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ВСТУП 

Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні торгівля є досить 

популярним видом діяльності в різних господарюючих суб'єктах. Внесок 

торгівлі в галузі економіки України значний. Основну масу матеріальних благ, 

які використовуються для особистих потреб, населення отримує через оптову 

торгівлю. Торгівля - величезна галузь економіки. У цю сферу залучено 

практично все населення країни або в якості продавців, або в якості покупців. 

Однією з найважливіших сфер торгової роботи вважається оптова 

торгівля, тобто торгівля продуктами з наступним їх перепродажем або 

переробкою. Оптові компанії спеціалізуються на встановленні торгово-

господарських взаємозв'язків між виробниками продуктів і роздрібними 

торговельними підприємствами та іншими клієнтами, також на закупівлі та 

реалізації продуктів зі складів і пропозиції відповідних послуг. 

Кожен день в діяльності оптової торгівлі відбувається багато торгово-

господарських процесів, які пов'язані з товарообігом товарів, а саме з 

придбанням, перевезенням до місця реалізації, прийманням, вибраковуванням, 

навантаженням і розвантаженням, зберіганням, реалізацією, списанням і т.п. 

Серед різноманіття господарських операцій в торгівлі облік товарних операцій 

є найбільш трудомістким. Тому актуальність знання основ бухгалтерського 

обліку, аналізу і контролю товарних операцій, а також його раціональної і 

правильної організації особливо в умовах торгівлі в даний час висунута на 

передній план. 

Мета і завдання дослідження. Метою даної є узагальнення теоретико-

методичних засад та формулювання практичних рекомендацій з обліку, аналізу 

та аудиту  товарів в оптовій торгівлі і визначення напрямків її вдосконалення, 

виявлення невикористаних внутрішньогосподарських резервів збільшення 

обсягів оптового товарообороту в умовах конкретного підприємства. 

Завдання. Аби досягти  поставлені цілі  в роботі необхідно вирішити ряд 

завдань: 
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‒   розкрити сутність поняття «оптова торгівля» як економічної категорії 

та об’єкту обліку;  

‒   з’ясувати яке нормативна-правова база регулює облік  товарів оптової 

торгівлі; 

‒   дослідити та з’ясувати особливості  документального оформлення руху 

товарів на досліджуваному підприємстві;  

‒   визначити особливості бухгалтерського обліку при надходженні та 

вибуті товарів  на конкретному підприємстві; 

‒   проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства; 

‒   з’ясувати   проблемні аспекти в обліку та розробити шляхи їх 

вдосконалення; 

‒   дослідити організацію та особливості контролю товарів на 

підприємствах оптової торгівлі; 

‒   розробити економіко – математичну модель, яка дозволить оцінити 

стан руху товарів на підприємстві та запропонувати шляхи вирішення існуючих 

проблем задля досягнення прибутковості підприємства.  

Об’єкт і предмет дослідження.  Об’єктом дослідження є процеси 

обліку, контролю та економічного аналізу стану та руху товарів на 

підприємстві.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних питань, загальних 

принципів, методичних і практичних аспектів, пов'язаних з формуванням і 

реалізацією ефективного обліку та контролю руху товарів на підприємстві 

оптової торгівлі ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ».  

Методи дослідження. При написанні дипломній роботі 

використовувались такі методи дослідження як фінансовий аналіз – для того 

аби дослідити фінансово-господарські показники діяльності роботи 

підприємства; абстрагування – для формування узагальнених висновків на 

основі аналізу і синтезу; вивчення документів та реєстрів обліку за формою і 

змістом – для з’ясування  їхньої відповідності відповідно чинного 

законодавства України; синтез – для узагальнення різних аспектів обліку та 
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контролю товарно-матеріальних цінностей;  порівняння – для зіставлення 

фінансових та статистичних даних у динаміці за декілька років; групування – 

для оцінки та взаємозалежності показників одне від одного. 

Інформаційна база дослідження. При написанні дипломної роботи були 

використані закони України та нормативно-правові акти, які регламентують 

порядок  обліку та реалізації товарів на підприємстві. При підготовці до 

написанні роботи вивчено періодичну літературу, наукові праці і методичні 

розробки, наукові публікації та монографічні видання українських і зарубіжних 

учених, періодичні видання журналів, а також первинна документація, 

внутрішні облікові регістри, внутрішня, зовнішня  та статистична звітність 

підприємства ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ». 

Публікації та апробація результатів дослідження. У процесі 

дослідження за темою дипломної роботи автором опубліковано тези доповідей: 

«Дискусійні аспекти практичного запровадження МСФЗ 15 «Облік виручки по 

договорах з клієнтами» [1], «Фахівці державного контролю в 

інвентаризаційному процесі: проблемні аспекти взаємодії учасників» [2], 

«Аналіз та оцінка факторів фінансової стійкості на прикладі ТОВ «ПРОФІ 

ПРОДУКТ» [3], «Дискусійні аспекти в сфері організації облікової політики на 

вітчизняних підприємствах» [4].  

Дипломна робота включає в себе три розділи, де відображаються 

теоретико-методичні аспекти обліку руху товарів, практичне відображення 

операцій з обліку та контролю їх стану та руху, а також виявлені проблеми та 

запропоновані шляхи для їх вирішення, список використаних літературних 

джерел і додатки.  



87 

 

ВИСНОВКИ 

В умовах ринкової  економіки плановий обсяг товарообороту формується 

на рівні самого підприємства. Його обсяг визначається, виходячи з необхідного 

обсягу прибутку та ринкової позиції підприємства. Розроблений таким чином 

план товарообороту є основним регулюючим фактором формування ресурсного 

потенціалу підприємства. Обсяг та структура товарообороту визначає вимоги 

щодо обсягу, складу та ефективності використання матеріальних, трудових та 

фінансових ресурсів підприємства. 

Об’єктом дослідження в даній дипломній роботі виступило торгівельне 

підприємство. Було зазначено, що компанія «ПРОФІ ПРОДУКТ» є одним з 

лідерів серед постачальників кондитерської, хлібобулочної та молочної 

сировини в Україні. Компанія поставляє продукцію зі свого складу в місті 

Чорноморськ. Підприємство  є - юридичною особою на загальній системі 

оподаткування, є платником податку на прибуток на загальних підставах та 

платником податку на додану вартість. Дана загальна характеристика діяльності 

підприємства, охарактеризовані види діяльності, показана потужність 

підприємства, його фінансовий стан. 

Питання організації та здійснення обліку товарів і тари ґрунтовно 

регламентовані вітчизняним законодавством та детально висвітлені у 

спеціальній літературі, суворе додержання вимог нормативно – правових актів 

та рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності є запорукою успіху суб’єктів цієї діяльності  та досягнення кінцевої її  

мети – одержання прибутку. Проведений нормативно-правовий аналіз дозволяє 

зробити висновки, що існує багато невирішених питань щодо економічного 

визначення товарних операцій як в законодавстві, так і в спеціальній літературі, 

що є вкрай негативним для функціонування підприємства, його прибутковості й 

фінансового росту.  

При надходженні та вибутті товарів існує велика кількість первинних 

документів. Тому правильне і своєчасне заповнення яких є запорукою 

достовірності аналітичного та синтетичного обліку товарів. Доречно зауважити, 
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що одним з найважливіших документів, який складає                               

матеріально-відповідальна особа,  є товарний звіт. До товарного звіту додаються 

всі первинні документи, на підставі яких було отримано і відпущено товар. 

Фінансовий облік товарних операцій ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ» 

здійснюється відповідно до П(с)БО 9 «Запаси», в якому детально визначається 

первісна вартість придбаних товарів. Для відображення операцій з надходження 

та реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємства роздрібної торгівлі 

найчастіше використовують рахунок 28 «Товари». Тара найчастіше 

обліковується на субрахунку 284 «Тара і тарні матеріали». 

Провівши економічний аналіз товарообороту ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ» 

було виявлено, що протягом усього періоду існує тенденція до зростання 

товарообороту. Аналіз показав, що підприємство збільшує ассортимент 

продукції протягом усього періоді. Чистий дохід і прибуток теж збільшувався у 

абсолютному та відносному значенні. 

Для ефективної діяльності ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ», збереження і 

примноження його активів необхідний налагоджений механізм управління, 

найважливішим елементом якого є внутрішньогосподарський контроль. Було 

виявлено, що на ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ» контроль проводить бухгалтер та 

управлінський персонал. Було визначено особливості функціонування та 

переваги діяльності системи внутрішнього контролю на підприємствах оптової 

торгівлі та запропоновано  сформувати  окрему службу внутрішнього контролю 

яка б діяла на підприємстві.  

Одже  з метою поліпшення облікового стану на підприємстві 

рекомендується: 

 автоматизувати процес заповнення первинних документів для 

покращення ефективності роботи бухгалтерії. Це спростить процеду 

рупідготовки та складання документації та зекономить багато часу головному 

бухгалтеру даного підприємстві; 

 для успішної роботи бухгалтерії і підвищення рівня внутрішнього 

контролю пропонується розробити на підприємстві графік документообігу з 
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обліку товарів у вигляді переліку робіт зі створення обробки документів, 

виконаний структурним підрозділом із зазначенням відповідальних осіб і 

термінами виконання; 

 необхідно на підставі первинних документів складати реєстри 

документів з надходження та реалізації товарі за допомогою  комп’ютерної 

техніки, реестри необхідно складати за напрямками надходження та реалізації, 

товарних груп, покупців та замовників; 

 відкривати додаткові субрахунки які б допомогли відокремлювати 

доходи за джерелами формування, а також сбрахунки витрат, що маєть вплив на 

формування фінансових результатів; 

 розробити комплекс заходів щодо пошуку більш вигідних 

постачальників товарів, укладати договори з заводами виробниками, це надасть 

можливість зменшити собівартість  куплених товарів; 

  систематично проводити інвентаризацію товарних запасів (кожного 

місяця), всі результати якісно відбивати в інвентаризаційних описах, та 

відображати на бухгалтерських рахунках;  

 впровадити службу внутрішнього контролю задля забезпечення 

збереження майна, законності і доцільності ведення фінансово-господарської 

діяльності. 

Як заходи щодо вдосконалення товарообороту пропонується 

використання форвардних і ф'ючерсних контрактів. Це дозволить знизити 

величину запасів підприємства і мати в наявності товар в певне в контракті час 

протягом року, що підвищить оборотність запасів, отже, і оборотних коштів, а 

також загальну рентабельність виробничих фондів. Дана пропозиція також 

вплине на товарообіг, оскільки використання таких контрактів не тільки знижує 

затоварення, але і дозволяє мати певні товари в потрібний час в потрібному 

кількості.  

Збільшення товарообігу також залежить від стимулювання збуту, який 

включає в себе рекламні заходи. В результаті проведення рекламної кампанії 

зросте товарообіг, внаслідок чого прибуток підприємства збільшиться. Для 
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більш ефективного використання ресурсів, дане  підприємство повинно  

реконструювати або модернізувати діючі відділу збуту, впровадити нові 

технології руху товарів, прогресивні методи продажу товарів, нові види 

товарних послуг покупцям. 

Таким чином, для покращення аналізу господарської діяльності, 

організації обліку та контролю на підприємстві нами було запропоновано 

шляхи покращення їх організації, подані заходи по організації обліку і 

контролю, впровадження в практичну діяльність яких буде сприяти 

підвищенню ефективності виробництва в цілому по підприємству ТОВ «ПРОФІ 

ПРОДУКТ». 
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