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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми полягає в тому, що cфера торгівлі в Україні, на відміну 

від більшості інших галузей економіки, за останні роки зазнала кардинальних змін: 

на початку 90-х років  наша крана відкрила свій внутрішній ринок для іноземних 

компаній, корпорацій, інвесторів та особливо роздрібно-торгівельним компаніям, 

що і по сьогодення ведуть свою підприємницьку діяльність, здійснюють реалізацію 

товарів у роздріб населенню, в нашому випадку реалізації одягу та аксесуарів, що 

позитивно відображається на економіці країни. Незважаючи на складні економічні 

умови, сьогодні роздрібна торгівля показує позитивні темпи росту і високу 

товарооборотність. Крім того, відбуваються структурні зміни в роздрібній торгівлі, 

з'являються нові форми торговельних підприємств, тощо. Тому перед бухгалтерами 

постійно виникають різного роду питання обліку в даній сфері, особливо це 

стосується визначення та вірного відображення в бухгалтерському обліку всього 

обсягу роздрібного товарообороту як одного з основних показників господарської 

діяльності роздрібного торговельного підприємства, що має надзвичайно важливе 

значення та грає велику роль для одержання об’єктивної інформації необхідної для 

фінансової та податкової звітності, а також для проведення аналізу ефективності 

господарської діяльності підприємства.  

Мета дослідження  є дослідження особливостей обліку операцій у сфері 

роздрібної торгівлі, cтaну opгaнiзaцiї oблiку, аналізу тa кoнтpoлю роздрібної 

торгівлі, виявлeння нeдoлiкiв та poзpoбкa пpoпoзицiй щoдo поліпшення oблiкoвo-

aнaлiтичнoгo, кoнтpoльних пpoцeciв нa пiдпpиємcтвi. 

Завдання дослідження: 

– дослідити сутність, законодавче регулювання бухгалтерського обліку 

роздрібної торгівлі України;  

– розглянути організацію  особливості бухгалтерського обліку операцій на 

підприємствах роздрібної торгівлі;  

– дослідити дискусійні аспекти та методи вдосконалення обліку в сфері 

роздрібної торгівлі;  
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– проаналізувати загальноекономічну характеристику підприємства ТОВ «LC 

WAIKIKI»;  

– дослідити особливості документального оформлення та системи 

бухгалтерського обліку операцій у сфері роздрібної торгівлі на прикладі ТОВ «LC 

WAIKIKI;  

– визначити напрями автоматизації операцій у сфері роздрібної торгівлі на 

підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI»;  

– проаналізувати пріоритетні напрямки удосконалення первинного обліку та 

контролю товароруху на підприємствах роздрібної торгівлі;  

– визначити завдання і джерела контролю на підприємстві ТОВ «LC 

WAIKIKI»; 

– дослідити методику контролю операцій у сфері роздрібної торгівлі;  

– проаналізувати та дослідити стан внутрішнього контролю за формуванням 

та обліком товарів на підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI;  

– дослідити методичні аспекти контролю інформаційного забезпечення 

товароруху на підприємстві роздрібної торгівлі.  

Об’єкт дослідження є cтaн opгaнiзaцiї oблiку, aнaлiзу i контролю роздрібної 

торгівлі на підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI», який нaлeжить до  міжнародної 

турецької акціонерної компанії «LC WAIKIKI MADZASASILIK HISMETLERI 

TIKARET ANONIM SHIRKETI», одного з лідерів рітейлінгу одягу та аксесуарів  в 

Євразії.  

Предмет дослідження є cукупнicть opгaнiзaцiйних, мeтoдичних, тeхнiчних 

пpийoмiв opгaнiзaцiї, oблiку, aнaлiзу i контролю роздрібної торгівлі. 

Методи дослідження використовувались: дедуктивний метод та індуктивний 

метод, методи порівняльного, проблемно-ситуаційного аналізу, логічний метод 

гpупувaння, пopiвняння, бaлaнcoвий мeтoд, poзpaхунoк вiднocних вeличин, мeтoди 

eлeмeнтapнoї мaтeмaтики тa eкoнoмiчнoгo aнaлiзу, мeтoди мaтeмaтичнoї cтaтиcтики, 

мeтoди мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння тoщo. 

Інформаційна база дослідження є наукові публікації вітчизняних та 

закордонних вчених, нормативно-законодавчі акти України та інших країн, 
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матеріали наукових конференцій і досліджень, звіти та аналітичні матеріали 

відповідних державних органів, дані звітності підприємства, офіційних 

статистичних видань.  

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (81 найменувань), та 25-х додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 131 сторінок. Основний зміст викладено на 110 

сторінках. Робота містить 14 таблиць. 

Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 

опубліковано 1 статтю: Сучасні аналітичні методи для поліпшення асортиментного 

плану підприємства (м. Одесса, 2017 р.) 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні засади обліку операцій у сфері роздрібної 

торгівлі» розглянуто сутність обліку операцій на підприємствах роздрібної торгівлі, 

методологічні та правові аспекти обліку та організацію обліку операцій, дискусійні 

питання та шляхи вдосконалення обліку у сфері роздрібної торгівлі. 

У другому розділі «Діюча практика обліку операцій у сфері роздрібної 

торгівлі досліджено загальноекономічну характеристику та особливості 

документального оформлення обліку операцій на підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI», 

проаналізували напрями автоматизації та удосконалення обліку та контролю 

операцій на підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI». 

У третьому розділі «Контроль і аналіз операцій у сфері роздрібної торгівлі» 

досліджені завдання і джерела контролю, методика контролю на підприємстві ТОВ 

«LC WAIKIKI», проаналізовано стан внутрішнього контролю на підприємстві, 

розглянуто методичні аспекти контролю інформаційного забезпечення товароруху 

на підприємствах роздрібної торгівлі, проведене кореляційно-регресивне 

моделювання запасів на підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI». 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 

1.Вважаю, що для забезпечення формування достовірної і точної інформації 

про обсяг реалізації товарів в обліковій системі підприємства роздрібної торгівлі 

ТОВ «LC WAIKIKI» доцільним є оптимальне поєднання комплексу умов та 

елементів облікового процесу з рівнями управління продажами товарів,  а саме 

вищий - управління обліковою системою і товарорухом загалом, контроль і аналіз 

комерційної діяльності, розроблення альтернативних рішень щодо збуту товарів, 

також середній - вирішення завдань на рівні комплексу задач бухгалтерського 

обліку реалізації товарів, нижчий - оброблення фактичних даних щодо товароруху в 

системі оперативного обліку 

2. Вдосконалення облікової документації і документообігу на ТОВ «LC 

WAIKIKI», на мій погляд, має здійснюватися в таких напрямах, як підвищення 

оперативності оформлення та обробки інформації щодо процесу реалізації товарів, 

збільшення рівня об'єктивності аналітичної інформації, яка знаходиться в первинних 

документах, зростання контролю з обліку вибуття товарів та виробничих запасів, 

забезпечення економії витрат ресурсів та праці на документування й оброблення 

документів. 

3. В зв’язку з самостійністю прийняття рішення щодо ведення аналітичного 

обліку та відкриття рахунків третього, а також нижчого порядків на підприємстві 

роздрібної торгівлі ТОВ «LC WAIKIKI», з метою деталізації інформації доречно 

ввести рахунки третього порядку. Це сприятиме прийняттю ефективніших 

управлінських рішень у процесі формування чистого доходу підприємства. 

4. Наші дослідження доводять, що торговельному підприємству ТОВ «LC 

WAIKIKI» часто недостатньо інформації про витрати у розрізі встановленої 

номенклатури статей. У цьому зв’язку з метою виділення ділянки обліку витрат за 

елементами у системі рахунків бухгалтерського обліку в торговельних 

підприємствах мною запропоновано застосовувати інтегровану методику 

фінансового й управлінського обліку.  
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5. Узагальнюючи усе вищесказане, доцільно сформувати наступні 

рекомендації, направлені на підвищення прибутку від операційної діяльності 

збереження самозабезпечення підприємства, покриття поточної кредиторської 

заборгованості  власними коштами, що б не допустити погіршення фінансову 

стійкість підприємства, та за для уникнення залучення короткострокових або 

довгострокових кредитів, збільшення величини  власних оборотних коштів, а саме 

знаходження нових клієнтів для підприємства, адекватно та розумно підвищити 

плату на товари, що дозволило б збільшити прибуток від основної операційної 

діяльності. 

6. З метою профілактики випадків, пов'язаних з розкраданням й для 

запобігання фактам великих зловживань на підприємстві роздрібної торгівлі ТОВ 

«LC WAIKIKI» пропонується впровадити книгу надходження і вибуття товарів 

(робіт, послуг). Запропонована система оперативного обліку дає змогу посилити 

контроль за виконанням плану роздрібного товарообороту та плану надходження 

товарів, за своєчасністю їхнього завозу в магазин, а також перевірити достовірність 

звітних даних про товарооборот, виявити перекручення у звітності й винних у тому 

осіб. Вона також дає змогу встановити відхилення в здаванні виторгу, що свідчить 

про можливе виникнення в ТОВ «LC WAIKIKI» нестач і крадіжок. 

7. Значне місце в організації внутрішньогосподарського контролю у ТОВ «LC 

WAIKIKI». займає інвентаризація. Періодичність проведення інвентаризації 

товарних запасів – 1 раз на два тижні. Одним із завдань інвентаризації є виявлення 

товарів, які частково втратили свою первісну якість (у тому числі й ті, строк 

придатності яких закінчився). З цією метою нами пропонується під час 

інвентаризації в ТОВ «LC WAIKIKI» посилити контроль товарних запасів. 

8. Під час проведення внутрішнього контролю на ТОВ «LC WAIKIKI» 

виявленні можуть бути на складі товару, закінчення строку сезонної колекції, і є 

ризик того, що ці партії одягу в звичайному порядку повністю продані не будуть, 

нами пропонується ТОВ «LC WAIKIKI» проводити акції і продавати ці товари за 

зниженою ціною. Таким чином підприємство може зменшити свої збитки, 

простимулювавши продажі залежаного товару. 
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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 

господарські процеси, пов’язані з веденням обліку, аналізом та контролем на 

досліджуваному підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI». 

У роботі розглядаються теоретичні аспекти особливостей обліку операцій у сфері 

роздрібної торгівлі, стану організації обліку, аналізу та контролю роздрібної торгівлі, 

виявлення недоліків та розробка пропозицій щодо поліпшення обліково-аналітичного, 

контрольних процесів на підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI»  

Проаналізовано загальноекономічну характеристику підприємства ТОВ «LC WAIKIKI», 

документальне оформлення та систему бухгалтерського обліку операцій, пріоритетні 

напрямки удосконалення обліку, методику контролю операцій у сфері роздрібної торгівлі, 

стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком товарів на ТОВ «LC WAIKIKI  
Запропоновано основні напрямки вдосконалення системи аналітичного та синтетичного 

обліку в ТОВ «LC WAIKIKI», удосконалення контролю операцій у сфері роздрібнох 

торгівлі, автоматизації руху товарів, підвищення ефективності діяльності та економічного 

стану на підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI» 

 

Ключові слова: роздрібна торгівля, товарні запаси, грошові кошти, облік, внутрішній 

контроль, аналіз, організація обліку, методологія контролю. 
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Thesis consists of three chapters. Object of study the research is the economic processes 

associated with the accounting, analysis and control of the investigated enterprise of LLC LC 

WAIKIKI. 

Diploma thesis deals with theoretical aspects of the accounting of operations in the sphere of 

retail trade, the state of organization of accounting, analysis and control of retail trade, detection of 

shortcomings and the development of proposals for the improvement of accounting-analytical, 

control processes at LLC LC WAIKIKI are considered in the paper. 

Analyzed general economic characteristic of LLC LC WAIKIKI LLC, documentary and accounting 

system of operations, priority directions of accounting improvement, methods of control of 

operations in the sphere of retail trade, the state of internal control over the formation and 

accounting of goods at LLC LC WAIKIKI. 

Offered the main directions of perfection of the system of analytical and synthetic accounting in 

LLC "LC WAIKIKI", improvement of control of operations in the field of retail trade, automation 

of movement of goods, increase of efficiency of activity and economic condition at the enterprise of 

LLC "LC WAIKIKI". 
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