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 План. 

1. Роздрібний товарооборот як основний показник діяльності підприємства. 

2. Показники роздрібного товарообороту. Чинники, що визначають роздрібний товарооборот. 

3. Планування роздрібного товарооборот за  загальним обсягом. та  за асортиментом.. 

4.  Нормування та  планування товарних  запасів, мета і методика розрахунку. 

5. Товарне забезпечення РТО, його мета, методика розрахунку, планування. 

 

                   1.   Роздрібний товарооборот як основний показник діяльності підприємства 

       Роздрібний товарооборот - це продаж товарів масового споживання та надання платних 

торговельних послуг населенню для задоволення власних потреб в обмін  на його грошові доходи, 

або іншим підприємствам - для поточних господарських потреб. 

       Економічні відносини,  що пов’язані. з обміном  грошових коштів на товари, відображають 

економічну сутність товарообороту. 

Значення товарообороту : 

1)  на державному рівні: 

       - роздрібний товарооборот є одним з важливих показників соціально-економічного розвитку   

   країни; 

       - роздрібний товарооборот характеризує обсяг залучення купівельних фондів споживачів у  

   вигляді грошових доходів, що отримані як оплата праці і обмінюються в роздрібній торгівлі на 

товари відповідно до попиту населення; 

       - роздрібний товарооборот є важливим показником рівня життя, матеріального та  

культурного благополуччя населення країни; 



        -  роздрібний товарооборот певною мірою впливає на стан грошового обігу в державі,                

стійкість національної валюти. 

 2)   на рівні конкретного торговельного підприємства : 

       - є основним валовим показником діяльності підприємства і характеризує результат його    

діяльності по залученню купівельних фондів населення; 

        - роздрібний товарооборот створює  економічне підґрунтя для отримання певного обсягу          

доходів та прибутку. 

       В умовах ринкової економіки обсяг товарообороту є одним з головних, показників діяльності 

торговельного  підприємства.     Плановий   обсяг  товарооборота  формується     на  рівні  

самогопідприємства. Його обсяг визначається . виходячи з необхідного обсягу прибутку та 

ринкової позиції підприємства. 

КЛАСИФІКАЦІЯ   ТОВАРООБОРОТУ : 

І. Залежно від специфіки операцій купівлі-продажу: 

- роздрібний товарооборот - продаж товарів безпосередньо населенню для кінцевого     

споживання; 

- оптовий товарооборот - продаж товарів різним оптовим покупцям для наступної     

реалізації кінцевим споживачам; 

      - торговельно-посередницький товарооборот - продаж   товарів    без   будь-якої  

технологічної обробки на підприємстві роздрібним обо оптовим покупцям.  

ІІ. Роздрібний  товарооборот залежно від організаційних форм продажу: 

   -    товарооборот роздрібної торгівлі; 

   -    товарооборот закладів ресторанного обслуговування;  

ІІІ. Залежно від складу кінцевих споживачів: 

  -    продаж товарів безпосередньо  населенню; 

   - продаж організаціям і підприємствам в порядку дрібного опту. 

  ІV. Залежно від форми грошових розрахунків 

      - за    готівку;  

      - за     розрахункові чеки;    

      - за  безготівковими розрахунками.  

V.  Залежно від термінів розрахунку: 

      - з негайною оплатою; 

      -  в кредит. 

VІ. Залежно від характеру реалізуємих товарів: 

- продаж нових товарів; 

  -   продаж товарів, що були у використанні, - скуплених у населення або зданих на комісію. 

Склад   окремих   форм   та   видів   товарообороту   регламентується   Інструкцією   про   облік 

роздрібного товарообороту та товарних запасів. 



       2. Показники роздрібного товарообороту. Чинники, що  визначають    роздрібний 

товарооборот 

       Показниками роздрібного товарообороту є: 

1)   оборот з реалізації товарів: 

2) товарні запаси; 

3) надходження товарів. 

       Оборот з реалізації товарів (Р) є основним, від нього залежать інші показники. Оборот з 

реалізації товарів у загальному обсязі відображає платоспроможний попит населення та потреби 

організацій і підприємств у товарах. 

       Крім загального обсягу товарообороту, виділяють товарооборот за асортиментом, тобто за 

конкретними товарними групами. 

       Товарні запаси розрізняють на початок (Зп) та на кінець (Зк) відповідного періоду. Запаси на 

початок період  Зп приймаються в розмірі, який склався на конкретну дату. На кінець період – 

визначаються  за нормативом. Як товарні запаси на початок, так і товарні запаси на кінець 

перебувають в безпосередній залежності від величини обороту з реалізації товарів. 

       Завершальним показником роздрібного товарообороту є надходження товарів (Н). Воно 

мусить забезпечувати своєчасне поповнення товарних запасів і сприяти збільшенню реалізації 

товарів. 

       Основні показники роздрібного товарообороту перебувають у балансовій залежності. 

       Баланс товарообороту, з одного боку, показує потребу в товарах - ліва частина, а з другого - 

товарне забезпечення - права, частина. 

Р + Зк = Н + Зп 

       В розгорнутому вигляді баланс товарообороту разом з товарооборотом закладів ресторанного 

господарства  включає в себе інші показники. В розділі "Потреба": відшкодування природних 

втрат у межах норм (ПВ) та суму уцінки (У). У розділі "Товарне забезпечення": націнка 

підприємств  ресторанного обслуговування (НРГ) та інші додаткові націнки (Д). 

       Розгорнута формула балансового зв'язку показників роздрібного товарообороту мас: такий 

вигляд:                                   Р + ПВ + У + Зк = Н +НРГ-+ Д + Зп  

Обсяг, структуру та перспективи розвитку товарообороту кожного підприємства визначають 

наступні фактори: 

- обсяги та структура споживчого ринку; 

- обсяги та структура пропозиції споживчих товарів; 

- стан конкуренції на даному регіональному товарному ринку; 

- державне регулювання торговельної діяльності; 

- загальна макроекономічна ситуація в країні. 

 Крім таких загальних факторів , що впливають на обсяг і структуру товарообороту (факторів 

зовнішнього середовища), на товарооборот впливають фактори внутрішнього середовища, до 



яких відносяться: 

- загальна стратегія діяльності підприємства (вона визначає сегментацію підприємства); 

- спеціалізація (товарний профіль) підприємства; 

- місцезнаходження підприємства (локацію); 

- цінова та маркетингова політика підприємства; 

- забезпеченість товарообороту товарними ресурсами; 

- забезпеченість товарообороту трудовими ресурсами; 

- забезпеченість товарообороту основними фондами. 

3. Планування роздрібного товарообороту за загальним  обсягом та за асортиментом 

       Плановий обсяг та структура товарообороту підприємства є вихідними для планування 

та прогнозування всіх інших показників фінансово-економічноїї діяльності   підприємства: 

валового доходу, витрат обігу, прибутку, потреб в ресурсах та капіталі. Тому, планування 

роздрібного товарообороту, його обсягу та структури, є найбільш відповідальним етапом при 

плануванні фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства в цілому. 

       Підвищення ефективності планування роздрібного товарообороту досягається шляхом 

постійного удосконалення  діючих та розробки нових методів планування  даного показника. 

       При визначенні планового обсяг роздрібного товарооборот на рівні торговельного 

підприємства головна увага приділяється задоволенню попиту споживачів сектору діяльності 

даного підприємства, ефективному використанню наявних фінансових, матеріальних і трудових 

ресурсів та досягненню певних результатів фінансово-економічної діяльності. Це потребує 

розробки плану товарообороту торговельного підприємства у 3-х варіантах: 

1-й варіант - необхідний обсяг товарообороту, достатній для досягнення цільового 

обсяг прибутку підприємства: 

2-й варіант - можливий обсяг товарообороту, який обумовлюється обсягом 

споживчого попиту  району діяльності підприємства та конкурентним  оточенням; 

3-й варіант - ресурсозабезпечеиий обсяг товарообороту, який може бути отриманим 

при  наявному  ресурсному потенціалі підприємства та його найбільш ефективному 

використанні. 

       Кожен варіант плану товарообороту може бути розрахований кількома методами, вибір яких 

залежить від тривалості планового періоду, наявності інформаційного забезпечення та досвіду 

проведення  планових розрахунків. 

       Необхідний обсяг товарообороту - плановий обсяг товарообороту, що забезпечує 

отримання цільової суми прибутку розраховують за формулою:  

         (ВОпост+Пзв.)*100% 

Т необх. =    ______________________        , 

             Рд, % - Рво змін,% - ПДВ,% 



де Пзв -  сума прибутку від звичайної діяльності до оподаткування; 

ВО пост. - сума, постійних витрат обігу; 

Рд,% - рівень чистого доходу до товарообороту (після сплати ПДВ та акцизу), у відсотках: 

Р во змін.,% - рівень змінних витрат обігу, у  відсотках до товарообороту. 

ПДВ,% – доля податкуц на додану вартість у загальних доходах підприємства. 

       Можливий   плановий   обсяг  товарообороту   -   розраховується   на   основі   вивчення 

основних закономірностей та тенденцій зміни обсягів реалізації товарів в попередні періоди. 

При цьому використовують різні методи. 

        Ресурсозабезпечений обсяг планового товарообороту  

планується залежно від виду ресурсів, забезпеченість якими 

необхідно узгодити одним із наступних методів: 

     1) балансовим - для перевірки забезпеченості товарообороту товарними фондами. Плановий 

розмір товарообороту визначається на основі інформації про планові обсяги надходжень 

товарів, нормативів товарних запасів на кінець планового періоду, фактичний обсяг товарних 

запасів на початок планового періоду, плановий розмір іншого вибуття товарних ресурсів. 

Тпл = Нпл - ІВпл + ( ТЗп - ТЗк ) 

2) трудовим - для оцінки забезпеченості товарообороту трудовими ресурсами. При 

плануванні використовується  інформація про планову чисельність торговельних 

працівників та можливий рівень продуктивності їх праці. 

3) нормативним - для визначення обсягу товарообороту, який може бути отриманий при 

фактичному розмірі торговельної площі підприємства. Він базується на використанні 

техніко-економічних нормативів товарообороту на 1 м2 торговельної площі, Розроблені 

варіанти необхідного, можливого та ресурсозабезпеченого обсягів товарообороту 

підприємства необхідно співставити між собою для прийняття остаточного рішення 

стосовно планового обсягу товарообороту підприємства. 

       Обгрунтування планової структури товарообороту може здійснюватися різними методами: 

1) на основі коефіцієнтів еластичності реалізації окремих груп товарів - передбачає 

розрахунок коефіцієнту еластичності. Використання цього методу можливе за умови 

наявності інформації про доходи населення та тенденції їх змін. Цей метод використовується 

в діяльності торговельних підприємств, що працюють на чітко визначеному регіональному 

сегменті ринку. 

2) на основі нормативів товарообороту на 1 м2 торговельної площі - цей метод 

рекомендовано для використання на нових підприємствах . При цьому розраховується розмір 



торговельної площі, призначений для розміщення окремих груп товарів.  

3) на основі побудови економіко-математичних моделей; 

4) на основі використання економіко-статистичних методів - середньорічного темпу росту 

товарообороту по товарних групах на підставі аналізу динаміки товарообороту за останні 3-5 

років. 

5)  на основі норм споживаним (забезпеченості) окремими видами товарів. При цьому 

розраховується обсяг споживання кожної групи товарів. Потім визначається сума 

товарообороту з продажу кожної товарної групи на основі прогнозованого обсягу товарного 

споживання та очікуваної зміни цін. 

По товарах тривалого використання плановий обсяг реалізації може визначатися з 

урахуванням їх наявності у населення на початок планового періоду та зносу (вибування) з 

урахуванням строків служби за плановий період. Розрахунок планового обсягу можна зробити за 

формулою: 

                                                Р - ( Кс • Нз - Нп +3) • Ц ,    

де Р - реалізація товару на плановий період; 

Кс - кількість сімей у плановому році;  

Нз - норма забезпеченості сімей;  

Нп - наявність предметів тривалого користування на початок планового період 

3 – моральний знос предметів тривалого користування на плановий період; 

Ц - середня ціна одиниці товару. 

       Інформація про забезпеченість населення предметами тривалого користування може бути 

отримана на основі анкетного моніторингу, одноразових скрінінгів та даних про обсяг реалізації з 

урахуванням термінів їх служби та морального зносу. 

       Різноманітність можливих методів планування структури товарообороту обумовлює 

необхідність проведення багатоваріантних розрахунків з наступною експертною оцінкою різних 

варіантів та вибором найбільш об'єктивного та реалістичного.. 

       Велике значення в обгрунтуванні планів товарообороту за асортиментом мають кон'юнктурні 

огляди і рекомендації по досягненню відповідних темпів зростання продажу окремих товарних 

груп у межах продовольчих і непродовольчих товарів. В оглядах не тільки слід характеризувати 

рівень задоволення попиту,  а й розкривати тенденції розвитку попиту і продажу товарів на 

перспективу, враховуючи інноваційний  досвід і уникаючи недоліків поточного періоду 

            4. Нормування та  планування товарних  запасів, мета і методика розрахунку 

       Центральною ланкою механізму управління товарними запасами на рівні торгового 

підприємства є нормування та планування їх обсягу.   

       Метою нормування товарних запасів є визначення їх оптимальних розмірів для 

забезпечення планового обсягу товарообороту у визначених умовах, місці та часі, створення 

потрібних матеріальних передумов для ритмічного та безперебійного продажу товарів при 



найменших витратах щодо їх формування, зберігання, регулювання. Нормування товарних запасів 

базується на розроблених нормах та нормативах.  

       Норми товарних  запасів  використовуються  торговими організаціями, підприємствами при: 

- розробці планів товарного забезпечення, запасів та надходження товарів; 

- визначенні обсягів оборотних коштів та потрібного розміру кредиту для їх формування; 

- регулюванні завозу товарів та оперативному управлінні запасами, виявленні дефіциту або 

формуванні понаднормативних запасів, неходових, залежаних, надмірно завезених товарів; 

- контролі за забезпеченням товарними запасами товарообороту, розрахунку планової суми витрат 

на зберігання запасів товарів; 

- удосконаленні статистичного та управлінського обліку та контролі товарних запасів та діяльності 

підприємства в цілому. 

      У процесі нормування повинен забезпечуватися не тільки власне економічний аспект, але й 

враховуватися соціальні аспекти проблеми ритмічності та безперервності товаропостачання 

населенню. Зараз конкретне торгове підприємство може стати неспроможним сформувати 

необхідний товарний запас не через ситуацію відсутності пропозиції товарів, а через фінансові 

труднощі. 

                                           Методи нормування товарних запасів: 

- метод техніко-економічних розрахунків; 

- економіко-статистичний метод; 

- метод експертних оцінок; 

- економіко-математичні методи. 

Метод техніко-економічних розрахунків. Суть нормування товарних запасів з допомогою 

методу техніко-економічних розрахунків полягає у визначенні норм за сегментами запасів, які 

виділяються, виходячи з цільового використання товарних ресурсів. Розрахунок товарних 

нормативів при цьому здійснюється за товарними групами з виділенням трьох складових 

елементів запасів: робочого запасу, запасу поповнення, страхового запасу. Робочий запас та запас, 

пов'язаний з поповненням, в сукупності складають торговий запас. 

 



       Економіко-статистичні методи. Економіко-статистичні методи нормування товарних запасів 

базуються на вивченні рівня товарних запасів, що склався за минулі періоди, з урахуванням 

впливу окремих факторів на швидкість обігу товарів. 

       Експертні методи нормування (експертних оцінок). Метод експертних оцінок передбачає 

експертне (суб'єктивне) коригування розрахункових даних, отриманих у результаті використання 

інших методів, з урахуванням очікуваних (прогнозованих) змін окремих факторів або 

закономірностей (тенденцій), що склалися. 

       Економіко-математичні методи нормування. В основі методів цієї групи лежить 

застосування апарату математичної статистики. Незважаючи на значну трудомісткість та 

складність розрахунків, економіко-математичні методи все ширше використовуються в 

практичній діяльності з управління запасами, особливо на великих торгових підприємствах та в 

оптовій ланці. 

Найпростішим прикладом визначення нормативу запасів у сумі і в днях є метод екстраполяції 

(трейдовий метод), який переносить темпи, що склалися в минулому, на майбутнє. 

5. Товарне забезпечення РТО, його мета, методика розрахунку, планування. 

       Необхідною умовою забезпечення процесу реалізації товарів, виконання розроблених планів 

товарообігу є формування товарного забезпечення обороту підприємства. 

       Товарне забезпечення обороту – це підпорядкована генеральній меті торговельного 

підприємства діяльність із закупівлі та доставки на підприємство товарних ресурсів необхідного 

обсягу, асортименту та якості. 

       Головною метою формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства є 

створення умов для реалізації генеральної мети діяльності підприємства на ринку, виконання 

розроблених планів товарообігу та прибутку. 

Завдання формування товарного забезпечення обороту: 

- забезпечення стабільного та ритмічного надходження  товарів на торговельне підприємство; 

- забезпечення відповідності обсягу та структури закупівлі товарів обсягу та структурі споживчого 

попиту; 

- забезпечення конкурентних переваг торговельного підприємства щодо асортименту, якості та цін 

товарної продукції; 

- мінімізація сукупних витрат на логістичне формування, транспортування, зберігання товарних 

ресурсів; 

-  забезпечення необхідної ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів.  

       Обсяги закупівлі товарів та їх відповідність структурі попиту споживачів забезпечують 

можливість реалізації товарів в запланованому обсязі. Характер цієї залежності відображає 

формула товарного балансу: 

РТО = НТ + ∆ТЗ – ІВ, 

 

 де РТО – товарообіг; 

      НТ – надходження товарів (обсяг закупівлі); 

      ∆ТЗ – зміна обсягів товарних запасів протягом періоду; 

      ІВ – інше вибуття товарних ресурсів. 

       Ефективність вибору постачальника товарних обумовлює ціну закупівлі товарів, а отже, і 

розмір валового доходу ТП: 

                                                              ВД = Т – НТ = (Цр – Цз) * К, 



К – кількість реалізованих товарів; 

Цр – ціна реалізації одиниці товару; 

Цз – ціна закупівлі одиниці товару. 

       Рівень ціни реалізації обумовлює обсяги реалізації товарів, конкурентоспроможність 

підприємства на певному сегменті споживчого ринку. 

       Розроблена ціна визначається так: 

      

                           Цз * (100 + Р торг.надб.) 

         Цр  =  ————————------ 

                   100% 

Р торг.надб. – рівень торговельної надбавки, % до ціни закупівлі. 

       Створення умов щодо зниження ціни реалізації з метою завоювання або збільшення ринкової 

ніші спонукає підприємство до пошуку постачальників, ціна на товар яких буде найбільш 

низькою. 

      Рішення щодо формування товарного забезпечення товарообігу впливають на швидкість 

обертання товарних ресурсів, через неї – на витрати підприємства з обслуговування позикового 

капіталу. Виходячи з цього, завданням є зменшення періоду реалізації товарних ресурсів, 

орієнтація на проведення закупівлі товарів з високою швидкістю реалізації для прискорення 

обертання грошових коштів. 

       Закупівля необхідних підприємству товарних ресурсів може здійснюватися у різних 

постачальників, на різних умовах щодо терміну та форми розрахунків за придбані товари. Ці 

фактори обумовлюють рівень ризику невиконання зобов’язань постачальниками підприємства, а 

отже, і розмір фінансових втрат підприємства в зв’язку з недобросовісністю його партнерів. 

 

 

Викладач                                                                                                                            С.В.Верблюд 


