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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Ринковий обмін у сучасній економіці активізується 
численними посередницько-комісійними операціями, які створюють комунікативні, 
інституційні, нормативні, інформаційні, соціальні й інші механізми, що спрощують і 
прискорюють зв’язки між продавцями та покупцями у різних секторах економіки. 
Комісійна торгівля є специфічним видом діяльності, оскільки включає як 
посередництво, так і торгівлю, внаслідок чого її можна досліджувати з різних 
напрямів. Комісійні операції виконують сьогодні не лише функції торгівлі та 
посередництва, а й дослідження параметрів зовнішнього середовища та розроблення 
конкретних технологій і механізмів адаптації до нього. 

Комісійно-посередницька діяльність, з одного боку, є універсальною рисою 
всіх агентів ринкової економіки. З іншого боку, вона являє собою самостійну форму 
ринкових трансакцій та обміну, слугує предметом спеціалізованої діяльності 
ринкових суб’єктів. Концепція комісійно-посередницької діяльності включає 
трактування поняття суб’єкта торгово-посередницького бізнесу як фізичної або 
юридичної особи, яка володіє основами етики ділового спілкування, компетентна у 
відповідній сфері бізнесу, здатна зрозуміти різноманітні смаки та переваги клієнтів, 
а також чітко спрогнозувати інтереси й дії власних партнерів і конкурентів. Вона є 
невід’ємною складовою ринкових відносин та реалізується у сфері товарного обігу, 
фінансів, новітніх технологій, обміну продуктами інтелектуальної власності та 
інших сферах. Ефективність діяльності підприємств, які здійснюють комісійні 
операції, напряму залежить від їх облікового та контрольного забезпечення. 

Питання теорії, організації і методології обліку та внутрішнього контролю на 
підприємствах досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: В. І. Бачинський, 
Т. А. Бутинець, Р. М. Воронко, С. І. Головацька, Р. Друрі, Р. Ентоні, Є. В. Калюга, 
Ю. Г. Кім, М. В. Корягін, П. О. Куцик, В. І. Матюха, Л. Г. Медвідь, Г. В. Мисак, 
Л. В. Нападовська, Н. А. Новоселова, В. О. Озеран, Н. А. Остап’юк, М. С. Пушкар, 
О. А. Полянська, К. І. Редченко, М. В. Реслер, І. Б. Садовська, Н. В. Хоменко, 
В. О. Шевчук, І. Й. Яремко та ін. Вагомий внесок у розроблення засад обліку і 
внутрішнього контролю на підприємствах комісійної торгівлі у своїх дослідженнях 
зробили такі вчені: П. Й. Атамас, О. Г. Дроздова, В. О. Іваненко, Н. В. Сєкіріна, 
Ю. Д. Чацкіс та ін. 

Вчені мають вагомі здобутки у даній сфері. Однак питання обліку і внутрішнього 
контролю комісійних операцій розглянуті на недостатньому рівні та потребують 
сучасного дослідження. Насамперед потребує вдосконалення первинний облік, 
методика та організація обліку і внутрішнього контролю комісійних операцій, що 
забезпечувало б створення комплексного підходу до управління такою діяльністю 
підприємств. Потреба у вирішенні зазначених проблем зумовила вибір теми дисертації, 
актуальність дослідження, мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт кафедри 
бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету за темами 
“Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі 
управління підприємств основних галузей економіки” (державний реєстраційний 
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номер 0111U010540) та “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, 
методологія” (державний реєстраційний номер 0111U010542). У межах зазначених тем 
автором проведені дослідження, що пов’язані з особливостями здійснення комісійних 
операцій суб’єктами господарювання та їх впливу на вдосконалення методики й 
організації обліку і внутрішнього контролю комісійних операцій та забезпечення ними 
релевантною інформацією системи менеджменту підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове 
обґрунтування концептуально-теоретичних, методичних та організаційних аспектів і 
розробка практичних рекомендацій із удосконалення системи обліку та внутрішнього 
контролю комісійних операцій підприємства задля покращення інформаційного 
забезпечення управління їх діяльністю.  

Для реалізації мети дослідження вирішенню підлягали такі завдання: 
 дослідити сутність комісійних операцій в економічних відносинах суб’єктів 

бізнесу і їх вплив на формування актуальної системи обліку та внутрішнього 
контролю; 

 проаналізувати сучасний стан обліку і внутрішнього контролю комісійних 
операцій підприємства, визначити основні проблеми і вплив на покращення їх 
нормативно-правового забезпечення; 

 удосконалити діючі та розробити нові первинні документи і реєстри обліку 
для відображення та узагальнення інформації про здійснені комісійні операції як 
основи ефективного управління операційною діяльністю підприємства; 

 вивчити існуючу методику обліку комісійних операцій підприємства та її 
вдосконалення для аналітичного формування інформації про результати діяльності за 
такими операціями; 

 систематизувати підходи до вибору облікової політики та організації обліку 
комісійних операцій підприємства з метою їх удосконалення та інформаційного 
забезпечення системи управління; 

 розглянути діючі форми внутрішньої звітності підприємства, які пов’язані з 
комісійними операціями, та запропонувати нові з метою покращення інформаційно-
аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання;   

 удосконалити існуючу методику внутрішнього контролю комісійних операцій 
з метою своєчасної реалізації контрольних функцій системи управління;  

 дослідити та сформувати організаційні аспекти процесу внутрішнього 
контролю комісійних операцій суб’єктів господарювання, що створить відповідні 
передумови для підвищення його інформативності; 

 запропонувати елементи діагностики комісійних операцій підприємства в 
системі внутрішнього контролю як інформаційної складової менеджменту 
підприємства.  

Робоча гіпотеза дисертаційного дослідження ґрунтується на тому, що 
покращена система обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств, пов’язаної 
з комісійними операціями, дасть змогу вдосконалити управління ними. 

Об’єктом дослідження є чинна система обліку і внутрішнього контролю 
комісійних операцій підприємства та пов’язані з ними процеси. 

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних, організаційних і 
практичних засад обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій, які 
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здійснюють суб’єкти господарювання.  
Методи дослідження. Дослідження здійснено на основі теорії діалектичного 

методу пізнання процесів і явищ. З метою досягнення поставлених у дисертації завдань 
застосовано загальнонаукові методи дослідження: теоретичного узагальнення – для 
дослідження сутності комісійних операцій та поділу їх на основні види; наукової 
абстракції, дедукції та індукції – для дослідження теоретичних і методичних основ 
обліку та внутрішнього контролю, формування теоретико-практичних узагальнень і 
висновків; порівняння та спостереження – для виявлення особливостей організації 
обліку комісійних операцій підприємства; моделювання, аналізу та синтезу – з метою 
вдосконалення документування та розробки нових документів, розробки робочого 
плану рахунків бухгалтерського обліку комісійних операцій; аналогії, узагальнення та 
абстрагування – для створення нових реєстрів обліку і форм внутрішньої звітності, які 
узагальнюють інформацію про здійснені комісійні операції та супутні з ними.  

Інформаційною базою дослідження стали нормативні та законодавчі акти 
України, праці зарубіжних і вітчизняних науковців із проблем комісійної торгівлі, 
обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій, дані статистичних щорічників 
Державної служби статистики України, матеріали семінарів і науково-практичних 
конференцій, електронні ресурси, що знаходяться у вільному доступі, практичні 
матеріали 29 досліджуваних підприємств. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у теоретичному, 
методичному, організаційному та практичному обґрунтуванні рекомендацій із 
удосконалення обліку і внутрішнього контролю комісійних операцій підприємств як 
важливої складової їх операційної діяльності. 

Результати дослідження, які містять наукову новизну й особистий внесок автора, 
такі: 

удосконалено: 
 організаційні аспекти облікової системи шляхом формалізації облікової 

політики комісійних операцій підприємства як упорядкованого процесу формування 
інформації на теоретичному, методичному та технічному рівнях, що, на відміну від 
інших, дозволить забезпечити процес прийняття управлінських рішень повною і 
достовірною інформацією в умовах альтернативних варіантів дій; 

 первинне документування комісійних операцій як юридичної підстави їх 
здійснення з метою підвищення якості інформаційного забезпечення системи 
управління підприємства; 

 методику обліку комісійних операцій підприємства, з врахуванням 
нормативно-правових і організаційних особливостей їх здійснення, яка базується на 
виокремленні основних бізнес-процесів підприємств торгівлі та належній 
аналітичній деталізації, яка дає змогу підвищити ефективність управління 
товарними запасами та результатами діяльності;  

 організаційне забезпечення внутрішнього контролю комісійних операцій 
підприємства, шляхом структуризації об’єктів і суб’єктів контролю, раціонального 
розподілу контрольних функцій відповідно до виокремлених рівнів, що дає змогу 
підвищити своєчасність і дієвість прийняття управлінських рішень; 

 методику внутрішнього контролю комісійних операцій, яка полягає у 
застосуванні виокремлених контрольних процедур за окремими об’єктами, бізнес-
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процесами і рівнями контролю, що, на відміну від інших, дає змогу ефективно 
оцінити функціонування окремих центрів відповідальності, оперативно усунути 
виявлені недоліки і забезпечити їх запобігання у майбутньому; 

отримали подальший розвиток: 
 термінологічний обліковий апарат у частині уточнення економічної категорії 

“комісійна операція” в її взаємозв’язку з поняттям “комісійна торгівля”, що дозволяє 
створити та раціонально побудувати організаційно-методичне забезпечення системи 
обліку і внутрішнього контролю та підвищити конвенційність облікової термінології; 

 класифікаційні ознаки комісійної торгівлі та комісійних операцій з метою 
забезпечення користувачів необхідною інформацією, з врахуванням їх торговельних 
і посередницьких рис, які є підставою вдосконалення теоретико-методичних 
аспектів їх обліку і контролю; 

 підходи до розкриття комісійних операцій у внутрішній управлінській 
звітності, яка враховує складну детермінацію і динамічність обліково-інформаційної 
системи та комплекс вимог, враховуючи потреби управління підприємством; 

  порядок оцінки ефективності здійснення комісійних операцій шляхом 
застосування низки показників-індикаторів з метою імплементації їх у систему 
економічної діагностики підприємства для формування інформаційного базису для 
потреб користувачів різних рівнів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на основі 
науково-теоретичних результатів дослідження розроблені пропозиції з удосконалення 
методики та організації обліку і внутрішнього контролю комісійних операцій 
підприємств. 

Окремі результати дослідження мають позитивні відгуки та впроваджені у 
практичну діяльність суб’єктів господарювання: ТОВ “КУПАВА-5” (довідка № 279 від 
21.11.2018 р.) – варіанти удосконалення організації обліку діяльності підприємства, 
пов’язаної з комісійними операціями за виділеними центрами відповідальності; 
ТОВ “АНТАРЕС-17” (довідка № 567 від 07.12.2018 р.) – у діяльність підприємства 
запроваджено робочий план рахунків, який враховує організаційну структуру та 
особливості здійснення комісійних операцій; первинні документи та форми 
внутрішньої звітності, що дають змогу здійснювати належний контроль на всіх рівнях 
управління підприємством; ТОВ “ВМВ Холдінг” (довідка № 4 від 15.01.2019 р.) – 
організація обліку комісійних операцій; форми внутрішньої звітності, які 
застосовуються для оформлення результатів, запропонована методика внутрішнього 
контролю діяльності за комісійними операціями; ТОВ “Компакт Трейдинг” (довідка 
№ 0502-1 від 05.02.2019 р.) – пропозиції, які висвітлюють питання первинного обліку 
комісійних операцій, руху товарно-матеріальних цінностей, методики та організації 
аналітичного та синтетичного обліку операцій комісійної торгівлі, а також формування 
результатів діяльності за центрами відповідальності; ПП “Укр Максірост” (довідка 
№ 27 від 12.02.2019 р.) – методика обліку запасів, доходів і фінансових результатів, 
форми управлінської звітності; Чернівецька обласна спілка споживчих товариств 
(довідка № 05-06/04 від 07.03.2019 р.)  форми внутрішньої звітності, які створюють 
сприятливі умови для оперативного контролю за ефективністю їх застосування, та 
методика внутрішнього контролю результатів діяльності підприємств.  

Окремі теоретичні положення і практичні рекомендації знайшли застосування у 
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навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету та 
використані під час розроблення навчально-методичного забезпечення з курсів 
“Управлінський облік”, “Організація бухгалтерського обліку”, “Бухгалтерський облік у 
торгівлі та ресторанному господарстві” (довідка № 100/16 від 29.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі пропозиції та розробки, які викладені в 
дисертації, сформовані автором особисто. З опублікованої у співавторстві наукової 
праці в дисертаційній роботі застосовані тільки ті ідеї та рекомендації, що є особистим 
внеском автора.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційного дослідження оприлюднені автором на тринадцяти конференціях, серед 
яких: 4-а Міжнародна науково-практична конференція “Стан і перспективи розвитку 
обліково-інформаційної системи в Україні” (м. Тернопіль, 11 травня 2016 р.); щорічна 
наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ 
“Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 
13-14 травня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція, присвячена  
150-річчю утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю від часу 
заснування Львівського торговельно-економічного університету “150 років споживчій 
кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє” (м. Львів, 13-14 грудня 
2016 р.); 3-а Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне 
забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 27-28 квітня 2017 р.); 
щорічна наукова конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ 
“Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 
11-12 травня 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Тенденції 
розвитку національних економік: економічний та правовий виміри” (м. Київ, 
18-19 травня 2017 р.); 5-а Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 
70-річчю обліково-економічного факультету ОНЕУ “Перспективи розвитку обліку, 
контролю та аналізу в контексті євроінтеграції” (м. Одеса, 25 травня 2017 р.);  
12-а Міжнародна наукова конференція “Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів 
суспільного інтересу” (м. Житомир, 20-21 жовтня 2017 р.); Міжнародна науково-
практична конференція “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України 
на інноваційних засадах” (м. Львів, 02-03 листопада 2017 р.); 16-а Всеукраїнська 
наукова конференція “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, 
методологія, організація” (м. Київ, 23 березня 2018 р.); 3-а Міжнародна науково-
практична конференція “Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та 
оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці” 
(м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.); щорічна наукова конференція професорсько-
викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 
сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 10-11 травня 2018 р.); 8-а Міжнародна 
науково-практична конференція “Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, 
контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів 
глобалізації” (м. Львів, 17-18 травня 2018 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 
21 наукову працю, з них 8 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 5 у 
виданнях України, що індексуються в наукометричних базах; 13 тез за матеріалами  
конференцій. Загальний обсяг наукових праць становить 5,34 друк. арк., з них особисто 
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автору належить 5,08 друк. арк. 
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний текст 
дисертаційної роботи викладено на 182 сторінках. Робота містить 38 рисунків, 
14 таблиць та 24 додатки. Список використаних джерел налічує 210 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, 
завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне 
значення отриманих наукових результатів. 

У першому розділі “Концептуально-теоретичні основи обліку і внутрішнього 
контролю комісійних операцій підприємства” досліджено особливості комісійних 
операцій в економічних відносинах суб’єктів господарювання, проблеми теорії і 
практики стану обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій, їх 
нормативно-правового забезпечення.  

У сучасній моделі національної економіки бізнес, який пов’язаний із здійсненням 
комісійних операцій, представляє посередницьку складову сфери обігу, яка формує 
основи реалізації інтересів підприємств як на продаж, так і придбання товарів (запасів), 
як для перепродажу, так і для використання у своїх виробничих цілях. 

На основі аналізу наукових і нормативних джерел констатовано відсутність 
чіткого однозначного тлумачення термінів “комісійні операції” і “комісійна торгівля”, 
що визнано недоліком, який призводить до неповного розуміння комплексу 
відповідних процесів, здійснюваних на досліджуваних підприємствах. Для усунення 
зазначеного недоліку автором запропоновано визначення цих понять. Під комісійними 
операціями слід розуміти операції, які спрямовані на продаж, коли комітент доручає 
комісіонеру продати його товар, або операції, спрямовані на купівлю товару (запасів), 
коли комітент доручає комісіонеру придбати для нього запаси у продавця, за його 
рахунок і відповідну винагороду. Комісійна торгівля – це специфічний вид діяльності, 
який регулюється договором комісії, де основною стороною виступає комітент 
(замовник), який доручає комісіонеру (виконавцю) продати або купити товар. Для 
більш повного розуміння такого виду діяльності автором запропоновано загальну 
класифікацію.  

Комісійні операції здійснюються як на митній території держави, так і за її 
межами із залученням нерезидентів, тобто провадиться зовнішньоекономічна 
діяльність. З цією метою автором запропоновано схеми здійснення таких операцій 
(рис. 1). 

Сучасна та ефективна організація комісійної торгівлі та здійснення комісійних 
операцій вимагає розроблення належного організаційно-методичного забезпечення їх 
обліку і внутрішнього контролю, що є інформаційним забезпеченням системи 
управління. Автором обґрунтовано, що побудову обліку і внутрішнього контролю 
потрібно здійснювати з урахуванням відповідних бізнес-процесів, де в основу покладено 
принципи формування організаційної структури підприємств. 
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Рис. 1. Схема здійснення комісійних операцій, спрямованих на продаж товарів 

у зовнішньоекономічній діяльності через комісіонера-нерезидента (запропоновано 
автором) 

 
Дослідження стану обліку дозволило виявити, що недостатня кількість 

методичних розробок, невизначеність та різноплановість наукових підходів до обліку 
комісійних операцій спричинили незадовільний стан обліку досліджуваних підприємств, 
це частково пов’язано з недостатнім нормативно-правовим забезпеченням, основними 
ознаками якого визначено: формальність облікової політики, недосконалість форм 
первинної документації та реєстрів обліку, відсутність графіка документообігу, 
відсутність робочого плану рахунків, недосконалість методики обліку (у комітента та 
комісіонера), нерозмежованість обліку бізнес-процесів тощо. Зазначене спонукало до 
усунення недоліків, що дасть змогу підвищувати корисність облікової інформації для 
задоволення потреб управління. 

Автором у процесі дослідження стану контролю комісійних операцій виявлено 
недоліки системи внутрішнього контролю, які узагальнено за теоретичним і практичним 
напрямами. Доведено, що немає єдиного організаційного та методологічного підходу, 
тому функціонування цієї системи ускладнюється. З’ясовано, що основною причиною 
неефективності внутрішнього контролю на досліджуваних підприємствах є 
непрофесійність управлінського персоналу. Доведено, що потрібно здійснювати 
початковий (попередній), оперативний (основний) та заключний види контролю на 
всіх етапах здійснення комісійних операцій, що дасть змогу системі управління 
швидко коригувати результати господарювання. Створення належної системи 
внутрішнього контролю зменшить можливість виникнення й усунення недоліків у 
звітності та в системі обліку. 

Отже, дослідження дали змогу визначити місце комісійних операцій у системі 
товарообігу країни та визначити проблемні питання і напрями вдосконалення обліку 
та внутрішнього контролю таких операцій задля інформаційного забезпечення 
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ефективного управління діяльністю підприємства. 
У другому розділі “Організаційно-методологічні аспекти обліку комісійних 

операцій підприємства” розглянуто первинний облік комісійних операцій 
підприємства, досліджено методичні й організаційні аспекти обліку комісійних 
операцій та існуючі форми внутрішньої звітності, обґрунтовано необхідність їх 
удосконалення і розробки нових. 

Досліджено, що важливою проблемою під час формування ефективної системи 
обліку комісійних операцій є не відповідність носіїв первинної облікової інформації 
вимогам управління, яке не забезпечується адекватною інформацією про результати 
їх здійснення. Для цього удосконалено діючі та розроблено нові форми первинних 
документів (серед яких: Замовлення, Акт приймання-передачі товарів на комісію, Акт 
наданих послуг за комісійними операціями тощо), які більш детально 
охарактеризують проведені операції та забезпечать достовірність облікових даних для 
системи управління, а також запропоновано схему документообігу, яка забезпечить 
пришвидшення та упорядкування їх руху.   

Важливою складовою формування інформації про рух товарів (запасів), 
результатів діяльності від провадження комісійних операцій є розроблений для 
комітентів і комісіонерів фрагмент робочого плану рахунків, який передбачає 
групування інформації за структурними підрозділами. Для правильної систематизації 
та узагальнення інформації про комісійні операції в системі обліку розроблені та 
рекомендовані для застосування на досліджуваних підприємствах регістри обліку: 
Відомість обліку руху запасів, переданих на комісію; Відомість обліку доходів від 
продажу товарів, прийнятих на комісію; Відомість обліку реалізованих товарів, 
прийнятих на комісію; Відомість обліку операційних витрат за комісійними операціями 
та інші, що підвищує інформаційне забезпечення управління.   

Досліджено, що ефективність управління підприємством, яке здійснює 
комісійні операції, напряму залежить від раціональності організації обліку. Виділено 
етапи формування облікової політики на підприємстві та в запропонованому 
Положенні охарактеризовано основні складові щодо здійснення комісійних операцій. 
Враховуючи це, автором відображено організацію обліку руху товарів і результатів 
діяльності за комісійними операціями у вигляді моделі (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Модель організації обліку руху товарів і результатів діяльності за 
комісійними операціями (запропоновано автором) 
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З метою формування релевантної інформації для системи управління 
комісійними операціями запропоновано власний методичний підхід до обліку запасів 
(товарів), розрахунків з комітентами та комісіонерами, собівартості, витрат і доходів. 
Так, отримані на комісію товари обліковуються у комісіонера на позабалансовому 
рахунку 024 “Товари, прийняті на комісію”, а передані товари у комітента – на 
рахунку 283 “Товари на комісії”, з відповідною деталізацією (аналітичними 
рахунками) за структурними підрозділами, місцями зберігання, видами, групами та 
ін., що дає змогу формувати аналітичну інформацію про рух товарних цінностей за 
договорами комісії.  

Обґрунтовано доцільність деталізації розрахунків із комітентами і комісіонерами 
за здійсненими комісійними операціями та наданими послугами. З цією метою у 
робочому плані рахунків запропоновано: субрахунок 3771 “Розрахунки з дебіторами 
за договорами комісії”, до якого відкриваються аналітичні рахунки за кожним 
вітчизняним та іноземним комісіонером у розрізі укладених договорів (контрактів), 
первинних документів; субрахунок 686 “Розрахунки з комісіонерами за 
реалізований товар”, за яким відображаються розрахунки з комісіонерами за 
належною їм комісійною винагородою за надані послуги – за кожним комісіонером, 
у розрізі контрактів, первинних документів і поданих звітів, в яких зазначається 
інформація про здійснені операції та розмір комісійної винагороди; субрахунок 
364 “Розрахунки з покупцями за комісійним товаром”, на якому деталізується 
інформація щодо розрахункових операцій із покупцями за товаром, реалізованим на 
умовах комісії − у розрізі розрахунків з вітчизняними й іноземними покупцями та 
комітентами, видами валют, договорів і первинних документів; субрахунок 
365 “Розрахунки за наданими послугами з комітентами”, на якому відображаються 
розрахунки за комісійною винагородою для комісіонера від комітента. 

З метою визначення результативності діяльності кожного структурного 
підрозділу, залученого до продажу товарів на умовах комісії, запропоновано у 
робочому плані рахунків до субрахунку: 702 “Дохід від реалізації товарів” відкрити 
субрахунок 7025 “Дохід від реалізації товарів на комісії”, інформація на якому 
деталізується за кожним центром доходів – місцем реалізації товарів (склад, 
магазин, інтернет-магазин тощо); 902 “Собівартість реалізованих товарів” відкрити 
субрахунок 9025 “Собівартість реалізованих товарів на умовах комісії” – з 
деталізацією інформації за кожним центром витрат, який співпадає з центром 
доходів, яка формується у запропонованій Відомості обліку собівартості 
реалізованих товарів, прийнятих на комісію. Одночасно з визнанням доходу від 
надання комісійних послуг комісіонер визначає собівартість надання послуг, 
витрати за якими доцільно акумулювати на субрахунку 9031 “Собівартість 
реалізації наданих комісійних послуг” – у розрізі центрів доходів, якими надаються 
послуги та отримується комісійна винагорода.  

Витрати на надання послуг комісіонером доцільно обліковувати на субрахунку 
231 “Витрати на надання комісійних послуг”, які слід акумулювати за центрами витрат 
(склад, магазин, інтернет-магазин тощо). У комітента витрати на продаж товарів, 
переданих на комісію, обліковуються на субрахунку 9301 “Витрати на збут товарів, 
переданих на комісію”, у розрізі понесених витрат за кожним комісіонером. 

Запропонована методика обліку руху товарів і результатів діяльності за 
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комісійними операціями як у комітента, так і в комісіонера покращить інформаційне 
забезпечення системи управління підприємством (рис. 3 та рис. 4).   

 
 
Рис. 3. Схема обліку руху товарів і результатів діяльності за комісійними 

операціями у комітента (розроблено автором) 
 

Автором сформовано основний алгоритм формування управлінської звітності 
на підприємствах, які здійснюють комісійні операції, за рівнями управління, які 
мають свої функціональні особливості. До такої звітності за рівнями відносяться: 
Звіт про рух товарів, переданих на комісію; Звіт комісіонера про продаж товарів; 
Звіт про збутову діяльність підприємства та ін. Звіти дають змогу накопичувати 
релевантну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.  
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Рис. 4. Схема обліку руху товарів і результатів діяльності за комісійними операціями у комісіонера (розроблено автором) 
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Отже, запропоновані напрями вдосконалення первинного обліку, 
методики та організації обліку комісійних операцій є інформаційною основою 
забезпечення ефективного управління та внутрішнього контролю діяльності 
підприємства. 

У третьому розділі “Внутрішній контроль в управлінні комісійними 
операціями підприємства” досліджено методичні й організаційні аспекти 
внутрішнього контролю комісійних операцій та обґрунтовано необхідність їх 
удосконалення, розглянуто діагностику комісійних операцій підприємства у 
системі внутрішнього контролю для покращення управління діяльності. 

Результати дослідження свідчать про низький рівень дієвості внутрішнього 
контролю руху товарів і результатів діяльності за комісійними операціями, що 
пов’язано з відсутністю практичних рекомендацій щодо раціонального розподілу 
посадових обов’язків у контексті контролю комісійних операцій та ігнорування 
можливостей сучасних засобів автоматизації цього процесу. Обґрунтовано, що 
ефективність внутрішнього контролю залежить від раціонального розподілу 
контрольних функцій між працівниками підприємства.  

Визначено місце внутрішнього контролю в системі управління 
підприємством, яке здійснює комісійні операції, досліджено та систематизовано 
основні його складові: визначені основні об’єкти, методи та джерела інформації 
внутрішнього контролю. Ґрунтуючись на принципах доцільності та економічності,  
а також на основі системності в управлінні діяльністю комітентів і комісіонерів, 
нами запропоновано основні етапи організації внутрішнього контролю і 
сформовано загальну схему, яка дає змогу чітко визначити складові контролю з 
метою підвищення ефективності його проведення та формування релевантної 
інформації для системи управління. 

Раціоналізація організації внутрішнього контролю комісійних операцій 
вимагає нормативного забезпечення. З огляду на це автором запропоновано 
Положення про організацію внутрішнього контролю (у частині комісійних 
операцій), що регламентує обов’язки працівників, які мають бути передбачені 
посадовими інструкціями. 

Також запропонований підхід до методики внутрішнього контролю 
комісійних операцій для різних суб’єктів контролю, який передбачає, що посадові 
обов’язки матеріально відповідальних осіб концентруються навколо збереження 
товарів (запасів) через своєчасне та повне формування інформації про їх рух і стан, 
причому пріоритетним завданням є контроль якості вхідних даних про товари, 
менеджмент підприємства відповідальний за своєчасне забезпечення інформацією 
про ефективність діяльності, що є основним завданням внутрішнього контролю. 

З метою покращення ефективності проведення внутрішнього контролю 
автором запропоновано впровадити в діяльність досліджуваних підприємств такі 
регістри: Відомість внутрішнього контролю руху товарів, прийнятих на комісію, 
Відомість внутрішнього контролю доходів від продажу товарів, прийнятих на 
комісію та Відомість внутрішнього контролю витрат, які виникли під час 
здійснення комісійних операцій. 

Результати досліджень дали змогу побудувати загальну схему проведення 
внутрішнього контролю комісійних операцій підприємства (рис. 5). 
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Рис. 5. Загальна схема внутрішнього контролю комісійних операцій 
підприємства (запропоновано автором) 
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Для забезпечення дієвої системи внутрішнього контролю запропоновано 
збалансовану систему показників економічної діагностики, на основі якої 
можна зробити детальний аналіз із усіх напрямків діяльності підприємства, 
через відповідні підсистеми, зокрема таких як: “Комерція”, “Фінанси”, 
“Персонал”, “Маркетинг”. Доведено, що сформована система показників 
враховує специфіку діяльності підприємств, які здійснюють комісійні операції, 
та дає можливість менеджменту на основі отриманих результатів приймати 
ефективні управлінські рішення, які покращать конкурентоспроможність 
підприємства. 

Отже, вдосконалення організаційних і методичних аспектів внутрішнього 
контролю руху товарів і результатів діяльності підприємств, які здійснюють 
комісійні операції, дає змогу покращувати їх систему управління. 

 
 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення та науково 

обґрунтовано пропозиції з удосконалення методико-організаційних і практичних 
засад обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій підприємств. 
Результати дослідження надали змогу сформувати окремі висновки як 
теоретичного, так і практичного характеру: 

1. Комісійна торгівля є специфічним видом діяльності, оскільки охоплює 
ключові фактори посередництва і торгівлі, внаслідок чого характеризується 
низкою специфічних ознак. Досліджено і розкрито сутність комісійних 
операцій суб’єктів господарювання, нормативно-правові та організаційні 
особливості їх здійснення, що надає можливість їх ідентифікації  і є важливим 
методичним інструментом у системі управління підприємством. Визначено 
основні підходи до створення інформаційних потоків комісійної діяльності та 
виділено основні принципи створення результативної системи обліку та 
внутрішнього контролю комісійних операцій, що дасть змогу покращити 
процес формування інформаційного забезпечення ефективного управління. 

2. Результати дослідження існуючого стану обліку і внутрішнього 
контролю комісійних операцій підприємств характеризують його як такий, що 
потребує вдосконалення та визначається низкою проблемних питань, зокрема: 
недосконалість документального оформлення, неоднозначність методики 
обліку, відсутність методики внутрішнього контролю та недостатнє врахування 
особливостей нормативно-правового регулювання їх здійснення при побудові 
організаційно-методичного забезпечення. Доведено, що зазначені недоліки 
виникають внаслідок недосконалості нормативного регламентування та 
неоднозначності поглядів науковців щодо підходів до облікового відображення 
комісійних операцій і їх внутрішнього контролю. Вирішення зазначених питань 
дасть змогу сформувати якісний інформаційний базис системи управління 
комісійними операціями. 

3. Одним із важливих елементів методики обліку, що дає змогу 
сформувати достовірну інформацію за виділеними бізнес-процесами, є 
застосування запропонованих форм носіїв первинної облікової інформації. 
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Вдосконалено чинні первинні документи щодо оформлення комісійних 
операцій (квитанції на приймання товарів на комісію, товарний ярлик, 
оціночно-здавальну відомість, акти на переоцінку та зняття з продажу 
комісійних товарів та ін.), що відображають якісні та кількісні характеристики 
комісійних товарів і нададуть можливість ефективно управляти процесами 
прийняття на комісію, передпродажною підготовкою, реалізацією комісійних 
товарів, передаванням товарів тощо. Запропоновано до використання 
розроблені первинні документи (Замовлення, Акт приймання-передачі товарів 
на комісію, Акт наданих послуг за комісійними операціями та ін.). 
Впровадження елементів первинного обліку дає змогу формувати належне 
інформаційно-аналітичне забезпечення, оцінити доцільність і ефективність 
здійснення комісійних операцій та оперативно реагувати на зміни в їх 
здійсненні.   

4. Удосконалено методичні аспекти обліку комісійних операцій 
підприємства, що забезпечують системний підхід в ефективному управлінні 
товарними запасами, отриманими доходами, понесеними витратами та 
сформованими результатами діяльності за основними бізнес-процесами на 
умовах здійснення комісійних операцій. За результатами дослідження 
розроблено фрагмент плану рахунків, методику обліку комісійних операцій 
підприємства на балансових і позабалансових рахунках та порядок їх 
відображення у запропонованих регістрах обліку (Відомості обліку руху запасів, 
переданих на комісію; Відомості обліку доходів від продажу товарів, прийнятих на 
комісію; Відомості обліку реалізованих товарів, прийнятих на комісію; Відомості 
обліку операційних витрат за комісійними операціями та ін.). Авторський підхід 
до методичних аспектів обліку полягає у застосуванні елементів управлінського 
обліку в комітента та комісіонера шляхом групування товарних запасів, доходів 
і витрат відповідно до розробленої аналітики робочого плану рахунків.  

5. Доведено, що ефективність управління підприємством, яке здійснює 
комісійні операції, напряму залежить від раціональності організації обліку. З 
цією метою виділено основні етапи формування облікової політики на 
підприємстві, які закріплені у запропонованому Положенні про облікову 
політику, в якому охарактеризовано основні складові щодо здійснення 
комісійних операцій. Враховуючи це, автором розроблена модель організації 
обліку руху товарів і результатів діяльності за комісійними операціями, що є 
базовою як для підприємств-комітентів, так і підприємств-комісіонерів, щодо 
інформаційного забезпечення системи управління. 

6. Проаналізовано значення внутрішньої звітності в системі облікової 
інформації підприємства з метою регулювання комісійних операцій та 
обґрунтовано, що внутрішня звітність є важливим інформаційним джерелом 
прийняття ефективних управлінських рішень та базується на чотирьох процесах: 
прогнозування, узагальнення облікової інформації, аналізу та внутрішнього 
контролю. За результатами дослідження запропоновано систему внутрішньої 
звітності підприємства про комісійні операції, зокрема звіти для потреб вищого, 
середнього та нижчого рівнів управління. До такої звітності за відповідними 
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рівнями відносяться: Звіт про рух товарів, переданих на комісію; Звіт комісіонера 
про продаж товарів; Звіт про збутову діяльність підприємства та ін. 

7. Досліджено, що система внутрішнього контролю – це політика та 
процедури внутрішнього контролю, прийняті управлінським персоналом 
суб’єкта господарювання з метою забезпечення правильного й ефективного 
ведення господарської діяльності, збереження запасів, забезпечення точності і 
повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної інформації та її 
відображення в управлінській звітності. Удосконалено організаційні аспекти 
здійснення внутрішнього контролю комісійних операцій підприємства, що 
формалізовані у Положенні про організацію внутрішнього контролю (у частині 
контролю за комісійними операціями) і проміжних документах контролю 
(Відомість внутрішнього контролю руху товарів, прийнятих на комісію; Відомість 
внутрішнього контролю доходів від продажу товарів, прийнятих на комісію; 
Відомість внутрішнього контролю витрат та ін.), що дозволить покращити 
ефективність виконання контрольних процедур за різними рівнями управління 
підприємства. 

8. Розроблено методику внутрішнього контролю комісійних операцій 
підприємства з урахуванням організаційних особливостей їх здійснення, яка 
полягає в систематизації й обґрунтуванні здійснення контрольних дій, 
визначенні методів, інструментів і послідовності їх використання та 
узагальнення результатів, що дасть можливість зберегти та ефективно 
використати запаси, оптимізувати доходи і витрати комісійної діяльності та 
підвищити своєчасність і оперативність прийняття управлінських рішень. 

9. Сучасні економічні умови створюють вимоги до оцінки економічної 
та фінансової діяльності суб’єктів бізнесу. Обґрунтовано, що важливу роль в 
цьому відіграє збалансована система показників, оскільки саме результати 
такого аналізу дають можливість внутрішнім користувачам приймати 
обґрунтовані управлінські рішення та уявляти подальші перспективи розвитку 
підприємства, а зовнішнім – отримувати інформацію для прийняття більш 
вигідних економічних рішень. Для цього, за результатами дослідження,  
сформовано збалансовану систему показників, яка дає можливість здійснювати 
детальний аналіз основних показників і виявляти основні недоліки в 
комерційній, фінансовій, управлінській та маркетинговій діяльності 
підприємства, яка дає змогу проаналізувати становище підприємства та 
своєчасно здійснити сукупність дій з метою запобігання негативному впливу 
зовнішнього середовища на його діяльність. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
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економічної діяльності). – Львівський торговельно-економічний університет. – 
Львів, 2019. 

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних, організаційних і 
методичних засад обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій 
підприємства. 

У роботі досліджено сутність комісійних операцій та їх роль у економічних 
відносинах суб’єктів господарювання. Розглянуто нормативне регулювання обліку і 
контролю комісійних операцій, охарактеризовано проблеми їх теорії і практики. 

Удосконалено первинний облік комісійних операцій підприємств, 
запропоновано методику їх обліку, яка враховує особливості здійснення 
операцій, що базується на виділених бізнес-процесах і дає змогу покращувати 
ефективність системи управління підприємством. Розглянуто аспекти 
організації обліку комісійних операцій, а також підходи до формування 
управлінської звітності, яка дає змогу забезпечувати всіх користувачів і 
систему менеджменту підприємства необхідною обліковою інформацією.  

У дисертаційній роботі розглянуто методику та організацію внутрішнього 
контролю комісійних операцій та напрями їх удосконалення, що полягає у 
застосуванні виокремлених контрольних процедур за бізнес-процесами і 
рівнями контролю. Це надає змогу оцінити ефективність діяльності окремих 
підрозділів і оперативне усунення виявлених недоліків, запобігання їх у 
майбутньому, де важливою складовою такої оцінки є діагностика комісійних 
операцій торговельних підприємств, яка базується на збалансованій системі 
показників. 

Ключові слова: комісійні операції, запаси, торгівля, управління, облік, 
внутрішній контроль, методика, організація. 
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ABSTRACT 

Kuzma Kh. V. Accounting and internal control of commission operations 
of an enterprise.  Manuscript. 

The thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic 
Sciences in specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (by types of 
economic activity). – Lviv University of Trade and Economics. – Lviv, 2019. 

The thesis is devoted to the improvement of theoretical, organizational and 
methodical principles of accounting and internal control of commission operations of 
an enterprise. 

The essence of commission operations and their role in economic relations of 
business entities are considered in the thesis. The main types of commission 
operations are distinguished and their features are investigated. The normative 
regulation of commission operations accounting and control is considered, the 
problems of their theory and practice are characterized. The main functions (tasks) of 
accounting and internal control at the enterprises that carry out commission 
operations are highlighted. Crisis phenomena in the control system caused by the 
ineffectiveness of accounting and internal control are revealed. The main ways of 
overcoming the problems identified in the system of management are proposed. 

Primary accounting of enterprise’s commission operations has been elaborated 
through improvement of existing primary documents and introduction of their new 
forms at the investigated enterprises. At enterprises that carry out commission 
operations, it is proposed to introduce a scheme of primary documents circulation, 
that will ensure acceleration and arrangement of their movement. The method of 
commission operations accounting, which considers the peculiarities of their 
implementation based on selected business processes and allows to improve the 
enterprise’s management system efficiency, is proposed. For this purpose, for the 
enterprises of the consignors and of the commissioners, a fragment of the accounts 
working plan as well as the corresponding accounting registers are proposed (Record 
of the expenses of the enterprise’s main activities, Record of income accounting 
obtained from the sale of goods taken on the commission, Record of the cost 
accounting of sold commission goods, Record of the accounting of the main activity 
results, etc.). 

In the thesis the organization of accounting system of enterprise’s commission 
operations is improved, which allows to fully ensure the process of managerial 
decision making. Approaches to the formation of managerial reporting, which will 
provide all users with the necessary accounting information, are considered. 

Due to the structuring of internal control objects and subjects, the proper 
distribution of functions in accordance with the selected levels of control, which 
makes possible to increase the management efficiency, the organizational support of 
internal control of enterprise’s commission operations is proposed. 

The method of commission operations internal control, which lies in 
application of selected control procedures according to the processes and control 
levels is improved and the efficiency evaluation of the individual units and the 
prompt elimination of identified shortcomings and their prevention in the future, 
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where the important component of such an assessment is the diagnosis of commission 
transactions of trading enterprises, which is based on a balanced system of indicators, 
which considers the specifics of enterprise’s activities that carry out commission 
operations and enables the enterprise’s management on the basis of the obtained 
results to take effective managerial decisions that will improve its competitiveness. 

Key words: commission operations, stocks, trade, management, accounting, 
internal control, method, organization. 
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Диссертация посвящена усовершенствованию теоретических, организационных 
и методических основ учета и внутреннего контроля комиссионных операций 
предприятия. 

В работе рассмотрены сущность комиссионных операций и их роль в 
экономических отношениях субъектов хозяйствования. Рассмотрено нормативное 
регулирование учета и контроля комиссионных операций, охарактеризованы 
проблемы их теории и практики. 

Усовершенствован первичный учет комиссионных операций предприятия, 
предложена методика их учета, которая учитывает особенности осуществления 
операций и основана на выделенных бизнес-процессах, позволяет улучшать 
эффективность системы управления предприятием. Рассмотрены аспекты 
организации учета комиссионных операций, а также подходы к формированию 
управленческой отчетности, которая дает возможность обеспечивать всех 
пользователей и систему менеджмента предприятия необходимой учетной 
информацией. 

В диссертационной работе рассмотрены методика и организация внутреннего 
контроля комиссионных операций и направления их усовершенствования, с учетом 
использования разработанных контрольных процедур по процессам и уровням 
контроля. Это дает возможность оценить эффективность деятельности отдельных 
подразделений и оперативное и оперативное устранение выявленных недостатков, 
предотвращения их в будущем, где важной составляющей такой оценки является 
диагностика комиссионных операций торговых предприятий, которая основана на 
сбалансированной системе показателей. 

Ключевые слова: комиссионные операции, запасы, торговля, управление, 
учет, внутренний контроль, методика, организация. 
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