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"Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху
підприємств торгівлі"
Підприємства галузі торгівлі є найбільш масовими та класифікуються за різними ознаками. Типи магазинів постійно змінюються під
впливом економічних процесів, науково-технічного прогресу, соціальних
факторів, а поряд із цим виникають нові торговельно-технологічні
процеси об’єктів торгівлі.
Метою статті є дослідження господарської діяльності підприємств
торгівлі та формування схеми торговельно-технологічних процесів
сучасних видів торгівлі. Для досягнення поставленої мети було
розглянуто види торгівлі за місцем обслуговування покупця, досліджено
торговельно-технологічні процеси об’єктів стаціонарної та нестаціонарної торгівлі, визначено їх структуру.
Дослідження довело, що налагодити ефективну господарську
діяльність підприємства торгівлі в ринковій економіці можна лише за
наявності чіткої, досконалої форми організації господарської діяльності.
З цією метою на кожному торговельному підприємстві необхідно чітко
визначити схему торговельно-технологічних процесів товароруху.
Структура торговельно-технологічних процесів залежить від виду
торгівлі, типу підприємства, його організаційної структури.
У роботі пропонуються окремі схеми торговельно-технологічного
процесу для об’єктів стаціонарної торгівлі та об’єктів торгівлі за місцем
знаходження покупця. За результатами дослідження визначено, що
доцільно торговельно-технологічний процес торговельного підприємства
будувати за етапами товароруху: операції з товарами до пропозиції їх
покупцям; операції безпосереднього обслуговування покупців; додаткові
операції з обслуговування покупців.
Господарська діяльність торговельного підприємства передбачає
наявність своєчасного інформаційного забезпечення про товарорух для
прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень, тому
визначення схеми товароруху є важливою складовою вдосконалення
організації діяльності й управління торговельним підприємством.
Основою інформаційного забезпечення господарської діяльності
підприємств є дані господарського обліку як функції управління поряд із
плануванням (бюджетуванням), контролем, аналізом і прогнозуванням.

Кожний торговельно-технологічний процес оформлюється відповідним
первинним документом, який є результатом процесу документування.
Наявність первинних облікових документів обумовлює існування інших
елементів системи господарського обліку. Тому використання схеми
торговельно-технологічних процесів є головним чинником удосконалення
обліково-інформаційного забезпечення управління товарними операціями підприємств торгівлі.
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