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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. 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. 

Мета 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 дослідження: 

‒   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;  

‒   проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства; 

‒   дослідити організацію та особливості контролю товарів на підприємствах оптової 

торгівлі; 

‒   розробити економіко – математичну модель, яка дозволить оцінити стан руху 

товарів на підприємстві.  

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси обліку, контролю та 

економічного аналізу стану та руху товарів на підприємстві.  

Предмет дослідження. 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 контролю товарно-матеріальних 

цінностей;  порівняння – для зіставлення фінансових та статистичних даних у динаміці за 

декілька років. 

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». 

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

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (53 найменувань) та  додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 98 сторінок. Основний зміст викладено на 87 сторінках. 

Робота містить 10 таблиць, 2 рисунків. 

Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 

опубліковано 1 статтю 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].  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

В Розділі 1 «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТОВАРІВ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ» 

розглянуто сутність та функції оптової торгівлі, розкрита організаційні засади торгівлі. 

Систематизовано нормативно-правову базу, яка регулює облік товарів.  

В Розділі 2 «ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ СТАНУ ТА РУХУ ТОВАРІВ НА 

ПРИКЛАДІ ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ»  вивчена практика обліку об’єкту дослідження на 

підприємстві, наданий критичний аналіз та приведені рекомендації щодо удосконалення 

системи обліку товарів у ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ».  

В Розділі 3 «АНАЛІЗ СТАНУ І  РУХУ ТОВАРІВ, ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ: ТЕОРІЯ ТА ДІЮЧА ПРАКТИКА» показано 

особливості контролю товарообороту, проведено аналіз основних показників підприємства, 

виконано економіко-математичне моделювання фінансових результатів на ТОВ «ПРОФІ 

ПРОДУКТ», надано пропозиції щодо поліпшення системи обліку та внутрішнього 

контролю на підприємстві. 

 

ВИСНОВКИ 

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. 

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.  

Для ефективної діяльності ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ», збереження і примноження 

його активів необхідний налагоджений механізм управління, найважливішим елементом 

якого є внутрішньогосподарський контроль. 
 



АНОТАЦІЯ 

          Бостанжи М.В.      «Теоретичні і практичні засади обліку, контролю і аналізу руху товарів в 

оптовій торгівлі (на прикладі ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ» ).  

кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 

 «071 Облік і оподаткування» за магістерською програмою 

«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» 

Одеський національний економічний університет  

м. Одеса, 2018 рік 

 

Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є 

процеси обліку, контролю та економічного аналізу стану та руху товарів на підприємстві.  

У роботі розглядаються теоретичні і практичні  аспекти сутності поняття «оптова торгівля» 

для цілей організації обліку, контролю та аналізу. 

Проаналізовано фінансово-господарську діяльність підприємства,  діючу практику обліку та 

внутрішнього контролю товарообороту на ТОВ «ПРОФІ ПРОДУК». 

Запропоновано структуру організації автоматизованої обробки облікової інформації щодо 

відображення руху товарів на фірмі. Запропоновано форми документів для відображення 

результатів внутрішнього контролю надходження та вибуття товарів. 

Ключові слова: оптова торгівля, покупець, резерв сумнівних боргів, рентабельність, облік, 

контроль, аналіз, управління. 

 

 

 

ANNOTATION 

            Bostanzhy M.       «Theoretical and Practical Principles of Accounting, Control and Analysis of 

Goods Flow  in Wholesale Trade (based on example of   PROFI PRODUKT LLC)».                  

(work title) 

qualifying work for obtaining an educational master's degree in a specialty 

 «071 Accounting and taxation» for a master's degree program 

«Accounting, audit and taxation in the management of entrepreneurial activity» 

Odessa national economic university  

Odessa, 2018 

 

Master's qualification work consists of three sections. The object of the study is the processes of 

accounting, control and economic analysis of the state and movement of goods at the enterprise. 

The paper deals with theoretical and practical aspects of the concept of "wholesale trade" for the 

purposes of accounting, control and analysis. 

The financial-economic activity of the enterprise, the current practice of accounting and internal 

control of goods turnover at  LLC «PROFI PRODUK». 

The structure of the organization of automated processing of the accounting information on the 

reflection of the movement of goods at the company is proposed. The forms of documents are proposed for 

displaying the results of internal control over the receipt and disposal of goods. 

Key words: wholesale trade, buyer, reserve of doubtful debts, profitability, accounting, control, 

analysis, management. 
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