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ВСТУП 

 

Метою проходження навчальної практики є вивчення та опрацювання 

інформаційної бази економіко - виробничого напряму діяльності підприємства, 

практичне опрацювання питань, що розглядалися під час теоретичної 

підготовки та самостійної роботи, формування аналітичного, творчого 

мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу господарської 

діяльності і набуття навичок, необхідних роботі.  

Завдання навчальноі практики, відповідно до мети, полягали у 

наступному: 

- ознайомлення із підприємницькою організацією, технікою і технологією 

виробництва, сферами постачання сировини і матеріалів; 

- ознайомлення з організацією обліку та звітності підприємства, існуючою 

системою інформації про діяльність підприємства; 

- засвоєння принципів і методів економічного аналізу виробничо - 

господарської діяльності підприємства; збір матеріалів для аналітичної роботи. 

 При проходженні практики: 

- пройдено загальний інструктаж та одержано всю необхідну 

документацію (звіти, методичні вказівки); 

- отримано консультації щодо оформлення таблиць, користування всіма 

необхідними документами; 

- виконано всі завдання, передбачені навчальною практикою, у повному 

обсязі; 

- підготовлено звіт з практики. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  

І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1 Аналіз ефективності процесу реалізації товарів на підприємстві 

 

Ефективна робота будь-якого підприємства неможлива без достатнього та 

повного аналізу його попередніх результатів. Тільки зіставляючи вже наявні 

досягнення з очікуваними можна отримати покрашення результатів роботи.    

ПП «Галактика» - підприємство роздрібної торгівлі будівельними 

матеріалами, сантехнічними виробами, миючими засобами та домашнім і 

садовим інвентарем. 

Роздрібний товарообіг є одним з основних показників, за яким оцінюється 

економічна та інша діяльність підприємства торгівлі. 

Роздрібний товарообіг торгового підприємства є складовою частиною 

товарообігу міста і певною мірою покриває купівельні фонди населення. У 

зв'язку з цим динаміку товарообігу підприємства слід вивчати у взаємозв'язку з 

аналізом розвитку роздрібного товарообігу міста і купівельної спроможності 

населення.  

Такий аналіз допомагає виявити позитивні і негативні сторони в торговій 

діяльності підприємства і розробити заходи щодо зростання товарообігу, 

поліпшення асортименту реалізованих товарів, підвищення якості 

обслуговування покупців. Одночасно досліджують закономірності розвитку 

роздрібного товарообігу на душу населення.  

Розвиток товарообігу роздрібного торгового підприємства 

ПП «Галактика»  характеризується даними таблиці 1.1. 

Роздрібна реалізація товарів ПП «Галактика»  росте достатньо швидко, 

що з позитивної сторони характеризує динаміку його торговельної діяльність. 

План роздрібного товарообігу ПП «Галактика» перевиконаний на 2,876 

млн.грн., або на 27,0 %. В порівнянні з минулим роком його об'єм зріс на 4,12 
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млн.грн., що складає 43,0 %.  

Таблиця 1.1. 

 Інформація про участь ПП «Галактика» в роздрібному товарообігу міста 

Кременчука 

 

 

Аналіз виконання плану і динаміки роздрібно товарообігу проводять не 

тільки за рік, але і по кварталах, і навіть по місяцях. Це допомагає встановити, 

як ритмічно розвивається роздрібна реалізація, рівномірно задовольняється 

попит покупців на товари. Враховуючі специфічність товарів і сезонність 

проведення будівельних робіт вивчимо ритмічність і рівномірність розвитку 

товарообігу підприємства ПП «Галактика» (Додаток 1). 

Торгове підприємство успішно виконало план роздрібного товарообігу у 

всіх місяцях звітного року, окрім січня та лютого. Втрати товарообігу у зв'язку 

з недовиконанням плану в окремі місяці були 0,008 млн. грн. (0,001+0,007), що 

складає 0,08 % до планового річного його об'єму (0,008:10,642х100). Але план 

роздрібної реалізації товарів виконаний в усіх кварталах, перевиконання плану 

Показник 2016 р. 2017р. Відхилення 

2017/2016 
В % 

2017/ 
2016 план фактични

й 
% 

вик-ня 
плану 

від 
плану 

від мин. 
року 

Чисельність 

населення міста, 

тис.осіб 

226 227 227 100 - +1 100,4 

Роздрібний 

товарообіг міста, 

млн.грн. : 

1380,218 1481,430 1450,885     

Роздрібний 

товарообіг 

торговельного 

підприємства, 

млн.грн. 

9,398 10,642 13,518 127,0 +2,876 +4,120 143,8 

Питома вага 

торгівельного 

підприємства, % 

0,68 0,72 0,93 129,2 +0,21 +0,25 136,8 

Роздрібний 

товарообіг на 

душу населення, 

грн. 

6107,2 6526,0 6391,6 98 -134,4 +284,4 105 
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становить – 2,876 млн.грн. (0,246+0,619+0,894+1,117). Основними причинами 

недовиконання плану у січні і лютому є недоліки в постачанні товарами, 

організації торгівлі, рекламі, інших аспектах маркетингу і менеджменту, 

зниження темпів будівельних робіт у зимові місяці. 

Рівномірність розвитку товарообігу торгового підприємства можна більш 

поглиблено проаналізувати, використовуючи дані таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2. 

Інформація про частку кожного кварталу в річному роздрібному 

товарообігу ПП «Галактика», % 

Квартал 2016 р. 2017 р. Відхилення  
план Фактично Від  плану Від минулого 

року 
1 14,9 15,1 13,7 -1,4 -1,2 
2 25,2 25,1 24,3 -0,8 -0,9 
3 27,4 27,4 28,2 +0,8 +0,8 
4 32,5 32,4 33,8 +1,4 +1,3 
Всього за 

рік 
100 100 100 - - 

 

Товарообіг підприємства ПП «Галактика» розподілявся по кварталах 

нерівномірно. Найбільш напруженим був четвертий квартал, найменш 

напруженим - перший. Планом передбачалося деяке зниження напруженості в 

розвитку роздрібної реалізації товарів. 

Після вивчення загального об'єму роздрібного товарообігу переходять до 

аналізу його складу. По складу роздрібний товарообіг підрозділяється на 

продаж товарів населенню, дрібнооптова і інші види роздрібної реалізації. 

Продаж товарів населенню включає їх реалізацію за готівковий і безготівковий 

розрахунок і в кредит. Роздрібний товарообіг також деталізується по вживаних 

формах торгівлі (продаж товарів по методу самообслуговування, з 

використанням інших прогресивних форм обслуговування покупців і 

традиційних методів торгівлі), по місцю реалізації товарів (продаж товарів 

через магазини). Аналіз складу товарообігу проводиться в абсолютних 

(вартісних) і відносних показниках. Відносним показником, зокрема, є частка 
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(питома вага) окремих видів реалізації в загальному об'ємі роздрібного 

товарообігу. Вивчення продажу товарів населенню в кредит, крім того, 

проводять з використанням натуральних вимірників. Зміна в роздрібному 

товарообігу частки продажу товарів населенню за готівковий і безготівковий 

розрахунок і в кредит робить певний вплив на витрати обігу і фінансові 

результати, що повинно враховуватися при їх аналізі. Аналіз складу 

товарообігу проводять як порівняння з даними плану, так і в динаміці. Аналіз 

складу товарообігу розглянуто в Додатку 2. 

Торгове підприємство перевиконало план продажу товарів населенню за 

готівковий рахунок на 0,026 млн.грн. (2,4%) і безготівковий розрахунок на 

2,710 млн.грн. (28,4 %). План по інших видах роздрібної реалізації 

перевиконаний на 0,14 млн.грн. Високими темпами ростуть окремі види 

реалізації товарів в динаміці, що викликане незначним підвищенням роздрібних 

цін та збільшення обсягів продажу.  

Нерівномірне виконання плану по складу товарообігу привело до зміни 

частки в загальному його об'ємі окремих видів роздрібної реалізації товарів: 

знизилася питома вага в товарообігу продажу товарів населенню за готівковий 

розрахунок і залишилася на минулому рівні частка продажу товарів за 

безготівковий рахунок та інші види роздрібної реалізації.  

Роздрібні торгові підприємства повинні забезпечувати населення всіма 

необхідними товарами. Тому слід вивчити ступінь виконання плану і динаміку 

роздрібної реалізації по окремих товарах і товарних групах, забезпечення 

безперебійної торгівлі, дотримання асортиментного переліку (мінімуму) у 

магазині, задоволення попиту покупців на окремі товари. Динаміку роздрібної 

реалізації по окремих товарних групах і товарах проаналізуємо на основі даних 

таблиці 1.3. 

Роздрібна реалізація всіх товарів в динаміці росте достатніми  темпами, 

це викликане збільшенням обсягів продажу товарів та підвищенням роздрібних 

цін. Нерівномірність розвитку роздрібного товарообігу в асортиментному 

розрізі в динаміці призвела до зміни його структури, яка характеризується 
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питомою вагою (часткою) окремих товарних груп і товарів в загальному об'ємі 

товарообігу. Так, в порівнянні з минулим роком по всім товарним групам, а 

саме цемент, вапно, крейда, алебастр (гіпс), інші будівельні матеріали, засоби 

для миття, чищення та догляду, побутові товари неелектричні, матеріали та 

обладнання для роботи в домашних умовах (вкл. садовий інвентар), інші 

непродовольчі товари, частка в товарообігу зросла. 

Виконання плану і динаміка роздрібного товарообігу залежать від трьох 

основних груп чинників:  

1) забезпеченості товарними ресурсами, правильності їх розподілу і 

використання;  

2) забезпеченості трудовими ресурсами і ефективності праці торгових 

працівників;  

3) стану, розвитку і ефективності використання матеріально-технічної 

бази торгівлі. 

Дані про рух товару торгового підприємства наведені у таблиці 1.4. 

Роздрібний товарообіг в порівнянні з планом зріс за рахунок 

наднормативних товарних запасів на початок року (+0,297 млн.грн.), 

перевиконання плану надходження товарів (+3,546 млн.грн.). Можливості 

збільшення товарообігу зменшилися у зв'язку із зростанням товарних запасів в 

порівнянні з планом на кінець звітного року (-0,597 млн.грн.) та іншого вибуття 

товарів (-0,370 млн.грн.). ПП «Галактика» в інше вибуття товарів включає 

товарні втрати, бій, лом, псування і зниження ціни товарів, їх нестачу. У зв'язку 

з цим збільшення в порівнянні з планом і в динаміці іншого вибуття товарів з 

негативної сторони характеризує його торгову діяльність. 

В порівнянні з минулим роком об'єм товарообігу збільшився за рахунок 

завищених товарних запасів на початок року (+0,498 млн.грн.) зростання 

надходження товарів (+4,607 млн.грн.). Можливості зростання товарообігу в 

динаміці зменшилися в результаті збільшення товарних запасів на кінець року 

(-0,584 млн.грн.) і зростання іншого вибуття товарів (-0,401 млн.грн.). 
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Таблиця 1.3. 

Інформація про динаміку асортименту та структури роздрібного товарообігу ПП «Галактика» 

Товарна група та товар 2016 р. 2017 р. Зміни в динаміці 

роздрібного ТО, 

млн.грн. (гр.4-гр.2) 

Зміни в динаміці 

структури ТО, % 

(гр.5-гр.3) 

Роздрібний ТО 2017 

р. в % до 2016 р. 

(гр.4 :гр.2 х 100) 
сума, 

млн.грн 
питома 

вага, % 
сума, 

млн.грн 
питома 

вага, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Будівельні матеріали, у тому числі:        
цемент 1,880 20,0 2,433 18,0 +0,553 -2,0 129,4 

вапно, крейда, алебастр (гіпс) 0,470 5,0 0,946 7,0 +0,476 +2,0 201,3 
інші будівельні матеріали 2,350 25,0 3,380 25,0 +1,03 - 143,8 

Засоби для миття, чищення та догляду 0,187 2,0 0,270 2,0 +0,06 - 144,4 
Побутові товари неелектричні 1,692 18,0 2,433 18,0 +0,741 - 143,8 

Матеріали та обладнання для роботи в 

домаш.умовах (вкл. садовий інвентар) 
1,598 17,0 2,406 17,8 +0,808 +0,8 150,6 

Інші непродовольчі товари 1,221 13,0 1,650 12,2 +0,429 -0,8 135,1 
Всього 9,398 100 13,518 100 +4,120 - 143,8 

 

Таблиця 1.4 

Товарний баланс ПП «Галактика», млн.грн. 

Показник 2016 р. 2017 р. Відхилення Вплинули 
план факт Від плану Від 2016р. На виконання плану ТО На динаміку ТО 

Товарні запаси на початок року 4,037 4,238 4,535 +0,297 +0,498 +0,297 +0,498 
Надходження товарів 9,917 10,978 14,524 +3,546 +4,607 +3,546 +4,607 
Інше вибування товарів 0,021 0,052 0,422 +0,370 +0,401 -0,370 -0,401 
Товарні запаси на кінець року 4,535 4,522 5,119 +0,597 +0,584 -0,597 -0,584 
Роздрібна реалізація товарів 9,398 10,642 13,518 2,876 +4,12 +2,876 +4,12 
Інше вибуття товарів в % до об’єму їх 

надходження 
0,21 0,47 2,9 +2,43 +2,69 х х 
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1.2 Аналіз ефективності управління персоналом на підприємстві 

  

Одним з чинників успішного розвитку роздрібного товарообігу є 

забезпеченість трудовими ресурсами, правильність встановлення режиму праці, 

ефективність використання робочого часу, зростання продуктивності праці.  

Для оцінки трудових ресурсів і ефективності їх використання по 

ПП «Галактика» складемо таблицю 1.5. 

 

Таблиця 1.5 

Інформація про виконання плану по праці ПП «Галактика» 

 

Кількість працівників роздрібного торгового підприємства у базовому 

році значно не змінилася. Ефективне розподілення праці позитивно 

позначилося на розвитку товарообігу. План роздрібного товарообігу 

перевиконаний на 27 %. Приросту роздрібного товарообігу підприємства в 

динаміці одержано завдяки підвищенню продуктивності праці торгово-

Показник 2016р 2017 р. Відхилення В % 

до 

2016р 
план Факт % вик. 

плану 
від 

плану 
від 

2016р. 
Роздрібний товарообіг, 

млн.грн. 
9,398 10,642 13,518 127,0 +2,876 +4,120 143,8 

Сер.спискова чисельність 

торгових робітників, осіб 
17 15 16 106,7 +1 -1 94,1 

В тому числі торгово-

оперативних робітників 
13 12 12 100 - -1 92,3 

% торгово-оперативних 

робітників в загальній 

чисельності торгових 

робітників 

76,5 80,0 75,0 100,3 -5,0 -1,5 98,0 

Сер.річний виробіток 1 

торгового робітника, 

виходячи із ТО, тис.грн. 

552,8 709,5 844,9 119,1 +135,4 +292,1 152,8 

Сер.річний виробіток на 

1торгово-оперативного 

робітника, виходячи із 

товарообігу, тис.грн. 

722,9 886,8 1126,5 127,0 +239,7 +403,6 155,8 

Приріст ТО за рахунок 

підвищення 

продуктивності праці  

торгово-оперативних 

робітників, % 

89,5 90,6 127,0 140,2 +36,4 +37,5 141,9 
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оперативних працівників (55,8 : 43,8 х 100). 

При вивченні руху робочої сили і плинності кадрів розраховують ряд 

коефіцієнтів. До них відносяться:  

 коефіцієнти по прийому і звільненню, які визначаються відношенням 

кількості прийнятих (або звільнених) працівників до середньоспискової їх 

чисельності;  

 коефіцієнт плинності кадрів, що є відношенням кількості звільнених 

працівників за порушення трудової дисципліни, правил торгівлі, за власним 

бажанням через незадоволеність роботою і побутовими умовами і по 

скороченню штатів (у зв'язку з безробіттям, ліквідацією підприємства і т.д.) до 

середньоспискової їх чисельності;  

 коефіцієнт по безробіттю, який визначається відношенням звільнених 

працівників за скороченням штатів та у зв'язку з ліквідацією підприємства до 

середньоспикової чисельності працюючих;  

 коефіцієнт загального обігу робочої сили, який обчислюється 

відношенням прийнятих і звільнених працівників до середньоспискової їх 

чисельності.  

Для оцінки постійності кадрів визначають частку працівників, що 

знаходяться в обліковому складі протягом року. По торговому підприємству є 

наступні дані про рух трудових ресурсів (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Інформація про прийом та звільнення торгових робітників  

ПП «Галактика» 

Показник  2016р. 2017р. Відхилення В % 

до 

2016

р. 

план факт % вик. 

плану 
від 

плану 
від 

2016р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Середньоспискова чисельність 

торгових робітників, осіб 
17 15 16 106,7 +1 -1 94,1 

2. Кількість прийнятих робітників 

за рік, осіб 
- - 1 - +1 +1 - 

3. Кількість звільнених робітників 

за рік, осіб 
 

2 - - - - - - 
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Продовження табл. 1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4. В т.ч. звільнених за порушення 

трудової дисципліни, правил 

торгівлі, за власним бажанням через 

незадоволеність роботою, 

скорочення штатів 

- - - - - - - 

5. Загальне число прийнятих та 

звільнених робітників, осіб 
2 - 1 - - -1 50,0 

6. Коефіцієнт по прийому 

робітників (стр.2:стр.1х100),% 
- - 6,25 - - - - 

7. Коефіцієнт по звільненню 

робітників (стр.3:стр.1х100),% 
11,8 - - - - - - 

8. Коефіцієнт плинності кадрів 

(стр.4:стр.1х100),% 
- - - - - - - 

9. Коефіцієнт загального обігу 

робочої сили (стр.5:стр.1х100),% 
11,8 - 6,25 - - -5,55 52,9 

10.Частка робітників, які проробили 

на торг. підприємстві більше 1 року, 

% 

100,0 х 93,8 х Х -6,2 93,8 

 

В звітному році у порівнянні з планом та в динаміці плинність кадрів 

спостерігається незначна. В наступному році підприємство планує зберегти 

існуючу кількість працівників у тому ж співвідношенні торгово-оперативних 

працівників до загальної кількості працівників. Керівництво підприємства 

вживає заходи по організації праці працівників, створює умови для зростання 

продуктивності праці, забезпечувати трудову дисципліну, неухильно 

дотримується законодавства про працю й правил охорони праці, уважно 

ставиться до потреб і запитів працівників, поліпшує умови їх праці та побуту.  

 

1.3 Аналіз управління маркетингом 

 

Для оцінки якості торгового обслуговування населення необхідно мати 

інформацію про асортимент і якість реалізованих товарів, дотримання 

асортиментного мінімуму, культуру і швидкість обслуговування покупців. 

Одержати вказану інформацію можна шляхом проведення спеціальних 

обстежень і анкетного опиту покупців. Якість обслуговування може бути 

оцінене покупцями оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» і 

«незадовільно». Вивчення частки кожного виду відповідей в загальному їх 
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числі дозволяє дати оцінку якості торгового обслуговування населення. Для 

загальної оцінки результатів обстеження по наступній формулі визначають 

комплексний показник якості обслуговування покупців (Кяк): 

 

Кяк= (Σ Х1 + Σ Х2 - ΣХ4 ) / (ΣХ1 +ΣХ2 +ΣХ3+ΣХ4)   (1.1) 

 

де Х1 - відповіді «відмінно»; 

Х2 - відповіді «добре»; 

Х3 - відповіді «задовільно»; 

Х4 - відповіді «незадовільно». 

 

Чим вища значущість показника Кяк, тим краще обслуговуються покупці. 

Межа його значення може бути рівний 1, коли всі покупці оцінили 

обслуговування як «відмінно» і «добре». При коефіцієнті, рівному 0,90 і вище, 

якість обслуговування вважається відмінною; від 0,89 до 0,80 - доброю; від 0,79 

до 0,70 - задовільною і нижче 0,70 - незадовільною . 

Анкетне опитування, проведене на ПП «Галактика», дає наступну оцінку 

якості обслуговування: «відмінно» - 96 осіб, «добре» - 187, «задовільно» - 29 і 

«незадовільно» - 17 осіб. Комплектний показник якості торгового 

обслуговування населення склав 0,81 [(96 + 187 - 17): (96 + 187 + 29 + 17)], 

тобто якість обслуговування покупців добра. 

Витрати обігу роздрібного торгового підприємства за звітний рік 

характеризуються даними з Додатку 3. 

План товарообігу підприємством перевиконаний на 27 %, сума витрат 

обігу зросла в порівнянні із запланованими витратами на 17,9%, але середній 

рівень витрат обігу в % в порівнянні з планом знизився на 0,758 % до обігу 

(розмір зниження рівня витрат). Темп зниження рівня витрат обігу в порівнянні 

з планом склав 7,5 % (-0,758 : 10,515 х 100). На практиці за розміром зниження 

(підвищення) рівня витрат обіг визначає суму їх відносної економії або 

перевитрати і дає оцінку дотримання кошторису торгових витрат. Сума 



14 

відносної економії (перевитрати) обчислюється множенням фактичного 

товарообігу на розмір зниження (підвищення) рівня витрат обігу і розподілом 

одержаного підсумку на 100. По торговому підприємству сума відносної 

економії витрат за рік склала 0,102 млн.грн. [13,518 х (-0,758) : 100]. В 

порівнянні з минулим роком середній (загальний) рівень витрат обігу знизився 

на 3,459% до обігу, що дало економію 0,467 млн.грн. (13,518 х (-3,459) : 100]. 

Темп зниження рівня витрат обігу в динаміці склав 26 % (-3,459 : 13,216 х 100). 

Рівень матеріальних і прирівняних до них витрат знизився в порівнянні з 

планом на 0,038 % до обігу, а з минулим роком на 0,029 % до обігу. Сума їх 

відносної економії в порівнянні з планом склала 0,005 млн.грн. У динаміці їх 

відносне зниження склало 0,004 млн.грн. 

Для оцінки витрат обігу може застосовуватися показник витратовіддачі, 

який визначається відношенням товарообігу до суми витрат обігу. По 

підприємству витратовіддача збільшилася в порівнянні з планом на 0,739 грн. 

(10,249 – 9,510), або на 7,8 % (+0,739 : 9,510 х 100), також збільшилася в 

динаміці на 2,679 грн., або на 35,4 % (+2,679 : 7,570 х 100). Витратовіддача по 

матеріальних витратах в порівнянні з планом знизилася на 16,960 грн., або на 

8,3 % (-16,960 : 204,65 х 100), але зросла в динаміці на 12,770 грн., або на 6,1 % 

(12,770 : 208,84 х 100). 

Дані для оцінки динаміки витрат обігу підприємства ПП «Галактика» за 

останні три роки наведені в Додатку 4. 

У звітному періоді середній рівень торгових витрат в порівнянні з 2015 і 

2016 роками відповідно знизився на 7,143 % до обігу і на 3,459 % до обігу. 

Сума відносної економії витрат обігу відповідно склала 0,965 млн.грн. (13,518 х 

7,143 : 100) і 0,467 млн.грн. (13,518 х 3,459 : 100).  

По матеріальним витратам спостерігається наступна картина. Протягом 

звітного року середній рівень матеріальних витрат в порівнянні з попереднім 

роком збільшився на 0,318 %, а в порівнянні з минулим роком знизився на 0,029 

%. Сума відносної перевитрати в порівнянні з 2015 роком склала 0,04 млн.грн. 

(13,518 х 0,318 : 100), але економія в порівнянні з 2016 роком склала 0,004 
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млн.грн. (13,518 х 0,029 : 100).  

Далі переходимо до аналізу витрат обігу в розрізі економічних елементів  

за даними в Додатку 5. 

Основне місце в торгових витратах підприємства займають витрати на 

оплату персоналу та інші витрати. Частка витрат на оплату персона у витратах 

обігу в звітному році склала 29,2 %. В порівнянні з попереднім роком знизилася 

на 1%, а в порівнянні з минулим роками на 2,4 %. Знизилася частка 

матеріальних витрат у витратах торгового підприємства. 

 

1.4 Оцінка ефективності управління фінансами підприємства 

 

Аналіз фінансових результатів діяльності роздрібних торгових 

підприємств звичайно починають з вивчення валового доходу. 

Дані про валовий дохід підприємства наведено в Додатку 6. 

ПП «Галактика» план за сумою доходу від реалізації продукції 

перевиконало на 2,876 млн.грн., або на 27,0 %. Пропорційно зросли податки та 

інші обов’язкові платежі. На перевиконання плану по валовому доходу 

позитивно вплинуло зростання роздрібного товарообігу.  

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки прибуток є 

основним показником оцінки господарської діяльності підприємств, оскільки в 

ньому акумулюються всі доходи, витрати, втрати і збитки, узагальнюються 

результати їх функціонування. За прибутком можна визначити рентабельність, 

вивчити ефективність функціонування суб'єктів підприємницької діяльності. 

Дані торгового підприємства по прибутку наведено в Додатку 7. 

План по загальній сумі прибутку перевиконаний на 0,477 млн.грн., або на 

54,3 %. В порівнянні з минулим роком він зріс на 0,968 млн.грн. (на 350,1 %).  

Прибуток, який одержує підприємство в розглянутих періодах, тільки від 

реалізації товарів. В останні роки прибутку від продажу і вибуття основних 

засобів, від реалізації інших активів та позареалізаційних доходів не було. 

Також не було и позареалізаційних витрат, що позитивно позначилося на 
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загальній сумі прибутку. Собівартість реалізованих товарів у динаміці 

знизилася в порівнянні з планом на 0,149 млн.грн. [13,518 х (-1,1) : 100], а в 

порівнянні з минулим роком на 0,392 млн.грн. [13,518 х (-2,9) : 100], це означає, 

що у динаміці процент торгової націнки зріс. В динаміці знизилися й витрати 

підприємства, що позитивно позначилося на зростанні прибутку. По торговому 

підприємству сума відносної економії витрат за рік склала 0,102 млн.грн. 

[13,518 х (-0,758) : 100]. В порівнянні з минулим роком середній (загальний) 

рівень витрат обігу знизився на 3,459% до обігу, що дало економію 0,467 

млн.грн. (13,518 х (-3,459) : 100]. Зниження рівня витрат та зростання обсягів 

реалізації позитивно позначилося на формуванні прибутку підприємства.  

На практиці рівень рентабельності продажів господарської діяльності 

торгових підприємств звичайно визначається відношенням прибутку до 

роздрібного товарообігу. Він показує, скільки відсотків складає прибуток в 

товарообігу. Цей рівень рентабельності продажів слід розраховувати не по 

всьому (балансовому) прибутку, а тільки по прибутку від реалізації товарів, 

оскільки фінансові результати від продажу основних засобів і інших активів, а 

також позареалізаційні доходи, витрати і втрати не знаходяться в прямій 

залежності від зміни об'єму товарообігу.  

Проте, цей рівень рентабельності (продажів) має істотний недолік: він не 

враховує, при яких господарських ресурсах (активах), власному і позиковому 

капіталі досягнутий кінцевий фінансовий результат і як ефективно вони 

використовуються.  

У зв'язку з цим визначають рентабельність господарських ресурсів як 

відношення річної суми прибутку до середньорічної вартості довгострокових, 

нематеріальних і поточних (оборотних) активів. Він показує, скільки відсотків 

займає прибуток в активах підприємства або скільки копійок прибутку 

одержано з кожної гривни сукупного (загального) капіталу - це рівень 

рентабельності сукупного капіталу (всіх активів). При визначенні 

рентабельності сукупного капіталу в розрахунок слід включати всі виробничі 

основні засоби (власні, орендовані і безвідплатно надані), інші довгострокові та 
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нематеріальні активи і всі оборотні кошти. Фактичну середньорічну вартість 

довгострокових, нематеріальних і оборотних активів розраховують за даними 

бухгалтерських балансів. 

У бухгалтерському балансі нерідко відображаються засоби і їх джерела, 

які не використовуються в господарському обігу. До них відносяться витрати 

майбутніх періодів, нереальна (безнадійна до стягнення) дебіторська 

заборгованість, кредити банків для працівників, перевитрати засобів резервів, 

цільового фінансування і т.п. На підприємствах сфери обігу можуть бути 

залежані і товари, які не мають попиту, надлишкові, невживані основні засоби. 

У зв'язку з цим визначають функціонуючий капітал відніманням з валюти 

балансу (його підсумку) вказані вище суми і розраховують показник 

рентабельності функціонуючого капіталу. Методика його аналізу приблизно 

така ж, як і рентабельності сукупного капіталу. Прийнято рентабельність 

функціонуючого капіталу розраховувати окремо по прибутку від реалізації 

товарів, балансового і чистого прибутку, що допомагає глибоко вивчити і 

оцінити вплив на рівень рентабельності зміни складу прибутку і його 

використання. 

Світова практика стандартної оцінки операційної (основної), фінансової і 

іншої діяльності підприємств пропонує використовувати систему 

взаємозв'язаних показників рентабельності (прибутковості), кожний з яких несе 

цілком певне навантаження для користувачів інформації. Одні з них 

застосовуються для оцінки виконання плану і динаміки показників 

рентабельності фінансово-господарської і іншої діяльності підприємства; інші - 

при проведенні порівняльного аналізу показників рентабельності за секторами 

основної діяльності (за видами господарської діяльності і по госпрозрахункових 

підрозділах), по підприємствах-аналогах і підприємствах-конкурентах. З цією 

метою розроблена науковообгрунтована система показників рентабельності. 

Разом з розглянутими раніше показниками рентабельності продажів, сукупного 

і функціонуючого капіталу пропонується також окремо вивчати рентабельність 

позаобігових активів, оборотних коштів, основних виробничих фондів, всіх 
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витрат живої і опредметненої праці (витрат обігу), витрати засобів на оплату 

праці, власного капіталу (прибуток до джерел власних засобів), перманентного 

капіталу (відношення прибутку до власного капіталу плюс довгострокові 

зобов'язання), позикового капіталу, економічного потенціалу (прибуток до 

середньорічних залишків позаобігових і оборотних активів і витрати засобів на 

оплату праці) і ін. Також визначають прибуток з розрахунку на одного 

працівника, на 1м2 торгової або всієї площі магазину. Професор М.І. Баканів 

рекомендує вивчати частку прибутку від реалізації товарів у валовому доході і 

витратах обігу. Головним показником прибутковості багато економістів 

вважають рентабельність економічного потенціалу. 

Показники рентабельності (прибутковості) слід розраховувати і 

оцінювати окремо за прибутком від реалізації товарів за балансовим 

(загальним) і чистим прибутком, що дозволить проаналізувати вплив складових 

частин прибутку (фінансових результатів від операційної (основної), фінансової 

і інвестиційної діяльності), його розподілу і використання на загальну 

рентабельність діяльності підприємства. У зарубіжній практиці менеджменту 

перевагу надають показнику рентабельності, обчисленому за чистим 

прибутком. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою для оцінки фінансових 

результатів визначають в цілому по фірмі (компанії) і в розрахунку на одного 

працюючого дохід, що самофінансується (прибуток плюс амортизація). На 

торгових фірмах вивчають рівень доходу, що самофінансується, як відношення 

його суми до доданої вартості (валовому доходу). Дохід, що самофінансується, 

відноситься до одного з основних показників оцінки фінансової стійкості 

підприємства. 

Дані про рентабельність підприємства наведено в Додатках 8 і 9. 

ПП «Галактика» досягло високих темпів зростання прибутковості як в 

порівнянні з планом, так і в динаміці. Все це свідчить про зміцнення фінансової 

стійкості торгової фірми, підвищення ефективності господарювання. Проте слід 

зазначити, що у 2017 році відбулося стрибкоподібне збільшення всіх 
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показників рентабельності по підприємству. 

Аналіз фінансового стану підприємства звичайно починають з вивчення і 

оцінки його активів і пасивів. При аналізі динаміки складу і структури активів 

торгового підприємства розглянемо дані Додатку 10. Пасиви торгового 

підприємства в звітному році характеризуються даними в Додатку 11. 

Загальна сума активів підприємства збільшилася на 1,620 млн.грн. Це 

відбулося за рахунок збільшення товарних запасів в порівнянні з початком року 

на 0,985 млн.грн. та грошових коштів та їх еквівалентів на 0,773 млн. грн. 

(тобто за рахунок обігових активів підприємства). На фоні збільшення 

основних засобів, зменшилася поточна кредиторська заборгованість перед 

постачальниками на  0,102 млн.грн. 

За питомою вагою зменшилася частка основних засобів. Можна зробити 

висновок, що структура активів стає менш стійкою до інфляції, тому що 

знижується часта основних засобів, які у меншій мірі схильні до інфляції.  

Збільшується дебіторська заборгованість, платежі по яких мають надійти 

до 12 місяців, на 0,046 млн.грн. Це означає, що збільшується відволікання 

коштів, у формі цього виду дебіторської заборгованості, з обороту 

підприємства. Збільшується непряме кредитування засобами даного 

підприємства інших підприємств. Підприємство зазнає збитків від знецінення 

дебіторської  заборгованості.  

Збільшуються грошові кошти на кінець року в порівнянні з початком 

року на 0,773 млн.грн. Якщо має місце висока інфляція (більше 5% в рік), то 

керівництву підприємство необхідно вжити заходів до зменшення величини 

грошових коштів для збереження їх від інфляції, тобто доцільно швидше 

конвертувати їх в матеріальні оборотні або основні засоби. Зменшилася 

кредиторська заборгованість підприємства.  

Загальне ознайомлення з активами і пасивами ПП «Галактика» свідчить 

про поліпшення фінансового стану підприємства. Подальший аналіз дозволить 

поглибити результати вивчення забезпеченості і ефективності використання 

фінансового потенціалу підприємства, а головне, допоможе виявити і 
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мобілізувати резерви його зростання і поліпшення використання. 

Необхідно відзначити, що не всі засоби, відображені в бухгалтерському 

балансі, знаходяться у розпорядженні підприємства і використовуються в його 

господарському обороті. Зокрема, не знаходяться в його розпорядженні 

кредити банків, одержані для працівників підприємства, і суми по статті «Інші 

оборотні активи», де відображаються витрати, що не мають спеціальних джерел 

покриття.  

Наявність сум збитків вказує на збитковість діяльності підприємства. З 

негативної сторони характеризують фінанси підприємства і їх використання 

наявність зайвих і непотрібних основних засобів, нематеріальних активів, 

неліквідів матеріальних цінностей, залежалих і неходових товарів, 

заборгованість за товари відвантажені, не сплачені в строк покупцями, товари, 

що знаходяться на відповідальному зберіганні у покупців зважаючи на відмову 

від оплати, наявність нереальних до стягнення довгострокових і 

короткострокових фінансових вкладень, дебіторської заборгованості і т.п.  

У зв'язку з цим виникає необхідність визначення за даними обліку і 

звітності суми коштів, використаних в господарському обігу. Вона 

розраховується відніманням з підсумку бухгалтерського балансу суми активів, 

не використаних в господарській і іншій діяльності. Засоби, використані в 

господарському обороті, у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі 

називають функціонуючим капіталом. Проведемо розрахунок суми коштів 

(активів), використаних торговим підприємством в господарському обігу, 

склавши таблицю 1.7. 

Підприємство ПП «Галактика» не використовувала в господарському 

обороті на початку і наприкінці звітного року відповідно 0,013 млн.грн. і 0,01 

млн.грн. Отже, функціонуючий капітал по торговому підприємству на початок 

року склав 3,436 млн.грн. (3,449-0,013) і на кінець року - 5,059 млн.грн. (5,069-

0,01). Зростання суми коштів, використаних в господарському обігу, за звітний 

рік склав 1,623 млн.грн. (47,2%), що з позитивної сторони характеризує 

фінансовий стан суб'єкту підприємницької діяльності. 
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Особлива увага надається аналізу і оцінці складу оборотних (поточних)  

активів, оскільки від їх розміру, структури, динаміки і ефективності 

використання багато в чому залежать результати господарювання. Для їх 

оцінки визначають мобільні оборотні активи. 

Таблиця 1.7 

Алгоритм розрахунку функціонуючого капіталу ПП «Галактика»  

в звітному році, млн.грн. 

№ Показник На 

поч.р. 
На 

кін.р. 
Зміни за 

рік 
На кін.р. в 

% до поч. р. 
1.0 Валюта (підсумок) балансу 3,449 5,069 +1,620 147,0 
2.0 Вилучаються засоби, невикористані в 

господарському обігу: 
    

2.1 Надлишкові та непотрібні основні засоби, інші поза 

обігові активи (за залишковою вартістю) 
- - - - 

2.2 Неліквіди матеріальних цінностей (за собівартістю) - - - - 
2.3 Залежалі та неходові товари (за закупівельною 

вартістю) 
- - - - 

2.7 Витрати майбутніх періодів - - - - 
2.8 Нереальна до оплати дебіторська заборгованість - - - - 
2.9 Витрати,не перекриті засобами 

спец.фондів,резервів,цільов.фін-я ін. джерелами 
0,013 0,01 -0,003 76,9 

Загалом вилучається 0,013 0,01 -0,003 76,9 
3.0 Сума коштів, які використовуються в 

господарському обігу (функціонуючий капітал) 

(стр.1-підсумок стр.2) 

3,436 5,059 +1,623 147,2 

 

Склад і структура мобільних оборотних коштів по ПП «Галактика» 

характеризуються даними Додатку 12.  

На кінець року мобільні оборотні активи склали 5,023 млн.грн. За рік 

вони зросли на 1,621 млн.грн., або на 47,6%. Темпи зростання мобільних 

активів значно вищі за темпи збільшення основних засобів, інших 

довгострокових і нематеріальних активів, що звичайно вважається позитивним 

моментом у формуванні економічного потенціалу підприємства. Особливо 

високі темпи зростання грошових коштів в касі, на розрахункових рахунках та 

товарних запасів підприємства. 

Фінансова стабільність підприємства характеризується постійною 

наявністю в необхідних розмірах грошових коштів на рахунках в банку, 

відсутністю простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості, 
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оптимальними об'ємом і структурою оборотних активів, прискоренням їх 

оборотності, достатнім розміром власного капіталу і ефективним його 

використанням, ритмічним розвитком товарообігу, зростанням прибутку, 

рентабельності і т.п. Ринкові умови господарювання примушують підприємство 

в будь-який період часу мати можливість терміново повернути борги. У зв'язку 

з цим оцінку фінансової стійкості підприємства проводять перш за все за його 

платоспроможністю. Відповідно до міжнародних стандартів 

платоспроможність визначається наявністю грошових коштів через певний час 

для виконання фінансових зобов'язань. Підприємство вважається 

платоспроможним, якщо сума поточних активів (грошових коштів, цінних 

паперів, реальної дебіторської заборгованості, запасів товарно-матеріальних 

цінностей і ін.) більше його зовнішньої заборгованості. 

По ПП «Галактика» на початок і кінець звітного року оборотні (поточні) 

активи відповідно склали 3,415 млн.грн. і 5,033 млн.грн. Зовнішня 

короткострокова заборгованість на початок року дорівнювала 0,212 млн.грн. 

(0,106 + 0,106), на кінець – 0,192 млн.грн. (0,004 + 0,188). Таким чином, у 

торгового підприємства поточні активи на початок і кінець року значно 

перевищували короткострокову зовнішню заборгованість і його можна вважати 

платоспроможним.  

Обіг оборотних коштів звичайно вивчають в динаміці. По окремих видах 

оборотних активів і по підприємству в цілому встановлюють, наскільки 

пошвидшила або уповільнилася їх оборотність і скільки в результаті цього 

вивільнено або додатково вкладено засобів. Для визначення суми коштів 

вивільнених або додатково вкладених в результаті зміни часу обігу оборотних 

активів, необхідно фактичний середньоденний товарообіг звітного періоду 

помножити на прискорення або уповільнення обіговості оборотних коштів в 

днях. При цьому в роздрібній торгівлі по товарних запасах середньоденний 

товарообіг звичайно беруть за купівельною вартістю, по решті видів оборотних 

активів - в роздрібних цінах. 

Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, можна виміряти вплив 
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на оборотність оборотних коштів зміни їх середніх залишків і об'єму 

товарообігу. Для цього заздалегідь визначають умовну оборотність оборотних 

активів в днях при фактичних їх залишках звітного періоду і фактичному 

товарообігу минулого періоду. Якщо з умовної оборотності оборотних коштів 

відняти показник часу їх обігу за минулий період, визначимо вплив на 

оборотність зміни залишків оборотних активів, а з фактичної оборотності 

умовну - зміни об'єму товарообігу. Результати аналізу оборотності оборотних 

коштів оформлено в Додатку 13. 

Прискорення оборотності товарів і інших товарно-матеріальних 

цінностей на 15,34 дні вивільнило з обороту 0,379 млн.грн. засобів. 

Уповільнення часу обігу грошових коштів на 7,3 дні зажадало додаткове 

залучення засобів в господарський оборот у розмірі 0,274 млн.грн. На 

оборотність оборотних активів позитивний вплив зробило зростання 

роздрібного товарообігу, в результаті час їх обігу швидшав на 137,02 дні. Якби 

не було збільшення середніх залишків оборотних активів, то їх оборотність 

швидшала б на 129,28 днів.  

Оборотність поточних активів вивчається і в кількості обертів (швидкість 

їх обігу). Визначимо швидкість обігу оборотних активів по ПП «Галактика» (у 

обертах): 

1 фактично за минулий рік – 9,398:3,452=2,7;  

2 фактично за звітний рік – 13,518:4,322=3,1.  

Отже, швидкість обігу оборотних активів по торговому підприємству в 

динаміці зросла на 0,4 оберти (3,1 – 2,7), що складає 14,8 % (0,4:2,7х100). 

Інформація і алгоритм розрахунку реальної суми дебіторської 

заборгованості по торговому підприємству наведені в Додатку 14. 

Дебіторська заборгованість за балансом за рік зменшилася на 0,137 

млн.грн. [0,178 - 0,315], або на 43,5 % (0,137:0,315х100). За звітний рік 

підприємством списано на збитки дебіторської заборгованості з різних причин 

на 0,001 млн.грн. Якщо ж врахувати ці списання, то дебіторська заборгованість 

зменшилася на 0,136 млн.грн.  
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Прострочена дебіторська заборгованість на кінець року складала 0,007 

млн.грн. (3,9 % від всієї суми заборгованості) і за період, що вивчається, 

зменшилася на 0,005 млн.грн. [0,007 - 0,012], що складає 41,7 % 

(0,005:0,012х100). Абсолютне і відносне зменшення простроченої дебіторської 

заборгованості позитивно впливає на платоспроможність підприємства 

ПП «Галактика». 

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки кредиторська 

заборгованість звичайно є різновидом комерційного кредиту і важливим 

чинником стабілізації фінансового стану підприємства. Результати аналізу 

динаміки кредиторської заборгованості оформимо в Додатку 15. 

По торговому підприємству кредиторська заборгованість за звітний рік 

зменшилася на 0,060 млн.грн., або на 17,9 % (0,060 : 0,335 х 100), зокрема по 

одних видах заборгованість збільшилася на 0,082 млн.грн., по інших - 

зменшилася на 0,142 млн.грн. Підприємство не має довгострокових зобов’язань 

та простроченої кредиторської заборгованості. Цей фактор позитивно 

характеризує фінансовий стан підприємства. 

Дебіторська і кредиторська заборгованості повинні аналізуватися 

комплексно, що дозволить повніше і глибше вивчити і оцінити їх. 

Кредиторська заборгованість перевищує дебіторську на 0,097 млн.грн. (0,275-

0,178), або в 1,5 рази, що є важливим чинником фінансової стабільності 

підприємства.  

Одним з основних джерел формування економічного потенціалу 

підприємства є власний капітал. 

У практиці частку джерел власних засобів в активах підприємства 

прийнято називати коефіцієнтом фінансової незалежності (Кфін нез). 

Власний капітал плюс довгострокові кредити і позики в сукупності 

складають перманентний капітал підприємства. 

Склад і структура власного капіталу ПП «Галактика» наведені в Додатку 

16. 

Отже, реальний розмір власного капіталу у торгового підприємства за 
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звітний рік зріс на 1,680 млн.грн. (4,794 – 3,114), або на 53,9 % (1,680 : 3,114 х 

100). Коефіцієнт фінансової незалежності склав на початок року 90,3 %  

(3,114:3,449х100) і на кінець року – 94,6 % (4,794:5,069х100). 

Основне місце у власному капіталі торгового підприємства займають 

статутний фонд (капітал), додатковий капітал і прибуток. Причому частка 

прибутку у власному капіталі значно зросла при зниженні частки інших джерел 

власних засобів. 

Перманентний капітал по торговому підприємству склав на початок року 

3,114 млн.грн., так як у підприємства не було позик та кредитів, на кінець року 

- 4,794 млн.грн. і за рік зріс на 1,680 млн.грн., або на 53,9 % (1,680:3,114х100). 

Частка перманентного капітал в активах підприємства становила на початок 

року 90,3 % (3,114:3,449х100) і на кінець року – 94,6 % (4,794:5,069х100). Отже, 

ПП «Галактика» забезпечено в достатніх розмірах джерелами власних і 

прирівняних до них засобів. 

Вітчизняними і зарубіжними економістами рекомендується вивчати 

коефіцієнт покриття оборотними активами власного капіталу як відношення 

поточних активів до загальної суми джерел власних засобів. По 

ПП «Галактика» він склав: 

- на початок року – 3,415:3,114 = 1,09, або 109,0 %; 

- на кінець року – 5,033:4,794 = 1,05, або 105,0 %. 

Отже, поточні активи покривають власний капітал підприємства на 

початок року на 109,0 % і на кінець року - на 105,0 %. Забезпеченість власного 

капіталу оборотними активами за звітний рік зменшилася на 4,0 % (105,0 – 

109,0). 

Важливим питанням аналізу є вивчення і оцінка ефективності 

використання власного капіталу. Для цього, перш за все, визначають джерела 

власних засобів, вкладені в оборотні активи. По торговому підприємству 

джерела власних оборотних коштів склали (млн.грн.): 

 на початок року   3,114 – 0,034 = 3,080; 

 на кінець року     4,794 – 0,035 = 4,759. 
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Таким чином, власний оборотний капітал ПП «Галактика»  за звітний рік 

зріс на 1,679 млн.грн. (4,759-3,080), або на 54,5 % (1,679:3,080х100). На його 

розмір позитивно вплинуло збільшення джерел власних засобів (на 1,680 

млн.грн.) і незначно - зростання позаобігових активів (на 0,001 млн.грн.). 

Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом розраховують і 

вивчають як відношення джерел власних оборотних коштів до підсумку 

другого розділу активу бухгалтерського балансу. Коефіцієнт забезпеченості 

власним капіталом (коефіцієнт маневреності джерел власних засобів) по 

підприємству склав: 

 на початок року   3,080 : 3,415 = 0,902, або 90,2 %; 

 на кінець року     4,759 : 5,033 = 0,945, або 94,5 %. 

Правилами по аналізу фінансового стану і платоспроможності суб'єктів 

підприємницької діяльності мінімальний коефіцієнт забезпеченості власними 

оборотними коштами для підприємств торгівлі встановлений у розмірі 0,1, 

тобто 10 %. Таким чином, фактичне значення коефіцієнту забезпеченості 

власним оборотним капіталом по підприємству ПП «Галактика» на початок і 

кінець звітного року значно перевищує норматив. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ 

 

2.1 Оцінка управління процесами розвитку 

 

Важливим питанням аналізу є вивчення ефективності використання 

товарних ресурсів, правильності їх розподілу між торговими підрозділами. 

Основним показником оцінки ефективності використання товарних ресурсів є 

об'єм товарообігу на одну гривню товарних ресурсів, який показує, скільки 

гривень товарообігу доводиться на кожну гривню товарних ресурсів. 

При аналізі може визначатися зворотний показник ефективності 

використання товарних ресурсів, тобто об'єм товарних ресурсів на одну гривню 

роздрібного товарообігу, а також окремі показники ефективності їх 

використання. До окремих показників ефективності використання товарних 

ресурсів відноситься частка іншого вибуття товарів в товарних ресурсах або в 

об'ємі товарообігу.  

Дані для аналізу і оцінки ефективності використання товарних ресурсів 

ПП «Галактика» наведено в Додатку 17. 

Ефективність використання товарних ресурсів дещо знизилася в 

порівнянні з планом, але значно зросла в динаміці. 

ПП «Галактика» має наступні дані про динаміку надходження товарів 

(табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1. 

Інформація про динаміку надходжень товарів ПП «Галактика», млн.грн. 

Товари 2016р. 2017р. Відхилення в 

динаміці за 

надходженням 

товарів (гр.3-

гр.2) 

Темп зростання 

надходження 

товарів в динаміці, 

% (гр.3:гр.2х100) 

Темп зростання 

роздрібної реалізації 

товарів в динаміці, % 

1 2 3 4 5 6 
Всього 9,917 14,524 +4,607 146,5 143,8 
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Торгове підприємство забезпечило високі темпи зростання надходження 

товарів.  

Для забезпечення ритмічної роботи, широкого вибору товарів і 

якнайповнішого задоволення попиту покупців в роздрібній торговій мережі і на 

складах повинні бути певні товарні запаси.  

Дані для проведення аналізу товарних запасів наведено в Додатку 18. 

З таблиці видно, що сума товарних запасів у І кварталу виросла. Так 

наприкінці І кварталу сума фактичних запасів перевищили нормативне 

значення на 0,765 млн.грн., або на 5,1 день. Однак у ІІ кварталі у зв’язку з 

ростом товарообігу виникло зменшення товарних запасів у порівнянні з 

нормативним, але до кінця ІІ кварталу ситуація вирівнюється і ми 

спостерігаємо збільшення товарних запасів, та перевищення фактичної 

кількості запасів у суму в порівнянні з нормативної. Стабільна ситуація 

спостерігається і у ІІІ кварталі звітного року. Наприкінці ІV кварталу 

спостерігається зниження товарних запасів в вартісному вираженні на 0,019 

млн.грн. Таким чином ситуація на кінець року залишається досить стабільною, і 

зниження товарних запасів у порівнянні з нормативними не повинні 

позначиться негативно на розвитку торгівлі наступного року.  

Товарні запаси на кінець кварталу одночасно є залишками товарів на 

початок наступного кварталу. Тому їх слід зіставляти і з нормативом у днях на 

наступний квартал. 

Фактичні запаси товарів по підприємству ПП «Галактика» на кінець 

першого кварталу (на 1 квітня) склали 5,080 млн.грн. На другий квартал план 

товарообігу встановлений у розмірі 2,671 млн.грн. Фактичні товарні запаси в 

днях на кінець першого кварталу, вирахувані до планового товарообігу другого 

кварталу, склали 171,0 день [5,080:(2,671:90)]. Норматив товарних запасів на 

другий квартал встановлений у розмірі 173,8 днів. Отже, торгове підприємство 

на початок другого кварталу має занижені товарні запаси на 2,8 дні (171,0-

173,8). 

Разом з аналізом товарних запасів проводиться вивчення їх середніх 
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розмірів. Планові середньорічні товарні запаси (Зср) можуть розраховуватися за 

формулою середньої арифметичної (шляхом підсумовування їх нормативів на 

чотири квартали звітного року і розподілом одержаного підсумку на чотири) 

або за формулою середньої хронологічної таким чином: 

 

Зср = (1/2 З1 +З2 +…+Зn-1 +1/2Зn ) / n-1     (2.1) 

 

де З1,З2,…,Зn - запаси товарів на окремі дати періоду, що вивчається;  

n- число дат, за які узяті дані. 

 

При використанні формули середньої хронологічної планові 

середньорічні товарні запаси розраховують таким чином: до 1/2 нормативу 

товарних запасів четвертого кварталу минулого року додають повні їх 

нормативи на перший, другий, третій квартали і 1/2 нормативу четвертого 

кварталу звітного року і отриманий підсумок ділять на чотири. 

Розрахуємо планові середньорічні товарні запаси по підприємству ПП 

«Галактика» за формулою середньої арифметичної: 

Зср  за планом =(4,315+5,158+ 5,396+5,100) / 4 = 4,992 млн.грн. 

Фактичні середньорічні товарні запаси звичайно визначають за формулою 

середньої хронологічної за даними на тринадцять дат (на початок кожного 

місяця і на кінець року). Фактичні середньорічні поточні товарні запаси по 

торговому підприємству рівні: 

Зср факт = (1/2•4,535+4,928+5,077+5,080+5,280+5,693+5,822+5,753+ 

+5,815+5,954 +6,098+5,918+1/2• 5,119)/12=5,520 млн.грн. 

Таким чином, фактичні середньорічні товарні запаси більше планових на 

0,528 млн.грн. (5,520-4,992). Їх розмір залежить від двох чинників: 1) від зміни 

об'єму товарообігу; 2) від прискорення або уповільнення товарообігу. Торгове 

підприємство перевиконало план товарообігу на 27 %, і за рахунок цього 

середні товарні запаси зросли на 1,348 млн.грн. (4,992х27:100).  

Товарообіг є одним з найважливіших якісних показників в торгівлі. Під 
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товарообігом розуміється час обігу товарів з дня їх надходження до дня 

реалізації, а також швидкість обігу товарів.  

Проаналізуємо товарообіг по торговому підприємству (таблиця 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Інформація про середні товарні запаси та товарообіг  

ПП «Галактика» 

Показник 2016р. 2017р. Відхилення В % 

до 

2016р. 
план факт % вик. 

плану 
від 

плану 
від 

2016р. 
1. Роздрібний товарообіг, 

млн.грн. 
9,398 10,642 13,518 127,0 +2,876 +4,120 143,8 

2. Середньорічні товарні 

запаси, млн.грн. 
4,423 4,992 5,520 110,6 +0,528 +1,097 124,8 

3. Термін обігу товарів, в 

днях (стр.2:стр.1х360) 
169,4 168,9 147,0 87,0 -21,9 -22,4 86,8 

4. Швидкість обігу 

товарів, в обертах 

(стр.1:стр.2) 

2,1 2,1 2,4 114,3 +0,3 +0,3 114,3 

 

По торговому підприємству товарообіг в порівнянні з планом 

прискорився на 21,9 днів (147,0-168,9), в динаміці він прискорився на 22,4 дні 

(147,0-169,4). Для визначення суми коштів, вивільнених або додатково 

вкладених за рахунок зміни товарообігу, необхідне прискорення (уповільнення) 

часу обігу товарів в днях помножити на фактичний середньоденний товарообіг 

звітного року. По підприємству фактичний середньоденний товарообіг в 

звітному році склав 0,04 млн.грн. (13,518:360). Прискорення товарообігу в 

порівнянні з планом на 21,9 днів вивільнило оборотних коштів 0,876 млн.грн. 

[(0,04 х (-21,9)]. Прискорення часу обігу товарів в порівнянні з минулим роком 

на 22,4 дні вивільнило засоби, вкладені в товарні запаси в сумі 0,896 млн.грн. 

[0,04 х (-22,4)]. 

 У звітному році товарні запаси фактично обновлялися 2,4 рази при плані 

2,1 рази. У динаміці оборотність товарів швидшала на 0,3 оберти. 

Аналіз середніх товарних запасів і товарообігу проводять не тільки в 

цілому по торговому підприємству, але і в розрізі окремих товарних груп і 

товарів (але це залишається поза зоною наших досліджень). 
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На виконання плану і динаміку товарообігу великий вплив мають стан, 

розвиток і ефективність використання матеріально-технічної бази торгівлі, 

аналіз якої за звичай починають з вивчення і оцінки складу і структури 

виробничих основних засобів.  

Вивчимо склад і структуру виробничих і невиробничих основних засобів 

торгового підприємства за Додатком 19.  

Основні засоби по ПП «Галактика» за звітний рік зросли на 0,001 млн.грн. 

(0,041 - 0,04), або на 2,5 %, зокрема виробничі основні засоби збільшилися на 

0,001 млн.грн. (на 3,2 %). Як позитивне, слід зазначити вищі темпи зростання 

активних основних засобів (машин і устаткування). В результаті їх частка у всіх 

основних засобах збільшилася з 67,5 % на початок року до 68,3 % - на кінець. 

Збільшення вартості основних засобів на кінець року в порівнянні з початком в 

основному пов'язане з їх придбанням (в основному машин і устаткування). 

Підприємство ПП «Галактика» має наступні дані по використанню 

виробничих основних засобів (Додаток 20). 

План роздрібного товарообігу торговим підприємством перевиконаний на 

27 %, зокрема за рахунок збільшення середньорічної вартості виробничих 

основних засобів на 3,2 % і завдяки підвищенню фондовіддачі - на 23,8 % (27,0 

– 3,2). У динаміці товарообіг зріс на 6,7 % у зв'язку із збільшенням 

середньорічної вартості виробничих основних засобів і на 37,1 % (43,8 – 6,7) за 

рахунок підвищення фондовіддачі. 

У звітному році фондовіддача всіх виробничих основних фондів склала 

422,4 грн., що на 81,2 грн. більше плану і на 109,1 грн. вище за минулий рік.  

Фондомісткість всіх виробничих основних засобів в звітному році склала 

0,002 грн. і знизилася в порівнянні з планом на 0,001 грн., і з минулим роком на 

0,001 грн. Як позитивне необхідне відзначити, що фондоозброєності і технічна 

озброєність праці не змінилася. 

Середньорічна вартість активних основних засобів в порівнянні з планом 

та попереднім роком декілька збільшилась. В результаті їх фондовіддача також 

зросла в порівнянні з планом на 88,6 грн. У динаміці на підприємстві 
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спостерігається закономірність в ефективності використання активних 

основних виробничих фондів (зростає фондовіддача та знижується 

фондоємність). 

  

2.2 Оцінка ефективності процесно-орієнтованого управління 

підприємством роздрібної торгівлі 

 

Базова концепція критерію ефективності, що застосовується в межах 

роздрібних торговельних мереж об’єднує ресурсні та витратні критеріальні 

показники ефективності діяльності. Використання ресурсного критерію 

ефективності діяльності покликане вирішувати стратегічні цілі та завдання, а 

витратного – контролювати реалізацію тактичних цілей. При оцінці 

ефективності діяльності торговельного підприємства можна застосовувати 

показники використання окремих видів ресурсів, а також аналізувати 

ефективність в розрізі окремих напрямків діяльності. 

У загальному вигляді ресурсна формула критерію ефективності 

діяльності торговельних підприємств характеризується відношенням кінцевого 

економічного результату діяльності до розміру сукупних ресурсів (оборотні 

кошти, витрати на оплату праці, основні засоби тощо). 

Витратний критеріальний підхід до оцінки ефективності діяльності 

роздрібних торговельних підприємств має одну особливість: поточні витрати в 

формулі відображуються у повному обсязі, а ресурси – в основній їх частині, 

без урахування ресурсів сторонніх організацій, які досить важко кількісно 

вирахувати. У загальному вигляді витратна формула критерію ефективності 

характеризується відношенням результату господарської діяльності до 

поточних витрат (витрат обігу) за певний період. Проте сучасні динамічні 

ринкові умови відображають невиправданість використання лише двох 

критеріїв оцінки ефективності діяльності роздрібних торговельних 

підприємств. На сьогодні варто використовувати змішаний критерій при оцінці 

ефективності, а також критерії оцінки ефективності з позицій нематеріальних 
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активів (наявність прав і патентів на унікальні розробки; створення 

позитивного іміджу підприємства (гудвіл); критерій, що у динаміці відображує 

ступень задоволення потреб споживачів; створення унікального фірмового 

знаку, що підкреслюватиме інноваційність та першість підприємства на ринку 

тощо, але їх важко кількісно оцінити), які комплексно та в найбільшій мірі 

будуть відбивати кінцеві результати господарської діяльності. 

Тому виникає потреба в розрахунку комплексної оцінки ефективності 

торгової діяльності підприємства, для чого використовуємо наступну формулу: 

 

Еторг= Р / (Сопл.пр. + Спозаоб.+ Соб)     (2.2) 

 

де Еторг - комплексний показник оцінки ефективності торгової діяльності 

підприємства; 

Р - роздрібний товарообіг; 

Сопл.пр. - витрата коштів на утримання трудових ресурсів; 

Спозаоб. - середньорічні залишки поза оборотних активів; 

Соб - середньорічні залишки оборотних активів. 

 

Показник Еторг дає оцінку ефективності використання економічного 

потенціалу при здійсненні основної діяльності торгових підприємств - 

роздрібної реалізації товарів. Він показує, скільки одержано товарообігу з 

кожної гривни економічного потенціалу. Чим вища його значущість, тим краще 

здійснюється торгова діяльність і ефективніше використовуються ресурси 

підприємства.  

Аналогічний показник може бути обчислений і вивчений для комплексної 

оцінки (Ефін). Для ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємства в чисельнику вказаної вище формули замість роздрібного 

товарообігу проставляють дані про суму прибутку. Показник Ефін дає оцінку, 

при яких ресурсах досягнутий фінансовий результат (прибуток) і наскільки 

ефективно вони використовуються. 
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Багато вітчизняних і зарубіжних економістів вважають основним 

показником оцінки ефективності функціонування суб'єктів підприємницької 

діяльності рентабельність.  

Для оцінки ефективності трудової діяльності необхідно визначити рівень 

продуктивності праці (виробіток на одного працівника) на кожну гривну 

середньої заробітної плати (Етруд): 

 

Етруд = Пр / Ззпт.ср.        (2.3) 

 

де Пр - продуктивність праці торгових працівників; 

Ззпт.ср - середня заробітна плата одного торгового працівника. 

 

Показник ефективності трудової діяльності може бути також обчислений 

відношенням об'єму товарообігу до суми витрат на оплату праці, тобто дається 

його оцінка за витратами коштів на утримання персоналу підприємства. 

Для загальної оцінки ефективності всіх сторін підприємницької 

діяльності підприємства визначають інтегральний показник ефективності 

господарювання (Sгосп) за наступною формулою: 

 

Sгосп = 3√ Еторг х Ефін х Етруд      (2.4) 

 

Проведемо аналіз і зробимо оцінку ефективності господарювання 

підприємства ТОВ «Стойтек ЛТД» (Додаток 21). 

 

За останні три роки підприємство роздрібної торгівлі досягло позитивних 

результатів в ефективності торгової і фінансово-господарської діяльності. Дещо 

нижчі темпи зростання ефективності трудової діяльності, однак це не вказує 

негативного впливу на загальну ефективність господарської діяльності 

ПП «Галактика». 

Для повної оцінки ефективності господарювання визначають термін 
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окупності активів (сукупного капіталу) фірми як відношення середньорічної 

вартості майна і боргових прав (активів) до суми чистого прибутку за рік. 

Проаналізуємо окупність активів ПП «Галактика» за останні три роки (Додаток 

22). 

Темпи зміни чистого прибутку відповідають темпам збільшення активів 

торгового підприємства. В результаті термін окупності вкладень знизився з 11,1 

року в попередньому році до 3,7 року - в звітному. Отже, за останні три роки 

ефективність економічного і соціального розвитку ПП «Галактика» 

підвищилася. 

Таким чином, за аналізований період торговельне підприємство 

ПП «Галактика» ефективно функціонує на ринку. При цьому обране 

підприємство визначило для себе оптимальну провесно-орієнтовану модель 

розвитку, яка ґрунтується на розширенню асортименту та номенклатури 

продукції, гнучкому ціноутворенні та підвищенню якості обслуговування. 
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ВИСНОВКИ 

 

Базою навчальної практики було обрано  ПП «Галактика».  

Аналіз господарської діяльності підприємства продемонстрував, що 

роздрібна реалізація товарів ПП «Галактика» росте достатньо швидко, що з 

позитивної сторони характеризує динаміку його торговельної діяльність.  

Середньорічна вартість активних основних засобів в порівнянні з планом 

та попереднім роком декілька збільшилась. В результаті їх фондовіддача також 

зросла в порівнянні з планом. У динаміці на підприємстві спостерігається 

закономірність в ефективності використання активних основних виробничих 

фондів (зростає фондовіддача та знижується фондоємність). 

В звітному році у порівнянні з планом та в динаміці плинність кадрів 

спостерігається незначна. В наступному році підприємство планує зберегти 

існуючу кількість працівників у тому ж співвідношенні торгово-оперативних 

працівників до загальної кількості працівників. 

Загалом, за аналізований період торговельне підприємство 

ПП «Галактика» ефективно функціонує на ринку. При цьому обране 

підприємство визначило для себе оптимальну провесно-орієнтовану модель 

розвитку, яка ґрунтується на розширенню асортименту та номенклатури 

продукції, гнучкому ціноутворенні та підвищенню якості обслуговування. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 
Ритмічність розвитку роздрібного товарообігу ПП «Галактика», млн.грн. 

 
Місяці та квартал 2016 р. 2017 р. відхилення В % до 2016 р. 

План  Фактичний % виконання плану від плану від 2016 р. 
Січень  0,335 0,401 0,400 99,7 -0,001 +0,065 119,4 
Лютий 0,433 0,489 0,482 98,6 -0,007 +0,049 111,3 
Березень 0,636 0,719 0,973 135,3 +0,254 +0,337 153,0 
Загалом за 1 квартал 1,404 1,609 1,855 115,3 +0,246 +0,451 132,1 
Квітень 0,777 0,878 0,987 112,4 +0,109 +0,210 127,0 
Травень 0,699 0,790 1,059 134,0 +0,269 +0,360 151,5 
Червень 0,888 1,003 1,244 124,0 +0,241 +0,356 140,1 
Загалом за 2 квартал 2,364 2,671 3,290 123,2 +0,619 +0,926 139,2 
Загалом за 1 півріччя 3,768 4,280 5,145 120,2 +0,865 +1,377 136,5 
Липень 0,783 0,885 1,196 135,1 +0,282 +0,413 152,7 
Серпень 0,809 0,914 1,264 138,3 +0,350 +0,455 156,2 
Вересень 0,985 1,113 1,346 120,9 +0,233 +0,361 136,6 
Загалом за 3 квартал 2,577 2,912 3,806 130,7 +0,894 +1,229 147,7 
Загалом за 9 місяців 6,345 7,192 8,951 124,5 +1,759 +2,606 141,1 
Жовтень 1,033 1,167 1,529 131,0 +0,362 +0,496 148,0 
Листопад 1,068 1,207 1,600 132,6 +0,393 +0,532 149,8 
Грудень 0,952 1,076 1,438 133,6 +0,362 +0,486 151,0 
Загалом за 4 квартал 3,053 3,450 4,567 132,4 +1,117 +1,514 149,6 
Загалом за 2 півріччя 5,630 6,362 8,373 131,6 +2,011 +2,743 148,7 
Всього за рік 9,398 10,642 13,518 127,0 +2,876 +4,120 143,8 
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Додаток Б 
Таблиця 1 

Інформація про виконання за складом роздрібного товарообігу ПП «Галактика» 
Склад роздрібного товарообігу 2016 р. 2017 р. Відхилення  В % до 

2016р. сума питома 
вага, % 

план Фактично % викон. 
плану 

Від плану Від 2016р 
сума питома 

вага, % 
сума питома 

вага, % 
в сумі % в сумі % 

Продаж товарів за готівковий рахунок,  млн.грн.  0,968 10,3 1,096 10,3 1,122 8,3 102,4 +0,026 -2,0 +0,154 -2,0 115,9 
Продаж товарів за безготівк.розрахунок,  млн. грн. 8,411 89,5 9,524 89,5 12,234 90,5 128,5 +2,710 +1,0 +3,823 +1,0 145,5 
Інші види роздрібної  реалізації, млн.грн. 0,019 0,2 0,022 0,2 0,162 1,2 736,4 +0,140 +1,0 +0,143 +1,0 852,6 
Всього роздрібний товарообіг, млн.грн. 9,398 100 10,642 100 13,518 100 127,0 +2,876 - +4,12 - 143,8 

Таблиця 2 
Інформація про виконання плану витрат обігу ПП «Галактика» 

Показник 2016р. 2017р. Відхилення В % до 

2016р. план факт % викон. плану Від плану Від 2016р. 
1. Роздрібний товарообіг, млн.грн. 9,398 10,642 13,518 127,0 +2,876 +4,120 143,8 
2. Загальна сума витрат обігу, млн.грн. 1,242 1,119 1,319 117,9 +0,200 +0,077 106,2 
3. Середній рівень витрат обігу в % до обігу 13,216 10,515 9,757 92,8 -0,758 -3,459 73,8 
4. З них матеріальні витрати:а) сума, млн.грн. 
б) рівень в % до обігу 

0,045 
0,480 

0,052 
0,489 

0,061 
0,451 

117,3 
92,2 

+0,009 
-0,038 

+0,016 
-0,029 

135,6 
93,9 

5. Витратовіддача, грн.:а) всіх витрат обігу (стр.1:стр.2) 
б) матеріальних витрат (стр.1:стр.4а) 

7,570 
208,84 

9,510 
204,65 

10,249 
221,61 

107,8 
108,3 

+0,739 
-16,960 

+2,679 
+12,770 

135,4 
106,1 

 

Додаток 3 

Інформація про динаміку витрат обігу ПП «Галактика» 
Показник Фактично Відхил. 2015 року 2016р.в % 

до 2015 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. від 2015р. від 2016р. до 2015р., % до 2016р., % 
1. Роздрібний товарообіг, млн.грн. 7,527 9,398 13,518 +5,991 +4,12 179,6 143,8 124,9 
2. Загальна сума витрат обігу, млн.грн. 1,271 1,242 1,319 +0,048 +0,077 103,8 106,2 97,7 
3.Сер. рівень витрат обігу в % до обігу 16,900 13,216 9,757 -7,143 -3,459 57,7 73,8 78,2 
4. З них матеріальні витрати:а) сума, млн.грн. 
б) рівень в % до обігу 

0,010 
0,133 

0,045 
0,480 

0,061 
0,451 

+0,051 
+0,318 

+0,016 
-0,029 

610,0 
339,1 

135,6 
93,9 

450,0 
360,9 

5.Витратовіддача,грн.:а)всіх витрат обігу (стр.1:стр.2) 
б) матеріальних витрат (стр.1:стр.4а) 

5,922 
752,70 

7,570 
208,84 

10,249 
221,61 

+4,327 
-531,090 

+2,679 
+12,770 

173,1 
29,4 

135,4 
106,1 

127,8 
27,7 
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Додаток В 
Таблиця 1 

Інформація про динаміку витрат обігу за економічними елементами ПП «Галактика», млн.грн. 

Економічний елемент Фактично Відхилення звітного року 2017р.в % до 2016р. до 

2015р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. від 2015 р. від 2016 р. 2015р. 2016р 
сума пит.вага, % сума пит.вага, % сума пит.вага, % в сумі за % в сумі за % 

Матеріальні витрати 0,010 0,8 0,045 3,6 0,061 4,6 +0,051 +3,8 +0,016 +1,0 610,0 135,6 450,0 
Витрати на оплату праці 0,384 30,2 0,393 31,6 0,385 29,2 +0,001 -1,0 -0,008 -2,4 100,3 98,0 102,3 
Відрахування на соц.потреби 0,139 10,9 0,144 11,6 0,141 11,4 +0,002 +0,5 -0,003 -0,2 101,4 97,9 103,6 
Амортизація осн. засобів 0,005 0,4 0,004 0,3 0,001 0,1 -0,004 -0,3 -0,003 -0,2 20,0 25,0 80,0 
Інші витрати 0,733 57,7 0,656 52,9 0,731 54,7 -0,002 -3,0 +0,075 +1,8 99,7 111,4 89,5 

Всього витрат обігу 1,271 100 1,242 100 1,319 100 +0,048 - +0,077 - 103,8 106,2 97,7 

 

Таблиця 2 
Інформація про виконання плану по валовому доходу ПП «Галактика» 

Показник 2016р. 2017р. Відхилення В % до 

2016р. план факт % викон. плану від плану від 2016р. 
1.Роздрібний товарообіг, млн..грн. 9,398 10,642 13,518 127,0 +2,876 +4,120 143,8 
2. Загальна сума валового доходу від реалізації товарів, млн.грн. 9,398 10,642 13,518 127,0 +2,876 +4,120 143,8 
2. Сума податків та інших обов’язкових платежів, які оподатковуються з 

валового доходу, млн.грн. 
1,570 1,819 2,322 127,6 +0,503 +0,752 147,9 

3. Податки та інші обов’язкові платежі, які оподатковуються з валового 

доходу, в % до товарообігу 
16,706 17,100 17,177 100,5 +0,077 +0,471 102,8 

4. Сума валового доходу, яка залишається в розпорядженні торгового 

підприємства, млн.грн.  
7,828 8,823 11,196 126,9 +2,373 +3,368 143,0 

5. Рівень валового доходу, яка залишається в розпорядженні торгового 

підприємства, в % до товарообігу 
83,294 82,907 82,823 99,9 -0,084 +0,471 99,4 
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Додаток Г 
 
 

Таблиця 1 
Інформація про виконання плану по прибутку ПП «Галактика» 

Показник  2016р. 2017р. Відхилення В % до 

2016р. план факт % викон. плану від плану від 2016р. 
1. Роздрібний товарообіг, млн.грн. 9,398 10,642 13,518 127,0 +2,876 +4,120 143,8 
2. Валовий доход від реалізації товарів,  млн.грн. 9,398 10,642 13,518 127,0 +2,876 +4,120 143,8 
3. Податки та інші обов’язкові платежі, які оподатковуються з валового 

доходу: а) сума, млн.грн. 
б) рівень, в % до обігу 

 
1,570 

16,706 

 
1,819 

17,100 

 
2,322 

17,177 

 
127,6 
100,5 

 
+0,503 
+0,077 

 
+0,752 
+0,471 

 
147,9 
102,8 

4. Витрати обігу: а) сума, млн.грн. 
б) рівень, в % до обігу 

1,242 
13,216 

1,119 
10,515 

1,319 
9,757 

117,9 
92,8 

+0,200 
-0,758 

+0,077 
-3,459 

106,2 
73,8 

5. Собівартість реал. продукції :а) сума, млн..грн.  
б) рівень, в % до обігу 

6,197 
65,939 

6,824 
64,123 

8,520 
63,027 

124,8 
98,3 

+1,694 
-1,1 

+2,323 
-2,9 

137,5 
95,6 

6. Прибуток від реалізації товарів: а) сума, млн.грн. 
б) рівень, в % до обігу 

0,387 
4,118 

0,878 
8,250 

1,355 
10,024 

154,3 
121,5 

+0,477 
+1,774 

+0,968 
+5,906 

350,1 
243,4 

7. Прибуток (збиток, -) від реалізації основних засобів, млн.грн. - - - - - - - 
8. Прибуток (збиток, -) від реалізації інших активів, млн.грн. - - - - - - - 
9. Позареалізаційні доходи, млн.грн. - - - - - - - 
10.Позареалізаційні витрати, втрати та збитки, млн.грн. - - - - - - - 
11. Балансовий (загальний) прибуток (збиток, -), млн.грн. 0,387 0,878 1,355 154,3 +0,477 +0,968 350,1 
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Додаток Д 

Таблиця 1 
Інформація про рівні рентабельності ПП «Галактика» 

Показник 2016р. 2017р. Відхилення В % до 

2016р. план факт % вик. плану від плану від 2016р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Заг.рентаб.продаж в % до обігу (виходячи з прибутку від реал. товарів) 4,118 8,250 10,024 121,5 +1,774 +5,906 243,4 
Рентабельність сукупного капіталу, % 12,126 15,120 31,666 209,4 +16,546 +19,540 261,1 
Рентабельність функціонуючого капіталу, %: 
- виходячи з прибутку від реалізації товарів; 
- виходячи з балансового прибутку; 
- виходячи з чистого прибутку. 

 
12,128 
12,128 
9,464 

 
21,841 
21,841 
17,040 

 
31,822 
31,822 
26,820 

 
145,7 
145,7 
157,4 

 
+9,981 
+9,981 
+9,780 

 
+19,694 
+19,694 
+17,356 

 
262,4 
262,4 
283,4 

Рентабельність позаобігових активів, % 838,9 1020,5 3310,1 98,6 +2289,6 +2471,2 394,6 
Рентабельність поточних (обігових) активів, % 9,538 13,256 27,036 203,9 +13,780 +17,498 283,5 
Рентаб. витрат живої та опредметненої праці (виходячи з прибутку від реал. 

товарів), % 
31,159 69,079 102,729 148,7 +33,65 +71,57 329,7 

Рентабельність засобів на оплату праці, % 76,845 178,385 296,623 166,3 +118,238 +219,778 386,0 
Рентабельність економічного потенціалу, % 10,795 19,297 29,177 161,2 +9,880 +18,382 270,3 
Рентабельність власного капіталу, % : 
- виходячи з прибутку від реалізації товарів; 
- виходячи з балансового прибутку; 
- виходячи з чистого прибутку. 

 
13,231 
13,231 
11,931 

 
21,535 
21,535 
16,802 

 
34,269 
34,269 
28,882 

 
159,1 
159,1 
171,9 

 
+12,734 
+12,734 
+12,080 

 
+21,038 
+21,038 
+16,951 

 
259,0 
259,0 
242,1 

Рентабельність перманентного капіталу, % 13,231 21,535 34,269 159,1 +12,734 +21,038 259,0 
Рентабельність позикового капіталу, % - - - - - - - 
Прибуток від реалізації товарів в розрахунку на 1 робітника, тис.грн. 22,765 58,533 84,688 144,7 +26,155 +61,923 372,0 
Прибуток від реалізації товарів в % до валового доходу, яки залишається в 

розпорядженні торгового підприємства 
4,944 10,549 12,103 114,7 +1,554 +7,159 244,8 

Прибуток від реалізації товарів в % до загальної суми валового доходу 4,118 8,250 10,024 121,5 +1,774 +5,906 243,4 
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Додаток Ж 

Таблиця 1 
Інформація про динаміку рівнів рентабельності ПП «Галактика» 

Показник  Фактично Відхилення 2017р. 2017р. 2016р. в % 

до 2015р. 2015р. 2016р. 2017р. від 2015р. від 2016р. до 2015р.,% до 2016 р.,% 
Рентабельність продаж в % до обігу  4,147 4,118 10,024 +5,877 +5,906 241,7 243,4 99,3 
Рентабельність сукупного капіталу, % 11,329 12,126 31,666 +20,337 +19,540 279,5 261,1 107,0 
Рентабельність функціонуючого капіталу, %: 
- виходячи з прибутку від реалізації товарів; 
- виходячи з балансового прибутку; 
- виходячи з чистого прибутку. 

 
11,333 
11,333 
8,972 

 
12,128 
12,128 
9,464 

 
31,822 
31,822 
26,820 

 
+20,489 
+20,489 
+17,848 

 
+19,694 
+19,694 
+17,356 

 
280,8 
280,8 
298,9 

 
262,4 
262,4 
283,4 

 
107,0 
107,0 
105,5 

Рентабельність позаобігових активів, % 633,333 838,9 3310,1 +2676,7 +2471,2 522,6 394,6 132,5 
Рентабельність поточних (обігових) активів, % 9,021 9,538 27,036 +28,015 +27,498 299,7 283,5 105,7 
Рентабельність витрат живої та опредметненої праці 

(виходячи з прибутку від реалізації товарів), % 
24,548 31,159 102,729 +78,181 +71,570 418,5 329,7 126,9 

Рентабельність засобів на оплату праці, % 64,323 76,845 296,623 +232,3 +219,77 461,1 386,0 119,5 
Рентабельність економічного потенціалу, % 9,943 10,795 29,177 +19,234 +18,382 293,4 270,3 108,6 
Рентабельність власного капіталу, % : 
- виходячи з прибутку від реалізації товарів; 
- виходячи з балансового прибутку; 
- виходячи з чистого прибутку. 

 
11,931 
11,931 
9,445 

 
13,231 
13,231 
11,931 

 
34,269 
34,269 
28,882 

 
+22,338 
+22,338 
+19,437 

 
+21,038 
+21,038 
+16,951 

 
287,2 
287,2 
305,8 

 
259,0 
259,0 
242,1 

 
110,9 
110,9 
126,3 

Рентабельність перманентного капіталу, % 11,931 13,231 34,269 +22,338 +21,038 287,2 259,0 110,9 
Рентабельність позикового капіталу, % - - - - - - - - 
Прибуток від реалізації товарів в розрахунку на одного 

робітника, тис.грн. 
18,353 22,765 84,688 +66,335 +61,923 461,4 372,0 124,0 

Прибуток від реал.товарів в % до вал.доходу, яки залиш. 

в розпорядженні торгового підприємства 
4,975 4,944 12,103 +7,128 +7,159 243,3 244,8 99,4 

Прибуток від реал.товарів в%до заг.суми вал.доходу 4,147 4,118 10,024 +5,877 +5,844 241,7 243,4 99,3 

 

 

 

 

 



44 

Додаток З 

Таблиця 1 
Інформація про склад та структуру активів ПП «Галактика» в 2017 році 

№ 

п/п 
Активи На початок року На кінець року Зміни за рік На кін. року в % до 

поч. року (по сумі) сума,млн.грн пит.вага,% сума,млн.грн пит.вага,% в сумі,млн.грн пит.вага,% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.0 I.Позаобігові активи        
1.1 Незавершені будівництво - - - - - - - 
1.2 Основні засоби 0,034 0,98 0,035 0,70 +0,001 -0,28 102,9 
1.3 Довгострокові фін. інвестиції - - - - - - - 
1.4 Інші необоротні активи  - - - - - - - 
Загалом за розділом І 0,034 0,98 0,035 0,70 +0,001 -0,28 102,9 
2.0 II.Обігові активи        
2.1 Виробничі запаси  - - - - - - - 
2.2 Поточні біологічні активи - - - - - - - 
2.3 Готова продукція 2,564 74,34 3,549 70,01 +0,985 -4,33 138,4 
2.4 Деб. заб. за тов., роб., посл. 0,119 3,45 0,165 3,25 +0,046 -0,2 138,7 
2.5 Деб. заб. за розрах.з бюджетом - - - - - - - 
2.6 Інша поточна деб. заборг.  0,196 5,68 0,013 0,26 -0,183 -5,42 6,63 
2.7 Поточні фінансові інвестиції - - - - - - - 
2.8 Гр. кошти та їх еквіваленти - - - - - - - 
2.8.1 в національної валюті 0,523 15,17 1,296 25,56 +0,773 +10,39 247,8 
2.8.2 у тому числу в касі - - - - - - - 
2.8.3 в іноземній валюті - - - - - - - 
2.9 Інші обігові активи 0,013 0,38 0,01 0,20 -0,003 -0,18 76,9 
Загалом за розділом ІІ 3,415 99,02 5,033 99,28 +1,619 +0,26 147,3 
3.0 Витрати майбутніх періодів - - 0,001 - - - - 
Загалом за розділом ІІІ - - 0,001 0,02 - - - 
4.0 Необ.активи та групи вибуття - - - - - - - 
Загалом за розділом IV        
Всього активів 3,449 100,0 5,069 100,0 +1,620 - 147,0 
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Додаток К 
Таблиця 1 

Інформація про склад та структуру пасивів ПП «Галактика» в звітному 2017 році 
 

№ 

п/п 

Пасиви  На початок року На кінець року Зміни за рік На кінець року 

в % до початку 

року (по сумі) 
сума, 

млн.грн 

питома 

вага, % 

сума, 

млн.грн 

питома 

вага, % 

в сумі, 

млн.грн 

за питомою 

вагою, % 

1.0 I.Власний капітал         

1.1 Статутний фонд (капітал) - - - - - - - 

1.2 Додатковий капітал 2,000 58,0 2,000 39,5 - -18,5 - 

1.3 Резервний капітал - - - - - - - 

1.5 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1,114 32,3 2,794 55,1 +1,680 - 250,8 

1.6 Неоплачений капітал - - - - - - - 

Загалом за розділом I 3,114 90,3 4,794 94,6 +0,680 -18,5 - 

2.0 ІІ.Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування - - - - - - - 

3.0 ІII.Довгострокові зобов’язання  - - - - - - - 

4.0 IV. Поточні зобов’язання  - - - - - - - 

4.1 Короткострокові кредити банків - - - - - - - 

4.2 Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 

- - - - - - - 

4.3 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0,106 3,1 0,004 0,1 -0,102 -3,0 3,8 

4.4 Поточні зобов’язання за розрахунками - - - - - - - 

4.4.1 з бюджетом 0,106 3,1 0,188 3,7 +0,082 +0,6 177,4 

4.4.2 зі страхуванням - - - - - - - 

4.4.3 з оплати праці 0,023 0,7 - - - - - 

4.5 Зобов’язання пов’язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утриманими для продажу 

- - -  - - - 

4.6 Інші поточні зобов’язання 0,1 2,8 0,083 1,6 -0,017 -1,2 83,0 

Загалом за розділом IV 0,335 9,7 0,275 5,4 -0,06 -4,3 82,1 

5.0 V. Доходи майбутніх періодів - - - - - - - 

Всього пасивів 3,449 100,0 5,069 100,0 +1,620 - 147,0 
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Додаток Л 
 

Таблиця 1 
Інформація про склад та структуру мобільних поточних (обігових) активів ПП «Галактика» в звітному році 

№ 
п/п 

Вид обігових активів На поч.р. На кін.р. Зміни за рік На кін.р.в % 
до поч.р.(по 
сумі) 

Сума, 
млн.грн 

Питома 
вага, % 

Сума, 
млн.грн 

Питома 
вага, % 

В сумі, 
млн.грн 

За пит.. 
вагою, % 

1.0 Запаси мобільних товарно-матеріальних цінностей        
1.1 Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності - - - - - - - 
1.2 Готова продукція 2,564 75,4 3,549 70,7 +0,985 -4,7 138,4 
Загалом мобільних товарно-матеріальних цінностей 2,564 75,4 3,549 70,7 +0,985 -4,7 138,4 
2.0 Реальна до оплати дебіторська заборгованість        
2.1 Деб. заборгованість за товари, роботи, послуги 0,119 3,5 0,165 3,2 +0,046 -0,3 138,7 
2.2 Інша поточна дебіторська заборгованість 0,196 5,8 0,013 0,3 -0,183 -5,5 6,63 
2.3 Дебі. заборгованість за розрахунками з бюджетом - - - - - - - 
Загалом реальна до оплати дебіторська заборгованість 0,315 9,3 0,178 3,5 -0,137 -5,8 56,5 
3.0 Грошові кошти та їх еквіваленти        
3.1 в національної валюті 0,523 15,3 1,296 25,8 +0,773 +10,5 247,8 
3.2 у тому числу в касі - - - - - - - 
3.3 в іноземній валюті - - - - - - - 
Загалом грошових коштів 0,523 15,3 1,296 25,8 +0,773 +10,5 247,8 
Всього мобільних обігових активів 3,402 100,0 5,023 100,0 +1,621  147,6 
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Додаток М 

Динаміка фактичної обіговості обігових активів ПП «Галактика» 

Вид оборотних 
(поточних) 

активів 

Факт. 
роздрібний 

ТО, до якого 
розрахована 
обіговість, 
млн.грн. 

Факт. сер. 
річні залишки 

обігових 
активів, 
млн.грн. 

Термін обігу оборотних активів, 
дні 

Вплив змін обігу на розмір 
обігових активів, млн.грн. 

Термін обігу 
обігових 

активів в днях 
при сер. їх 
залишках 

2017р. і ТО 
2016р. 

Вплив на термін обігу 
поточних активів в 

днях змін 
2016р. 2017р. Відх.від 2016р. Вивільнено 

засобів 
внаслідок 

прискорення 
обігу 

Додатково 
вкладені кошти 

внаслідок 
уповільнення 

обігу 

Сер. 
залишків 
обігових 
засобів 

(гр.12-гр.6) 

Обсягу 
роздрібно

го ТО 
(гр.7-
гр.12) 

2016р. 2017р. 2016р. 2017р. Приско
рення (-

) 

Уповільн
ення (+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
Тов. запаси (по 
закуп. вартості) 

6,197 8,520 2,914 3,326 111,5 97,3 -14,2  -0,336  193,2 +81,7 -95,9 

Грошові кошти 9,398 13,518 0,441 0,910 16,90 24,20  +7,3  +0,274 34,9 +18,0 -10,7 
Дебітори 9,398 13,518 0,084 0,086 3,20 2,29 -0,91  -0,034  32,9 +29,7 -30,61 
Ін.обігові активи 9,398 13,518 0,013 0,01 0,50 0,27 -0,23  -0,009  0,38 -0,12 -0,11 
Всього  х х 3,452 4,322 132,1 124,06 -15,34 +7,3 -0,379 +0,274 261,38 +129,28 -137,02 

 
-8,04 

 
-0,105 

  
-7,74 

 

Динаміка дебіторської заборгованості ПП «Галактика», млн.грн. 

Вид дебіторської заборгованості Є деб. заб. за бухгалтерським балансом Зміни в сумі заб. за 
балансом за 2017р. 

Списано 
заб. в 

2017р. на 
збитки 

Реальна сума змін деб. 
заб. (з урахув. списаної 

на збитки) 
На поч. року На кін.року 

сума Пит.вага,% сума Пит.вага,% Зниж.(-) Підвищ.(+) Зниж.(-) Підвищ.(+) 
Деб.заб.,платежі за якою очікуют.протягом 
12міс.після звіт.дати (покупці та замовники) 

0,119 37,8 0,165 92,7  +0,046 0,001  +0,047 

Інші дебітори 0,196 62,2 0,013 7,3 -0,183  - -0,183  
Загалом короткострокова дебіторська 
заборгованість 

0,315 100,0 0,178 100,0 -0,183 +0,046 0,001 -0,183 +0,047 
-0,137 -0,136 

В т.ч.числі прострочена короткост. деб.заб. 0,012 3,8 0,007 3,9 -0,005  0,001   
Всього довгост.та короткост.деб.заб. 0,315 100,0 0,178 100,0 -0,183 +0,046  -0,183 +0,047 

-0,137 -0,136 
В т.ч.прострочена довг.та короткос.деб.заб. 0,012 3,8 0,007 3,9 -0,005     
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Додаток Н 

Динаміка кредиторської заборгованості ПП «Галактика», млн.грн. 

Вид кредиторської заборгованості Є кред.заб.за бухгал. балансом Зміни суми заб. по 
балансу за 2017р 

Списано в 
2017р. кред. 

заб. на 
прибуток 

Реальна сума змін кред. 
заб. (з урах. списаної на 
збільшення прибутку) 

На поч. року На кін.року 

сума пит.вага,% сума пит. вага, % зниж. (-) підвищ.(+) зниж. (-) підвищ. (+) 
Довгострокові зобов’язання - - - - - - - - - 
Кред.заб. за товари, роботи, послуги: 0,106 31,6 0,004 1,5 -0,102 - - -0,102  
Поточні зобов’язання за розрахунками: - - - - - - - - - 
- з бюджетом 0,106 31,6 0,188 68,3  +0,082 -  +0,082 
- зі страхуванням - - - - - - - - - 
- з оплати праці 0,023 6,9 - - -0,023 - - -0,023 - 
Інші поточні зобов’язання 0,1 29,9 0,083 30,2 -0,017 - - -0,017 - 
Загалом короткострокова кред. заб. 0,335 100,0 0,275 100,0 -0,142 +0,082 - -0,142 +0,082 

-0,060 -0,060 
В т.ч. прострочена кред. заборгованість - - - - - - - - - 
Всього довгос. та короткос. кред. заб. 0,335 100,0 0,275 100,0 -0,142 +0,082 - -0,142 +0,082 

-0,060 -0,060 
В т.ч.прострочена довг.та корот.кред.заб. - - - - - - - - - 

 

Інформація про склад та структуру власного капіталу ПП «Галактика» за 2017 рік 

Вид джерел власних засобів На поч. року На кінець року Зміни за рік На кінець року в % до 

початку року (по 

сумі) 
сума, 

млн.грн 
питома 

вага, % 
сума, 

млн.грн 
питома 

вага, % 
в сумі, 

млн.грн 
за питомою 

вагою, % 
Статутний фонд (капітал) - - - - - - - 
Резервний фонд - - - - - - - 

Додатковий капітал 2,000 64,2 2,000 41,7 - - - 
Нерозподілений прибуток (збитки) минулих років 1,113 - 1,114 - 0,001 - 100,1 
Нерозподілений прибуток (збитки) звітного року 1,114 35,8 2,794 58,3 1,680 +22,500 162,8 
Доходи майбутніх періодів - - - - - - - 
Всього  3,114 100,0 4,794 100,0 +1,680 +22,500 153,9 
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Додаток О 

Інформація щодо ефективності використання товарних ресурсів ПП «Галактика» 

Показник 2016р 2017р. відхилення В % до 

2016р. план факт % викон. плану від плану від 2016р. 
1. Роздрібний товарообіг, млн.грн. 9,398 10,642 13,518 127,0 +2,876 +4,12 143,8 
2. Об’єм товарних ресурсів, млн.грн. 9,419 10,694 13,940 130,4 +3,246 +4,521 148,0 
3. Інше вибуття товарів, млн.грн. 0,021 0,052 0,422 811,5 +0,37 +0,401 2013,5 
4. Об’єм ТО на 1гривню тов.ресурсів (стр.1:стр.2), грн. 0,998 0,995 0,970 97,5 -0,025 -0,028 97,2 
5. Об’єм товарних ресурсів на 1гривню ТО (стр.2:стр.1),грн. 1,002 1,005 1,031 102,5 +0,026 +0,029 102,9 
6. Інше вибуття товарів до обсягу ТО (стр.3:стр.1х100), % 0,2 0,5 3,1 620,0 +2,6 +2,9 1550,0 
7. Ін.вибуття товарів до обсягу тов.ресур.(стр.3:стр.2х100),% 0,2 0,5 3,0 600,0 +2,5 +2,8 1500,0 

 

 

Перевірка дотримання нормативів товарних запасів ПП «Галактика» за звітний рік 

Квартал 

2017р. 
Од. виміру Норма 

товар. 

запасів 

Фактичний товарний запас Відхилення від нормативу товарних запасів 
на поч. 

кварталу 
на перше 

число 2-го 

місяця 

кварталу 

на перше 

число 3-го 

місяця 

кварталу 

на кін. 

кварталу 
на поч. 

кварталу 

(гр.4-гр.3) 

на перше число 2-

го місяця 

кварталу (гр.5-

гр.3) 

на перше число 3-

го місяця 

кварталу (гр.6-

гр.3) 

на кін. 

кварталу 

(гр.7-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 млн.грн. 4,315 4,535 4,928 5,077 5,080 +0,22 +0,613 +0,762 +0,765 

дні 241,4 220,0 239,1 246,3 246,5 -2,14 -2,3 +4,9 +5,1 
2 млн.грн. 5,158 5,080 5,280 5,693 5,822 -0,078 +0,122 +0,535 +0,664 

дні 173,8 138,9 144,4 155,7 159,3 -34,9 -29,4 -18,1 -14,5 
3 млн.грн. 5,396 5,822 5,753 5,815 5,954 +0,426 +0,357 +0,419 +0,558 

дні 166,7 137,7 136,0 137,5 140,7 -29,0 -30,7 -29,2 -26,0 
4 млн.грн. 5,100 5,954 6,098 5,918 5,119 +0,854 +0,998 +0,818 +0,019 

дні 133,0 117,3 120,2 116,6 100,8 -15,7 -12,8 -16,4 -32,2 

 

 

 


