхідно 

вдосконалювати систему використання запасів, не допускати росту залишків 

товарів на кінець періоду понад норм. 

В  ході  аудиту  були  виявлені  відхилення  та  помилки, але вони суттєво 

не  вплинули  на достовірність  відображення  даних  у  фінансовій  звітності  

підприємства, хоча на даний момент підприємство не є повністю 

платоспроможним, тобто існує вірогідність  припинення  безперервної  

діяльності (отримано збиток в поточному році).    Але, враховуючи  те,  що  

помилки  в  сумі  не є дуже суттєвими і  всеохоплюючими, група з виконання 

завдання сформувала умовно позитивний висновок.  

Даному підприємству, доцільно запропонувати, для підвищення рівня 

конкурентоспроможності, поліпшити асортимент товарів, за рахунок залучення 

нових постачальників, знизити рівень цін на деякі групи товарів,  це дозволить 

залучити покупців, товарообіг буде збільшуватися не за рахунок високих цін, а 

за рахунок збільшення обсягу реалізації товарів. Для збільшення рівня 

комерційної роботи потрібно провести роботу з постачальниками про 

виконання ними своїх договірних зобов'язань. Щодо покупців, то необхідно 

використовувати резерв дебіторської заборгованості і скоротити строки 

розрахунків за товар, адже це дестабілізує роботу підприємства через  

неможливість повного використання своїх оборотних активів.  

Ще необхідно проводити заходи щодо зниження витрат по товарних 

ресурсах і тари, для цього треба систематично, у встановлений термін, 

проводити інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, встановлювати 

співвідношення товарної маси, проводити роботу з усунення 

понаднормативних витрат товарів і тари. На підприємстві інвентаризації 

повинні проводитись через заплановані проміжки часу з метою забезпечення 

відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності запасів. На 

Товаристві немає встановленого графіка проведення перевірок. На даний 
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момент документована процедура з проведення інвентаризацій на підприємстві 

в повному обсязі відсутня. Для виконання цього пункту необхідно: розробити 

документовано оформлений порядок проведення інвентаризацій; здійснювати 

перевірки відповідно до цього порядку; використовувати результати 

інвентаризацій для поліпшення роботи організації; навчити співробітників 

правильному проведення інвентаризації; забезпечити цих співробітників 

необхідним інвентарем. 

Також, необхідно впровадити маркетингову політику, яка допоможе 

збільшити об’єм товарообороту і, як наслідок, рівень прибутку. Вивчити попит 

населення на групи товарів і робити закупівлі товарів у відповідності попиту 

населення. Проведення цієї роботи допоможе поліпшити фінансовий результат 

роботи оптового підприємства ТОВ «АВСК». 
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